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1. Увод 
 
Градовете играят важна роля в европейски и световен контекст. В тях се осъществят основните 

икономически трансфери, най-висока е гъстотата на население, в тях са концентрирани културни, 
образователни и технологични центрове, които генерират приходи. ООН определя градските центрове като 
„портали към останалата част от света.  

Последиците от силната урбанизация водят до увеличаване на безработицата, влошаване на състоянието 
на околната среда, липса на адекватни услуги като  транспорт, претоварена инфраструктура, липса на 
свободни пространства и много други.  

Управлението на градовете изисква интегрирани подходи, които вкючват координиране на политики и 
включване на всички заинтересовани страни. Протичащите процеси, които движат социалното и 
икономическо развитие, е необходимо да бъдат съобразени с физическите и екологичните условия, 

характерни за конкретния град. 
Градовете са повлияни от външни фактори, което налага изграждане на адекватна система за анализ и 

мониторинг, чиято  цел е осигуряване на пространствена и функционална интеграция, но и позволява 
формиране на адекватна политика за планиране и управление на градската среда.  

Динамичното развитие на пространствено обусловени процеси налага необходимостта от създаване на 

интегрирани и гъвкави във времето и пространството стратегически и устройствени планове, в които 
адекватно да могат да бъдат отразени промените, наложени от различни фактори и условия. Необходимо е 
тези планови документи да задават необходима рамка, която да може да коригира посоката на развитие и 

усвояване на пространството. Основната цел на тази рамка е необходимо да насочва към постигане на 
баланс между ествествените природни системи и антропогенната намеса.  

Градското възстановяване е необходим процес в следствие на взаимодействие на различни източници на 

влияние, като отговаря адекватно на възможностите и предизвикателствата, получени в следствие на 
упадъка на определени градски територии.  

 

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие е основна рамка, чрез която се 
координират местни политики за развитие, които са адресирани до общата визия за развитие на 

градовете. Чрез тях се идентифицират проблемни области и такива с потенциал, като по този 
начин се цели трайно подобряване на икономическите,  физическите, социалните и екологични 
условия и параметри на територията. 

 
Принците в процеса на градско възстановяване и развитие, които трябва да се спазват са:  
- изготвяне детайлен и задълбочен анализ на настоящата ситуация  в града 

- адаптиране на физическата среда, социалната структура, икономическото развитие и екологичните 
условия в града 
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- генериране и прилагане на цялостна и интегрирана стратегия, която води до решаване на проблеми по 

балансиран, цялостен и сигурен начин 
- стратегията и конкретната програма за изпълнение трябва да са разработени в съответствие с 

принципите за устойчиво развитие  

- определяне на ясни цели, които да са количествено измерими 
- осигуряване на най-добра възможност за използване на природните, икономическите и човешките 

ресурси, включително териториалните и съществуващите особености на градската среда  

- осигуряване на партньорства и коопериране на всички заинтересовани страни  
- измерване на напредъка на стратегията и степента на постигане на специфичните цели и мониторинг на 

променящата се околна среда и влияния на вътрешните и външните процеси, оказващи въздействие върху 

урбанизираните територии 
- отчитане на вероятността първоначалната програма за изпълнение да се нуждае от преработване в 

съответствие с промените, които  настъпват 

- отчитане на реалността, че различните проекти в стратегията имат различен темп и времеви обхват на 
случване; това може да наложи пренасочване на ресурси или представяне на допълнителни ресурси, с цел 

да се поддържа баланс между целите, необходими за цялостно подобряване на средата. 
 
Чрез интегрирания план за възстановяване и развитие на град Велико Търново се цели задаване на 

единна стратегическа и планова рамка, чиито хоризонт на действие е 2020 година и по този начин ще се 
създаде основа за адекватно определяне на тенденциите и посоките на развитие, които осигуряват 
необходимите условия за балансирано експлоатиране на наличните ресурси и тяхното ефективно опазване, 

което е съчетано  с повишаване на икономическото и социалното развитие, както и  подобряване на 
качеството на физическата среда и опазване на природното и културно наследство.  

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие  е с индикативен характер, защото не е 

създаден на базата на съществуваща нормативна уредба в областта на регионалното развитие и 
устройственото планиране. Неговата цел е да се подпомогне местното развитие в процеса на планиране и 
управление на територията на град Велико Търново, като се представят възможни механизми за 

пространствена, времева и функционална интеграция на стратегически, политически, планови и 
устройствени действия, които са съчетани със специфичен инструментариум чрез който се постига адекватно 

развитие на територията, като се вземат предвид принципите за устойчиво и ефективно използване на 
нейните предимства. 

Логиката, която се използва при изготвяне на интегрирани планове се основава на наличния потенциал на 

територията и е в съответствие с очакванията и желанията на местните общности, които са изразени чрез 
формулиране и прилагане на определени стратегически, планови и управленски принципи, които 
конкретизират експлоатацията на територията и нейното усвояване чрез приети модели в териториалното 

устройство. 
Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на Велико Търново ще бъде изготвен и чрез 

него ще се осигури пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и 
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ресурси, за да се дефинират и постигнат цели чрез използване на специфични финансови инструменти с 

най-широко гражданско участие. 
Контекстът от стратегически и планови документи, в който се изготвя ИПГВР, проследява основните 

принципи, цели и приоритети, които са залегнали в европейските, националните, регионалните и местните 

документи. 
Един от основните европейски документи в областта на постигане на устойчиви европейски градове на 

държавите-членки е Лайпцигската харта. В нея се залага на използване на интегрираната политика за 

развитие на градските райони, като се опишат силните и слабите страни на градовете и кварталите на базата 
на ситуационен анализ и се определят визия за развитие и съвместими цели за развитие на градска зона. 
Застъпено е координиране на различни планове и политики в кварталите, секторите и техническите проекти, 

като се гарантира подпомагане на балансирано развитие на града чрез планираните инвестиции. 
Гражданското участие и публично-частните партньорства са в основата в процеса на оформяне на бъдещото 
икономическо, социално, културно и екологично качество на всяка зона. Общите принципи и стратегии трябва 

да заложат на създаване и гарантиране на висококачествени обществени места, да се модернизират 
инфраструктурните мрежи и да се подобри енергийната ефективност. Политиката в образователната сфера 

трябва да е проактивна и да залага на иновации. Необходимо е да се идентифицират изостаналите квартали 
в контекста на града като цяло, като се проведат стратегии за подобряване на физическата среда и се укрепи 
политиката за местна икономика и местния пазар на труда. За подобряване на екологичното състояние 

трябва да се обърне внимание  на мерките за интегриран градски транспорт и меки форми.  
Друг основополагащ документ в процеса на планиране и управление на градовете е Декларация от 

неофициална среща на министрите в Толедо по въпросите на градското развитие, който е насочен към 

постигане на по-интелигентно, по-устойчиво и социално включващо градско развитие чрез прилагане на 
интегриран подход в градските политики, който е един от основните инструменти за постигане на напредък за 
изпълнение на стратегия „Европа 2020“. 

Основните приоритети насочват към подкрепа за по-голяма съгласуваност между териториалните и 
градските въпроси и програми за насърчаване на градското измерение в контекста на териториално 
сближаване. Освен това в декларацията е заложено насърчаване на научни изследвания, сравнителни 

проучвания и статистика, обмяна на добри практики и разпространяване на знания по въпросите за 
градовете, както и укрепване на цялостната им координация. Устойчивото градско развитие е необходимо да 

се насърчава, както и интегрираните подходи, като  се разработват инструменти за изпълнение на 
Лайпцигската харта на всички нива. Предизвикателствата пред европейските градове градовете е 
необходимо да бъдат разгледани и анализирани. 

Основополагащ документ в пространственото развитие е Европейската перспектива за пространствено 
развитие, чиято цел е да оцени влиянието на единния вътрешен пазар, процеса на глобализация и 
конкуренция върху регионите в Европа, както и икономическата активност, работните места и 

инфраструктурата. Основните цели на документа се изразяват в икономическо и социално сближаване на 
територията на европейските региони. Постигане на балансирана полицентрична система от градове, в които 
водещи са принципите на устойчиво развитие особено по отношение на околната среда. Накрая, но не 
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последно място, перспективата поставя на преден план балансирана конкурентноспособност на територията 

на Европа. 
Основният национален документ в тази сфера е националната стратегия за регионално развитие за 

периода 2012-2020 година, чиято визия е насочена към районите в България, които да са привлекателни за 

живеене, ефективно да използват своя потенциал за постигане на устойчив растеж, в тях да се създават нови 
работни места, бизнес и туризъм, като се съхранява природното и културното наследство. За постигане  на 
визията са идентифицирани 4 стратегически цели. Първата от тях е насочена към икономическо сближаване 

в европейски, национален и вътрешнорегионален план чрез развитие на собствения потенциал в районите и 
опазване на околната среда. Тази цел допринася за изпълнението на новите принципи на регионалната 
политика като се обръща специфично внимание на използването на спецификата и потенциала на по -

слабите райони. Втората стратегическа цел е насочена към социално сближаване чрез намаляване на 
регионалните диспропорции в социалната сфера и създаване на условия за развитие и реализация на 
човешкия капитал. Тази цел е насочена към създаване на подходящ климат за развитие и реализация на 

потенциала на хората в районите, като се цели намаляване на негативните тенде нции в демографските и 
миграционните процеси и се подобри качеството на живот. Третата цел насочва към териториално 

сближаване и развитие на сътрудничество на междурегионално и транснационално ниво, което е основен 
инструмент в европейската кохезионна политика. Четвъртата стратегическа цел подкрепя приоритетите на 
Европейската перспектива за пространствено развитие като залага на балансирано териториално развитие 

чрез укрепване на мрежата от градове -центрове, подобряване на свързаността в районите и качеството на 
средата в населените места. Това означава интегрирано градско развитие за подкрепа на полицентрична 
структура на системата от градски центрове, които имат влияние в определен регионален обхват върху 

периферни селски райони. 
Град Велико Търново попада в район от ниво II - северен централен. Основният стратегически документ 

за този район залага на визия за развитие като устойчив и динамично развиващ се и проспериращ 

европейски регион, с конкурентноспобна икономика, базирана на знанието, и на икономически ефективно и 
екологично използване на природо -географските ресурси, в т.ч. река Дунав и Старопланинския район с 
хармонична и привлекателна за инвеститори, население и туристи жизнена среда. За постигане на визията 

са определени 3 стратегически цели. Първата цел е за повишаване на конкурентноспособността и постигане 
на устойчив растеж на икономиката на Северния централен район. Тя е пряко свързана с изпълнение на 

европейските и национални приоритети по отношение на икономическото развитие, залегнали в опис аните 
по-горе документи. Вторият приоритет засяга балансирано и устойчиво развитие на територията. Това е в 
основата на европейската перспектива за пространствено развитие за създаване на полицентрична мрежа от 

населени места. Последната цел е подобряване качеството на живот и развитие на екологичната 
инфраструктура. Тя подпомага изпълнението на принципите на устойчивото развитие и опазването на 
околната среда. 

Град Велико Търново е административен център на област Велико Търново. Областната стратегия за 
развитие залага на визия, която включва превръщане на областта в европейски регион с водеща роля на 
индустриален, транспортно-логистичен, туристически, културен и образователен център, привлекателна за 
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инвеститори, население и туристи, постигаща устойчиво и балансирано развитие на територията и 

осигуряваща сигурност, чиста и хармонична околна среда и добър жизнен стандарт. За изпълнение на 
визията са дефинирани четири приоритетни цели. Първата е “икономически динамизъм и регионална 
конкурентоспособност”, като  е насочена към постигане на динамичен растеж чрез развитие на атрактивна 

бизнес среда, стимулирани нови технологии и оптимизирани връзки между аграрен сектор и преработваща 
индустрия. Определението на втората приоритетна цел е “инфраструктура и околна сре да”, която е насочена 
към осигуряване на условия за привличане на инвестиции и балансирано развитие на територията на 

областта чрез усъвършенстване на базовата техническа инфраструктура и ефективно опазване на околната 
среда. Третата приоритетна цел е дефинирана като „качество на живот“ и се стреми към постигане на ново 
качество на социалната сфера и жизнената среда, допринасящи за социална и трудова реализация на 

хората от областта и повишаване качеството им на живот. Последната цел е „устойчив туризъм“ чр ез 
постигане на ефективно и балансирано туристическо развитие чрез ревитализиране и социализиране на 
културното и природното наследство в областта. Така дефинирани приоритетните цели подкрепят 

европейските и национални политики, като отразяват специфичните  особености на област Велико Търново. 
В общинския план за развитие на Велико Търново е дефинирана следната визия: европейска община 

с водеща роля на туристически, културен и образователен център, привлекателна за инвеститори, население 
и туристи, постигаща устойчиво и балансирано развитие на територията и осигуряваща сигурност, чиста и 
хармонична околна среда и добър жизнен стандарт. Формулирана е основна стратегическа цел, която цели 

постигане на икономически подем и подобряване на качеството на живот при комплексно и балансирано 
развитие на община Велико Търново. За постигане на основната стратегическа цел са изведени пет 
приоритета. Първият е за устойчива икономика и регионална конкурентноспособност, чиито съставни 

елементи са осигуряване на атрактивна бизнес среда и стимулиране на нови технологии и развитие на 
икономика на знанието. Работата в тази посока е основен приоритет на всички райони от ниво LAU I с цел 
заемане на място на европейските и световни пазари. Вторият приоритет е свързан с безспорните 

специфични културни потенциали на старата столица - устойчив туризъм. Акцентът е поставен върху приноса 
на туризма в устойчивото развитие на община Велико Търново. Това налага развитие на икономически 
ефективен и конкурентноспособен туристически пазар, балансирани икономически цели с екологични и 

социални рискове, разширяване на териториалното и социално разпространение на ползите от 
туристическото развитие. Третият приоритет е свързан с опазването на околната среда основно чрез 

подобряване на нейното качество с цел защита на здравето на жителите в общината. Опазването на 
околната среда е свързано преди всичко с рационално използване на природните ресурси чрез подкрепа на 
мерки за преодоляване и превенция на екологични проблеми и рискове. Четвъртият приоритет е насочен към 

инфраструктурата и териториалното сближаване чрез осигуряване на условия за привличане на инвестиции 
и балансирано развитие. Това може да бъде постигнато като се усъвършенстване на базовата техническа 
инфраструктура и балансирано развитие на селищната мрежа, стимулиране на малките населени места и 

подобряване на селищната среда. Освен това по този начин се стимулира предприемачеството, създават се 
малки предприятия, свързани не само със селскостопанското производство, но и насочени към 
разнообразяване на структурата на заетост. Това допринася за създаване на реални възможности за 
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стимулиране на малките населени места като опорни центрове на селищната мрежа, обслужващи селската 

местност, и за подобряване на връзката “град-село” в духа на съвременната европейска политика за 
териториално сближаване. 

Последният приоритет е постигане на висок жизнен стандарт, като подобряването на качество на 

социалната сфера и жизнената среда допринася за социална и трудова реализация на хората от общината и 
повишаване качеството им на живот. Освен това достъпът до качествено образование и обучение, 
съобразено с нуждите на икономиката и възможностите за реализация на трудовия пазар, до навременни и 

качествени здравни услуги, до добре функционираща защитна мрежа за групите в неравностойно положение, 
допринасят за повишаване на привлекателността и качеството на живот.  

Връзката на интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Велико Търново със 

стратегическите и плановите документи на европейско, нацио нално и регионално ниво е представена на 
фиг.1.  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Фиг. 1. Връзка на ИПГВР с различни международни, национални, регионални и общински стратегически и 
планови документи. 

 
2. Обща характеристика на града, общината 
Община Велико Търново се намира в Централна Северна България и е включена в административно -

териториалните граници на област Велико Търново. Велико Търново отстои на почти равни разстояния от 
най-големите градове в страната - София, Варна, Пловдив, Бургас. Община Велико Търново е най-голямата 
община в областта и е разположена на площ от 885 кв. км. Заема южната част на Област Велико Търново. В 
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административно отношение граничи с общините Павликени, Полски Тръмбеш, Лясковец, Горна Оряховица, 

Златарица, Елена, Гурково, Трявна, Дряново, Севлиево. 
Град Велико Търново е разположен в живописна котловина между Дунав и Стара планина, прорязана от 

Янтра. Меандрите на реката образуват три полуострова - Царевец, Трапезица и Света гора. Върху тези 

хълмове е застроен непревземаемият уникален град.  
Градът има стратегическо местоположение, тук се пресичат главните пътища, свързващи Източна със 

Западна България (Варна - 228 км, София - 241 км) и европейски транспортен коридор 9. [2] свързващ 

Централна Европа с Мала Азия (Русе — 107 км, Капитан Андреево — 209 км), което превръща града в 
основен транспортен възел. В град Горна Оряховица (на 7 км) се намират летище и най -голямата жп гара в 
Северна България. 

Произходът на името на града идва от славянската дума “терн” или “трън” и през годините се развива в 
Тернов, Трънов, Търнов, Търновград, Търново и Велико Търново, като “Велико” е наречено поради 
големината, красотата и величието му. 

Велико Търново е град с богата история, която датира още от дълбока древност. Следите от активна 
човешка дейност на територията на града ни водят в дебрите на праисторията. На терена, на който се 

развива късноантичният и средновековен град те са поне от ХІІІ в. преди Христа. Тракийското селище 
продължава живота си в римската епоха. 

По време на "световната" Римска империя най-впечатляващото явление в района е Никополис ад 

Иструм, градът на император Траян, чийто естествен наследник през Средновековието е именно Търново. 
През ІV-V в., когато Никополис постепенно запада, центърът на градския живот се пренася тук.  

През 1187 г. въстанието на Асен и Петър завършва с успех, византийското владичество е отхвърлено и 

Търновград става столица (трета поред в историята на България) на възстановеното българско царство. 
Следващите две столетия са “златните” в историята на града.  

В епохата на османското владичество Търново е принизен до обикновен провинциален град. В църковен 

план този доскорошен патриаршески град става център на една от най- големите и престижни митрополии на 
Вселенската Патриаршия. Неслучайно четирима търновски митрополити заемат патриаршеския трон. За 
българите градът пази обаянието си на столица и неслучайно е център на Първото (1598) и Второто (1686) 

Търновски въстания, чиято цел е възобновяването на свободното Българско царство. Във въстанията през 
1875 и 1876 г. Търново е център на Първи революционен окръг. Ролята на Търново в епохата на 

националното Възраждане е забележителна – именно оттук започва всенародната борба за независима 
българска църква. 

Въпреки че столица на България след Освобождението става София, Велико Търново продължава да 

бъде светиня за всички българи, бастион на българския национален дух и самосъзнание. Родно място е на 
Петко Р. Славейков, на големия артист Константин Кисимов, на писателите Емилиян Станев и Димитър 
Мантов и на много други видни българи. 

Уникалното географско разположение и инфраструктура на Велико Търново определят значението му 
като голям административен, икономически и комуникационен център на съвременна България. Той е 
областен и общински център. 
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Град Велико Търново е основен по направлението Русе – Велико Търново – Дряново –  Габрово – 

прохода Шипка – Казанлък – Стара Загора – Хасково – Кърджали (част от трансевропейския културен 
коридор Източен трансбалкански път). 

Велико Търново заема централно място по основния път за Северна България  София–Правец–

Севлиево–Велико Търново–Търговище–Шумен–Девня–Варна. 
През територията на общината е планиран трансевропейски транспортен коридор № 9 “Хелзинки - 

Киев/Москва - Одеса/Кишинев - Букурещ - Русе – Велико Търново- Димитровград – Кърджали - 

Солун/Истанбул”. 
Налице са благоприятни почвено-климатични условия. Релефът на Община Велико Търново е 

разнообразен - равнинно-хълмист и планински. Град Велико Търново е разположен на 208 м средна 

надморска височина, върху хълмове, с варовиков състав с прослойка от пясък, глина и сив мергел, натрупани 
като утайка от кредното море. 

Климатът е умерено континентален , характеризира се с горещо лято /средна юлска температура 21,8° С 

и абсолютен максимум 41,1° С/ и студена зима /средна януарска температура - 0,6° С и абсолютен минимум - 
28,1° С/. Средно годишната температура е 11,5° С.  

Преобладават западните, северозападните и североизточни ветрове, ориентирани по речните долини. 
Средната скорост на вятъра е около 1,3 м/сек. Средногодишните валежи са 680 мм, с летен макс имум и 
зимен минимум. Средногодишното снегозадържане е 60 дни.  

Община Велико Търново се характеризира с много добри природни дадености и ресурси - значителни 
площи обработваема земя, разнообразни горски ресурси, нерудни полезни изкопаеми. Тези ресурси 
предполагат развитие на общината, насочено към: земеделие, дърводобив и дървообработване, екологично 

ориентирани дейности и пр. 
Най-голямата водна артерия в общината е река Янтра, с притоци: река Росица, река Белица, река 

Дряновска, река Негованка и други. Водосборният басейн на реката е 86 кв.км. 

Основен питеен източник е язовир  “Йовковци”, снабдяващ с питейна вода 25 населени места. На 
територията на общината има 18 микроязовира, карстови изворни пещери и термални води. Най -
значителният извор на минерална вода е в с. Вонеща вода, с дебит 9-10 л/сек. и температура 13°С. На 

голяма дълбочина край речните тераси има голямо количество подпочвени води, които не са достатъчно 
добре проучени и използвани. Има няколко различни по дебит карстови извори: Каябунар, Голямо  лако, 

Малко лако и др. 
Почвеното разнообразие е голямо, като на север преобладават различни видове черноземи, а на юг - 

сиви горски почви. Черноземните почви са с високо и ефективно плодородие за отглеждане на житни и 

фуражни култури, зърнени култури и зеленчуци. По долините на реките са разпространени рендзините - 
хумусно-карбонатни и алувиално- ливадни почви. 

В общината преобладават широколистни гори /88%/, иглолистните гори са създадени по -изкуствен път и 

имат относително малък дял. 
На територията на общината има богато разнообразие на животински свят - 350 вида птици и 35 вида 

животни. В изградените водоеми се развъжда риба.  
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Хотнишки водопад, Къпиновски манастир, Преображенски манастир, Еменски каньон край село Емен, 

Николински кладенец край село Ветринци, Дрянков хълм и др. са обявени за характерни и забележителни 
обекти на неживата природа, като: скални форми, пещери, находища на редки и защитени видове растения, 
водопади, специфични ландшафти и други, които са с изключителна стойност поради присъщата им рядкост, 

представителност и естетичност. 
Територията на община Велико Търново е 885 365 дка., от които земеделски територии 565 667 дка. или 

63.9%, горски територии 240 495 дка. или 27.2%, урбанизирани територии 59 234 дка. или 6.7%, водни площи 

и течения 10 556 дка. или 1.2%, територии за полезни изкопаеми и депа за отпадъци 1 302 дка. или 0.1 % и 
транспортна инфраструктура 8 811 дка. или 0.9%. 

Град Велико Търново попада в северен централен район за планиране. Гъстотата на населението е 

около 75 пъти по-голяма от средната за страната. Градът заема 0.012% от територията на България./ 
Таблица 2.1./ 

Днес Търново е 15-ти по големина и един от най-красивите и посещавани градове в България.  

Градът е третата поред столица на българската държава (от 1187г. до 1393г.) По време на своя 
средновековен разцвет градът е играел важна роля на европейската икономическа и политическа сцена. 

Голяма част от сградите тук са запазили традиционния си стил, което допринася за уникалната  атмосфера в 
града. Повечето улички са тесни и криволичещи, но изпълнени с неповторимо очарование. Много от старите 
сгради са превърнати в хотели, ресторанти и музеи, които целогодишно посрещат посетители.  

Старата столица е много важен образователен център. Местните средни и висши училища се определ ят 
като едни от най-добрите в страната. Много млади българи идват тук, за да получат добро образование, 
което да им осигури възможности за реализация в България и Европейския съюз.  

 
Таблица 2.1.: Площ и гъстота на населението (вертикално сравнение от NUTS I към LAU I I) 

Територия 
Територия 

(кв.км.) 

% от 
територията 

на страната 

Населени места 
общо/градове/села 

(брой) 

Гъстота на населението 
ч./кв.км. 

Република България  111 001.9 100 5304/253/5051 68.7 

Северен централен район за планиране 14 973 13,5 1028/39/989 57.51 

Област Велико Търново 4661.572 4.2 348/14/334 54.98 
Община Велико Търново 885 0.8 89/3/86 99.91 

Град Велико Търново 13.37 0.012 -/-/1 5168.05 

Източник: НСИ, 2012 

 

Според Общия градоустройствен план - 1997 година и доклада за състоянието на плановата основа на град 
Велико Търново от 2000 година баланса на територията по видове територии и разпределението на техните 
на площите е: 

• урбанизирана територия - 565.60 ха 
• субурбанизирана територия  - 1 026.50 ха 
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3. Демографски параметри и политика на човешките ресурси на ниво община, град, 
зона на въздействие  

За осъществяване на национална политика на България за демографско развитие е приета стратегия, 
чиято основна стратегическа цел е свързана със забавяне на темповете на намаляване на броя на 

населението с тенденции към стабилизирането му в дългосрочен план и осигуряване на високо качество на 
човешкия капитал, като се включват предимно хората с тяхното здравословно състояние, образованост, 
квалификация, способности и умения. В съвременните условия от особено важно значение е не толкова 

броят на населението, а неговото състояние по отношение на човешки ресурси, образование, способности, 
умения и здравословно състояние на хората. Човешкият капитал се разглежда като създаване на най -добро 

качество на живот за всички и осигуряване на качествено здравеопазване и образование, ефективна 
равнопоставеност между половете и възможности за пълноценно развитие на личността.  

Община Велико Търново няма политика, насочена в тази област, а само мерки в секторните  области на 

образование и здравеопазване. 
По данни на НСИ, населението на град Велико Търново към 31.12.2011 г. е 68735 души, което е 0.93% от 

населението на страната. Съотношението между мъжете и жените е съответно 48% към 52 % в полза на 

жените. През последните 5 години се наблюдава тенденция към постепенно увеличаване на населението, 
като от 2007 г. досега броят е нараснал с 2426. Обратно на тенденциите за намаляващо население, 
характерни за страната, за периода от 2007 до 2011 г., населението в града не  спазва националните и 

регионалните тенденции към намаляване, а се увеличава с 3.66%./ Таблица 3.1./  
 
Таблица 3.1: Демографски анализ: анализ (вертикално сравнение от NUTS I  към LAU І І), брой  

Територия 
Население към 

31.12.2007 г. 
Населениe към 

31.12.2011 г. 
+ Увеличаване/ 
- Намаляване 

Република България  7640238 7364570 -275668 

Северен централен район за планиране    931950      853468 -78482 

Област Велико Търново                278 764 256 279 -22 485 

Община Велико Търново 88 661                  88 417                   -244 

Град Велико Търново 66309 68735 +2426 

Източник: НСИ, 2012 

 

По отношение на възрастовата структура на населението, 11% от населението на града попада в групата 
0-14 години, приблизително 76% са в групата 15-64 години, а 12.98% от населението е на възраст над 65 

години. От отделните възрастови групи, най-много хора попадат в групата 20-24 години – повече от 12% от 
общото население на града. Данните в Таблица 2.2. показват застаряване на населението на ниво NUTS I. 
На национално,  регионално, областно и общинско ниво, както и на ниво град, населението намалява във 

възрастовите групи от 0 до 14 г., за сметка на увеличаване на населението в групите от 15 до 64 и над 65 
годишна възраст. 
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Таблица 3.2: Демографски анализ: възрастова структура (вертикално сравнение NUTS I  към LAU II), % 

Територия 
2007 2011 

Общо 0-14 15-64 65+ Общо 0-14 15-64 65+ 

Република България  100 13.39 69.29 17.32 100 13.37 67.78 18.85 

Северен централен район за 
планиране 

100 
 

12.55 69.21 18.24 100 12.24 70 17.76 

Област Велико Търново 100 14.47 63.05 22.48 100 11.76 68.77 19.47 

Община Велико Търново 100 12.07 67.37 20.56 100 11.09 72.68 16.23 

Град Велико Търново 100 14.89 64.99 20.12 100 11.05 75.97 12.98 

Източник: НСИ, 2012 

 
Развитието на демографските процеси в града през последните 5 години се характеризират с постепенно 

увеличаване броя на населението. Положителното изменение в числеността на населението се дължи на 

благоприятното развитие на основните демографски процеси - раждаемост, смъртност, естествен прираст и 
миграционни процеси.  

Преобладава външна имиграция, много силно е изразена сред младежта. Наблюдава се увеличаване на 
заселените в общината като цяло и в частност в града, предимно жени, като предпочитаните квартали са ж.к. 
Бузлуджа и Широк център. Интересен е фактът, че от там са и най-много изселените отново предимно жени. 

Положителен механичния прираст от една страна е силна страна на Велико Търново и показва, че този град 
има потенциал да привлича външни хора. От друга страна обаче това натоварва съществуващата околна 
среда и техническа инфраструктура и го превръща в проблем. Предвид малките стойности на механичен 

прираст - 36 човека за 2011 година това няма да доведе до висок екологичен отпечатък върху средата.  
 
Таблица 3.3. Механичен прираст 

Територия Заселени Изселени Механичен прираст 

всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

България 95 368 46 421 48 947 100 163 48 479 51 684 -4 795 -2 058 -2 737 

Северен 
централен район 
за планиране 

11426 5592 5834 13227 6302 6925 -1801 -710 -1091 

Област Велико 

Търново 
4103 1993 2110 4616 2193 2423 -513 -200 -313 

Община Велико 

Търново 
1788 852 936 1740 866 874 48 -14 62 

Град Велико 
Търново* 

1390 660 730 1254 675 679 36 -10 46 

 кв. Асенов*  17 8 9 16 8 8 0 0 0 

 кв. Варуша*  39 19 20 38 19 19 1 0 1 

 Център * 55 26 29 54 27 27 1 0 1 

 кв. Света Гора *  57 26 31 56 27 28 2 1 1 
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 кв. Картала *  70 33 37 68 34 34 2 -1 3 

 ж.к. Чолаковци *  78 37 41 76 38 38 2 -1 3 

 ж.к. Зона Б *  79 38 41 77 38 39 2 -1 3 

 кв. Акация *  181 86 95 176 88 89 5 -1 6 

 ж.к. Колю 

Фичето *  
200 95 105 195 97 98 5 -2 7 

 ж.к. Бузлуджа *  268 127 141 261 131 130 7 -2 9 

 Широк Център *  346 165 181 337 168 169 9 -3 12 

Източник: НСИ, 2012 
  * собствени изчисления 

 
Възпроизводството на населението е социално -икономически процес, върху който демографските 

фактори оказват основно влияние. Формиралата се трайна тенденция към намаляване на населението в 

България продължава. В резултат на социално -икономически и политически промени настъпват съществени 
изменения в демографското поведение на населението. В град Велико Търново се наблюдава, характерния 
за цялата страна отрицателен естествен прираст на населението. Най-голяма смъртност се наблюдава в ж.к. 

Бузлуджа и Широк център, като смъртността при мъжете е по -висока от тази при жените. 
 
Таблица 3.4.: Ествествен прираст  

 Живородени Умрели Естествен прираст 
всичко момчета момичета всичко мъже жени всичко мъже жени 

Общо за страната 70846 36533 34313 108258 56634 51624 -37412 -20101 -17311 

Северен 

централен район 
за планиране 

7226 3784 3442 14077 7366 6711 -6851 -3582 -3269 

област Велико 
Търново 

2280 1145 1135 4326 2289 2037 -2046 -1144 -902 

 община Велико 
Търново 

800 400 400 1164 621 543 -364 -221 -143 

Град Велико 

Търново* 

622 311 311 904 478 426 -283 -173 -111 

 кв. Асенов*  8 4 4 11 6 5 -3 -2 -1 

 кв. Варуша*  18 9 9 26 14 12 -8 -5 -3 

 Център * 25 12 12 36 19 17 -11 -7 -4 

 кв. Света Гора *  26 13 13 37 20 17 -12 -7 -5 

 кв. Картала *  30 15 15 45 24 21 -14 -9 -6 

 ж.к. Чолаковци *  34 17 17 50 26 24 -16 -10 -6 

 ж.к. Зона Б *  36 18 18 51 27 24 -16 -10 -6 
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 кв. Акация *  81 40 41 118 63 55 -37 -22 -15 

 ж.к. Колю Фичето *  90 45 45 130 66 64 -41 -25 -16 

 ж.к. Бузлуджа *  120 60 60 174 93 81 -54 -33 -21 

 Широк Център *  155 78 77 226 120 106 -71 -43 -28 

Източник: НСИ, 2012 

    * собствени изчисления 

 
От градското население на 7 и повече навършени години, 31% имат завършено висше образование, 52% 

имат завършено средно образование, 11% - завършено основно образование, 3% - начално, 2004 човека 
нямат завършено начално образование, а 67 човека никога не са посещавали училище. Населението без 

образование е около 3%, което е почти два пъти под средното за страната (5.6%), както и под това за 
общината (3.3%). 

Най голям е дялът на хората със завършено средно образование. Населението с висше образование в 

града е с 11.6% повече отколкото същото за страната и почти двойно повече от това за Северен централен 
район за планиране. В града към 01.02.2011 година има 73 деца, които още не посещават училище. / Таблица 
2.3./ Това налага извода, че населението на града се характеризира с висока степен на образованост.  

 
Таблица 2.3. Население на 7 и повече навършени години и степен на завършено образование  

Територия Общо Висше Средно Основно Начално 
Незавър- 

шено 

начално 

Никога не 
посещавали 

училище 

Дете (до 7 години вкл., 
което още не посещава 

училище) 

Р България  6891177 1348650 2990424 1591348 536686 328803 80963 14303 

Северен 
централен 
район за 
планиране 812198 132771 358175 210607 64527 36739 8061 1318 

Област Велико 

Търново 244522 44798 116508 56306 15227 9759 1560 364 

Община Велико 
Търново 83851 22422 42292 13105 2969 2719 238 106 

Град Велико 
Търново 64968 20167 33501 7309 1847 2004 67 73 

Източник: НСИ, 2012 

 

Етническата принадлежност на населението е важна особеност на демографския  анализ, защото оказва 
влияние върху възпроизводството, трудовата активност и общественото поведение.  

Към 1.02.2011 година от отговорилите на доброволния въпрос за етническа принадлежност е 62453 души. 
Най-голям е процентът на самоопределящите се като българи - 95.5%, следван от този на турската етническа 
група - 3.5%, много малко - едва 123 души се самоопределят като принадлежащи на ромска етническа група, 
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а 258 - към друга, което е наложено от факта на смесени съжителства и бракове. 198 души от всички 

запитани не се самоопределят. /Таблица 2.2./  
 
Таблица 2.4. Етническа структура на населението  

Територия 

Брой лица, отговорили на 
доброволния въпрос за 

етническа принадлежност 
общо 

Етническа група 
Не се 

самоопределям Българска Турска Ромска Друга 

Република България  6680980 5664624 588318 325343 49304 53391 

Северен централен район 
за планиране 

792027 607451 148364 25211 5223 5778 

Област Велико Търново 233992 211353 15709 3875 1145 1910 

Община Велико Търново 80509 75570 3681 595 350 313 

Град Велико Търново 62453 59649 2225 123 258 198 

Източник: НСИ, 2012 

 
Разпределението на населението на гр. Велико Търново по квартали показва най -голям дял на 

живеещите в ж.к. Бузлуджа и Широк център, които са 44.2% от общото население на град Велико Търново. В 

Широк център живее 24,9% от населението на града, което е почти ¼ от общото.  /Таблица 2.5./ 
 
Таблица 2.5. Население на гр. Велико Търново, разпределено по квартали  

Квартал Население 

 кв. Асенов   838 

 кв. Варуша   1937 

 Център   2715 

 кв. Света Гора   2846 

 кв. Картала   3443 

 ж.к. Чолаковци   3829 

 ж.к. Зона Б   3907 

 кв. Акация   8945 

 ж.к. Колю Фичето   9898 

 ж.к. Бузлуджа   13233 

 Широк Център   17144 

Източник: Собствени изчисления, 2012 

 
Ако се разгледа населението на града, разпределено по квартали и по групи възрасти, се отчита, че най-
голям брой хора в трудоспособна възраст живеят в кварталите Широк Център, ж.к. Бузлуджа и ж.к. Колю 

Фичето, а най-малко – в кв. Асенов. Това е валидно и за непълнолетните граждани./ Таблица 2.6./  
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Таблица 2.6. Население на гр. Велико Търново, разпределено по квартали и възрастови групи  

Квартал 0-18 г. 15-18 г. Население в трудоспособна възраст 

 кв. Асенов   104 22 451 

 кв. Варуша   239 51 1042 

 Център   374 81 1443 

 кв. Света Гора   542 117 1442 

 кв. Картала   555 119 1792 

 ж.к. Чолаковци   582 125 2009 

 ж.к. Зона Б   535 115 2078 

 кв. Акация   1262 272 4740 

 ж.к. Колю Фичето   1410 304 5238 

 ж.к. Бузлуджа   1827 393 7031 

 Широк Център   2249 484 9164 

Източник: Собствени изчисления, 2012 

 
Оценка на общата характеристика на  демографските параметри: 

- бележи тенденции към увеличаване на населението  
- характеризира с високи степени на образованост на населението  
- наблюдава се положителен механичен прираст 

- естественият прираст е отрицателен 
- наблюдава се трайна тенденция към застаряване на населението  
- едва 1/3 от населението има висше образование  

- ¼ от населението живее в Широк център  
- гъстотата на населението е в пъти по -висока от средната за страната. 
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4. Икономическо развитие 

4.1. Заетост и безработица 
Трудово-пазарната конюнктура във Велико Търново през 2011 година се определя от продължаващата 

несигурна икономическа среда, финансови проблеми, ограничени инвестиции и свито вътрешно 
потребление, сезонната заетост и прилаганата национална политика за насърчаване и запазване на 
заетостта.  

Тенденцията на регистрираната безработица в публичните служби по заетостта през 2011 година следва 
установената през последните години тенденция – нарастване през първите два месеца, но със значително 

по-нисък темп спрямо аналогичния период на 2010г; от март, в осем последователни месеци се отчита 
намаление и през последните два месеца отново плавно нарастване. Измененията се определят от 
динамиката на търсенето и предлагането на работна сила, повлияна от преобладаващо сезонния характер 

на икономиката, а така също и на обхвата на разкритите работни места, субсидирани с финансови средства 
от Държавния бюджет и Европейския социален фонд чрез проекти по Оперативна програма “Развитие на 
човешките ресурси” и др. Паралелно с това през 2011 г. известно оживление се наблюдава сред част от 

експортно ориентираните производства на територията на града.  
Регистрираните безработни  в бюрата по труда в град Велико Търново са 3100 . Това е с 1, 8 % под 

средното ниво на безработица за страната и с 2,8 %  под нивото за област В. Търново. 

Преобладаващата част от най-търсените от работодателите позиции чрез бюрата по труда в района 
продължават да са за нискоквалифицирана работна ръка (67,9%), което съответства и на характеристиките 

на регистрираната безработица. 
Сред специалистите през годината преобладава търсенето на тези със специалности в сферата на 

услугите и транспорта, на педагози, инженерно–технически специалности, икономисти, и др.  

Паралелно с високото ниво на регистрираната безработица, на трудо вия пазар в града продължава да 
има недостиг на висококвалифицирани кадри - инженерни специалисти в областта на информационните и 
телекомуникационни технологии, в машиностроенето, мениджъри с владеене на езици, кадри с определени 

специалности за системата на образованието и здравеопазването, така също и за специалисти и работници в 
някои от водещите браншове в района. 

През пролетния сезон на 2012 г. се повиши търсене на работна сила предимно за сезонно -зависими 

дейности – селско и горско стопанство, туризъм и хотелиерство, в преработващата промишленост, в услугите 
и търговията и др. 

В професионалната структура на регистрираната безработица най-многобройна и през 2011 г. се запазва 

групата на безработните без квалификация и специалност – 55,2%, следвана от тези с работнически 
професии – 24,5% и специалистите - 20,4%. Продължаващото влияние на финансово -икономическата криза 

води до освобождаване от работа и на квалифицирана работна сила, което променя професионалната 
структура на регистрираната безработица - нарастване на дела на специалистите и на безработните с 
работнически професии за сметка на неквалифицираните. Сред регистрираните специалисти с доминиращ 

дял са безработните с инженерно -технически специалности, следвани от икономистите, от тези със 
специалности в сферата на услугите, транспорта и охраната, селското стопанство и др.  

http://www.bgregio.eu/


 
 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ   
№ BG161РО001/1.4-07/2010/008 

Проект  „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в 
обхвата на три зони в гр. Велико Търново” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 

развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие 

 

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на 
три зони в гр. Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-
2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието 
на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и  Управляващия орган.” 

22 

Населението на 15 и повече години в град Велико Търново към 01.02.2011 година възлиза на 61140 души. 

От тях 24710, или 40%, са икономически неактивни. От икономически активното нас еление на града, 88% са 
заети. Останалите 12% са безработни. Безработицата е с почти 3% по -ниска от характерната за страната и 
приблизително равна на тази за общината./ Таблица 4.1./  

 
Таблица 4.1. Население на 15 и повече години по населени места и икономи ческа активност  

Територия Общо 
Икономически активни 

Икономически неактивни 
общо заети безработни 

Република България  6389298 3329683 2834834 494849 3059615 

Северен централен район за планиране 756207 368189 310731 57458 388018 

Област Велико Търново 228354 109932 92571 17361 118422 

Община Велико Търново 78866 43830 38318 5512 35036 

Град Велико Търново 61140 36430 32121 4309 24710 

Източник: НСИ, 2012 

 
4.2. Малки и средни предприятия 

През последните години броят на ново регистрираните фирми е по -нисък и се поддържа едно почти 
постоянно ниво на активни стопански субекти. Предприемаческата активност в града е около средната а 
страната, което се потвърждава от гъстотата на фирмите. Броят на сертифицираните предприятия е по -

голям от повечето области в България. 
Основната част от предприятията във град Велико Търново според броя на наетия персонал попада в 

категорията на МСП - 99.1%. Най-голям е делът на микро предприятията - 90.9%. Малките предприятия 

бележат най-голям ръст в последните години и заетите в тях са 7.12%, а в средните предприятия заетите са 
малко над 1%. 

Най-голям е делът на големите предприятия в преработващата промишленост, където са концентрирани 
основните производствени мощности в града.  

Един от най-динамично развиващите се отрасли в града, следващ националната тенденция, е “Операции 

с недвижимо имущество”. На него се пада по 7.3% от активните фирми.  
Нетните приходи от продажби възлизат на 947 063 хил.лв. Като основен принос за това има частния 

сектор. Очертава се тенденция з а увеличаване  дела на нетните приходи от продажби в частния сектор.  

В разрез на агрегираната отраслова група най-голям дял от тези приходи има отрасъл“Търговия и услуги” 
- 57%, включваща търговия на едро и дребно, следван от отрасъл “Промишленост” - 23%. Увеличават се 
нетните приходи от продажби от предлаганите в града туристически услуги - от 13 445 хил.лв. з а 2009 г. на 

16 647 хил.лв за 2011 г. 
Очертава се увеличение на ръста на заетите в основните дялове на икономиката на територията на града, 

като най-голям е ръстът на заетост в услуги - 14% и в индустрията - 8%. Наблюдава се тенденция към 
увеличение броя на заетостта на населението в основните отрасли на икономиката, бележещ ръст от 11,4%.  

Общата динамика на промишлената продукция по статистически данни е с превес на преработващата 

индустрия, която бележи нарастващ темп на развитие средно с 7,5%.  
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Промишлеността и услугите в град Велико Търново са основени структуроопределящи отрасли в местната 
икономика.  

Промишлеността е развита в много отрасли, като водещо е производството на храни и напитки, 
дървопреработваща и преработваща промишленост, електротехника, търговия и услуги /Таблица 4.2./. В 
града функционират 25 предприятия, като сред по-значимите са отоплителна централа в западната градска 
част и Районна отоплителна централа в ЦГЧ на "Топлофикация ВТ" ЕАД. Те са основен замърсител на 
въздуха с вредни емисии. Структуроопределящите и развиващите се предприятия са в сферата на 
хранително-вкусовата промишленост, машиностроене и металообработване, химическа, фармацевтична, 
текстилна и дървообработваща промишленост, електроника, търговия и ремонтни дейности и др.  

Най-големите работодатели в град Велико Търново са "Престиж-96" ООД и Брилянт Търновград АД .  
В областта на търговията и услугите на територията на Община Велико Търново действат и фирми с 

общинско участие, като: "Хлебопроизводство и сладкарство"ООД, "Обредни дейности" ЕООД, "ИВЕСТ 
СТРОЙ 92" ЕООД,  "Пазари-Велико Търново" ООД, "Царевград Търнов ЕООД, останалите общински 
дружества са болнични заведения и са рзгледани в частта за социална инфраструктура.

Промишлеността на град Велико Търново е многоотраслова, като конкурентоспособността на отделните 
фирми е силно зависима от тенденциите на развитие на международните и националните отраслови пазари. 
През последните години се наблюдава увеличение на ръста в производството на структуроопределящи 
промишлени предприятия. 

Разнообразните икономически потенциали и традиции определят многоотрасловостта на сферата 
индустрия и разнообразието на структурната характеристика, ефективността и обема на производството.  

Бизнес и пазарната инфраструктура на град Велико Търново е недобре развита и не отговаря на 
съвременните нужди и потенциала на бизнеса. Като основна слабост може да се счита липсата на нови 
модерно оборудвани пространства, концентриращи в себе си водещите фирми и производства. Добър ресурс 
в тази насока е наличието на достатъчен брой производствени зони. Все още недостатъчно развит е 
секторът на бизнес услугите. 

В град Велико Търново имат клонове следните бизнес структури: Камарата на архитектите в България, 
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Камара на строителите Стопанска камара, 
Великотърновска търговско-промишлена палата, Камара на винопроизводителите, Съюз на частните 
предприемачи “Възраждане” и др. 

В град Велико Търново се забелязва общовалидната за почти цялата страна тенденция от увеличаващото 
се значение на търговията, в следствие главно на навлизащите големи търговски чуждестранни вериги. Те са 
представени от “Техномаркет Европа”, “Магро-Маркет”, „Билла“, „Метро“, "Практикер", "Пени", "Лидл"и „СБА“, 
които са концентрирани на територията на града. Бизнес инфраструктурата на града е в крайно 
незадоволително състояние. На територията на града няма изградени високотехнологични бизнес паркове и 
инкубатори, които да повишат конкурентноспособността и да дадат нужния тласък на общинската икономика.  

Производствената инфраструктура е с лошо качество, причина за ниския инвестиционен интерес. Отчита 
се слаба инвестиционна активност и изключително бавно навлизане на иновации и нови технологии в 
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промишлеността. В селското стопанство също не се забелязва разцвет, тъй като често липсват средва за 

адекватното му развитие. 
Почти липсват показатели, които да послужат за измерване на равнището на градската 

конкурентноспособност и оценка на количествените и качествените характеристики на модернизация на 

местно равнище. От извършвалите иновационна дейност съвсем малък е делът на предприятията, 
внедрявали нови или значително усъвършенcтвaни производствени процеси, за сметка на тези, реализирали 
на пазара нови или усъвършенствани продукти (стоки и услуги). Може да се твърди, че иновациите са все 

още приоритет предимно на големите предприятия. Като най-вероятна причина би могло да се изведе 
необходимостта от сериозни капитали, а да бъде създадена и още повече внедрена една нова технология, 
което в повечето случаи е по силите предимно на големите предприятия. Няма данни за броя на тези, които 

са се насочили към придобиване на интелектуална собственост - закупуване на готови продукти на НИРД, 
патенти, лиценз и, ноу-хау, техническа документация, търговски марки, авторски права, образци, модели и 
др. 

Видно е, че иновационните дейности са слабо развити на територията на града. Като цяло характерни са 
крайно недостатъчна иновационна активност на предприятията, ниска иновативна култура на 

предприемачите и липса на връзки между предприятията и изследователската общност.  
Съсредоточената мрежа от образователни и научни структури с национална значимост и принос за 

висококвалифицираните човешки ресурси в града би трябвало да се използват по най-добрия начин и са 

основният ресурс за бъдещото развитие на нови високотехнологични производства. За да отговорят на 
съвременните нужди и тенденции на пазара на труда и с оглед приоритетното развитие на високите 
технологии в национален и регионален аспект е нужно създаването на нови и усъвършенстването на 

съществуващите програми изучавани в тях. Няма данни за наличието на проекти между университетите и 
бизнеса, както и за наличието на фондове за поощряване на изследванията. Ролята на катализатор а по -
бързото развитие на иновациите и формирането на “научен сектор” в местната икономика би играло  

изграждането на бизнес технологичен парк от ново поколение, който да концентрира в себе си научния 
потенциал и да способства а по-бързото навлизане на ноу-хау в предприятията от града. 
 
Таблица 4.2. Промишлени и селскостопански предприятия в град Велико Търново  

Сфера Раздел Обект /Наименование Адрес 

Преработваща 
промишленост  

Дървопреработване 

Дървообработване – ВТ АД кв.”Чолаковци” 

“Победа-ВТ”АД В.Търново ул. Магистрална № 3 
“Горско стопанство” ЕАД В.Търново   

“Вакуумтерм”АД В. Търново „Никола Габровски” №92 

“Елмот” АД ул.“Н. Габровски“ №73 

„Кроношпан” ЕООД кв. Чолаковци 

Електротехника 
Карат Електроникс ул. Сан Стефано 32 

Виктория 2000 ул. Ален Мак 6А 

Хранително-вкусова 
промишленост   

“Винпром”АД ул. Дълга лъка 

“Зърнени храни” ЕАД   
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“Лактима”ЕАД В.Търново ул. Магистрална  5 

Елит Мес Минев-Родопа-ВТ ООД ул. А. Разцветников 10 

"Мегапорт" ул. “Никола Габровски” 81 

"Престиж 96" – В.Търново ул. Никола Габровски № 98 

Сортови семена Велико Търново ЕАД ул. Христо Ботев 82 

"Болярка ВТ" - В.Търново ул. Христо Ботев 90 

Лека промишленост  
 

Сантана - Стефан Мангов ЕООД ул. Яворов 34 

“Арбанаси”АД ул. Христо Ботев  88 

Актуална Мода-Търновград Ад бул. Никола Габровски 65 

Екстрапак ООД Западна промишлена зона 

Текстил - Станислав Гецов ул. Черни връх 26 

Производство на 
химични продукти 

“Етър-91” ЕАД В. Търново ул.Гара Трапезица 5 

“Момина крепост”ЕАД В.Търново ул.”Магистрална” 23 

Машиностроене "Терем-Ивайло" ЕООД  

Селско, горско и 
рибно 

стопанство 

Отглеждане на 
едногодишни 

растения 

"Агроком" ЕООД- В.Търново ул.Васил Левски 15 

Източник: Община Велико Търново 

 
4.3. Инвестиционна активност 

През последните години преобладават инвестиции в строителството на жилища и обекти на търговията и 
обслужването. Инвестиционната активност, респективно пазарното търсене, се проявяват неравномерно в 
териториален аспект, при което се увеличава дисбалансът между различните части на града по отношение 

състоянието на функционалните системи и качеството на околната среда. В неблагоприятно положение 
остават периферните квартали, на първо място обособените в южната част на града жилищни територии, 
което се дължи на отдалечеността от градския център и затруднената транспортна достъпност, липсата или 

лошото състояние на инфраструктурата, наличието на рискови фактори, етнически и социален профил на 
населението и т.н. 

Средните годишни пазарни цени на жилищата в град Велико Търново през 2011 г. са два пъти по -ниски от 
тези в столицата, по-ниски от средните за страната на второ място по висока стойност след град Русе сред 
областните градове в Северен централен район. През последните години се отчита спад на средната цена на 

жилища в града, като от 2008 г. досега тя е намаляла с 505.78 лв. /Таблица 4.3./ В съществуващите 
промишлени зони на града има достатъчно свободни терени, които могат да бъдат привлекателно място за 
инвестиции. Площта на свободните терени по зони е следната:  

- западна промишлена зона - 343 дка 
- производствена зона триъгълник - 44 дка 
- производствена зона „Дълга лъка“ - 81 дка 
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Таблица 4.3.: Средни годишни пазарни цени на жилища(лв./кв.м.)  
Град Средни цени 

2007 2008 2009 2010 2011 

Общо за страната 1091,24 1363,48 1072,22 963,86 905.39 

София - град 1813,17 2329,88 1737,63 1568,81 1 468.10 

Велико Търново 968,92 1235,35 830,80 817,82 729,57 

Русе 1262,00 1652,42 1041,95 892,79 865,35 

Габрово 771,92 863,21 768,17 643,70 532,53 

Разград 744,17 938,75 882,88 734,20 664,36 

Силистра 640,29 740,15 649,48 683,21 662,47 

Източник: НСИ, 2012 г. 

 
Най скъпите квартали за живеене в град Велико Търново са Центъра, Колю Фичето и Картала, а най -

евтини са жилищата в кварталите Акация и Чолаковци.  
 

Таблица 4.4.: Средни цени на апартаменти и офиси по вид строителство  в град Велико Търново 

Квартал 
Средна цена на кв. м. в лв 

Тухлени Панелни Общо 

Акация   893,17 482,14 687,66 

Асенов   896,92   896,92 

Бузлуджа   915,84 683,16 799,50 

Варуша   1007,66 809,09 908,38 

Зона Б   881,83 733,15 807,49 

Картала   924,01   924,01 

Колю Фичето   934,28 794,86 864,57 

Света Гора   709,99   709,99 

Център   986,58 682,13 834,36 

Чолаковци   546,88 660,63 603,75 

Широк Център       

Промишлена зона - Запад 2400,00   2400,00 

Стара част  734,96   734,96 

Източник: Собствени изчисления, 2012 
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БВП на Северен централен район за планиране за 2010 г. е 7.9% от този на страната.  

От Таблица 3.5. се вижда, че БДС на Северен централен район за планиране през 2010 се увеличава в 
сравнение с 2009, като най-голям е делът на услугите, следван от този на индустрията, а най-малък е този на 
селското и горското стопанство. 

Наблюдава се и слабо увеличаване на БВП на региона, което е характерно и на национално ниво. БДС за 
България също бележи увеличение през 2010 г. в секторите на селското и горско стопанство и услугите, за 
разлика от сектора на индустрията, където  се наблюдава тенденция към намаляване, д ължащо се на 

ниските нива на заетост.  
 
Таблица 4.5.: Развитие на БВП в България и Северен централен район за планиране  

(млн.лв) 

БВП, статистически зони 2007 2008 2009 2010 

България 60 185 69 295 68 322 70 511 

Северен централен район 5 178 5 799 5 528 5 577 

(лв.) 

БВП на човек на населението, 
статистически зони 

2007 2008 2009 2010 

България 7 857 9 090 9 007 9 359 

Северен централен район 5 528 6 249 6 011 6 139 

(млн.лв) 

БДС по статистически зони 2007 2008 2009 2010 

България 50 575 57 733 58 695 60 716 

Северен централен район 4 351 4 832 4 749 4 802 

(млн.лв) 

БДС по икономически сектори 2007 2008 2009 2010 

България 50 575 57 733 58 695 60 716 

Селско и горско стопанство 2 824 4 132 2 841 2 976 

Индустрия 16 395 17 987 18 395 17 881 

Услуги 31 355 35 614 37 460 39 860 

Северен централен район 4 351 4 832 4 749 4 802 

Селско и горско стопанство 412 613 438 452 

Индустрия 1 530 1 568 1 637 1 571 

Услуги 2 408 2 651 2 674 2 779 

Източник: НСИ, 2012 

 

4.4. Кредитен рейтинг на Община Велико Търново 
Съгласно Българската Агенция за Кредитен Рейтинг, дългосрочният кредитен рейтинг на община Велико 

Търново е ВВВ, а краткосрочният - А-2, като перспективата е стабилна. Според БАКР, общината ще се 

характеризира с незадоволителна кредитоспособност в краткосрочен и дългосрочен план.  
 

4.5. Туризъм 
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Стратегическите документи определят като приоритетно развитието на туристическата индустрия. 

Независимо, че най-голям дял от приходите през последните години има отрасъл „Търговия, услуги и 
туризъм“ /около 57%/ и въпреки слабо изразената сезонност на туристическите дейности, все още се отчита 
ниска конкурентноспособност. Заетостта в настанителните бази е непосто янна, а продължителността на 

престоя – сравнително кратка. Наблюдава се и тенденция за увеличаване на броя и леглата в хотели, 
разположени в Стария град, както и разкриване на различни туристически заведения. Функциите на Стария 
град, като съществена част от централната градска зона се проявяват в значителния брой на работещите в 

тази територия. 
Град Велико Търново е определен като един от центровете за развитие на отдиха и туризма в областта, 

както и като център за развитие на познавателен туризъм. Институционалната структура, необходима за 

управлението на туризма, е слабо развита. Създадени са местни туристически организации, като важен 
фактор за развитието на културния туризъм е членството на град Велико Търново в Асоциацията на 
историческите градове в България. Град Велико Търново разполага с 48 обекта на туристическата 

инфраструктура, сред които 41 хотела, 5 къщи за гости и 2 хотелски апартамента. Четиризвездните хотели са 
4 броя, тризвездните са 17 броя, останалите обекти имат по една или две звезди.  /Таблица 4.6./ 

Основно е развит рекреативният и познавателният туризъм, но с много сложна и динамично променяща 
се конфигурация на свързаните дейности и услуги.  

Град Велико Търново разполага с много добър потенциал за целогодишно развитие на разнообразни 

форми на туризъм: познавателен, културен, конгресен и екологичен. Те се определят от наличието на 
природни и антропогенни рекреационни условия и ресурси: благоприятни климатични форми, уникален 
релеф, наличие на природни и исторически забележителности, съхранени народни художествени занаяти. 

Градът има потенциал за развитие на модерна туристическа индустрия. Във Велико Търново е разположена 
една от най-големите концентрации на културно - исторически паметници в страната. Устойчивото развитие 
на културния туризъм има възможността да съживи и територията и да я превърне в добро място за живот.  

Град Велико Търново има значителни туристически атракции, свързани с фолклор, обичаи и традиционни 
занаяти, както и периодични и епизодични прояви - събори, празници, конгресни прояви и др. 

Обектите на Културно-историческото наследство и събитията, свързани с него са описани в частта за 

културно историческо наследство. 
 
Таблица 4.6. Туристическа инфраструктура в град Велико Търново  

 Име на обекта  Звездна категория Адрес /кв. / 

Хотел Принцес ** ул. Христо Караминков №20 

Хотел Натали   ул. България 72 

Хотел Фотиадис   ул. Въстаническа 20 

Хотел Хубавата къща ** ул. Христо Ив. Войвода 1 

Хотел Търново ** ул. Марно поле 25 

Хотел Аквая *** ул. Любен Каравелов 40 

Хотел Рачев Болярски **** ул.Стефан Стамболов53А 

Хотел Анхеа ** Независимост 32 
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Хотел Студио *** ул. Тодор Лефтеров 4 

Хотел Царевец *** ул. Читалищна №23 

Хотел Премиер *** ул. Сава Пенев №1 

Хотел Киев *** Площад Велчова Завера №4 

Хотел Света гора ** хълм Света гора 

Хотел Зеленка, ** ул.Зеленка 48 

Хотел Максимус ** Независимост 9 

Хотел Алегро *** ул. Тодор Светослав № 15 

Хотел Лъки ***   

Хотел Комфорт    ул. П.Типографов 5 

Хотел Велико Търново ** ул.Читалищна 9 

Хотел Интерхотел В.Търново **** Ал. Пенчев 2 

Хотел Елена *** бул.България 21в 

Хотел Петра ** ул.Дондуков 23 

Хотел Славянска душа ** ул.Никола Златарски 21 

Хотел Арена Търново *** ул. Славянска 2 

Хотел Боляри *** Ул. “Иванка Ботева” 2 

Хотел Океана *** ул. Кефалов, 7М 

Хотел Военен клуб * пл. Майка България 1 

Бутиков Хотел Реал * ул. Кольо Гайтанджията 2 

Хотел Конкорд *** ул. Цанко Церковски 14 

Хотел Стадион * Ул. Тодор Балина 14 

Хотел Приятели ** К.Кисимов 11 

Хотел Панорама **** ул.Стефан Стамболов 63 

Гранд Хотел Янтра **** ул. Опълченска 2 

Хотел Момина крепост  ** крайградска туристическа зона Ксилифор 

Хотел Търнава *** ул. Иван Вазов 6 

Хотел Етър ** ул.Ивайло 2 

Хотел Нептун *** бул. България №29а 

Хотел Варуша ** ул. Въстаническа №6 
Хотел Централ *** ул.Хаджи Димитър 17А 

Къща за гости Фотиадис * ул.Въстаническа 20   

Къща за гости Ивановата къща ** ул. Въстаническа 5 

Семеен хотел Минотел Рашев *** ул. Никола Пиколо 2 

Къща за гости Тренди Ин ** ул. Десети Февруари №3 

Хотелски апартамент Белвю ** ул. Дондуков 27 

Хотелски апартамент България ** бул. Васил Левски 14 

Бутик-хотел Студио *** ул. Тодор Лефтеров 4 

Къща за гости Стамболов * Стефан Стамболов 27 

Къща за гости Търновка ** пл.Поборнически 3 

 Източник: Община Велико Търново 
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Оценка на икономическото развитие на град Велико Търново   

- се характеризира с процент на безработица с 0.7%  по -нисък от характерния за страната  
- има среден кредитен рейтинг 
- развива промишленост като основен структуроопределящ отрасъл на местната икономика с водещо 

начение по редица показатели. 
- развива промишленост в много отрасли, като водещо е производството на храни и напитки, 

дървопреработваща и преработваща промишленост, електротехника, търговия и услуги  

- се намира в район, за който е характерно увеличаване на на основните икономически показатели в 
общината /БВП, БДС, ДМА, наети и др.  

- производството на храни и напитки формира близо 40% от нетните приходи и ангажира 27.2% от 

наетите в отрасъла. 
- има за приоритет развитието на туристическата индустрия 
- разполага с 48 обекта на туристическата инфраструктура 

- е определен като един от центровете за развитие на отдиха и туризма в областта, като център за 
развитие на познавателен туризъм 

- има създадени са местни туристически организации 
- членува в Асоциацията на историческите градове в България 
- предлага богата гама от заведения за хранене и развлечение  

- производствената инфраструктура е с лошо качество  
- цени на жилищата са под тези за столицата и средните за страната 
- се  отчита слаба инвестиционна активност  

- Чуждите инвестиции са недостатъчни и не водят до ново технологично развитие и ноу -хау, което да 
повиши местната конкурентноспособност. 

- изключително бавно навлизане на иновации  

- Липсват нови високотехнологични производства, които да повишат общата конкурентноспособност на  
икономиката и да създадат условия а траен растеж.  

- липсват средва за адекватното развитие на селското стопанство  

- инвестиционната активност, респективно пазарното търсене, се проявяват неравномерно в 
териториален аспект 

- Незадоволително е развита бизнес и пазарната инфраструктура, не отговаря на местните нужди и 
потенциала една преструктурираща се икономика, основана на знанието.  

- се отчита спад на средната цена на жилищата в града 

- е налице  незадоволителна кредитоспособност в краткосрочен и дългосрочен план 
- заетостта в настанителните бази е непостоянна,  а продължителността на престоите – сравнително 

кратка 

- институционалната структура, необходима за управлението на туризма, е слабо развита.  
- е необходимо постигане на траен икономически растеж /над средното/ за съ даване на стабилна и 

устойчива икономика 
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- Най- много ДМА са съсредоточени в Преработващата промишленост - 39.5%. 

- Научният потенциал е недостатъчно използван - слаба е връзката с бизнеса, липсва трансфер на 
технологии и пазарно ориентирани иновационни продукти, нарушена е връзката между 
образованието и потребностите на регионалния пазар на труда, и т.н. Слабо е навлизането на 

икономиката на знанието, която може да е от съществено значение за бъдещото развитие на града 
- Все още липсват нови елементи в структурата на икономическия комплекс, способни да дадат силен 

тласък на производството като подобрят технологичната и бизнес среда, полагайки основа за 

развитие на технологични структури и връзката им с нови производства - бизнес или технологични 
паркове, инкубатори и др. 

- Съществуващите производствени зони се нуждаят от съществена рехабилитация и инфраструктурно 

обновление, за да посрещнат предизвикателствата на съвременните производства и тенденции.  
- Сравнително бавно навлизат ИКТ в противовес с големия научен потенциал на града 
- Икономическият профил на Велико Търново се характеризира с развитие на модерна туристическа 

индустрия, която предлага познавателен, културен, конгресен, селски и екологичен туризъм.  
- Структуроопределящите отрасли на местната икономика са дървообработващата и преработваща 

промишленост, електрониката, строителството, хранително -вкусовата промишленост, търговията и 
услугите 

- Общият брой на активните предприятия, които работят в община Велико Търново е 4 123, от които 

99% са частни 
-  Основната част от предприятията, базирано на брой работници са в категорията на МСП – 99.1%. 

Основният дял от тях са микро предприятия – 90.9%. 

- Най-големият дял на големи предприятия е съсредоточен в преработващата промишленост, където 
са концентрирани основните производствени мощности на общината.  

- Тенденциите в динамиката на местната икономика са:  

• Стабилизиране на промишлеността, но не на големи нива 
• Повишаване на броя заети в основните отрасли на местната икономика 
• По-нататъшно развитие на основните три отрасъла – туризъм, промишленост и услуги 

- Наличие на свободни терени в промишлените зони, като най-голяма площ от 343 се локализира в 
западната промишлена зона 

 

5. Социална сфера  
5.1. Социална интеграция 

Град Велико Търново е един от най-значимите образователни и културни центрове в България.  
В област Велико Търново има приета Областната стратегия за развитие на социалните услуги (2011 -

2015), която цели Велико Търново да бъде регион с достъпни, разнообразни и качествени социални услуги, 

които дават възможност за социална интеграция и пълноценен живот на всички лица и групи в риск, като се 
отчитат динамичните промени на съвременното общество. В общинския политика са залегнали цели, мерки и 

проекти, които целят подобряване на условията на живот на младите хора и усъвършенстване качеството на 
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образованието. Община Велико търново има приета и Стратегия за осигуряване на равни възможности за 

хората с увреждания /2012-2015 г./, насочена към създаване на достъпна и адаптирана среда за жителите в 
неравностойно положение, социална помощ, подходяща работна среда и възможности за културни и спортни 
прояви. 

Общината участва в редица проекти за интеграция на групи в неравностойно положение, целящи равни 
възможности, качествена и достъпна градска среда и социално подпомагане.  

„Достоен живот за хората в неравностойно социално положение“ е един от приключилите проекти в 

общината, насочен към предоставяне и усъвършенстване на услугата “Социален асистент” и“Домашен 
помощник”, насърчаване на независимостта и участието в обществения живот на хората в социално 
неравностойно положение, предоставяне на социални услуги в семейна среда, подпомагане на безработните 

членове на семейства, в които има деца с увреждания чрез предоставяне на алтернативен избор за активно 
участие в реалния пазар на труда, осигуряване на нови работни места и квалификация в сферата на 
социалните услуги. 

Чрез проекта за създаване на социално предприятие „Работилница на мечтите” се дава шанс за защитена 
заетост и социално включване в общността.  

В бъдеще е предвиден проект за повишаване качеството на живот чрез подобряване на физическата 
среда на територията на община Велико Търново , така че да отговаря на съвременните екологични 
изисквания и да дава възможност за устойчиво развитие на обществото. Проектът ще включва дейности за 

реконструкция на паркове и атракции в града.  
В процес на изпълнение е и проект оборудване и обзавеждане на два центъра за настаняване от семеен 

тип, целящи осъществяване на подходяща закрила за децата домовете, чрез създаване  на среда, близка до 

семейната и подходящите образователни дейности.  
Проект за създаване и функциониране на услуга „Дневен център за пълнолетни лица” също е в процес на 

изпълнение. Той цели да повиши качеството на живот и възможностите за социално включване на стари хора 

в пенсионна възраст. 
Друг такъв проект е „И аз имам семейство”, насочен към подкрепа на процеса на деинституционализация 

на деца, създаване и реализиране на устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, 

настанени в специализирани институции и на деца, в риск от изоставяне.  
Широко приложение намират социалните услуги и специализираните институции в полза на общността. 

На територията на града са изградени: дом за стари хора, дом за деца, центрове за социална рехабилитация 
и интеграция, център за обществена подкрепа, жилище за младежи в риск, дневен център за деца с 
увреждания, центрове за настаняване от семеен тип за деца и възрастни, център за обществена подкрепа и 

„SOS Детски селища България“ /Таблица 5.1./  
Спазвайки законовите изисквания и указания от Агенцията за социално подпомагане, в специализираните 

институции се извършват социални дейности, насочени към задоволяване на ежедневните потребности на 

лицата или семействата, здравни, образователни и рехабилитационни потребности, както и потребности в 
свободното време и осъществяване на неформални контакти.  
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Таблица 5.1. Социални услуги в град Велико Търново  

Социална услуга Вид Местоположение Капацитет Персонал 

Дом за стари хора „Венета Ботева” Специализирана институция ул. „Иларион Драгостинов” № 3 130 50 

Дом за деца „Пеню и Мария 
Велкови” 

Специализирана институция ул. „Цветарска” № 14 
52 30 

Център за социална   

рехабилитация и интеграция 
Социална услуга в общността бул. „България” № 24 ст. 219 

40 5 

Център за обществена подкрепа Социална услуга в общността бул. „България” № 24 ст. 213 40 8 

Наблюдавано жилище за младежи 
в риск 

Социална услуга в общността / 
резидентен тип 

ул. „Констонтин Паница” № 3а ет.7 
4 2 

Дневен център за деца с 
увреждания 

Социална услуга в общността ул. „Георги Измирлиев” № 2 
36 12 

Център за настаняване от семеен 
тип за деца в риск 

Социална услуга в общността / 
резидентен тип 

ул. „Никола Габровски” № 49 
10 6 

Център за настаняване от семеен 

тип 

Социална услуга в общността / 

резидентен тип 
ул. „Любен Каравелов” № 26 

8 5 

Център за настаняване от семеен 
тип – за деца 14 – 18 години, ако 
учат до 20 години 

Социална услуга в общността 
ул. “Охрид” № 4 ул. “Ильо 

Войвода” № 4 
15   

Център за обществена подкрепа 
SOS Детски селища България 

  ул. „Димитър Найденов” № 4 
120   

Център за социална 

рехабилитация и интеграция за 
възрастни и лица с увреждания 
над 18 години 

Социална услуга в общността ул. „Бойчо войвода” 

    

Източник: Община Велико Търново 
 

5.2. Образование 
В града има образователни звена на всички нива на образование: детски градини, предучилищно,  

училищно, гимназиално и висше образование. В града функционират 12 детски градини, почти ½ от общият 
им брой в общината. /Таблица 5.2./ 
 
Таблица 5.2. Деца, педагогически персонал, места и групи в детските градини  през учебната 2011/2012 г. 

Населено място 
Детски 

градини   

Деца Места 
Педагогически 

персонал 
Детски групи 

общо 
в т.ч. 

момичета 
общо 

на 100 
деца 

общо 
в т.ч. детски 

учители 

Република България  2 112 227 971 110 167 235 308 103,2 19 729 18 471 9 590 

Северен централен район за 

планиране 
263 25 135 12 076 32 179 128 2 276 2 136 1 079 

Област Велико Търново 89 7 220 3 451 9 152 126,8 625 584 300 

Община Велико Търново 22 2 536 1 260 2 666 105,1 185 173 91 

Град Велико Търново 12 1383 687 1454 57,3 101 94 47 
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През учебната 2011/2012 г.  в общината има 539 завършили VIII клас ученици. /Таблица 5.3./  
 

Таблица 5.3. Учащи в начални и основни училища през учебната 2011/2012 г. 

Територия  Училища 

от І  до IV клас от Vдо  VII I  клас 

паралелки учители 
учащи 

паралелки учители 
учащи 

завършили 
общо 

В т.ч. 
жени 

общо 
В т.ч. 
жени 

Република 
България  2 165 12 285 14 489 252 372 121 895 10 050 17 486 219 372 104 010 45 593 

Северен 

централен 
район за 
планиране 264 1 324 1 584 27 746 13 326 1 107 1 966 24 496 11 607 5 163 

Област 

Велико 
Търново 81 384 456 8 124 3 929 304 574 7 088 3 380 1 376 

Община 
Велико 

Търново 23 125 142 2 565 1 237 95 190 2 081 1 016 539 

Град 
Велико 
Търново 

 9  49 56  1004  484  37  74  814  398  211  

Източник : НСИ, 2012 

 
По отношение на инфраструктурата на образованието, в град Велико Търново има 9 целодневни детски 

градини и 3 обединени детски заведения, 5 основни училища, 4 средно общообразователни училища, 10 

професионални гимназии, 2 частни колежа и едно помощно  училище. По-голямата част от професионалните 
гимназии са финансирани от държавата, а основните и средно общообразователните училища и детските 
градини са финансирани на общинско ниво. /Таблица 5.4./  Градът е седалище и на два университета, което 

допълнително увеличава значението на града. Университетите играят важна роля в развитието на науката и 
иновациите. В града функционира и хидрометеорологична обсерватория на БАН.  

http://www.bgregio.eu/


 
 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ   
№ BG161РО001/1.4-07/2010/008 

Проект  „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в 
обхвата на три зони в гр. Велико Търново” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 

развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие 

 

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на 
три зони в гр. Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-
2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието 
на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и  Управляващия орган.” 

36 

 
Таблица 5.4. Образователни и научни структури в град Велико Търново  

Наименование Вид Адрес Вид финансиране 

ОУ" Димитър Благоев" основно (І - VІІІ клас) ул."Христо Смирненски"№ 1А общинско 

ОУ "Петко Р. Славейков" основно (І - VІІІ клас) ул."Освобождение"№ 29 общинско 

ОУ "Св.Патриарх Евтимий" основно (І - VІІІ клас) ул."Мармарлийска"№ 13 общинско 

ОУ "Бачо Киро" основно (І - VІІІ клас) ул."Филип Тотю"№ 20 общинско 

ОУ "Христо Ботев" основно (І - VІІІ клас) ул."Михаил Кефалов"№ 2 общинско 

СОУ "Емилиян Станев" СОУ (І - ХІІ клас) ул."Мария Габровска"№ 1 общинско 

СОУ "Вела Благоева" СОУ (І - ХІІ клас) ул."Константин Паница"№ 1 общинско 

СОУ "Владимир Комаров" СОУ (І - ХІІ клас) ул."Бяла Бона"№ 9 общинско 

СОУ "Георги С. Раковски" СОУ (І - ХІІ клас) ул."Георги Измирлиев"№ 2 общинско 

ПМГ "Васил Друмев" професионална гимназия ул."Вела Благоева"№ 10 общинско 

ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" професионална гимназия ул. “Славянска” 2 общинско 

ХГ "Св.св.Кирил и Методий" професионална гимназия ул."Михаил Кефалов"№ 2 общинско 

ЦДГ "Слънце" целодневна детска градина ул."Любен Каравелов"№ 47 общинско 
ЦДГ "Евгения Кисимова" целодневна детска градина ул."Освобождение"№ 31 общинско 

ЦДГ "Соня" целодневна детска градина ул."Момина Крепост"№ 9 общинско 

ЦДГ "Здравец" целодневна детска градина ул."Стара планина"№ 22 общинско 

ЦДГ "Първи юни" целодневна детска градина ул."Филип Тотю"№ 5 общинско 

ОДЗ "Рада Войвода" целодневна детска градина ул."Рада Войвода"№ 11 общинско 

ЦДГ "Райна Княгиня" целодневна детска градина ул."Мария Габровска"№ 3 общинско 
ЦДГ "Иванка Ботева" целодневна детска градина ул."Мария Габровска"№ 7 общинско 

ЦДГ "Ивайло" целодневна детска градина ул."Вежен"№ 1 общинско 

ОДЗ "Ален мак" целодневна детска градина ул."Стефан Мокрев"№ 5 общинско 

ОДЗ "Св.св.Кирил и Методий" целодневна детска градина ул."Димитър Найденов"№ 24 общинско 

ОДЗ "Пролет" целодневна детска градина ул."Иван Вазов"№ 5 общинско 

Професионална гимназия по 

туризъм - „Д-р Васил Берон” 
професионална гимназия ул. “Ц. Церковски” 10 държавно 

Професионална гимназия по 
строителство, архитектура и 

геодезия – „Ангел Попов” 
професионална гимназия ул. “Никола Габровски” 21 държавно 

Старопрестолна гимназия по 
икономика 

професионална гимназия ул. “Панарет Рашев” 24 държавно 

Професионална гимназия по 
електроника – „Александър Попов” 

професионална гимназия ул. “Никола Габровски” 60 държавно 

Професионална гимназия по 

моден дизайн 
професионална гимназия ул. “Ксилифорска” 45 държавно 

Професионална гимназия по 
сградостроителство "К.Фичето" 

професионална гимназия ул. "Мармарлийска" 26 общинско 

Американски Колеж Аркус  частен колеж ул. „Драгоман“ 16. частно 
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ПУ ”Теодосий Търновски” помощно училище ул.”Климент Охридски” 50 държавно 

Частна Професионална Гимназия 
по Мениджмънт  

професионална гимназия ул. "Мармарлийска" 26 Частно 

ПК по ИС професионален колеж ул. "Мармарлийска" 26 Частно 

Национален военен университет  
„Васил Левски“ 

университет  бул. "България" №76 държавно 

Великотърновски университет  „Св. 

Св. Кирил и Методий“ 
университет  ул. "Т. Търновски" 2 държавно 

Хидрометеорологична 
обсерватория на БАН 

научно звено парк Н. Габровски държавно 

 Източник : Регистър на Министерст во на образованието, младежта и науката, 2012 

 
Сред елитните гимназии в града са: езикова гимназия “ Проф. д -р Асен Златаров”, хуманитарна гимназия 

“Св. Св. Кирил и Методий” и природо -математическа гимназия  “Васил Друмев”. В град Велико Търново има и 
професионални гимназии по моден дизайн, електроника, строителство, архитектура и геодезия.  

Национален военен университет „Васил Левски“ Велико Търново е първото висше училище в Република 
България, получило институционална акредитация по новата критериална и оценъчна сис тема, въведена със 
Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ДВ бр.61/09.08.2011 г.) и решение на 

Акредитационния съвет на НАОА от 16.06.2011 г.  
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ – най-големият държавен университет в 

България извън столицата, учебен и научен център с национален и международен престиж. Последната 

валидна институционална акредитация, дадена на 29.06.2006 г. за срок от шест години дава на университета 
оценка "добра". Университетът предлага обучение по 60 специалности.  
 

5.3. Здравеопазване 
В града са регистрирани 7 лечебни заведения / Таблица 4.5./, сред които многопрофилна областна 

болница за активно лечение, център за спешна медицинска помощ, център за кожно -венерически 

заболявания, специализирана болница за активно лечение по кардиология, специализирана болница за 
активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания и център за психично здраве. Многопрофилна 

болница “Стефан Черкезов” разполага с качествена и съвременна медицинска апаратура.  
 
Таблица 5.5. Регистрирани лечебни заведения в град Велико Търново  

Наименование Местоположение 

ЦСМП - Велико Търново ул. "Ниш" 1 

Център за психично здраве - Велико Търново ЕООД, бул. Бузлуджа 1 

Център за кожно-венерически заболявания - Велико Търново ЕООД бул. Бузлуджа  1 

Комплексен онкологичен център - Велико Търново ЕООД бул.Бузлуджа  1 

Многопрофилна областна болница за активно лечение Д-р Ст. Черкезов"" АД ул. "Ниш" 1 

Специализирана болница за активно лечение по кардиология ЕАД бул. "България" 38 

Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания "Д-р Трейман" 

ЕООД 
ул. "Христо Караминков" 19 
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 Източник: Регистър на Министерство на здравеопазването, 2011 

 

В град Велико Търново има регистрирани много лекари специалисти, лични лекари и зъболекари.  
Таблица 4.6. представя аптечната мрежа на град Велико Търново, която се състои от 40 регистрирани 

аптеки. Пет са денонощните аптеки като те са разположени в различни части на града, за да са максимално в 
полза и удобство на гражданите. 
 
Таблица 5.6. Регистрирани аптеки в град Велико Търново 

Име Адрес 

  ул. Никола Габровски 42 Д 

  ул. Ален мак 6, вх. А 

  бул. България 37 

  ул. Теодоси Търновски 25 А 

  ул. Зеленка 2 

ЕТ Медея-98-Юлианка Падарева ул. Велчова завера 14 

  бул. България 2 

  бул. България 29 

  ул. Любен Каравелов 63 

“Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново”  
ЕООД      

ул. Бузлуджа 1 

Образцова аптека България 38 ЕООД   бул. България 38 

ЕТ Пепи Герасимов   ул. Никола Габровски 39, вх. Б 

Анафарм  ЕООД ул. Бачо Киро 7 

Асклепий  ЕООД ул. Васил Левски 14 - Г 

ЕТ Салвия - Габриела Караиванова ул. Никола Габровски 30 

Асклепий ЕООД ул. Велики Преслав 4 

Виталис АД ул. Васил Левски 23 

Асклепий ЕООД ул. Оборище 18, МОЛ "Централ" 

Търновофарма 1  ООД ул. Никола Габровски 1 

ЕТ Салвия - Габриела Караиванова ул. Васил Левски 29 

Асклепий ЕООД жк Бузлуджа, ул. Емилиян Станев 9 

Жасмин ЕООД ул. Васил Левски 6 - запад 

"Бояна" ООД ул. Бачо Киро 3 

"Томако Трейд" ЕООД ул. Васил Левски 3 

ЕТ "Фармакомерс - Бонка Крушева" ул. Любен Каравелов 87 

"Мартин Фармаси" ЕООД жк Картала, ул. Стоян Михайловски 7 

"Салвия-10" ООД ул. Георги Измирлиев 13 

ЕТ "Цанка Стефанова" ул. Никола Габровски 33, вх. Б 

"ЕВ  ЕМ   М"  ЕООД ул. Симеон Велики 5, вх. Б 

"Търновофарма" ООД ул. Ален мак 2 А 

"Текоми" ЕООД ул. Рада Войвода 1 

ЕТ "Медуница - Пенка Кънчева Данкова" ул. Цар Иван Асен ІІ 22 
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"Търновофарма 1" ООД ул. Георги Измирлиев 13 Б - юг 

ЕТ "Алексиев - Юлияна Кънчева" ул. Слънце 11, к-с Слънчев дом 

ЕТ "Фармвест - Веселинка Пърлева" ул. Никола Габровски 18 

"Търновофармаси" ООД ул. Тодор Балина 11 Б 

"Венера Муташка" ЕООД ул. Васил Левски 6 

"Венера Муташка" ЕООД ул. Марно поле 21 

"Венера Муташка" ЕООД ул. Ниш 1 - юг, МЦ Стефан Черкезов 

"Търновофарма" ООД ул. Вихрен 3 

 Източник: Регистър на Министерство на здравеопазването, 2011 
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5.4. Доходи 

Доходите на домакинствата във Велико Търново са по -високи от средните за страната. Средно през 2011 
г. общият доход на лице от домакинството е близък, но по -висок от средния за страната  Налице е тенденция 
за повишаване на доходите на домакинствата в номинално изражение. За 2011 г. спрямо 2008 г. общият 

доход средно на лице от домакинството нараства с около 51%. За същия период за страната доходите 
средно на лице от домакинството нарастват с 32%. Основни източници на доходи са работната заплата, 
пенсиите и домашното стопанство. Доходите от заплати се повишават с 55%. През 2010 г. техният 

относителен дял в общия доход е 32,8%, а през 2011 г. - 34%. През 2011 г. размерът на социалните 
плащания (обезщетения, пенсии, помощи, семейни добавки, стипендии) нараства в номинално изражение 
спрямо 2008 г. с 21,2%, но относителният им дял от общия доход намалява с 4,6 пункта. В социалните 

плащания основно място заемат пенсиите. 
Нарастването на социалните плащания в номинално изражение като цяло се дължи главно на промените 

във възрастовата структура на населението  и увеличаването на броя на пенсионерите.  

Доходите от предприемачество намаляват както номинално, така и относително като източник на доходи 
за населението, докато за страната се наблюдава нарастване на тези доходи.  

 
5.5. Стандарт на живот 
Съществуват различия в условията на живот между населените места на община Велико Търново, 

дължащи се на спецификата в развитието им. Определящо значение има иконо мическото развитие, но е 
важно и значението на социалните фактори. В основата на индекса на човешко развитие е концепцията за 
устойчивото развитие на човека. Представени са здравни, образователни и икономически индикатори за 

развитието на града. Равнопоставеността на тези индикатори означава, че въпреки водещото значение на 
доходите, важна роля за стандарта на живот като коригиращи фактори имат образованието и 
здравеопазването. 

Индексът на човешко развитие включва три компонента - очаквана продължителност на живота, 
комбиниран образователен индекс (грамотност на населението и записваемост в трите образователни 
степени) и икономически компонент. 

Велико Търново по всички индикатори е над средните, по -близо до максималните им значения. Според 
комбинирания образователен индекс с най-висока стойност на индекса е  Велико Търново (6-то място в 

страната), а според икономическия компонент - 9 място. Въз основа на общия индекс на човешко развитие, 
Велико Търново се определя като високо развита община.  

 

Оценка на социалната сфера в град Велико Търново  
- един от най-значимите образователни центрове в България.  
- съществува политика за социална интеграция на хора с различни потребности 

- съществува политика насочена към подобряване на условията на живот на младите хора и 
усъвършенстване качеството на образованието  
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- предвидени са проекти за интеграция на групи в неравностойно положение, целящи равни 

възможности, качествена и достъпна градска среда и социално подпомагане  
- съществуват социални услуги и специализирани институции в полза на общността: дом за стари хора, 

дом за деца, центрове за социална рехабилитация и интеграция, център за обществена подкрепа, 

жилище за младежи в риск, дневен център за деца с увреждания, центрове за настаняване от семеен 
тип за деца и възрастни, център за обществена подкрепа и „SOS Детски селища България“  

- съществуват всички нива на образование: детски градини, предучилищно, училищно, гимназиално и 

висше образование  
- в града има професионални гимназии  по моден дизайн, електроника, строителство, архите ктура и 

геодезия  

- градът е седалище и на два университета с национално значение  
- в града има 7 лечебни заведения, някои от които  с качествена и съвременна медицинска апаратура и 

са регистрирани много лекари специалисти, лични лекари и зъболекари  

- има 40 регистрирани аптеки, като пет са денонощни и са разположени в различни части на града, за 
да са максимално в полза и удобство на гражданите  

- доходите средно на лице от домакинството са по -високи от тези за страната, като налице е тенденция 
на повишаването им в номинално изражение 

- основни източници на доходи са работната заплата, пенсиите и домашното стопанство, като в 

структурата на доходите нараства делът на тези от работна заплата и домашното стопанство.  
- сравнително висок дял на потребителските разходи за храна и поддържане на дома. 
- населението е с висок трудов потенциал и високо образователно равнище  

- неизградена достъпна градска среда 
- липса на проекти и политика за включване на етническите групи в живота на общността 
- липса на квалификационни и преквалифакицонни проекти 

- нарастване броя на лицата в училищна възраст, непосещаващи училище  
 

6. Културно-историческо наследство 
Културните ценности имат изключително важна роля за устойчивото градско развитие и условия за 

развитие на туризъм. Културното наследство на град Велико Търново е определящо за имиджа на града. 

Основен проблем е как да се развива в бъдеще историческата част, определяща за вековното развитие на 
града, без да бъдат нарушени нейните културни стойности.  

 

6.1. Велико Търново в контекста на мрежата от културни коридори на Югоизточна Европа и 
европейските културни маршрути 

Град Велико Търново има стратегическо местоположение в Централна България, разположен на 

културния коридор Източен трансбалкански път – пресичащ Югоизточна Европа в посока север -юг през 
Румъния, България и Гърция и свързващ Балтийско с Егейско и Средиземно море.  
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В културното наследство на региона представя две широко заложени теми на регионално (в рамките на 

Югоизточна Европа) и европейско ниво: Манастирски средища, представени от Търновск ата Света гора - 
едно от основните религиозни средища на Югоизточна Европа в посока север -юг /от ареала на църквите в 
Молдавия и дървените църкви в Марамуреш (Румъния), към Търновската Света гора и Родопската Света 

гора, до вливането на Източния трансбалкански път в религиозната ос Виа Егнация при някогашния голям 
манастирски център Папикон, Гърция/, и народна архитектура, представена от специфичната балканската 
архитектура - част от традиционните селищни образувания по протежение на Източния трансбалкански  път: 

населените места в Карпатите, Стара Планина (Балкана и Предбалкана) и Родопите. Заедно с това, градът 
се развива и като възлово средище на занаятите, търговията и промишлеността (XVI-XIX в.).  

 

6.2. Велико Търново в контекста на Националната схема на културните маршрути 
Град Велико Търново заема централно място в рамките на Националната схема на културните маршрути 

в качеството си на културен кръстопът в българската част от Източния трансбалкански път и националния 

културен маршрут по протежение на Предбалкана. Със многопластовото си културно наследство, център на 
всички обособени тематични културни маршрути на национално ниво (Национална схема на културните 

маршрути, БНК на ИКОМОС, 1999): античност, крепости, култови центрове, манастири, народна архитектура, 
наследството на XX век. 

 

6.3. Защита 
За територията са приети „Режими за опазване на утвърдените от Министерството на културата групови 

паметници на културата в град Велико Търново” (2000 г.). Всеки от режимите дефинира териториалния 

обхват на съответната зона на групов паметник, нейните граници, характеристика, начин и характер на 
застрояване, устройство,  предназначение и регулация, характера на новото строителство, уличните 
настилки, оградните зидове и благоустрояването. Тези режими са най-важния актуален документ за 

юридическа защита на комплексната характеристика на територията, с който би трябвало да се съобразяват 
всички устройствени планове. 

Правила и нормативи за прилагане на Общия градоустройствен план със специфични правила и норми за 

устройство на територията на град Велико Търново също е важен документ, регламентиращ устройствената 
защита на комплексните ценности на територията. Основаващ се на режимите, той ги доразвива и 

детайлизира.  
Правила и нормативи за прилагане на Общия градоустройствен план със специфични правила и норми за 

устройство на територията на град Велико Търново включва:  

 Старинни жилищни зони, традиционно усвоени за жилищно обитаване. / кв. Варуша, южните 
части на груповата културна ценност „зона „Гурко” и „Зона „Максим Райкович” и територията на изток 
от последната/ 

 Старинна централна зона – част от исторически формирания градски център по протежение 
на оста „Независимост” – „Ст. Стамболов” – В. Джамджията” – „Иван Вазов”, като включва 
съответните части от прилежащите групови културни ценности 
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6.4. Културно наследство в град Велико Търново 
В исторически аспект, в процеса на градско развитие е осъществена една хоризонтална стратификация на 

историческите пластове (от Късната античност, през Средновековието и Възраждането, до Новото време) в 
териториалното направление от изток към запад. Градският център не е териториално устойчив във времето, 
като малко по малко променя своята локализация в западно направление. През Късната античност и 
Средновековието център е Царевец и околните хълмове, през османското робство - в зоната на ансамбъл 
„Максим Райкович” - по-близо до реката, а в настоящето - в западната периферия на Стария град.  

Особено важни и изявени са пластовете от епохата на Възраждането, след Освобождението и от Новото 
време, представени от единични ценности, свързани помежду си сложни ансамблови структури, включващи 
материални и нематериални културни обекти (кв. Варуша, „Главна улица” – „Опълченска” – „Пиколо” – „Иван 
Вазов”, „Максим Райкович” и др.). 

Характерна особеност на културното наследство в обхвата на града е групирането в цялостни площни, 
линейни и точкови структури, развити във вертикално и хоризонтално направление. 

През 1955г. град Велико Търново е обявен за архитектурно-музеен резерват. В града има 865 недвижими 
паметници на културата, свидетелстващи за важни исторически събития. Според историческия период, към 
който принадлежат, се разделят на резервати, ансамбли, комплекси, групови и единични обекти. На 
територията на града са разположени 46 паметника на културата с национално значение. /Таблица 6.1./ Те се 
намират предимно в старата градска част, където е съсредоточен туристическият поток. Сред паметниците 
на културата с национално значение са архитектурен музеен резерват Царевец и всички старини с 
изключение на патриаршеския храм "Св .Възнесение Господне“ наречен" Майка на Българските църкви" на 
хълма Царевец,  отбранителните съоръжения, крепостни порти и околовръстни стени с кули, казармените 
стени, напречна защитна стена и средновековен кладенец Царевец. Други паметници с национално значение 
са Архитектурно-музеен експонат Трапезица архитектурно-музеен експонат Трапезица, седемнадесетте 
средновековни църкви и стенописни фрагменти от тях, архитектурно музеен експонат "Момина крепост" с 
отбранителни съоръжения, крепостни стени и порта, комплекс от средновековни жилища – землянки, Църква 
"Свети 40 мъченици", Църква "Свети Петър и Павел", Църква "Свети Георги", Църква "Свети Димитър", Хан 
Хаджи Никола, Къща с маймунката, Църква " Свети свети Кирил и Методий", Къща на Вела Живкова 
Благоева, къща-редакция на в. Работник, колиба на Никола Христов Габровски, Печатница на в. Работник, 
читалище Надежда, част от град Велико Търново, средновековен манастир "Великата лавра" и историческо 
селище Велико Търново. Състоянието на културно-историческото наследство на Стария град днес е в 
резултат на продължителни над 100-годишни усилия за неговото спасяване и опазване. 

Групови паметници на културата са археологическа и архитектурно-строителна зона „Максим Райкович”, 
архитектурно-строителните зони „Главна улица” – „Опълченска” – „Пиколо” – „Иван Вазов”, „Главна улица” – 
„Независимост” – „Ст. Стамболов”,  „Главна улица” – „Христо Ботев” – „Хаджи Димитър”, „Варуша” и „Гурко”, 
както и част от съответната охранителна зона на тях. 

Хълмът Царевец е бил главната крепост на средновековната столица, а днес е впечатляващ музей на 
открито, в който са експонирани останките от дворцовите и патриаршеските комплекси на Второто българско 
царство (12 - 14 век). Хълмът Трапезица е съсредочие на голям брой църкви от същия период. При 

http://www.bgregio.eu/


 
 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  
 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ   

№ BG161РО001/1.4-07/2010/008 
Проект  „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в 

обхвата на три зони в гр. Велико Търново” 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие 
 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на 
три зони в гр. Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-
2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието 
на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и  Управляващия орган.” 

45 

археологическите проучвания са разкрити останките на 14 храма с богата вътрешна и външна декоративна 
украса. Като цяло Трапезица е комплекс с много възможности за бъдещи археологически проучвания.  

Владишкия мост - изграден през втората половина на XVII век,  характерен със своите дебели и здрави 
каменни основи във вид на стълбове, с парапети изградени изцяло от масивни дървени трупи. Моста се 
намира в квартал Асенов източно от Царевец и до 1935 г. е единствената връзка на село Арбанаси с гр. 
Велико Търново.  

Съществуват множество проблеми, свързани с проучванията, поддръжката, консервацията и 
експонирането по подходящ начин на паметниците на културата. 

 
Таблица 6.1. Паметници на културно-историческото наследство с национално значение в град Велико Търново  

Наименование Вид Адрес 
Царевец и всички старини по него с 
изключение на Туристическата хижа 

Народна старина, с национално значение   

Архитектурен музеен резерват Царевец 
музеен исторически резерват архитектурно-
строителен, с национално значение   

Църквата "Възнесение" Дворцов комплекс 
Царевец  

Народна старина, архитектурно-строителен, с 
национално значение 

североизточна тераса на хълма 

Патриаршески комплекс Царевец 
архитектурно-строителен,  с национално 
значение 

върха на хълма и южната му 
страна 

Отбранителни съоръжения, крепостни 
порти и околовръстни стени с кули 

Народна старина, архитектурно-строителен, с 
национално значение Царевец 

Казармени сгради - Царевец архитектурно-строителен,  с национално 
значение 

Северозападно от крепостната 
порта 

Напречна защитна стена - Царевец архитектурно-строителен,  с национално 
значение 

Южно от сечената стена 

Средновековен кладенец Царевец  
Народна старина, архитектурно-строителен, с 
национално значение 

южно в подножието на 
Балдуиновата кула 

Църква „Св.Никола" от национално значение  

Архитектурно-музеен експонат Трапезица музеен /исторически/ резерват, архитектурно-
строителен,  с национално значение 

Трапезица 

Отбранителни съоръжения, крепостни 
порти и околовръстни стени с кули 

Народна старина, архитектурно-строителен,  с 
национално значение 

Трапезица 

Църква №2  
Народна старина, архитектурно-строителен,  с 
национално значение 

Трапезица 

Църква №3 
Народна старина, архитектурно-строителен,  с 
национално значение 

Трапезица 

Църква №4 
Народна старина, архитектурно-строителен,  с 
национално значение Трапезица 

Църква №5 
Народна старина, архитектурно-строителен,  с 
национално значение Трапезица 

Църква №6 Народна старина, архитектурно-строителен,  с 
национално значение 

Трапезица 

Църква №7 Народна старина, архитектурно-строителен,  с Трапезица 
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Църква №8 
Народна старина, архитектурно-строителен,  с 

национално значение 
Трапезица 

Църква №9 
Народна старина, архитектурно-строителен,  с 
национално значение 

Трапезица 

Църква №10 
Народна старина, архитектурно-строителен,  с 
национално значение 

Трапезица 

Църква №11 
Народна старина, архитектурно-строителен,  с 

национално значение 
Трапезица 

Църква №12 
Народна старина, архитектурно-строителен,  с 
национално значение 

Трапезица 

Църква №13 
Народна старина, архитектурно-строителен,  с 
национално значение 

Трапезица 

Църква №14 
Народна старина, архитектурно-строителен,  с 
национално значение 

Трапезица 

Църква №15 
Народна старина, архитектурно-строителен,  с 

национално значение 
Трапезица 

Църква №16 
Народна старина, архитектурно-строителен,  с 
национално значение 

Трапезица 

Църква №17 
Народна старина, архитектурно-строителен,  с 
национално значение 

Трапезица 

Църква №18 
Народна старина, архитектурно-строителен, с 
национално значение 

Трапезица 

Стенописни фрагменти от 

средновековните църкви на Трапезица 
Художествен, с национално значение   

Архитектурно музеен експонат "Момина 
крепост" 

музеен /исторически/ резерват, архитектурно-
строителен,  с национално значение 

  

Отбранителни съоръжения, крепостни 
стени и порта "Момина крепост" 

архитектурно-строителен,  с национално 
значение 

  

Комплекс от средновековни жилища - 

землянки - Момина крепост  

архитектурно-строителен,  с национално 

значение 
  

Църква "Свети 40 мъченици" 
Народна старина, архитектурно-строителен и 

художествен, с национално значение 
Асенова махала 

Църква "Свети Петър и Павел" 
Народна старина, архитектурно-строителен и 
художествен, с национално значение 

  

Църква "Свети Георги" 
Народна старина, архитектурно-строителен и 
художествен, с национално значение 

  

Църква "Свети Димитър" 
Народна старина, архитектурно-строителен и 

художествен, с национално значение 
  

Хан Хаджи Никола 
Народна старина, архитектурно-строителен,  с 
национално значение 

"Раковски" 19 

Къща с маймунката 
архитектурно-строителен,  с национално 
значение 

"Въстаническа" 14 

Църква "Свети свети Кирил и Методий" 
архитектурно-строителен,  с национално 
значение 

"Кирил и Методий" 31 

Къща на Вела Живкова Благоева исторически с национално значение   
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Къща-редакция на в. Работник исторически с национално значение ул. "Кефалов" 1 

Колиба на Никола Христов Габровски исторически с национално значение   

Печатница на в. Работник исторически с национално значение ул. "Читалищна" 10 

Читалище Надежда исторически с национално значение   

Част от град Велико Търново музеен резерват    

Средновековен манастир "Великата 

лавра" 

групов археологически паметник на културата с 

национално значение 
  

Историческо селище Велико Търново паметник на урбанизма и културния пейзаж   

Археологическа и архитектурно-
строителна зона „Максим Райкович” 

Групов паметник на културата 
 

Архитектурно-строителна зона „Главна 
улица” – „Опълченска” – „Пиколо” – „Иван 
Вазов” 

Групов паметник на културата 

 

Архитектурно-строителна зона „Главна 

улица” – „Независимост” – „Ст. 
Стамболов” 

Групов паметник на културата 

 

Архитектурно-строителна зона „Главна 
улица” – „Христо Ботев” – „Хаджи 

Димитър” 

Групов паметник на културата 

 

Архитектурно-строителна зона „Варуша” Групов паметник на културата  
Архитектурно-строителна зона „Гурко” Групов паметник на културата  

АЕК "Самоводска чаршия" исторически  

Владишки мост  исторически  

“Сарафкина къща” исторически РИМ 

Николи хан исторически  

Паметник на Асеневци исторически  

Паметник на свети патриарх Евтимий исторически  

Монумент „Майка България“ исторически  

Паметник на Стефан Стамболов исторически  

Паметник на д-р Никола Пиколо исторически  

Паметник „Велчова завера“ исторически  

Паметник на П. Р. Славейков исторически  

Паметник на загиналите за българската 
свобода (Паметник на обесените) 

исторически 
 

Паметник на Васил Левски исторически  

Паметник на Христо Иванов-Големия исторически  

Паметник на Емилиян Станев исторически  

Паметник на търновските опълченци исторически  

Паметник „Обявяване на независимостта, 
1908 г.“ 

исторически 
 

Паметник на Никола Фичев исторически  

Паметник на Тодор Лефтеров исторически  

Паметник на св. св. Кирил и Методий исторически  

Паметник на българското опълчение исторически  
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Паметник на загиналите руски воини исторически  

Паметник-пирамида в чест на загиналите 
руски воини в Руско-турската 
освободителна война (1877-1878) 

исторически 

 

Паметна плоча на революционера 

Стефан Дуньов 

исторически 

 

Паметник на Иван Панов Семерджиев исторически  

Паметник на Константин Кисимов исторически  

Паметник на генерал Й. В. Гурко исторически  

Черен кръст „В памет на избитите през 
1945 г. 208 жертви на комунизма“ (в 
северната част на парк „Дружба“) 

исторически 

 

Паметник на Димитър Благоев исторически  

Паметник на Никола Габровски исторически  

Паметник на проф. Александър Бурмов исторически  

Къща-музей на П.Р.Славейков исторически  

Къща-музей Е. Станев исторически  

Археологическия музей   

Музей "Възраждане и учредително 
събрание" 

 
 

"Нова история"   

"Затвор"   

 Източник: Списък на паметниците на културата с „национално значение“ на територията на област Велико Търново 

 

6.5. Културен календар 
Град Велико Търново е исторически, културен и туристически център. Предлага разнообразен културен 
календар от събития. Акценти с международно, национално, регионално и местно значение са 

Международен фолклорен фестивал, Международен Екофестивал, Международен фестивал "Балканфолк", 
Международен пленер по живопис, Дикси джаз фест, Международен конкурс за млади поп изпълнители 

"Сребърна Янтра", Петропавловски национален събор на народното творчество, Международен фестивал на 
военните духови оркестри, Национално честване на Независимостта на България, Национална изложба на 
учителите педагози, Национален събор на хляба, Празник на града, Общински празници на любителското 

художествено творчество, Майски дни на културата, Пролетен и есенен салон на великотърновските 
художници, Пленер графика малък формат, Пленер по дървопластика, Пленер Дупини. Особено атрактивни 
са концертите на открито в крепостта "Царевец" /600-1000 места/ и в парк "Асеневци" /600-800 места/. Аудио 

визуален спектакъл "Царевград Търнов Звук и светлина"   е уникална атракция за Европа, като подобни 
атракции има на не повече от три места по света 
 

6.6. Културна дейност 
Велико Търново е един модерен град, който се опитва да съхрани традициите на миналото и да ги свърже с 
бъдещето. Уникалната архитектура и екологично чистата околна среда утвърждават града като 

http://www.bgregio.eu/
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забележителен исторически, културен и туристически център. В града функционират голям брой културни 

институции: Регионален исторически музей, Национален музей на архитектурата, държавен архив и 
държавен военен архив, Дом на армията, Младежки дом, музикално -драматичен театър, филиал на 
археологически институт и музей при БАН, галерии, читалища, кино и други.  /Таблица 6.2./  

Регионалният исторически музей включва голям брой археологически обекти от национално и европейско 
значение, музейни обекти, експозиции и църкви. Представените археологически обекти от национално и 
европейско значение са: праисторическо селище "Хотница - водопад", неолитна селищна могила 

"Самоводене", археологически разкопки "Никополис ад Иструм", АМР "Трапезица", АМР "Царевец", АМР  
"Арбанаси", АМР "Момина крепост", АЕК "Самоводска чаршия" и АЕК "Осенарска река" с.Гърците.  
Музейните обекти и експозиции включват археологически музей "Велико Търново - столица на България 17-

19 век", "Нова история", "Възраждане и Учредително събрание", Къща-музей"П.Р.Славейков", "Хаджиилиева 
къща" с. Арбанаси, "Сарафкина къща", "Констанцалиева къща" с.Арбанаси, къща -музей "Филип Тотю" 
с.Гърците, къща-музей "Леон Филипов" Градски исторически музей Килифарево.  

Държавен архив-Велико Търново, отдел в Регионална дирекция "Архиви" - В.Търново, съставя, регистрира и 
съхранява документи на различни учреждения, дава експертиза на научно -историческата и практическата им 

стойност и извършва научно-техническа обработка на архивни фондове и документи. 
Църквите, които представя РИМ са: "Св.Св.Петър и Павел", "Св.Георги", "Св.Димитър Солунски" и 
"Св.Четиридесет мъченици" в град В.Търново, "Архангел Михаил и Гавраил", "Св.Атанас", "Рождество 

Христово", , "Св.Димитър"  и "Св.Георги" в с. Арбанаси. Регионална библиотека "П.Р.Славейков " изпълнява 
регионални функции за три области: Велико Търново, Габрово, и Ловеч. В библиотеката има шест отдела: 
"Изкуство", „Краезнание и справочно библиографски", "Средношколски", "Чуждоезиков", "Детски" и "Аграрен" 

/в квартал "Бузлуджа"/. 
Проблемите са: амортизиран сграден фонд и материално -техническа база, недостатъчна квалификация в 
сферата на рекламата и маркетинга, липса на обвързаност на културните дейности с крайните резултати, 

недостатъчна и неефективна форма на финансиране, липса на действителен пазар на труда в културната 
сфера. 
 
Таблица 6.2. Културни институции в град Велико Търново  

Наименование Вид Адрес 

Регионален исторически музей  Регионална ул."Пиколо" 

МДГ "Константин Кисимов" Държавна ул."Васил Левски" 
Изложбени зали Общинска  ул. "Рафаел Михайлов"1 

Художествена галерия „Борис Денев"  Регионална парк "Асеневци" 

РБ "П.Р.Славейков" Регионална ул"Иванка Ботева" 

Читалище "Надежда" Общинска ул"Иван Вазов"46 

Читалище "Искра" Общинска ул”Бачо Киро"2 

Младежки дом  Общинска ул"Хр. Ботев" 3 

Кино Арена „Централ Мол“  Частна жк. Колю Фичето, ул. Оборище 18 

Музикално-драматичен театър Константин 

Кисимов 
  ул. ”Васил Левски” № 4 
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Театър Весел   ул. Вела Пискова 17 

Къща-музей "Емилиян Станев" Държавна ул. Никола Златарски 20 

Археологически институт и музей при БАН-
филиал Велико Търново 

Държавна   

Галерия „Спектър“ Частна ул. Г.С.Раковски 3 

Галерия "Иван Христов" Общинска   

Национален музей на архитектурата Държавна ул. Ив.Вазов 35 

Държавен архив Държавна ул. “Читалищна” № 2 

Държавен военно-исторически архив Държавна ул. Христо Ботев 21 

Дом на армията Държавна   

Изложбен комплекс Рафаел Михайлов Частна ул. Рафаел Михайлов 1 

Hemus Properties Частна ул. Независимост 3 

Кри-Кри ООД Частна ул. Ив.Вазов 42 

Галерия Матея Частна   

Читалище “П.Р.Славейков” Общинска ул. Поборническа 40 

Читалище "Съзнание” Общинска кв. Чолаковци 

Читалище “Ст. Михайловски” Общинска  

Читалище "Седми юли" Общинска  

Читалище РЕКИЦ Общинска ул. "Бачо Киро" № 2 

Източник: Община Велико Търново 

 

Град Велико Търново има изградени традиции и успешни практики в организирането на големи културни 
прояви. Всичко това е предпоставка а развитието на туризма, опазване и обогатяване на културното 

наследство. 
Културно-историческите паметници са сред стратегическите фактори за устойчиво развитие. Тяхното ново 
социализиране предстои и може да изиграе решаваща роля за превръщането им от обект на опазване в 

инструмент за развитие. Интегрираният подход в опазването и валоризирането на културното наследство е 
важно условие за повишаване привлекателността на града, както от гледна точка за инвестиции, така и за 
изграждане на качествена жизнена среда и запазване на местната идентичност. Реконструкцията, 

реставрацията и консервацията на движими и недвижими паметници на културно -историческото наследство 
е предпоставка а равитие на културния туризъм.  
 

Оценка на културно-историческото наследство на град Велико Търново   
Град Велико Търново: 

- притежава многопластовото културното наследство,  определящо за имиджа на града 

- има стратегическо местоположение в Централна България,  разположен на културния коридор Източен 
трансбалкански път  

- заема централно място в рамките на Националната схема на културните маршрути в качеството си  на 
културен кръстопът в българската част от Източния трансбалкански път и националния културен 
маршрут по протежение на Предбалкана 

http://www.bgregio.eu/
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- е център на всички обособени тематични културни маршрути на национално ниво  

- има приети документи, регламентиращи устройствената защита на комплексните ценности на 
територията.  

- е исторически, културен и туристически център  

- предлага разнообразен културен календар от събития с международно, национално, регионално и 
местно значение 

- има 865 недвижими паметници на културата,  свидетелстващи за важни исторически събития: 

резервати, ансамбли, комплекси, групови и единични обекти 
- има 46 паметника на културата с национално значение  
- разполага голям брой културни институции 

В град Велико Търново: 
- бъдеще развитие историческата част, определяща за вековното развитие на града, без да бъдат 

нарушени нейните културни стойности 

- недостатъчно застъпени са дейностите по опазване и адаптация на културното наследство  
- амортизиран сграден фонд и материално -техническа база 

- недостатъчна квалификация в сферата на рекламата и маркетинга 
- липса на обвързаност на културните дейности с крайните резултати 
- недостатъчна и неефективна форма на финансиране  

- липса на действителен пазар на труда в културната сфера 
- недостатъчна е квалификацията в сферата на рекламата и маркетинга 
- липсва обвързаност на културните дейности с крайните резултати 

- недостатъчно и неефективно е финансирането  
- липсва действителен пазар на труда в културната сфера 

 

 

7. Държавно управление, неправителствен сектор, обществен ред и сигурност 
7.1. Държавно управление  
Държавното управление представлява система от институции, осъществяващи дейността на  държавата. 

Включва средства за осъществяване на държавната политика и механизми, по които се определя тя. 

Държавното управление стандартно функционира най-малко чрез три формално обособени клона -
законодателна, изпълнителна и съдебна власт.  

На територията на град Велико Търново са разположени множество административни сгради, в които се 

помещават институции на изпълнителната и съдебната власт с различно значение - регионално, областно и 
общинско. Институциите с регионално значение обслужват населението на повече от една област. /Таблица 
7.1./ 

 
Таблица 7.1. Държавно управление 

Име Адрес Значение 
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Областна администрация Велико Търново пл. „Център“ 2 областно 
Областна дирекция МВР Велико Търново ул.“Бачо Киро“ 7 областно 
Окръжен съд Велико Търново ул. „Васил Левски“ 16 областно 
Районна здравноосигурителна каса Велико Търново ул. Ивайло 2 регионално 
Регионален инспекторат по образованието Велико Търново ул. ”Васил Левски” 13 регионално 
Регионално сдружение на общини „Янтра“ Велико Търново пл. “Майка България” 2 регионално 
Районен Съд - Велико Търново ул. „Васил Левски“ 16 областно 
Административен съд - Велико Търново пл. Център 2 областно 
РИОСВ - Велико Търново ул.Никола Габровски №68 областно 
Областен информационен център бул. България 24 областно 
Областна дирекция "Земеделие " гр. Велико Търново  бул. България 25 областно 
Общинска служба земеделие - Велико Търново Пл.”Център” №2 общинско 
Областно управление "Пожарна безопасност и защита на 
населението" 

ул. "Никола Габровски" №27 областно 
Областен отдел "Контролна дейност - ДАИ" ул. "Козлуджа” № 2 областно 
Териториално звено  "ГРАО" пл. Център  2 
Регионална и териториална дирекция на НАП пл. Център  2 регионално 
НОИ - Филиал гр. Велико Търново - осигурителен архив ул. "Теодосий Търновски" № 6 общинско 
 Източник: Собствени проучвания, 2012 г. 
 

Основна насока в работата на местните власти е синхронизиране дейността на неправителствените 
организации на местно, регионално и национално равнище и стимулиране на съвместни инициативи за 
устойчиви партньорства в полза на местните общности за изграждането на действащи механизми за 
гражданско участие в процесите на вземане на решения и постигане на по-голяма ефективност на 
управлението и развитието на региона. 
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7.2. Неправителствен сектор  

На територията на град Велико Търново има регистрирани 41 неправителствени организации с различен 
предмет на дейност: изкуство и култура, околна среда, опазване на културното наследство, гражданско 
съзнание, обучения насочени към  толерантност, културно разнообразие и превенция на насилието, подкрепа 

за социални услуги, международни и европейски въпроси, политики и изследвания,    насърчаване на 
икономическото развитие и други. /Таблица 7.2./ Въпреки че неправителствените организации имат  различни 
мисии и обхват на работа, и са насочени към различни сфери на обществения живот, те пряко или косвено 

подпомагат местната общност. 
За периода 2001-2010 година, община Велико Търново в партньорство с неправителствени организации е 
реализирала проекти на стойност над три милиона лева в различни области на обществения живот - 

здравеопазване, образование, социални дейности, местно самоуправление, култура и туризъм. Въпреки 
многообразието и доказания капацитет на значителната част от НПО все още се забелязват липси или 
недостатъчно предлагани услуги. Основно тези слабости се забелязват в липса на достатъчно и адекватни 

услуги за МСП, водещи до повишаване на конкурентноспособността, липса на информация и съдействие за 
достъп до нови технологии и иновации, недостатъчно  опит и практика за съвместна работа по общи проекти, 

обединяващи университети, и следователи, консултантски фирми, НПО и МСП, недостатъчен достъп до 
информационни технологии и съвременни комуникации, недостатъчно практики в публично -частните 
партньорства и работата в мрежи. 

 
Таблица 7.2. Неправителствени организации, регистрирани на територията на град Велико Търново  

Име  Предмет на дейност  Адрес 

МК "Приятели на ОУ "Бачо Киро" 

Разработване и реализиране на проекти, целящи разширяване 

възможностите на учениците за участие в дейности на различна 
тематика- изкуство и култура, околна среда, опазване на 

културното наследство, гражданско съзнание,обучение чрез 
пример, осмисляне на свободното време на младите хора и 

други. 

ул. Никола Габровски 45 

Сдружение "Момичетата 
управляват нашия свят" (ГЛОУ) 

Дейности подпомагащи развиването на  лидерски  умения у 
младите момичета чрез интерактивни обучения и тренинги, 

обучения насочени към  толерантност, културно разнообразие и 
превенция на насилието, целеполагане, планиране, изработка и 

реализация на проекти и кампании. 

бул. "България" 24 

Младежка инициатива за 
Търновград 

Изгражда и реализира програми и инициативи в сферата на 
образованието, социалната и професионалната интеграция на 
младежите, предоставя подкрепа за социални услуги, достъпни 

за общността 

ул. Христо Ботев 3 

Сдружение за младежка активност 

Евротенденции 

Подпомагане на социализацията на деца в неравностойно 
социално и културно положение;  насърчаване създаването на 

действително продължаващо образование независимо от 

възрастовите и социални групи, осъществяване младежки 
обмени по програми на Европейския съюз и Р България, 

финансово подпомагане  на младите хора и  провокиране на 

ул. "Ниш" №2 А 
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творческо самосъзнание. 

Сдружение "Център за развитие на 
младежки дейности" 

Подпомагане развитието на гражданското общество и 
приобщаване на младите хора към неговите демократични 

ценности и принципи, противодействие и превенция на негативни 

явления сред младите хора ( престъпност, зависимости, 
проституция, расизъм, ксенофобия);  развитие на качествено 

образование, социално подпомагане и квалификация на младите 
хора; подпомагане интеграцията и социализацията на хора с 

увреждания, етнически малцинства, социално слаби младежи и 
др. 

  

"Сцена на Вековете" Велико 
Търново 

Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, 

политики и изследвания; Насърчаване на икономическото 
развитие 

ул.Полтава 9Е 

Асоциация за социална и 

психологическа подкрепа 
Друго ул. „Оборище“ № 16 

Асоциация на българските села Друго  ул. "Мария Габровска " № 2 

Асоциация на кариерните 
консултанти в България 

Професионални организации  ул. "Д.Чоканов"№5 

Асоциация на неправителствени 
организации Местен дневен ред 21 

Друго ул. „В. Ботев“ № 3 

Асоциация Човеколюбие Насърчаване на дарителството/доброволчеството ул. „Христо Ботев“ № 22 

Българско образователно общество Образование; Околна среда; Проблеми на децата   

Виктория 04 Социални услуги 

ул. „Д. Рашев“ № 18 ул. 
„Константин Паница“ № 1, 

ж.к. „Бузлуджа“, СОУ „Г. С. 
Раковски“ 

Гео Еко Клуб Академика Друго 
ул. „Поп Андрей 

Преображенски“ № 7А 

Гражданско сдружение за местни 
инициативи и европейско развитие - 

"Преображение" 
Друго ул. "Христо Ботев" 19 

Дамски клуб - Велико Търново Друго   

Деца и бъдеще Защита на човешки права  ул "Козлодуй"№11 

Диабет - Велико Търново Здравеопазване, права на пациента ул. „Мармарлийска“ № 2 

Дружество за разпространение на 
знанието Мисъл 

Образование ул. „Христо Ботев“ № 15 

Дружество на инвалида Доверие 95 Друго   

Европейски информационен център 

Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; 

Младежки въпроси, политики и изследвания; Проблеми на 
жените, джендър въпроси 

бул. „България“ № 24 

Екоутопия 
Законодателство, застъпничество, публични политики;   Околна 

среда;   Развитие на местни общности, квартални сдружения 
ул."Христо Донев" № 12 
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Емилиян Станев Култура и изкуство ул.”Никола Златарски” № 20 

Инициативи за прогрес Друго 
ул."Цар Тодор 

Светослав"1"А" 

Искра-ВТ Друго  ул."Христо Ботев" №2 

Клуб Отворено общество - Велико 
Търново 

 Законодателство, застъпничество, публични 

политики;   Международни и европейски въпроси, политики и 
изследвания 

ул. „Васил Левски“ № 19 

Култура, образование и спорт - 

Велико Търново 
Образование ул.Читалищна №17 

Лили - агенция за осиновяване и 
подпомагане на деца в медико-

социален риск 
 Друго ул."Чумерна" №10 

Международен фестивал на 
военните оркестри 

Култура и изкуство 
 ул. "Драган Цончев" №13, 

бл. 31 

Международен Фолклорен 

фестивал Велико Търново 

Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, 

политики и изследвания; 
ул. "Ком" № 8 

Международна асоциация мирна и 
единна Европа 

Друго ул. "Христо Ботев" №19 

Международна социална служба - 
България 

Социални услуги бул. „България“ № 24 

Младежи за обединена Европа Младежки въпроси, политики и изследвания ул. "Христо Ботев" № 19 

Младежки иновационен център - 

Велико Търново 
IT развитие ул. "Никола Габровски" №29 

Младежки работен клуб за хора с 
увреждания 

Друго  ул."Краков" 8А 

Младежко евросдружение 
"Търновград" 

Младежки въпроси, политики и изследвания пл. "Център" № 2 

Надежда за децата ни Друго ул. " Симеон Велики"№3 

Настоятелство "Американски колеж 
- Акрус" при частна профилирана 

гимназия "Акарус" 
Образование  ул. Драгоман 16, 

Настоятелство природоматическа 

гимназия "Васил Друмев" 
Образование ул. "Вела Благоева" № 10 

Национално обединение за 
възраждане и опазване на Старо 

Търново / Новост/ 

Култура и изкуство 
пл. "Велчова завера", ул. 

Опълченска № 2 

Не на насилието срещу деца Друго   

Непожеланите Друго ул. „Христо Ботев“ № 15 

Образователен свят - Велико 
Търново 

 Образование ул. „Отец Паисий“ № 4 Б 

Общински клуб спорт в училище 

В.Търново 
Образование  ул. "Ал. Стамболийски" №2 

Отворена врата Насърчаване на икономическото развитие ул."България" 24 

Партньорство за здраве   Здравеопазване, права на пациента ул. „Полтава“ № 9 
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Поглед към вековете Култура и изкуство; Образование; Околна среда 
ул."Цар Тодор Светослав" 

№17 

Просвещение Друго 
 ул. " Никола Габровски " № 

8 

Регионален работен клуб 
"Инициативи и партньорства за хора 
с увреждания" - Северен централен 

планов район 

Социални услуги  ул. "Краков"№ 8а 

Регионален фонд за развитие - 
Велико Търново 

Друго ул. "Христо Ботев" №15 

Регионален център по медиация Друго ул. "Оборище" № 14 

Регионално сдружение на общини 
"Янтра" 

Насърчаване на икономическото развитие пл.. "Майка България" №2 

Фондация "Св. Козма и Дамян"  Образование ул"Черни връх"26 

Св. Харалампий  Култура и изкуство 
ул."Димитър Найденов" 

№4А 

Свети Киприян и Света Юстина Друго ул. "Бачо Киро" № 16 

Сдружение ГЛОУ 
Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование; 

Проблеми на жените, джендър въпроси 
  

Сдружение център за 
образователни алтернативи 

Друго ул.Мизия №7 

Стопанска камара - Велико Търново Браншови организации ул. „Хр. Ботев“ № 19 

Съвременност и култура Защита на човешки права ул."Ал.Константинов"№ 48 

Трамплин Друго  
кв Бузлуджа ул.Деньо 

Чоканов 5 В 

Училищно настоятелство "Дядо 
Славейков" към ОУ "Петко Рачев 

Славейков" Велико Търново 

Образование ул.”Освобождение” № 29 

Училищно настоятелство при ПГТ 
"Д-р Васил Берон" 

Образование ул. "Цанко Церковски" №10 

Училищно настоятелство при СОУ 

"Г.С. Раковски" 
Образование ул."Г.Измирлиев" №2 

Феникс - ВТ Социални услуги ул."Йордан Кулелиев" № 3А 

Фолклорен ансамбъл "Търновче" Култура и изкуство УЛ. Никола Габровски № 55 

Царевград Друго   

Център за междуетнически диалог и 
толерантност "Амалипе" 

Етнически въпроси; Законодателство, застъпничество, публични 
политики; Образование 

п.к.113 

Център за рехабилитация и 
социални контакти на деца със 

зрителни увреждания 
Друго   

Център за социални и здравни 

грижи 
 Социални услуги ул. "Поп Харитон №2 

Център за социални инициативи Друго бул. "България" № 6 А 

Център за социални услуги в Друго ул. "Марно поле" № 21 
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общността 

Център по медиация - Велико 

Търново 

Законодателство, застъпничество, публични 

политики; Образование; Социални услуги 
ул. "Възрожденска" № 2 А 

Ч.И.Ф.А. - ОНЦОД България Образование  ул."Васил Левски" №13 

Източник: Информационен портал на неправителствените организации в България  

 

7.3. Обществен ред и сигурност 
В област Велико Търново се наблюдава динамичност на престъпленията. През последните години обаче се 
отчита нарастване броя на разкритите престъпления. При операции на МВР през 2010 и 2012г. са разкрити 

печатници на фалшиви винетки. През 2011 г. областната  дирекция на МВР във Велико Търново е получила  
отлична  оценка за работата си. Това я поставя  на пето място в страната заради повишената разкриваемост 
на престъпленията, добрата вътрешна организация, ефективността на работа и подобрената връзка между 

гражданите и полицията. Отчита се намаляване на тежките престъпления, но за сметка на това увеличаване 
случаите на противообществени прояви  от непълнолетни граждани / случаи на кражби – обикновени и 

взломни, както и употреба и разпространение на наркотици от малолетни/. На територията на града няма 
регистрирани случаи на поръчкови убийства от организираната престъпност.  
Следващите таблици представят обобщени данни на окръжния съд в град Велико Търново относно 

постъпилите и приключили граждански и наказателни дела за последните три години. Тенденцията е към 
намаляване броя на останалите дела от предишен период /Таблица 7.2./, увеличаване броя на постъпилите 
дела през всяка следваща година /Таблица 7.5./, съответно и за всеки вид: граждански дела /Таблица 7.4./. 

Всяка година все повече дела биват разрешени и приключени и остават все по-малко висящи дела. 
 
Таблица 7.3. Регистрирани и разкрити престъпления на територията на гр. В. Търново  

Период 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г. 

Регистрирани 528 

Разкрити 264 

Неразкрити 264 

%  разкр. 50 %   

Източник: РУП – В. Търново 
 
Таблица 7.4. Структуроопределящи престъпления за гр. В. Търново  

Престъпления Грабежи 

Кражби 244, разкрити 96 

От тях на общ. места 
Измами Хулиганства 

Джебчийски Взломни 
Офиси и 
магазини 

Вещи МПС 

Извършени 17 54 29 81 35 11 25 

Разкрити 7 24 3 47 7 5 20 

%  разкр. 41.81 44.44 10.34 58.02 20 45.45 80 

Източник: РУП – В. Търново 
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Таблица 7.5. През периода 2006г. до 2011г. на територията на гр. В. Търново са извършени общо 2407, разкрити са 1192, 
неразкрити са 1175 или процентът на разкриваемост за отчетния период е 50.04%. 

№ по 

ред 

година Извършени 

престъпления 

Разкрити 

престъпления 

неразкрити Процент на разкриваемост 

1 2006 480 214 226 44.58 

2 2007 310 174 136 56.13 

3 2008 282 156 126 55.32 

4 2009 316 164 152 51.90 

5 2010 491 220 271 44.81 

6 2011 528 264 264 50 
7 2006-2011 2407 1192 1175 50.04 

Източник: РУП – В. Търново 

 
7.3.1. Криминални престъпления и нарушения на обществения ред извършени на територията на гр. 

Велико Търново по квартали и райони. 
От направените анализи за извършените престъпления на територията на гр. В. Търново 
структуроопределящи са престъпленията против собствеността – грабежи, кражби. За периода 2006г. 2011г. 

са извършени общо 1536 престъпления от този вид, което представлява 63.21% от общия брой извършени 
престъпления. 

От изнесеното до тук може да се каже, че регистрираните престъпления против личността /убийства, 
изнасилвания, нанасяне на тежки и средни телесни повреди, отвличания , сводничество / въпреки, че влияят 
негативно върху криминогенната обстановка в района, имат широк обществен отзвук , не са водещи за гр. В. 

Търново. По голяма част от извършените такива престъпления са на семейно -битова основа/ убийства и 
опити за такива, тежки и средни телесни повреди/  
Престъпленията , които до голяма степен влияят върху криминогенната обстановка в гр. В. Търново са 

следните: 
 
7.3.2. Кражби от апартаменти 

Като места с концентрация на извършвани такъв вид престъпления в гр. Велико Търново се очертават 
жилищни квартали “Бузлуджа”, “Колю Фичето”, “Картала”, ул. “Никола Габр овски”, бул. “България”, жилищата 

в района около КАТ – ж.к “Слънце”; 
 
7.3.3. Кражби от офиси на фирми  

Престъпленията се извършват предимно в тъмната част на денонощието. Концентрацията на такива 
престъпления отново е в кварталите “Колю Фичето”, “Бузлуджа”, кв. “К. Фичето”, не са редки и случаите, 
когато такива се извършват и в централната градска част.   

 
7.3.4. Кражби от хранителни магазини 
Обект на престъплението са малки търговски обекти не охранявани от СОТ или без видеонаблюдение. 

Извършваше се предимно кражби на цигари и  монети, престъпленията са в тъмната част на денонощието. 
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Такива престъпления са извършвани на територията на целия град, като концентрацията е предимно в 

района на стадион “Ивайло”, търговските обекти около МБАЛ “Д -р Ст. Черкезов”, кв. “Колю Фичето” кв. 
“Картала”, ул. “Н. Габровски”. 
 

7.3.5 Джебчийски кражби  
Местата са определено централната градска част, в магазини находящи се по ул. “В. Левски”, ул. 
“Независимост”, ул. “Ст. Стамболов”, открития централен кооперативен пазар, в МБАЛ “д-р “Ст. Черкезов”, 

градската поликлиника , стара болница, лекарски и зъболекарски кабинети намиращи се в централната част 
на града, места при масови мероприятия свързани със събиране на голямо количество хора.  
 

7.3.6. Кражби на МПС  
Такива престъпления се извършват както в крайните квартали на града /кв. “К. Фичето” – ул. “Оборище”, ул. 
“С. Велики”, ул. “Полтава”/, така и в централната градска час - кражби на авто СД и др. вещи – ул. “Иван 

Вазов”, ул. “Читалищна” ,ул. “Л. Каравелов”, в близост до централен кооперативен пазар, кв. “Зона Б”, кв. 
“Бузлуджа” и  кв. “Картала”. 

 
7.3.7. Кражби от избени помещения – отнема се зимнина, вещи от бита. 
Кражбите се извършват в тъмната част на денонощието, определено престъпленията са в кв. “К. Фичето”– ул. 

“Оборище”, ул. “С. Велики”, ул. “Г. Бакалов”, ул. “Полтава”, ул. “М. Габровска”, и  в кв. “Бузлуджа” - ул. “Г. 
Измирлиев”. 
 

7.3.8. Улични грабежи  
Регистрираните случаи са на различни места в града – централна градска часt /широк център/, кв. “К. 
Фичето”, района на кв. “Картала” и кв. “Зона В”. 

Криминогенната обстановка в града се определя и от престъпления, свързани с нарушения на обществения 
ред и извършването на хулигански прояви. Този вид престъпления се извършват в различно време на 
денонощието, като по-голяма част от тях са регистрирани в или близост до питейните и увеселителни 

заведения на гр.Велико Търново. Такива проблемни заведения са “Органза”, “Пайнер – премиум” и “Версай” , 
както и по-малки такива, находящи се в кв. “Бузлуджа”, кв. “К. Фичето” кв. “Картала” .  

В РУП – Велико Търново са регистрирани множество сигнали за нарушения на обществения ред, допуснати 
от настанените роми в общински жилища на ул.“Венета Ботева“ в гр. В. Търново.  
 

Оценка на държавното управление, неправителствения сектор, обществения ред и сигурността в град 
Велико Търново 
Град Велико Търново:  

- Разполага с множество административни сгради, в които се помещават институции на изпълнителната 
и съдебната власт с регионално, областно и общинско значение  

- има регистрирани 41 неправителствени организации с различен предмет на дейност 
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- нараства броя на разкритите и намалява броя на тежките престъпления - През 2011 г. процентът на 

разкриваемост на престъпленията в града е 59%, с 12% повече от този през 2010 г.  
- областната  дирекция на МВР  през 2011 г. е на пето място в страната заради повишената 

разкриваемост на престъпленията, добрата вътрешна организация, ефективността на работа и 

подобрената връзка между гражданите и полицията 
В град Велико Търново: 

- се увеличава броят на криминално проявените непълнолетни граждани.  

- Криминалните престъпления са концентрирани жилищни квартали “Бузлуджа”, “Колю Фичето”   
“Картала” 

- Липсва видеонаблюдение с цел предотвратяване на престъпления 

 

8. Околна среда 
Оценката за състоянието на околната среда се основава на различните източници на информация за 
отделните компоненти. Велико Търново не попада в район с влошени екологични показатели и трайно 
замърсяване или увреждане на околната среда. Разбира се съществуват някои основни замърсители, 

характерни за големите градове, като трафика и замърсяването от бита и промишлеността.  
 
8.1. Атмосферен въздух  

В град В. Търново не съществува трайна тенденция към замърсяване на атмосферния въздух. Основни 
замърсители на атмосферния въздух са автомобилният транспорт, котелните инсталац ии на промишлените 
предприятия и битовото отопление през зимния период. Трафикът е причина и за нарастване нивата на шум 

в града, които в град Велико Търново са в нормални граници.  
През отоплителния сезон с най-неблагоприятни характеристики на атмосферния въздух е районът между 
централната градска част и промишлена зона "Арбанаси", а през летния - районът около промишлена зона 

"Дълга лъка". 

Средно годишната концентрация на ФПЧ10, установена в пункта на РИОСВ е 65,154 g/m3. Останалите 

показатели са с незначителни стойности. Замърсяването от автомобилния транспорт е свързано с неговото 
вторично допълнително въздействие и използваните конвенционални горива, изгаряни в организираните 

източници:  
- Емисии от промишлени инсталации и производство на енергия 
- Емисии от комини 

- Емисии от битово отопление  
- Емисии от моторни превозни средства 
- Емисии от други площни източници на Прах / РМ 10 

Основни източници на емисии в района на гр. Велико Търново освен автотранспорта, са: промишлените 
предприятия и отоплителни централи, обществено-административния сектор, жилищно-битовия сектор. 
В градоустройствено отношение местоположението на производствената зона в гр. В. Търново е 

благоприятно - тя се намира в южната част на града. Като се вземе под внимание режима на климатичните 
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фактори, особено на вятъра (преобладаваща посока запад, следвана от север и северозапад - виж роза на 

ветровете) може да се предполага, че влиянието на производствените зони върху качеството на 
атмосферния въздух в градската част на В. Търново не е чувствително. По-голямо е въздействието на 
“Топлофикация – Велико Търново”. 

Общо за гр. В. Търново преобладава употребата на горива, които са емитери на вредни емисии в 
атмосферния въздух - мазут 70%, въглища и брикети -9%; нафта 6%, (общо 85%). Енергийните източници, 
които не замърсяват въздуха като ел. енергия, дърва и пропан-бутан са общо 15%. 

 
Таблица 8.1. Замърсяване с емисии от горива в град Велико Търново  

Гориво  Емисии, т/год  

Вид емисии SО2  N О  Прах  СО  НМЛОС  Метан  Общо  

Мазут   1895,95 296,243  296,24  38,41          4,94          4,94    2332,84  

Нафта         63,33  11,95      7, 53  1,55           0,23           0,23         84,81  

Въглища         51,2   0,92      3,2  0,12          1,5          1,5        58,44  

Брикети      357,44 11,17    22,34  1,45       111,7       111,7      615,80  

Дърва  0   1,50912      0,059  0,2          4,85           3,23           9,85  

Пропан-бутан  0    0,0005      0  0,000066    0    0      0,0006  

Общо  2367,93 321,77  125,48  41,73  123,22  121,60  3101,74  

Източник:  Общинска програма за управление на качеството на атмосферния въздух в гр. Велико Търново  

 

Общото количество на отделените емисии е 3101,74 т/год. Най-голямо е количеството на SO2 - 77%, 
следвано от NOх - 10%, прах - 4%, въглеводороди 8% и СО 1%. При това разпределение на използваните 
горива по вид и количество най-голям принос в замърсяването на атмосферния въздух има мазутът 75,2%, 

следван от брикетите 19,9%, нафтата -- 2,7%, въглищата - 1,9%. 
 
Таблица 8.2. Относителен дял на отделните източници  при формиране на средногодишните концентрации на ФПЧ10 през 

2011г. в град Велико Търново  

Източник на емисия Годишна емисия на ФПЧ10 (%) 

Промишленост  0,2 

Битов сектор 28,0 

Транспорт  70,8 

Селско стопанство 0,6 

Строителство и ремонт  0,2 

Общо 100%  

Източник: Доклад за състоянието на околната среда в град Велико Търново за 2011 г.  

 
 

8.2. Шум 
Основният източник на шум в град Велико Търново е автомобилният транспорт. Оценката на шумовото 
натоварване се изготвя ежегодно на база на данните от проведени наблюдения в определените 30 пункта. 

Акустичната среда в града е нарушена, защото измерените стойности на уличен шум - 69 са над хигиенната 
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норма 60 дБ (А). В разпределението по шумови диапазони се контролират 18 пункта, за които са налице 

следните стойности: 
- Не са измерени нива на шум в диапазона 73 -77 дБ(А) 
- В диапазона 68 - 72 дБ(А) са групирани 5 от наблюдаваните пунктове (27,78%) 

- В диапазона 63 - 67 дБ(А) попадат половината (9) от пунктовете за наблюдение (50,00%) 
- В най-близкия до хигиенната норма интервал 58 - 62 дБ(А) попадат 2 пункта (11,11%) 
- В пункт № 10 – ул. “Магистрална”, срещу Завод “Победа” -  71,43 дБ(А) 

- В пунктове № 2 (бул. “България”, до ВиК пункт) – 70,43 дБ(А) и № 3 (ул. “Васил Левски”, до Магромаркет) – 
70,38 дБ(А) 
- В най-ниския диапазон – под 58 дБ(А) са регистрирани 2 пункта 
 

8.3. Води 
Средната годишна стойност на валежите е 680мм. Основни водни ресурси са река Янтра и притоците й: р. 

Росица, р. Белица, Дряновска река и р. Негованка. Основен водоизточник е хидровъзел “Йовковци”, който 
осигурява питейна вода на 25 населени места. На територията на община Велико Търново има 18 микро -
язовира, карстови изворни пещери и термални води.  

Реките в басейна на р. Янтра в наблюдаваните пунктове са с добър кислороден режим и показатели 
отговарящи на ПДК за проектната им категория почти целогодишно. Запазва се тенденция на 

замърсителите като в сравнение с  предни години се наблюдава подобряване качеството на водата.  
Предвид геоложките процеси и състоянието на поречието нарека Янтра, са налице р искови процеси и 
явления, като; заливаемост на част от селищната територия, активни и потенциални свлачища. 

Необходими са превантивни мерки срещу потенциални бедствия.  
 
8.4. Отпадъци 

В град Велико Търново се отчита замърсяване на жилищните територии и зеле ните площи със строителни 
отпадъци,  през зимния сезон - с пепел, сгурия и други. 
Във Велико Търново годишно се произвеждат 582 кг битови отпадъци на жител. В областта са изградени 5 

депа, които заемат обща площ от 30,3 ха и обслужват 13 населени места с население 256279 души. 
Събраните битови отпадъци за последната година са общо 151113 t.  

 
Таблица 8.3.: Събрани битови отпадъци на човек от населението за област Велико Търново през 2011 г.  

Брой 
депа 

Заета площ 
Обслужвани населени 

места /брой/ 
Население 

Събрани битови отпадъци 

Общо t кг/жител 

5 30,3 13 256 279 151113 582 

Източник: Община Велико Търново 
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Оценка на околната среда в град Велико Търново 

- не попада в район с влошени екологични показатели и трайно замърсяване или увреждане на околната 
среда 

- има производствената зона благоприятно разположена в градоустройствено отношение  

- се наблюдава подобряване качеството на водата 
- съществува замърсяване от трафика, бита и промишлеността 
- неритмичното почистване, оросяване и измиване на градската пътна мрежа от замърсяването с прах 

през летните месеци 
- ниска енергийна ефективност 
- липса на благоустройствени мерки 

- преобладава употребата на горива, които са емитери на вредни емисиии в атмосферния въздух  
- има неритмично почистване, оросяване и измиване на градската пътна мрежа от замърсяването с 

прах през летните месеци. 

- съществуват потенциални свлачища, рискови процеси и явления 
- няма находища на минерални води 

- зелената система не е изградена изцяло  
- са осигурени по около 8 кв. м./жител, при норматив за средните градове – 18 кв. м./жител. 
- недостатъчно и на места липсващо е озеленяването в междублоковите пространства в жилищните 

комплекси.  
- няма защитени територии. 
- се отчита замърсяване на жилищните територии и зелените площи със строителни отпадъци  

- се произвеждат 582 кг битови отпадъци на жител 
- нарушена акустична среда 
- високи нива на шумово натоварване  

 

9. Селищна мрежа, устройство и изграденост на градската среда 
 

9.1. Селищна мрежа 
Селищната мрежа в община Велико Търново обхваща 37 населени места, от които 3 са градове. На 

територията на общината са се формирали две типични разновидности на селищната мрежа, обусловени от 
природогеографските условия и от историческото развитие. На север в равнинната територия - мрежа от 
компактни и големи села. На юг в планинската територия - дисперсна мрежа от множество много малки села, 

махали и колиби, които се обезлюдяват и отмират.  
Градовете попадат в следните категории (според устройствената класификация): 1 среден град над 30 

хил.д. (Велико Търново), два много малки градове под 10 хил.д. ( Дебелец и Килифарево). Град Велико 

Търново е център на общината. 
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Степента на урбанизация (процентът на градското население) в общината е 60 % при 68% средно з а 

страната. Може да се посочи също, че  при малките градове, обявени за такива през 70-те години, също имат 
подчертано аграрен характер и стил на живот.  

Селищната мрежа може да бъде охарактеризирана като балансирана и равномерно развита. Това 

предполага възможности в бъдеще да се усъвършенстват връзките град - село. 
В общината няма голям град. Териториалната близост на градовете Велико Търново, Горна Оряховица и 

Лясковец е предпоставка за формиране на агломерация - урбанизационно ядро с население около 100 хил. 

души, което доминира на тази територия. Близостта на трите града предопределя известни връзки между тях 
и някои общи проблеми за решаване. Но самостоятелността им е традиционно поддържана. Тя се изразява в 
запазването на три отделни общини (селищни системи) при реформата пре з 1978 г. Изразява се и в 

запазената пространствена обособеност, която се поддържа от природната даденост - Арбанашкото плато. 
Ревниво се поддържа незастроено и малкото пространство между Лясковец и Горна Оряховица, за да 
подчертава самостоятелността на двата града. Нарастването на населението на трите града е достигнало 

своята кулминация през 1991 г. - 129 хил.д., след което започва да намалява до 116 хил.д. през 1995 г. и 112 
хил.д. през 1998 г. Трудовите и културно - битовите пътувания намаляват заедно с намаляването на общата 

подвижност на населението. 
Транспортната достъпност между В. Търново и другите два града е затруднена поради сложния релеф.  

Организиран междуселищен транспорт осъществява връзките между населените места на територията на 

общината. 
Поради всички тези фактори за формирана агломерация може да се говори и в бъдеще може да се очаква 

засилване на връзките между населените места в рамките на очертания обхват на агломерацията и то на 

основата на посочените и очаквани нови взаимодействия между градовете и селата. Тези възможности 
следва да се прогнорират внимателно и да се създават добри условия а тяхното реализиране както във 
функционален, така и в пространствен аспект.  

Наред с демографския спад на населените места, което се отразява негативно на тяхната икономика и на 
социалната сфера, в тях се наблюдават много проблеми от чисто устройствен характер.  

 

9.2. Устройство и изграденост на градската среда 

Забележителни са границите, кварталите и огражденията на града през различните епохи, с 

отбранителните съоръжения и порти, градската структура и организация на градските пространства от улици, 
площади, паркове, градини, видовете квартали и имоти запазени в по -голяма степен, по-значимите стари 
сгради и учреждения, като старата община, затвора, архива, съда, пощата, ханове, училища, читалища, 

болници, бани, гари, църкви, манастири, гробища, жилищата и къщите през ХVІІІ, ХІХ и ХХ век.   
Урбанистичното развитие на град Велико Търново през индустриалната епоха се е отразило решително 

върху териториалното им нарастване и устройство. През целия период наличната градска територия е била 

перманентно недостатъчна, за да задоволи растящите градски нужди. Това е налагало непрекъснат 
териториален ръст, заемане на съседни земеделски земи за промишлени територии и жилищни комплекси. 
Не е било възможно този екстензивен ръст да бъде ограничаван и регулиран по-добре, поради кратките 
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времеви периоди на поява и реализация на урбанистичните процеси. В същото време градските територии и 

особено ново усвоените са оставали недостатъчно добре благоустроени и подредени. В резултат на това 
нарастване градът е натрупал сериозни проблеми, които са оставали постоянно нерешени докрай.  

Увеличените площи на град Велико Търново са създали допълнителни трудности с неговото 

инфраструктурно обзавеждане и благоустрояване, които продължават да бъдат голям пр облем и днес. 
Град Велико Търново се характеризира с уникална градска тъкан и изразителен силует. Специфичният 

пейзаж и линеарното разрастване на града на запад позволяват запазването на редица исторически 

направления в структурата му и до днес. Две от най-древните направления в града са пътят по долината на 
река Янтра, датиращ още от Античността и старият средновековен път, осигурявал връзката между квартала 
на чуждестранните търговци Френкхисар, Царевец, Асенова махала и Арбанаси,  преминавал през прохода  

под подвижния мост на западната порта на крепостта. Днес, това е направлението по ул. "Сливница" 
/ж.к."Света гора"/, по моста над река Янтра южно от Царевец и продължаващо по ул. "Климент Охридски", 
по"Владишкия мост" и оттам по стария път към с. Арбанаси. 

Основна градообразуваща артерия на града включва пл. "Цар Асен", ул. "Никола Пиколо", ул."Стефан 
Стамболов", ул. "Независимост", ул. "Васил Левски". По това направление, в посока изток -запад постепенно 

се разраства града. 
Основни елементи на градския пейзаж са „петата фасада” на сградите - скатните покриви с характерен 

наклон и с червени керемиди, калдъръмената улична настилка и др. 

По отношение на функционална структура , градът съчетава разнообразни функции: жилищни (кв. 
Варуша), занаятчийски (Самоводската чаршия), търговски (по протежение на уличните ансамбли), култови, 
образователни, развлекателни, туристически, музейно -експозиционнни, обслужващи, информационни и др.  

Правила и нормативи за прилагане на Общия градоустройствен план със специфични правила  и норми за 
устройство на територията на град Велико Търново включва:  

 Старинни жилищни, традиционно усвоени за жилищно обитаване. / кв. Варуша, южните части на 

груповата културна ценност „зона „Гурко” и „Зона „Максим Райкович” и територията на изток от 
последната/ 

 Старинна централна – част от исторически формирания градски център по протежение на оста 
„Независимост” – „Ст. Стамболов” – В. Джамджията” – „Иван Вазов”, като включва съответните части 
от прилежащите групови културни ценности 

 Жилищни устройствени зони, съответно, с малка плътност и интензивност - зоната прилежаща на ул. 
„Бузлуджа” и със средна плътност и интензивност  – зоната прилежаща на ул. „Хаджи Димитър”; 

 Смесени устройствени зони – за многофункционално ползване от типа на смесена централна зона – 
по протежение на ул. „Васил Левски”; 

 Терени за образование и с друго предназначение.  

Историческото развитие на града по естествен път е структурирало територията на града на следните 
основни зони: 

 І – Средновековна, обхващаща хълмовете Царевец, Трапезица и “Момина крепост”; 
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 ІІ – Възрожденска, включваща ансамбъла на улица “Гурко”, централната градска част от пощата до 

Царевец и възвишението Варуша; 

 ІІІ – Следосвобожденска, обхващаща кварталите, разположени от двете страни на улиците “Васил 
Левски”, “Стефан Стамболов”, “Николо Пиколо”, “Иван Вазов” и “Опълченска”;  

 ІV – Нова градска част, разположена на югозапад от централния площад;  
Град Велико Търново е разделен на 13 квартала: ж.к. Бузлуджа, ж.к. Зона Б, кв. Район Западен, ж.к. 

Акация, ж.к. Колю Фичето, ж.к. Картала, ж.к. Варуша-север, ж.к. Асенов, ж.к. Света гора, ж.к. Чолаковци, кв. 
Дълга лъка, Индустриална зона и Западна промишлена зона. Наричан „градът на четирите епохи“, той има 
класическо историческо ядро с многобройни паметници на културата.  

Квартал Света гора е разположен във високата част на града, в непосредствена близост до Царевец, на 
1,5 км от централната градска част. Заема площ от 32 ха. Транспортната и пешеходна достъпност са 
затруднени поради непроведена регулация, липса на благоустрояване и сложни теренни условия. Налице са 

фактори с отрицателно въздействие върху околната среда – недоизградена канализация, загуба на питейни 
води, затруднено сметоизвозване, ниска енергийна ефективност, използване на твърдо гориво за битови 
нужди и др. Липсват съоръжения за защита от наводнения в заливаемите части покрай река Янтра. На 

територията на квартал има локално свлачище. Като цяло състоянието на околната среда е 
незадоволително. В тази част на града няма ново строителство - преобладават малки кооперации и 

еднофамилни къщи, има завод на "Пепси", ЖП гара, студентски общежития, ректорат на ВТУ "Св. Св. Kирил 
и Mетодий", църква, джамия и парк "Света гора", най-големият парк в града. На хълма "Света гора" се намира 
и развлекателният комплекс "Света гора", откъде се открива красива гледка. В близост до квартала се 

намира и най-голямата културно-историческа забележителност на Велико Търново -  Крепостта "Царевец", 
която привлича множество туристи с аудио -светлинния спектакъл "Звук и светлина". Жилищният комплекс се 
намира в непосредствена близост до първокласния път София-Варна, като придвижването до центъра става 

по булевард "Теодосий Търновски" и улица "Сливница". Транспортните връзки са много добри, благодарение 
на редовен автобусен транспорт № 4, 5, 13,  30, 70. 

Квартал "Акация" се намира на север от центъра на град Велико Търново и е един от най-предпочитаните 

за живот и инвестиции в града - добре уреден и спокоен, с благоустроени зелени площи. Строителството в 
квартала е предимно тухлено и нискоетажно, предимно се състои от кооперации до 5 етажа. В кв. Акация 
функционират  целодневна детска градина и основно училище. Кварталът е комуникационно обезпечен от 

автобусни линии № 4 и 9. 
Квартал Асенов е един от старите квартали на града, разположен на тихо и спокойно място до борова 

гора. В квартала преобладава ниско строителство, представено от  еднофамилни къщи и малки кооперации,  
има едно основно училище и един техникум . В квартал Асенов се намира и Владишкият мост, който е 
паметник на културата. Три автобуса обслужват квартала: № 5, № 50 и № 110.  

Квартал "Бузлуджа" се намира в югозападната част на града, в близост до промишлената зона. 
Строителството е предимно панелно и високо -етажно, представено от 67 панелни и 27 тухлени блока, където 
живеят приблизително 15000 души. Панелните блокове са строени в периода 70-те -  90-те на 20-ти век. 

Новото строителство стартира през 2005 г. В квартала има две училища, целодневна детска градина и 
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старчески дом. Комуникацията с централната част на града се осъществява чрез автобуси  № 13, 20, 30, 50 и 
70. 

Квартал "Варуша" се намира в сърцето на старата част градска част. Запазил стария дух на 
Възрожденската епоха, характерни за този квартал са амфитеатрално разположените автентични къщи 
строени през 18 и 19 век. В квартала е разположен Американски колеж „Аркус” и старата болница. До тази 
част на града не пътуват автобуси на градския транспорт, но през най-близката спирка „Халите" преминават 
автобуси с № 5, 10, 20, 40, 50 и 110. 

В квартал "Зона Б"  преобладава предимно панелното строителство. Най-близките училища и детски 
градини са в жк. Бузлуджа. Кварталът е обект на инвестиционен интерес, заради близкото си разположение 
до главен път София-Варна и бързия и лесен достъп до централната част на града. През „Зона Б“ 
преминават автобуси  № 30 и 50. 

Квартал "Картала" се намира в най-високата част на града и е представен предимно от тухлено 
строителство - жилищни блокове над четири етажа. В квартала има детска градина, обекти на общественото 
обслужване, както и парк с еко-пътеки. Тези дадености и редовният транспорт правят квартала изключително 
атрактивно място за живот и привлекателен обект за инвестиции. На 1 км североизточно от ж.к. "Картала" се 
намира средновековната крепост "Картала“ и туристическа пътека, която води до местността "Зеленка" и до 
самия град. Тя е предпочитана от много хора, заради прекрасната природа, пещерите и малкия водопад, 
които се намират в близост до квартала. Автобуси № 4 и 9 обслужват района. 

Квартал "Колю Фичето" е един от най-развитите  и комуникативни райони в града и е предпочитано място 
за инвестиции. Това е единственият квартал, който се отличава с изцяло тухлено строителство. На 
територията има Национален Военен Университет „Васил Левски”, медицински колеж, средно 
общообразователно училище и професионална гимназия по електроника, две целодневни детски градини, 
ясла и парк. Недалеч се намира спортен комплекс "Ивайло", където има стадион. В квартала се намира и 
Двореца на културата и спорта Васил Левски. Модерната архитектура и близостта на квартала с главни 
артерии на града го превръща в желано място за инвестиции. Кварталът е разположен в близост до един от 
главните булеварди на Велико Търново - Никола Габровски и до пътя София- Варна. Три автобуса обслужват 
квартала:  № 2, 5 и 110. 

Центърът въздейства с оригиналната, неповторима и специфична възрожденска архитектура, 
калдъръмени улички и модерни транспортни възли, живописни стари къщи и съвременни сгради. В центъра е 
разположена администрацията на града, IV и V-ти корпус на Великотърновски университет, художественият 
факултет към Университета, основното училище, професионална гимназия по туризъм и няколко частни 
колежа. Тук са разположени много обекти на общественото обслужване и парк Марно  поле. Транспортът е 
представен от: 

 Автобуси - № 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 20, 30, 40, 50, 60, 66, 110 (по бул. Васил Левски)
 Автобуси - № 3, 5, 9, 13, 60, 66 (по бул. Христо Ботев)
 Автобуси - № 1 и 2 (по ул. Бачо Киро)

Квартал „Нов център“ се намира на територията на Старото военно училище и заема  площ от 18.6 ха. 
Представлява част от главния градски център и се осъществява пряк териториален и функционален контакт 
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с основни за града структурни единици. Осъществява пряка териториален и функционален контакт с парк 
„Света гора“, ЖП гарата и други  обекти с градско значение. С одобрения през 2002г.цялостен ПУП-ПРЗ, се 
придават нови публични функции на част от капиталните сгради – за административни структури и офиси. 
Планът предвижда изграждане на среда за широк обществен достъп и ползване, като се обогатява 
функционалното съдържание на квартала. Към тази територия има изявени инвестиционни интереси и 
намерения за развитие чрез ПЧП. В момента се извършва реконструкция и доизграждане на част от 
инженерните мрежи /ВИК и електроснабдяване. 

Квартал Чолаковци е един от крайните квартали на Велико Търново с добри транспортни връзки с 
центъра на града. Заема площ от 32.5 ха и е разположен в южната част на града. Преобладаващата част от 
територията /ок. 22 ха/ е с жилищни функции по ОГП. Застрояването е комплексно, с преобладаващи 
жилищни сгради, строени по индустриален способ. В северната част на квартала има и еднофамилни сгради. 
Останалата част, около 10 ха, по ОГП е предназначена за обслужващи и незамърсяващи производствени 
дейности, и терени за транспортна инфраструктура, като не цялата територия в тази част е усвоена. 
Жилищният фонд се нуждае от обследване и саниране, включително за повишаване на енергийната 
ефективност. Техническата инфраструктура подлежи на реконструкция и разширение  в обхвата на 
неусвоената територия. Благоустроеността е неудовлетворителна. Локалната екологична обстановка се 
влошава от емисиите на битово отопление, поради което е предвидено изграждане на инфраструктура за 
битово газоснабдяване. Тежкият автотранспорт по улица „Сан Стефано“ създава наднормен шумов фон. 
Кварталът разполага със средно общообразователно училище и целодневна детска градина. Достъпността е 
от север и от югоизток, но пряката пътна връзка с града в момента е само една, което затруднява 
осъществяването на обществените дейности. Транспортът на живеещите в квартала се осъществява чрез  
автобуси - № 1, 2 и автобуси - № 70, 110. 

Широкият център на гр. Велико Търново е едно от най-удобните места за живеене, заради близостта си до 
центъра, тишината и спокойствието на малките улички. Отличава се с разнообразната архитектура, 
включваща ниско и високо строителство. Редуват се панелни с монолитни жилищни сгради, които се 
допълват и от частни кооперации.В Широкия център са разположени Стадион "Ивайло", ОУ „Бачо Киро”, 
Природо-математическа Гимназия "Васил Друмев" и ЦДГ "1-ви Юни", медицински център "Св. Николай 
Чудотворец" и МБАЛ "Стефан Черкезов". Транспортът включва: 

 Автобуси - № 4, 5, 8, 9, , 40, 60, 110 (по бул. България)
 Автобуси - № 1,2,3, 6, 10, 13, 14, 20, 30, 50, 70 (по бул. Никола Габровски)

"Магистрална" , част от Щирок център, се намира непосредствено до южната промишлена зона на 
града. Характеризира се предимно с високо-етажни блокове, малки кооперации и еднофамилни къщи, има 
детска ясла, детска градина и езикова гимназия . Тук са разположени бирена фабрика "Болярка" и завод за 
мляко. По улица „Магистрална“ се движат автобуси №110, 4, 5, 12, 13, 14, 30, и 70. 

Обособена е една по-голяма промишлена зона, разположена в южната част на града - ПЗ "Дълга лъка" и 
една по-малка, разположена североизточно от южната ПЗ "Арбанаси". Технологичната изостаналост и 
неприветливият архитектурно-строителен вид на производствените сгради  представляват бариера пред 
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неговото обновяване. Евентуалната ориентация на бъдещи инвеститори към строителство на 
производствени предприятия “на зелено” може да забави преструктурирането на производствените 
територии 

Значителен брой къщи в старата част на Велико Търново са изоставени от години без всякаква 
поддръжка. Този проблем ще има дългосрочно действие, като се имат предвид скромните възможности на 
собствениците на жилища да ги обновят 

В гр. Велико Търново е реализиран е проект за енергийна ефективност на уличното осветление. 
Съществуващите детските площадки в града са 90 на брой. 

Необходимост за гр. Велико Търново е увеличаването на зелените площи в междублоковите 
пространства, както и благоустрояването на съществуващите, които в момента се използват от гражданите 
за паркиране на коли или изхвърляне на отпадъци. Опазването, поддържането и облагородяването на 
зелените площи са белези на висока градска култура и висок стандарт на живот.  

Състоянието на изградените зелени площи в града е незадоволително. Това се дължи на недостатъчното 
им поддържане, заемането на зелени площи за временно търговско строителство, липсата на охрана и 
ефективно санкциониране на нарушителите. 

В новата градска част се наблюдават модерни сгради редом до стари панелни блокове.  
Град  Велико Търново е единственото населено място в общината, в което има организиран градски 

транспорт, като са обособени 12 маршрута. По протежение на градските улици и булеварди са поставени 
указателни табели със съвременно оформление и около 50 броя специални туристически табла. В града има 
115 автобусни спирки, като на повечето от тях има табели  и табла с маршрутите и разписанието на 
превозните средства. На доста места в града има изградени рампи за инвалиди: в Областна администрация 
и НАП (двете институции ползват обща сграда), в Съдебната палата и Градската поликлиника. В 
регионалната библиотека е монтиран първият за Северна България външен асансьор за хора с увреждания.  
В основно училище “ Бачо Киро” тоалетните са адаптирани за деца с увреждания и за улеснение за 
инвалидните колички улиците са скосени. В града са налице 11 платени паркинга, с общ капацитет 350 
паркоместа. Част от тях са за  живеещите в прилежащия район. Около 140 места са платени, а 90 броя са за 
свободно ползване. Най-големият обществен паркинг е разположен в центъра на града, в бившата територия 
на Военното училище, и включва повече от 300 места. Като цяло обаче липсата на достатъчно паркоместа в 
централната и старата градска част е голям проблем за града. Детските площадки в центъра на града са в 
много добро състояние, докато в останалите квартали е тъкмо обратното. Велосипедни алеи има само на 
места в градските паркове, но като цяло липсва маркировка за такива. Поради специфичния си релеф град 
Велико Търново няма създадена пешеходна улица и велоалеи. В крайградските зони за отдих “Света гора” и 
“Ксилифор” са изградени трасета за “крос кънтри” и “траял” .

 Централните улици “Васил Левски” и “Независимост” имат изградени  широки тротоари, които поемат 
пешеходният трафик, но пешеходна зона няма. Във Велико Търново има две обществени тоалетни,  едната - 
на площад “П.Р.Славейков”, а другата - на ул."Св.Климент Охридски в близост до църквата "Св.Св. Петър и 
Павел". На различни места в града, в паркове и около детски площадки, са поставени 15 химически тоалетни. 
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Повечето от улиците намиращи се в старата градска част са от периода на Възраждането. Те са с ниска 
проходимост и характерна настилка от калдъръм. Такива са ул.”Г.С.Раковски”, ”Въстаническа”, 
”П.Типографов”, ”Поп Матей Преображенски” и др., за които е въведен различен режим на организация на 
движението с поставяне на знаци и на метални стълбчета, за осигуряване на пешеходния и туристическия 
поток. Преминаването през територията на Стария град на значителен брой автомобили и паркирането им е 
основен проблем за него, както и за всички други исторически градове. Например, много от обществените 
пространства изгубват историческата си функция, като площадът ”Самоводски пазар” е превърнат в паркинг 
за 28 автомобила, площадът зад халите - също, главната улица с обособените зони паркиране е 
пренатоварена и т.н. Предстои поетапно решаване на тези въпроси с определяне на възможните места за 
изграждането на подземни, надземни и многоетажни паркинги, обслужващи и живущите и туристите. В 
перспектива, в съответствие с ОГП и общия транспортно-комуникационен план трябва да се актуализират и 
реализират входовете и връзките на транспортния поток , необходимите паркоместа в тези зони и подходът 
към природните забележителности и местата за организиран отдих на туристите, жителите и гостите на 
града. 

9.3. Архитектура и градска среда 
Сградите в  старата градска част  са запазили характерния си архитектурен облик, наблюдават се 

автентични възрожденски сгради и къщи. Тази част на града е обявена за колективен архитектурен ансамбъл 
и паметник на културата.  

Уникална е архитектурата на къщите от ранното Възраждане 1750г.-1828г., от втория период 1828-1856г./ 
до Кримската война/, късното Възраждане 1856-1878г. и търновския тип възрожденска къща с фасади от 
декоративни тухлички и измазани корнизи. Архитектурните тенденции и стилове след Освобождението 
определят развитието на градското планиране и своеобразието на къщите от 1878г.-1920г., с тяхната 
еклектика под влияние на западноевропейския ренесанс, барок, сецесион и къщите от 1920г.-1944г., с 
проявленията на модернизма и романтизма.  

Красива е търновската къща от различните периоди, с типичните чардаци, балкони, корнизи, стрехи, 
прозорци, врати и порти, както и търновските произведения на майстор Кольо Фичето – школа в българския 
Ренесанс.  

Съвместния проект между общините Велико Търново и Байон – Франция цели опазване на културното 
наследство в защитените градски територии, представяне на ценностите на старата градска тъкан от улици, 
площади, обществени сгради, къщи и ансамбли, архитектурната значимост на старинните сгради и 
популяризиране пред обществото тяхната уникалност, за да бъдат те по-добре опазени и адаптирани към 
съвременния живот и за да бъдат правилно определени насоките за бъдещото териториално градско 
развитие.  

9.4. Зелени площи 
Зелената система в града не е изградена изцяло, съгласно предвижданията на Общият градоустройствен 

план. Осигурени са по около 8 кв. м./жител, при норматив за средните градове – 18 кв. м./жител. 
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Недостатъчно и на места липсващо е озеленяването в междублоковите пространства в жилищните 

комплекси. Общата площ на парковите зони на гр. Велико Търново е около 370 дка.  
Извършва се ежедневна поддръжка на следните парковите зони: хълм ”Света гора”; парковете: ”Марно 

поле”, ”Дружба”, ”Н.Габровски”, ”К.Фичето”,”Бузлуджа”; площта около паметника “Майка България”; 

озеленените зони на улиците “България”, ”Н.Габровски” и “Независимост”.  
Тревните площи в междублоковите пространства и детските площадки, в строителните граници на града, 

се почистват ежеседмично. Извършва се поддръжка на парковата мебел и съоръженията на детските 

площадки. Подновява се уличното озеленяване на ул. ”Независимост”, ”Хаджи Димитър”,”Л. Каравелов”, ”Н. 
Габровски”, ”България” и др. Презатревени са тревните масиви в парк “Марно поле” и парк ”Бузлуджа”. 
Засаждат се дървесни видове на мястото на изсъхнали такива във всички паркове.  

Два пъти годишно се извършва зацветяване на масиви в парковете ”Марно поле”, ”Майка България”, 
”Н.Габровски”, ”Бузлуджа” пред Факултета по изобразително изкуство, Ресурсен център “Отворена врата”, 
кино “Полтава” и всички саксии в централната част на града.  

Зелената система на град Велико Търново е представена от следните обекти и пространства:  
 Парк „Майка България” 

 Парк „Марно поле” - най-големият във Велико Търново. Намира се в центъра на града, близо до 
паметник „Майка България“, главната улица „Васил Левски“, поликлиниката и старото военно 
училище, където сега се намира корпус на ВТУ. Като структура паркът включва една главна алея и 

множество по-малки. В едната част има изградена детска площадка със съоръжения, а в центъра на 
парка са разположени фонтани и водни каскади, които за съжаление работят само по време на 
специални събития. Паркът предлага и шахматни маси с пейки, достъпни до всички посетители на 

парка. Всяко лято в парк „Марно поле“ се провежда Международен фолклорен фестивал.  
 Зелени площи в централна градска част – паметника на Васил Левски, пред МДТ, пред Факултета по 

изобразително изкуство, кино „Чаплин” и др.  

 Парк ”Дружба” - голям и добре озеленен, с много пейки и широки алеи. Около празника на града /22 
март/, пространството на входа се използва за увеселителен парк. Паркът още е наречен  „вечният 
дом на Кольо Фичето“. 

 Парк ”Никола Габровски” - разположен на едноименния булевард в града, който е доста оживена, с 
натоварено движение. Въпреки това пространството е обезопасено с ограда.  Обособена е главна 

алея с пейки, чешма, цветя и зеленина, три детски площадки и две маси за тенис. Преобладават 
майки с деца и възрастни обитатели, както и бездомници. Озеленяването е добре поддържано за 
разлика от детските площадки. 

 Парк ”Колю Фичето” – разположен в едноименния квартал, подходящ за разходки и отмора. Има алеи, 
пейки и зеленина, заведения  и детски кътове за малките.  

 Парк кв.”Бузлуджа” 

 Парк паметник ”Асеневци” 
 Лесопарк ”Картала” – любимо място за деца и възрастни, което за съжаление е изложено на сеч, а 

тук се срещат изключително стари дървесни видове. 
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 Градинката пред ОДК бул. „България” 

 Градинката пред музей „Възраждане” 
 Парк „Света гора” - най-големият парк на Велико Търново, за съжаление отдалечен от центъра 
 Парк ”Руски гробища” - се намира до пътния възел „Качица” 

Зелената система включва и зелените площи по протежение на главните и второстепенни улици в града: 
бул. ”България” до разклона с „Беляковско шосе”, бул. ”Н. Габровски” до р -н „Качица” , ул. „Хр. Ботев” до 
ЮПВ, ул. ”Мармарлийска”, Бул. ”България” от р -н „Беляковско шосе” до ЮПВ, бул ”Н. Габровски” от р-н 

„Качица” до ЗТЕ, ул. ”Оборище”, ул.”Славянска”, ул. ”Краков”, ул. ”Ниш”, ул. ”Йоновка”, ул. ”Т. Търновски”, ул. 
”Д. Найденов”, ул. Г. Измирлиев, ул. ”Симеон Велики”, ул. ”Георги Бакалов”, ул. ”арх. Г. Козаров”, ул. 
”Магистрална”, ул. „Опълченска”. 

Улично озеленяване и зелени площи се наблюдават и по основните туристически маршрути по улиците: 
„Васил Левски” – „Независимост”, „Ст. Стамболов”, „Н. Пиколо”,  „Иван Вазов” и „Гурко”. Важно е да се 
отбележи и еко-пътека „Арбанашки паркове – Лакото”. 

Необходимост за гр. Велико Търново е увеличаването на зелените площи в междублоковите 
пространства, както и благоустрояването на съществуващите , които в момента се използват от гражданите 

за паркиране на коли или изхвърляне на отпадъци. Опазването, поддържането и облагородяването на 
зелените площи са белези на висока градска култура и висок стандарт на живот.  

 

9.5. Спорт 
По отношение на спорта град Велико Търново има многобройни клубове, които предлагат разнообразни 

спортни активности: клубове по  шахмат, футбол, тенис, алпинизъм и ориентиране, художествена гимнастика, 

бокс, плуване, спортни танци, кикбокс, джудо, лека атлетика, автомобилен спорт, вдигане на тежести, йога, 
бадминтон, риболов, баскетбол, смесени бойни изкуства, фитнес центрове и дру ги. / Таблица 9.1./ В града 
има два стадиона, спортни площадки за футбол и баскетбол, 4 закрити басейна и един открит.  

Спортната дейност е изключително добре развита. Община Велико Търново заема едно от първите места 
по регистрирани спортни организации, отчитащи постоянна дейност и високи постижения на регионално, 
национално и международно ниво. 

 
Таблица 9.1. Спортни обекти и съоръжения в град Велико Търново 

Име Вид /спорт/ Местоположение 

ШК „Булмекс”   шах мат    ул."Г.С.Раковски" 31 

ШК „Царевец”  кореспондентен шах ул."Дондуков" 7 

ШК „Царевец”   шах мат  ул."Дондуков" 7 

ШК „Етър” кореспондентен шах    ул."Поп Харитон" 12 

ШК „Етър” шах мат   ул."Поп Харитон" 12 

ФК „Самоводене”  футбол   

ХК „Боляри”  хандбал   ул. Мария Габровска 4 

ХК „Етър- 64”    хандбал   Стадион “Ивайло” 

ТК„Престиж”  тенис     ул. Мария Габровска 2 

ТД „Академик – ВТУ”   алпинизъм, туризъм      Великотърновски университет  
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ТД „Трапезица 1902”    алпинизъм, туризъм      ул. "Стефан Стамболов"№ 79 

ТД „Хемус”     алпинизъм, туризъм      ул. "Стефан Стамболов" № 79 

ФК „Етър”    футбол        

ФК „Бали- 2002”      футбол       

СКО „Трапезица 1954”  ориентиране    ул. "Стефан Стамболов" №79 

СКО „Хемус 99”  ориентиране          

СКСЛКА „Етър 78”   стрелба с лък          ул. "Деньо Чоканов" № 7 

СК по тенис на маса „Етър”  многоспортови ул. "Ангел Каралийчев" №11 

СК по тенис на маса „Етър”   тенис на маса    

СКФ „Етър 2005”   културизъм   

СКХГ „Етър 93” художествена гимнастика   

СКХГ „Етър Елит” художествена гимнастика   

СК „Ча – На” кик- бокс Дворец на културата и спорта "Васил Левски" 

ТК „Етър – 2000” тенис      ул. Седми юли № 27 

СК „ Етър 1969”  джудо    

СК „Етър 87”  канадска борба ул. "Магистрална" № 8 

СККА „ Етър Рейсинг”    автомобилен спорт  ул. Краков 8 

СК „Ивайло 93”  лека атлетика зала "Юнак" 

СКЛС „Велико Търново” ловна стрелба    

СКМП „Царевец ВТУ”  плуване ул. Теодосий Търновски 2 
СКМП „Царевец ВТУ” модерен петобой   ул. Теодосий Търновски 3 

СК „Етър 2007”     лека атлетика стадион "Ивайло" 

СК „Ивайло – Велико Търново”  бокс     

СК „Етър Аякс”  борба стадион "Ивайло" 

СК „Асеневци”  вдигане на тежести   ул. Кефалов 2 

СК „Етър 59”  вдигане на тежести    стадион "Ивайло" 

СК „Атлетик 91”  лека атлетика  ул. Георги Измирлиев 10 

СК „Боляри 2009”  модерен петобой ул. „Теодосий Търновски” 2 

СК „Браун Тим”  ориентиране    ул. "Ниш" 

СК „Браун Тим” лека атлетика ул. "Ниш" 

СК „Етър Академик”     лека атлетика зала "Юнак" 

СК „Етър Стил”    спортна гимнастика зала гимнастика -стадион Ивайло 

СК „Пракрити”  йога Хотел”Панорама” 

СК „АП спорт”  спортна стрелба ул. "Независимост" № 23 

СК „АП спорт” бадминтон   ул. "Независимост" № 24 

ПК „Етър”  многоспортови, плуване ж. к. "Бузлуджа", ул. "Д. Чоканов" 

ПФК „Етър 1924” АД   футбол Стадион Ивайло 

РСК „Труд, спорт, здраве КНСБ” многоспортови  ул. „Христо Ботев” № 2  

СК „Ти- рекс”   културизъм ул. "Беляковско шосе " № 5 

СКО „Трапезица Спринт”    ориентиране    

СК „Академика- 2002” лека атлетика ул. Теодосий Търновски № 2 

КСС „Етър 100”   спортна стрелба ул. Филип Тотю 18 

КСТ „Фиеста” спортни танци ул. Христо Донев № 11 
КТ „Барс – В. Търново”   тенис    
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ЛРД „Сокол 1884 В. Търново” риболовни спортове ул. Т.Балина 16 

Макея – Мотоспорт   мотоциклетизъм   ул.Козлодуй 2Б 

Мегаспорт Рейсинг  картинг    

Младежки СК „Царевец Етър 93”  борба стадион "Ивайло", ул. "Филип Тотю" 

Мото- рейсинг клуб „Боляри”  мотоциклетизъм ул. Ангел Къчев 12 

Мотоклуб „Боляри”   мотоциклетизъм ул. Мизия 22 

ВК „Царевец 19”  волейбол зала "Юнак" 

ГК „Етър Юнак” спортна гимнастика ул. „ Т. Търновски” № 25 

Дъга +  спортни танци Стоян Михайловски №6 

ЖФК „Болярки” футбол   
Клуб „Преслав”    културизъм Медицински Факултет  

КК „Калоян”  карате – до стадион "Ивайло" 

Клуб „Хоби- М” авиомоделизъм   

КДПС Етър „Ай Пи Ес Си”  динамична стрелба   

ККПЕС „Царевец”  алпинизъм и екстремни спортове ул. Ал.Стамболийски 2 

ККПЕС „Царевец” йога  ул. Ал.Стамболийски 3 

АСК „Октан тим”    автомобилен спорт    бул.”България" 4 № 6А 

АК „Еделвайс 74”  алпинизъм    

АК „Трапезица 1957”     алпинизъм      ул."Стефан Стамболов" №79 

Бадминтон скоуш клуб   бадминтон ул. "Теодоси Търновски" 1 

БК „Етър – 49”   баскетбол     ул. Филип Тотю 10 

К „Ивайло   99” бокс  ул. Теодосий Търновски № 7 

Боулинг клуб Боляри боулинг     

ВТШК – 1927   шах мат   бул. България 15 

ВУСК „Васил Левски”    многоспортови ул. „Васил Левски” № 13 

СК „Етър- Виктори 2011”  борба    

СК „ Ви Джи” автомобилизъм    

СК „Скорпион”  смесени бойни изкуства   

СК „Мистър Юниверс”  културизъм   ул. Зеленка 80 

СК „Катана” киокошинкай Стадион "Ивайло" 

СК „Зоки”  спортни танци  Детска Градина "Соня" 

Унипул България ЕООД Плуване бул. Никола Габровски 87 

Общински Плувен Басейн Плуване ул. Мария Габровска 1 

Фортуна Еър ЕООД Професионален спортен клуб ул. Цветарска 2 

Сдружение клуб по спортни танци Ксани 
Денс 

Спортни танци ул. Зеленка 62 

Атама фитнес клуб фитнес Ул. Оборище 18,сентрал Мол 

Източник: Община Велико Търново 
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Оценка на селищната мрежа, устройството и изградеността на градската среда 
- има балансирана и равномерно развита селищна мрежа  
- има организиран междуселищен транспорт, осъществяващ връзките между населените места на 

територията на общината  
- постепенно се разраства в посока изток-запад  
- се характеризира с автентични  елементи на градския пейзаж: „пета фасада” на сградите - скатни 

покриви с характерен наклон и с червени керемиди, калдаръмената улична настилка и др. 
- съчетава разнообразни функции: жилищни, занаятчийски, търговски, култови, образователни, 

развлекателни, туристически, музейно-експозиционнни, обслужващи, информационни и др. 
- е разделен на 13 квартала: ж.к. Бузлуджа, ж.к. Зона Б, кв. Район Западен, ж.к. Акация, ж.к. Колю Фичето, 

ж.к. Картала, ж.к. Варуша-север, ж.к. Асенов, ж.к. Света гора, ж.к. Чолаковци, кв. Дълга лъка, 
Индустриална зона и Западна промишлена зона. 

- е град развиващ се в продължение на 4 епохи 
- има класическо историческо ядро с многобройни паметници на културата 
- е единственото населено място в общината, в което има организиран градски транспорт, като са 

обособени 12 маршрута, включващи 2 тролейбусни и 10 автобусни линии 
- 115 автобусни спирки  
- има изградени рампи за инвалиди 
- разполага с 11 платени паркинга, с общ капацитет 350 паркоместа 
- има голям обществен паркинг ,  разположен в центъра на града 
- разполага с детски площадки в центъра, които са в много добро състояние 
- в старата градска част сградите са запазили характерния си стил  
- проект за енергийна ефективност на уличното осветление 
- има многобройни клубове, които предлагат разнообразни спортни активности 
- разполага с два стадиона, спортни площадки за футбол и баскетбол, 4 закрити басейна и един открит  
- жилищните комплекси са недоизградени и неблагоустроени, панелните сгради не удовлетворяват 

нормалните изисквани за жилищен комфорт.  
- производствените територии са недостатъчно благоустроени и са астроени с остарели, 

непривлекателни и амортизирани сгради, които трудно могат да се модерниз ират и из ползват.  
- обществените озеленени площи са недостатъчни и са занемарени  
- липсват достатъчно паркоместа в централната и старата градска част, което е голям проблем за града - 
детските площадки в останалите квартали, освен центъра, са в лошо състояние 
-в града няма изградени велосипедни алеи и липсва маркировка за такива  
- няма пешеходна зона. 
- има две обществени тоалетни
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10. Жилищен сектор 
От жилищните сгради в община Велико Търново, най-голям е процентът на сградите, построени в периода 

между 1919 и 1945 г. – 28,4%, а най-малко са сградите, строени след 2001 г. – едва 2.6%. Преобладаващата 

жилищна инфраструктура е стара, ново строителство почти няма./ Таблица 10.1./ 
 
Таблица 10.1. Жилищни сгради към 31.12. 2010 г. по периоди на построяване на сградата  

Територия Общо 

Периоди на построяване на сградата 

до 1919 г. 
1919 - 
1945 г. 

1946 - 
1960 г. 

1961 - 
1970 г. 

1971 - 
1980 г. 

1981 - 
1990 г. 

1991 - 
2000 г. 

след 2001 г. 

Област В. Търново 92 093 10 387 27 119 23 875 11 498 8 770 6 779 2 850 815 

Община В. Търново 19 308 3 394 5 488 3 161 1 948 2 235 1 744 833 505 

Източник: Община Велико Търново, 2012 г. 

 

По отношение етажността на сградите най-голям е процентът на едноетажните /40.56%/ и двуетажните 
сгради /48.9%/, останалите видове са слабо представени, като едва 28 сгради в общината имат 10 и повече 
етажа. Тоест общината се характеризира с преобладаващо изявено ниско жилищно строителство. / Таблица 

10.2./ 
 
Таблица 10.2. Жилищни сгради към 31.12.2011 г. по етажност на сградите  

Територия Общо 

Етажност на сградите 

едно- 
етажни 

дву- 
етажни 

три- 
етажни 

четири- 
етажни 

пет- 
етажни 

шест- 
етажни 

седем- 
етажни 

осем- 
етажни 

девет- 
етажни 

десет- 
 и повече 

Област  
В.Търново 88 934 53 257 31 616 2 102 870 425 308 145 141 36 34 

Община 
В.Търново 18 807 7 629 9 195 1 033 296 213 199 101 85 28 28 

Източник: Община Велико Търново, 2012 г. 

 
Най-много жилища се намират в едноетажни, двуетажни и шестетажни сгради, а най-малко – в девет и 

повече етажни сгради. /Таблица 10.3./  
 
Таблица 10.3. Жилища към 31.12.2010 г. по етажност на сградите  

Територия Общо 

Етажност на сградите 

едно- 
етажни 

дву- 
етажни 

три- 
етажни 

четири- 
етажни 

пет- 
етажни 

шест- 
етажни 

седем- 
етажни 

осем- 
етажни 

девет- 
етажни 

десет- 
 и повече 

Област  
В. Търново 144 218 52 785 35 411 7 549 9 068 8 683 12 056 6 574 9 088 1 435 1 569 

Община  

В. Търново 47 488 7 888 10 426 3 092 2 857 3 516 6 776 4 048 6 451 1 071 1 363 
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Източник: Община Велико Търново, 2012 г. 

 

По отношение на формата на собственост,  88.7% от жилищата в община Велико Търново са частна 
собственост на физически лица, 8% - на частни юридически лица и едва 3.3% са държавна и общинска 

собственост. / Таблица 9.4.  / 
 
Таблица 10.4. Жилища към 31.12. 2011 г. по форма на собственост  

Територия Общо 

Жилища по форма на собственост 

държавни и 
общински 

частни на юридически лица частни на физически лица 

Област  В. Търново 145 557 4 122 4 287 137 148 

Община В. Търново 46 458 1 521 3 746 41 191 

Източник: Община Велико Търново, 2012 г. 

 

По брой на стаите най-голям процент се пада на двустайните /32%/ и тристайните/33.4%/ жилища, а най-
малко са тези с шест и повече стаи, т.е. преобладават по -малките жилища. Средно в едно жилище живеят 1.9 
души. /Таблица 10.5./   

 
Таблица 10.5. Жилища към 31.12. 2011 г. по брой на стаите  

Територия Oбщо 

Жилища по брой на стаите 
Жилища на 
1000 човека 

от 

населението 

Среден брой 

лица на едно 
жилище 

едно- 

стайни 

дву- 

стайни 

три- 

стайни 

четири- 

стайни 

пет- 

стайни 

с шест 
и 

повече 
стаи 

Област В. Търново 144 218 8 334 37 439 49 177 34 052 10 281 4 935 563 1,8 

Община В. Търново 46 458 4 615 14 877 15 516 8 571 2 161 718 525 1,9 

Източник: Община Велико Търново, 2012 г. 

 
От полезната площ в кв.м., жилищната площ е с най-голям процент – около 62%, следвана от 

спомагателната – 25.6%, а най малко е кухненската площ – 12.4%. Средната жилищна площ на човек от 
населението е 20.7 кв.м. / Таблица 10.6./  
 
Таблица 10.6. Площ на жилищата към 31.12. 2011 г.  и жилищна площ на човек от населението   

Територия 
Полезна площ – кв.м. 

Жилищна площ на човек 

от населението общо жилищна спомагателна площ на кухни 

Област  В. Търново 10 811 636 8 105 682 1 656 796 1 049 158 31,6 

Община Велико Търново 2 948 872 1 827 798 755 879 365 195 20,7 

Източник: Община Велико Търново, 2012 г. 
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Към 31.12. 2011 г. в община Велико Търново са въведени в експлоатация общо 66 жилищни сгради, 70% 
от които са нови а останалите – разширени и реконструирани. Това са общо 519 жилища с обща полезна 
площ 34 887 м. Новопостроените жилища са изключително малко, това се дължи на липсата на интерес и 

намаляване на инвестициите в строителството през последните години. /Таблица 10.7. /   
 
Таблица 10.7. Въведени в експлоатация сгради, жилища и полезна площ към 31.12. 2011 г.  

Територия 
Сгради - брой Жилища - 

брой 

Полезна площ - м2  

общо нови разширени общо  жилищна обслужваща 

Област В. Търново 120 88 32 710 53 356 31 990 21 366 

Община В. Търново 66 45 21 519 34 887 22 271 12 616 

Източник: Община Велико Търново, 2012 г. 

 

По отношение на материалите на външните стени, жилищата в община Велико Търново се разделят на 
стоманобетонни, тухлени и други, като най-висок е процентът на тухлените – 66%. Сградите строени по 
индустриален способ са значително малко – около 8%. / Таблица 10.8./ 

 
Таблица 10.8. Жилищни сгради към 31.12. 2010 г. по материал на външните стени на сградата  

Територия 
 Жилищни сгради по материал на външните стени на сградата  

общо стомано-бетонни тухлени други 

Общо за областта 92 093 5 313 66 562 20 218 

Велико Търново 19 308 1 538 12 752 5 018 

Източник: Община Велико Търново, 2012 г. 

 
По отношение енергоефективността на сградите към 01.02.2011 г., от общо 31867 сгради в град Велико 

Търново, приблизително ¼ имат  външна изолация, а около 40% имат енергоспестяваща дограма. От 

жилищата с енергоспестяваща дограма, 45.2% са без външна изолация, а от жилищата с външна изолация 
12% са без енергоспестяваща дограма. Най голям процент са жилищата, които нямат нито енергоспестяваща 
дограма, нито външна изолация – 56.4% от общия брой жилища в града. /Таблица 10.9./ 

 
Таблица 10.9. Жилища към 01.02.2011 г. според наличието на външна изолация и енергоспестяваща дограма  

Жилища Общо С външна изолация Без външна изолация 

В община Велико Търново 47040 8750 38290 

- с енергоспестяваща дограма 14109 7522 6587 

- без енергоспестяваща дограма 32931 1228 31703 

В град Велико Търново 31867 8056 23811 

- с енергоспестяваща дограма 12887 7062 5825 

- без енергоспестяваща дограма 18980 994 17986 
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Източник: Община Велико Търново, 2012 г. 

 

Жилищният сектор на град Велико Търново включва 31867 жилища, разпределени както следва: 29858 
жилища в 2649 еднофамилни сгради до 2 етажа, 1376 жилища в сгради от 3 до 5 етажа и 633 жилища в 

сгради над 5 етажа, разпределени в 9 основни градски района: К.Фичето, Бузлуджа, Запад ен район, Картала, 
Чолаковци, ЦГЧ, Варуша, Асенов и Света гора. Сградният фонд е в добро състояние, но все още със слабо 
застъпена енергийна ефективност.  

В старинната градска част се намират около 3120 броя жилища в 2270 сгради. От тях само 150 броя са 
съвременни и с масивни конструкции, а останалите са паянтови и полумасивни сгради, значително остарели. 
Голяма част от старите къщи вече са достигнали максималния процент на амортизация и физическа 

износеност и се използват повече от определения срок на годност /60 години/. Те не съответстват на 
изискванията за ползване и за качествена жилищна среда. Някои не се обитават и са изоставени предвид 
изгниване и износване на градежа. Годишно по ЗУТ се премахват около 20 стари сгради поради негодност за 

ползване или застрашаващи сигурността и само някои от тях се преизграждат. Друга част от старите сгради 
се стопанисват и поддържат добре. Те са на повече от сто години и за радост на специалисти и гости са 
успели да запазят своя архитектурен и народен образ.  

 
Оценка на жилищния сектор в град Велико Търново 

Град Велико Търново:  
- се характеризира с преобладаващо изявено ниско жилищно строителство , като средно в едно жилище 

живеят 1.9 души.  

- 88.7% от жилищата са частна собственост на физически лица 
- разполага със сграден фонд в добро състояние 

В град Велико Търново:  

- новопостроените жилища са изключително малко  
- сградите, строени по индустриален способ, са значително малко – около 8% 
- 56.4% от общия брой жилища в града нямат енергоспестяваща дограма и външна изолация  

- сградният фонд е със слабо застъпена енергийна ефективност 
- нямат приложен енергийно спестяващи мерки 
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11. Техническа инфраструктура 
 

Републиканска пътна мрежа на територията на Община Велико Търново е представена от: Пътища І клас - 
56 км; Пътища ІІ клас - 42 км; Пътища ІІІ клас - 96 км. 

Състоянието на техническата инфраструктура в град Велико Търново, особено в обособените квартали с 
ограничен инвестиционен интерес, не съответства на съвременните изисквания за функционалност и 
екологосъобразност.  

 
11.1. Канализация 
Канализационната мрежа на град Велико Търново е изградена като смесена и обхваща почти всички 

квартали. Отпадъчната вода основно се оттича към  главния колектор на града, който е трасиран покрай река 
Янтра до достигане на ПСОВ, построена на десния бряг на река Янтра, северно от града. В част от 

периферните квартали на града на места канализацията не е доизградена. Степента на изграденост на 
канализационната мрежа в град Велико Търново е 95%, а степента на ползваемост - 98%.  

При определяне насоките за развитието на системите на техническата инфраструктура усилията са 

насочени към преодоляване на изоставането на изграждане и най-вече на канализацията на усвоените 
територии спрямо реализираното водоснабдяване, както и към бъдещото им синхронно развитие.  

През 1982 г. е въведена в експлоатация Пречиствателна станция за отпадъчни води ПСОВ “Велико 

Търново” (местонахождение - местност “Дервеня”). ПСОВ работи по временна технологична схема а 
биологично пречистване по метода “продължителна аерация” на част от постъпващите отпадъчни води - 
190л/сек., като обслужва около 50 хил. души население и промишлени предприятия и фирми в града. 

Предстои въвеждане в експлоатация на нова технологична схема а пречистване с аеробна стабилизация и 
механично обезводняване на утайките, което ще даде възможност а механично и биологично пречистване на 
цялото постъпващо водно количество от 365 л/сек. Новата технологична схема не работи поради все още 

липсващо депо а отпадъците. 
В таблица 11.1. е показано разпределението на населението по квартали и процента на 

присъединеност към канализацията и ПСОВ.  
Таблица 11.1. Присъединеност на населението 

№ Квартал Насе л е н ие 2008 (брой) Включени в кана л из а ц ия та (%) Вклю ч е ни в ПСО В (%) 

1 "Асенов" 838 100.00 100.00 

2 "Света гора" 2846 100.00 100.00 

3 "Въруша" 1937 100.00 100.00 

4 "Колю Фичето" 9898 100.00 100.00 

5 "Картала" 3443 100.00 100.00 

6 "Бузлуджа" 13233 100.00 100.00 

7 "Бузлуджа", зона "В" 17140 100.00  

8 "Чолаковци" 3829 100.00  

Източник: Община Велико Търново, 2012  
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По данни от Бизнес план за развитие на “ВиК Йовковци” ООД, канализационната мрежа на град Велико 
Търново обслужва близо 98% от населението и всички промишлени предприятия. Съгласно горепосочения 
документ дължината на съществуващата канализация специфицирана на главни колектори и второстепенна 

мрежа е следното: 
 
1. Главни колектори 13 340 м' 

2. Второстепе нна мрежа 75 241 м'  
Общо 88 581 м' 
 

Канализационната система на града е смесена, битовите дъждовните и промишлени отпадъчни 
водни количества се отвеждат в една тръба. Съгласно канализационната схема, гръбнака на 
канализацията е Главен градски колектор трасиран успоредно на река "Янтра", а останалите около 16 

колектора в по голямата си част са заустени в него, като по този начин се обхваща цялата територия на 
града. Размерите на напречното сечение на колекторите за кръгли бетонни и стоманобетонни профили са 

Ø500÷Ø2000, устообразните профили от бетон са с размери У100/63, У150/1290, У160/101, параболичните 
профили са с размери 165/186, 170/191, яйцевидните бетонни профили са с размери Я60/90, Я70/105, 
Я100/115, Я135/150, Я150/170 и други. 

Канализационната мрежа в "Стария град" е от турско време зидани от камък канали покрити с 
каменни плочи с дълбочина до 1 метър. По-голяма част от канализацията в широкия 

градски център и съвременната част на Велико Търново е строена през 50-те÷70-те години на миналия 

век. Тогава са построени по голямата част от главните колектори, към които с развитието на града са се 
присъединявали канализационните мрежи на новите квартали. 

Обща тенденция в развитието на инфраструктурата е усвояване на нови територии както и ново 

строителство и реконструкция в съществуващите стари квартали в резултат, на което се налага преоценка 
на капацитета на колекторите. Община Велико Търново съвместно с ВиК "Йовковци" през 2008 година 
разработват предпроектно проучване за доказване необходимостта от финансиране на “Подобряване и 

развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново" 
от структурните и кохезионните фондове на европейския съюз по Оперативна програма "Околна среда". 

Канализационната мрежа на град Велико Търново е изградена като смесена система, събираща битови 
и промишлени отпадни води, заедно с дъждовните води в една тръба. Канализационната мрежа обхваща 
почти всички населени места. Отпадъчните води се заустват в главния колектор на града, който следва 

трасето по поречието на река Янтра и спира при Пречиствателна станция (ПСОВ). Според данните от 
ВиК "Йовковци", 81% от канализационната мрежа е изградена. 

Голяма част от канализацията в центъра на Велико Търново е построена преди повече от 50 години и не 

съответства на нуждите в настоящите условия и че се нуждаят от подмяна. 
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11.1.1. Канализация на централна градска част 
По-голямата част от канализационната мрежа в центъра на Велико Търново е построена преди 50 години, 

и много от тръбопроводите са турски "girizi" (канали изградени от камък и покрити с каменни плочи). Поради 

интензивно строителство в последните години, все повече и повече имоти са били изградени и в повечето 
случаи дъждовната вода се излива в канализационната мрежа, която не е проектирана с достатъчен 
капацитет, за получаване на допълнителен поток.  

Района на старото военно училище се намира в централната градска част и обхваща 23 хектара. 
Съществуващите канализационни мрежи в района и стари турски "girizi"  

събиране на отпадъчни води от сградите на училището се заустват директно в река Янтра без 

пречистване. По-новите сгради, като сградата на Общината съществуваща канализация тръби с диаметър 
Ø400 и зауства в бавен градски колектор, но изграждането му е много лошо качество (свиване на шахти и 
бетонови тръби без пясък, цимент) и работата на този тръбопровод е изложена на риск. Община Велико 

Търново предвижда, в съответствие с разработените регулация и план за изграждане, развитие на бизнеса, 
туризма, жилищни, зелени площи и спортни съоръжения, както и общите социални области в този район. 

Като предпоставка за създаването на тези съоръжения, се изисква изграждането на адекватна 
инфраструктура на ВиК в района за предотвратяване 

на замърсяването на река Янтра и свързване на 4774 жители на общината в системата на ВиК. През 2008 

г. ВиК Йовковци подготви разработването на проекти за подобряване на инфраструктурата и ВиК на района 
на старото училище. Въз основа на този проект, Община Велико Търново получи финансиране по ОП 
"Околна среда" на МОСВ за изграждане на 2902 метра на канализационната мрежа.  

През 2008 г. ВиК Йовковци разработи  проект за реконструкция на канализационната мрежа в централната 
градска част. Предложена за финансиране е една малка част от територията, която е с най-голям ефект за 
подобряване на санитарните и хидравлични условия и по този начин ще се въздейства положително върху 

условията на живот за голяма част от населението в тази приоритетна област на града. Община Велико 
Търново използва този проект за кандидатстване за финансиране по ОП "Околна среда" на МОСВ в 
съответствие с предложението за проект № 58111-58-249. Инвестиционните мерки включват 1460 метра от 

канали от по-голяма площ в центъра на града и 2 016 m на канализационната мрежа в старата градска част.  
Съществуващата канализационна мрежа по протежение на улиците Момина Крепост, Мизия, 3 -ти Март, 

Средна гора и Тракия е построена с диаметри от Ø200 и Ø250. По време на интензивни дъждове приземните 
етажи на съседните сгради се наводняват и аварийни екипи отводняват сградите. Хидравличният капацитет 
на канализационната мрежа по тези улици не е достатъчен за събиране и транспортиране на количествата 

дъждовна вода. Освен това, нивото на канализационната връзки към сградите, е същото като на нивото на 
колектора на улицата и предвид ограничения си капацитет по време на интензивна хидравлични събития се 
получава ефекта на заблатяването. Това води до допълнителна такса и наводнението на приземните етажи . 

В приоритетната програма на ВиК "Йовковци", за периода 2009-2015 г., е подмяна на водоснабдителни и 
канализационни мрежи по тези улици . По този начин санитарни условия и качеството на живот ще се 
подобри, за населението, живеещо в тази област (5.51 hectares/1430 жители). 
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11.1.2. Канализация на промишлените зони  
В град Велико Търново са обособени четири промишлени зони. Това са "Дълга лъка", "Западна зона", 

"Централна зона" и "Източна зона". Всички с изключение на "Западна зона" са усвоени и застроени в  голяма 

степен. 
Всички промишлени предприятия във Велико Търново имат пречиствателните станции за промишлени 

отпадъчни води, преди заустването им в канализационната система. Все пак, не всички тези индустриални 

ПСОВ са еднакво ефективни и като последица приетите нива на заустване, съответстващи на битови 
отпадни води (60гр BOD), не винаги са изпълнени, и това може да има отрицателно въздействие върху 
работата на Общинския ПСОВ. През последните петнадесет години има значително намаляване на 

промишленото производство. 
 
11.1.3. Анализ на  съществуващ ата канализационната мрежа   

Канализационната мрежа на град Велико Търново е изградена като смесена, отвежда 
отпадъчните битови, промишлени и дъждовни води. Главен градски колектор е довеждащ колектор 

към площадката на ПСОВ "Велико Търново". Всички останали колектори от канализационната 
мрежа гравитачно заустват водите си в него. 

Изградени са, но не са заустени в Главен градски колектор, Колектор "Бояджийски чешми" (32.63 ха / 3895 

жители), Колектор "Бузлуджа-юг" (41.69 ха/ 7541 жители), част от канализационната мрежа на ЖК 

"Чолаковци" (16.22 ха), североизточната част на квартал "Вароша" (8.44 ха / 492 жители) с наклон към 

улица "Опълченска" и други единични канали. 
Физическото състоянието на тръбите на канализационната мрежа изградена почти изцяло с бетонови 

профили по мнението на експлоатиращото предприятие е лошо – главно поради, некачествено 

строителство на канализацията, малка скорост на движение на отпадъчните води, затлачване или прекалено 
високи скорости извличане на циментовия камък и т.н. 

Разширяването и уплътняването на града и включването на нови територии, допълнително 

натоварват и без това претоварената съществуваща канализационна мрежа. При това положение в ниските 
участъци при дъждове и с по-ниска интензивност колекторите работят под напор. 

 
11.2. Водоснабдяване 
Най-голямата водна артерия в общината е река Янтра с притоци река Росица, река Белица, река 

Дряновска, река Негованка и други. Водосборният басейн на реката е 86 кв.км. Основен питеен източник е ХВ 
“Йовковци” снабдяващ с питейна вода 25 населени места. Язовир "Йовковци", изграден на територията на 
община Елена по поречието на р.Веселина, е с обем 92 млн.куб.м, а пречиствателната станция за питейни 

води ПСПВ “Йовковци” е с проектен капацитет 2500 л/сек. ПСПВ е въведена в експлоатация през 1980 г., като 
е и граден само първият етап с 50% мощност от предвидената.  

Водопроводната мрежа е изградена, но силно амортизирана, което причинява огромни загуби на питейна 

вода. Водоснабдителната мрежа на град Велико Търново е изграждана в продължение на много години с 
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тръби от различни материали, основно АЦ тръби, манесманови или стоманени такива, както и полиетиленови 

през последните години. Водоснабдяването се осъществява основно от хидровъзел „Йовковци”, и частично 
или аварийно от старата водоснабдителна система „Стоките”, която е от района на град Севлиево. 
Водоснабдяването на града е осъществено на няколко зони.  

Водоснабдителната мрежа на град Велико Търново е изграждана в продължение на много години с 
тръби от различни материали, основно асбесто-циментови тръби, манесманови или стоманени такива, 
както и полиетиленови през последните години. Водоснабдителната мрежа на гр. Велико Търново е 

проектирана и изпълнена на няколко зони: свръхвисока, най-висока, висока, средна и ниска. Всяка зона се 
захранва от съответен резервоар с изчислен обем, който е заложен на подходяща кота така, че да се 
осигури нормативен напор минимален и максимален от 6 атм. 

По-ниските части на града се водоснабдяват по гравитачен начин директно от деривацията на 
водоснабдителна система „Йовковци”- чрез отклонения от транзитен клон 3 /стом.тр.ф720мм/, който 
осигурява динамичен напор до кота 255,00м. 

Средна и високата зона на града се водоснабдяват чрез препомпване от ПС „Триъгълника” до 

напорните водоеми КАТ с обем 4х2000=8000 куб.м. и кота водно ниво около 289,00 м. 

Високата част на града се водоснабдява също по помпажен начин, като водата от ПС „Триъгълника” се  
подава към НВ „Акация” с кота водно ниво около 333,00 м. 

Най-високия квартал на града – „Картала” се водоснабдява, като водата се припомпва от друга ПС до НВ 

„Акация” към НВ „Картала” с кота водно ниво около 372,00 м. 
Водопроводната мрежа обслужва 68735 жители и е изградена предимно от азбестоциментови тръби, 

представляващи 70% от общата дължина. Същите са изпълнени от късовлакнест азбест, свързани с муфи 

“Симплекс” и гумени уплътнители към тях. Тези водопроводи са изградени преди повече от 30 години, т.е. 
са остарели и в резултат се получават чести аварии и ремонти. 

По видове тръби водопроводната мрежа е със следните дължини: 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Оставащата за подмяна водопроводна мрежа е морално остаряла, изпълнена в по- голямата си част от 

етернитови тръби (65.51%) и със стоманени тръби (28.72%). Водопроводите са с изтекъл срок на годност, 
което води до чести аварии, неритмично подаване към консуматорите, течове, голям процент загуби на 
питейна вода и нисък процент на полезно използвана вода. 

Вид тръби Количе с т во (м) % 

Поцинковани тръби 3 897 2.04 

АЦ тръби 125 126 65.51 

Стоманени тръби 54 848 28.72 

Чугунени тръби 2 453 1.28 

Бетонови тръби 4 097 2.14 

ПЕ тръби 587 0.31 

Общо 191 008 100 
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Големите загуби на вода се дължат на многото аварии и „скритите течове”, които се получават при 

връзките между отделните тръби 
Загубите на вода по главните клонове от мрежата са около 15.2%, а по второстепенните клонове, 

водопроводните отклонения, кражби на вода, неточности при измервания и други са около 53.6%. 

Обща тенденция в инфраструктурното развитие на града е усвояване  на  нови територии и 
презастрояване на старите в резултат, на което се налага разширение на водопроводната мрежа. 

 

11.3. Електроснабдяване 
Физически остаряла е и електропреносната мрежа в периферните квартали.  
Електроснабдяването в общината се осъществява от националната енергийна система, посредством един 

от основните възли на преносната система - подстанция Горна Оряховица с трансформация на 
напрежението 220/110/20 кв. На територията на общината попада подстанция "Царевец" с трансформация на 
напрежението 400/110 кв, която е с общосистемно значение и няма пряко отношение към захранването на 

населените места. 
За регулиране на уличното осветление се използват фоторелета, часовници и електромери. В общината е 

реализиран проект за реконструкция и модернизация на уличното осветление, като на територията на гр. 
Велико Търново са подменени 4 808 осветителя. Новата инсталирана мощност на УО в резултат на 
разработения проект за енергийно ефективна реконструкция е 375 540 W т.е. с 872 731 W по -малко от 

съществуващата 1 247 971 W или 30 %. Това доказва значителни икономии на електроенергия при 
увеличаване на количествата осветени зони и покачване на осветеността им.  

Стабилното захранване с електроенергия на общината е гарантирано от наличието на подстанция Горна 

Оряховица като възел от националната преносна система 220 кв. Електроенергийната мрежа високо 
напрежение е оразмерявана за товари, по -големи от сегашните и, с редки изключения, има възможност за 
поемане на допълнително натоварване. 

Основните проблеми са свързани с физически и морални амортизации на мрежата и неизяснена 
собственост на някои от съоръженията. 

Град В. Търново има изградена топлофикационна мрежа, която обслужва 26% от населението. 

Топлофицирани са 7 904 броя жилищни сгради с 13 666 апартамента, в които живеят ок оло 22 000 души, 
представляващи 26 % от населението на града. В централната градска част – историческото ядро, липсва 

изградено централно топлоснабдяване.  
Съществуващото електрозахранване в старата част на града е сравнително добро. Мрежата за ниско 

напрежение е изградена кабелно и въздушно в някои части на кв.“Варуша”. 

 
11.4. Газоснабдяване 
Въпреки наличието на проектоготовност за битова и промишлена газификация, в град Велико Търново са 

газифицирани под 10% от жилищата, 18 промишлени предприятия и 71 обществени сгради. В периферните 
квартали продължава да се използва твърдо гориво за битови нужди, което е икономически неефективно и 
замърсява атмосферния въздух. 
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11.5. Комуникационно-транспортна система 
В областта на градската транспортно-комуникационна система европейската политика залага на 

интегрирани форми на масов обществен транспорт, съчетани с релсов и велосипеден. Поради релефните 

условия във Велико Търново няма възможност за изграждане на релсов транспорт, но липсва политика и 
дейности по отношение на развитие на меките форми на транспорт. 

Общинската пътна мрежа е с дължина 209,5 км, от които 167,5 км бивша четвъртокласна мрежа и 42 км. 

местни пътища. 
Основно финансирането з а изграждане, ремонт и поддържане на общинските пътища е от МРРБ, като 

отпусканите средства годишно са в размер на 7-8 % от необходимите средства, което е крайно недостатъчно 

а ремонта и поддържането им. Дължината на общинските пътища /бивш IV клас/, които са в средно 
експлоатационно състояние e 72,7 км и в лошо експлоатационно състоянието - 95 км. 

Преобладаващата част от пътищата са в добро състояние, но около една трета от третокласната пътна 

мрежа е с влошени параметри, като най-осезателно е това в планинските части на общината, където 
пътищата стават непроходими в зимни условия, поради затруднения в поддържането им. 

Улиците, които се нуждаят от най-спешни мерки са с приблизителна площ 31 000 кв.м, за чието 
финансиране са необходими около пет милиона лева, които са необходимо да бъдат инвестирани веднага с 
оглед намаляване на бъдещите разходи а поддръжка.  

Реконструкцията на цялата улична инфраструктура до 468 000 кв. м. на приблизителна стойност 47 200 
000 лв. се отнася за улиците в най-лошо състояние с влошаване на състоянието на уличната настилка.  

Необходимо е значително подобряване  на отводняването, като където е възможно трябва да се въведат 

отводнители със странично отвеждане на повърхностни води, което осигурява по -голям капацитет на 
поемане на вода и същевременно не внася дискомфорт на преминаващите превоз ни средства.  

Сложните теренни условия и специфичната урбанистична структура на град Велико Търново, рязко 

повишената автомобилизация, транзитните потоци, лошото състояние или липсата на улични и тротоарни 
настилки, особено на обслужващата мрежа в периферните жилищни квартали, изискванията за безо пасност, 
изграждането на достъпна публична градска среда, както и проблемите с паркирането, особено в 

централната градска част, налагат значителни по обем и стойност дейности за рехабилитация, доизграждане 
и модернизиране на елементите на транспортно -комуникационната система. 

Уличната мрежа на Старият град е с дължина, както следва:  

 улици с асфалтова настилка – 6654 м 

 улици с паважна настилка – 1650 м 

 улици с калдъръмена настилка – 7280 м 

 Всичко – 15584 м 

Регулационния габарит на улиците се движи между 2 и 13 м 
Проблема с паркирането е голям. Не достигат паркоместата за обществено ползване  
и паркоместата за гариране на личните автомобили.  
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11.6. Съобщителна система  

Телефонната плътност в град Велико Търново е 65 %, 75-85% - в останалите населени места в общината. 
Съобщителната система е добре развита, с плътност на телефонните съобщения, близка до средната за 
страната. Започналото въвеждане на цифрова инфраструктура позволява разширение и модернизиране на 

предлаганите съобщителни услуги. Територията на града има покритие от мрежите на мобилните оператори.  
 

Оценка на техническата инфраструктура в град Велико Търново 

Град Велико Търново:  
- канализационната мрежа обхваща почти всички квартали 
- степента на ползваемост на канализационната мрежа е 98%  

- има изградена водопроводната мрежа  
- има добре развита съобщителната система, с плътност на телефонните съобщения, близка до 
средната за страната 

- има покритие от мрежите на мобилните оператори.  
 

В град Велико Търново:  
- има техническата инфраструктура, чието състоянието не  съответства на съвременните изисквания за 
функционалност и екологосъобразност 

- в периферните квартали на места канализацията не е доизградена 
- водопроводната мрежа е силно амортизирана, което причинява огромни загуби на питейна вода  
- физически остаряла е електропреносната мрежа в периферните квартали 

- топлофикационна мрежа обслужва  едва 26% от населението.  
- в централната градска част – историческото ядро, липсва изградено централно топлоснабдяване.  
- са газифицирани под 10% от жилищата, 18 промишлени предприятия и 71 обществени сгради 

- в периферните квартали продължава да се използва твърдо гориво за битови нужди, което е 
икономически неефективно и замърсява атмосферния въздух.  
- проблема с паркирането е голям - не достигат паркоместата за обществено ползване и паркоместата 

за гариране на личните автомобили. 
-  липсва изградена система за интегриран градски транспорт 

- липса политика относно меки форми на транспорт в града 
- остаряла водопроводна мрежа с района на Старото военно училище, изградена от стоманени тръби  
- остаряла водопроводна мрежа в квартал Бузлуджа (зона А и зона C), която не осигурява  

- нормално водоснабдяване за битова питейна вода 
- за развиващата се индустриална зона в близост до "Практикер" и други хипермаркети, които са в 
процес на изграждане в близост до  него ни осигуряват количества случаите на гасене на пожари 

- лошо състояние на 5 348м на съществуващи водопроводи в централната градска част 
- нужда от реконструкция на водоснабдителната мрежа по улиците Момина крепост, Мизия, 3 -ти 
Март, Средна гора и Тракия 
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12. Влияние върху градското развитие на големи инфраструктурни проекти с регионално и 

национално значение, предвидени за реализация на територията на общината 

 
12.1. Автомагистрала „Хемус” 
Съгласно информацията, получена от Изпълнителна агенция „Пътища”, бъдещото трасе на 

автомагистрала „Хемус” преминава северно от общината в района на Полски Тръмбеш.  
Интензивността на движение по І-5 – пряката връзка на магистралата към града, респ. към Хаинбоаз, е 

голяма, в рамките на 6000 Е/денонощие (по данни от Областно пътно управление Велико Търново към м. 

януари 2009 г.), като товарното движение е до 30%.  
С реализацията на това трасе ще се  освободи град Велико Търново, респ. южния пътен възел от част от 

това интензивно транзитно движение север -юг и подобряване на връзките със градовете по поречието на 

Дунав.  Изработвания в момента ОУПО предвижда ново обходно трасе на общинския център от запад, което 
се предлага да се отдели от главен път І-5 северно от с. Самоводене и да се пресече с него южно от гр. 

Дебелец като се влее в главен път ІІ-55 с посока прохода „Хаинбоаз”. Предходни специализирани проучвания 
правени в минали години, както и настоящите терените проучва¬ния показват, че това е единственото 
останало възможно трасе за обходен път, оптимално разположен спрямо гр ада, поради извършено през 

последните години ново строителство по протежение на главен път І-4, непосредствено западно от Велико 
Търново. Поради това е преценено, че преминаването на част от трасето през територията на защитената 
зона от мрежата Натура’2000 „Търновски височини” е приемлив компромис, като е заложено изискването при 

проектирането и провеждането на пътя да се изпълнят всички предписания за опазване на местообитанията, 
въз основа на изпреварващо специализирано проучване и картиране на местообитанията. Също като 
приемлив компромис може да се приеме преминаването на трасето през местността “Сини вир”, като 

бъдещият габарит и конструкция на пътя се съобразят с изискването за минимално нарушаване на 
качествената природна даденост. Една от възможностите е пътят да премине по трасе над съществуващия 
открит канал, обслужващ ВЕЦ-а, като се разшири “подпъхването” под скалния монолит до необходимия 

минимален габарит.  
Предвидената промяна по отношение транзитния трафик се очаква да доведе до промяна в клас а на 

улиците по трасето на І-5, както и по І-4 (ул. “Магистрална”), които ще провеждат само “прекъснат транзит”. 
Това следва да се изясни с изменение на транспортно -комуникационния план на града. 

 

12.2. Европейски транспортен коридор № 9 
За бъдещото градско развитие на Велико Търново трябва да се  отчете преминаването на трасето на 

Европейския транспортен коридор № 9 (ЕТК № 9) по трасето на първокласния път І-5 и ролята на община 

Велико Търново, като кръстопът на транспортни артерии от висок клас. За разлик а от АМ „Хемус” за 
провеждането на ЕТК № 9 и в частност на магистралния път от страна на ИА „Пътища” няма никакви 
конкретни проучвания. Единствено на схемата на транспортните коридори към Националната стратегия за 
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регионално развитие са посочени вариантни възможности за преминаване на магистралния път през 
Северна България:  

 Русе-Велико Търново-Габрово-тунел под връх Шипка;  
 Русе-Велико Търново-проход Хаинбоаз;  
 Русе-Севлиево-Габрово-тунел под връх Шипка.  
 

12.3. Тунел Шипка - Стара Загора за 350 млн. Евро /2014 - 2020 г./ 
Това пътно съоръжение е създаването на по-пряка връзка на страните от Североизточна Европа през 

Румъния и България с пристанищата Александруполис на Бяло море, за връзка между автомагистралите 
„Хемус", „Тракия", „Марица". Изграждането на тунела ще облекчи преминаването през най-тежкия участък на 
Стара планина – прохода „Шипка", и времепътуването между Северна и Южна България ще се съкрати най-
малко с 45 минути. Тунелът ще осъществи пряка, бърза и удобна връзка между такива големи промишлени и 
товарообразуващи региони като Русе, В. Търново, Плевен, Ловеч, Севлиево, Габрово от Северна България с 
Пловдив, Стара Загора, Хасково, Казанлък от Южна България. А завършването на обходния път на Габрово, 
в чиито проекти е включен като последен етап тунелът, ще извади транзитния трафик извън населеното 
място със съпътстващото повишаване на пътната безопасност, чистотата на въздуха в населените места и 
др. 

Предвижда се тунелът „Шипка" с дължина от 3,2 км да се изгради като част от трасето (на РП I-5) Русе –  
Бяла – В. Търново – Габрово –  Казанлък – Стара Загора – Димитровград – Хасково –  Кърджали – ГКПП 
Маказа (обща дължина от 261 км). Това трасе е важен структурен участък от трансевропейски транспортен 
коридор № IX, свързващ направлението Финландия и Русия с Гърция през Румъния и България. Така се 
разгръща потенциалът на Северна България за транзитния трафик; осигурява се  връзката между Дунав мост 
и автомагистралите „Хемус", „Тракия" и „Марица". 

Предвижда се строителството да започне през 2014 година, в зависимост от това кога ЕК ще включи 
проекта в Оперативна програма „Транспорт". 
 

13. Инвентаризация на актуални проектни идеи, разработени проекти, вкл. такива, 
получили финансиране или реализирани в последно време 

 
В град Велико Търново има различни актуални проектни идеи, разработени проекти, вкл. такива, получили 

финансиране или реализирани в последно време. /Таблица 13.1./ Най-много финансиране има по ОП 
Регионално развитие на МРРБ и ОП "Развитие на човешките ресурси". Основно проектите са с насоченост 
към реконструкция и модернизация на обекти на социалната и техническата инфраструктура, насърчаване на 
заетостта, подобряване на туристическите атракции, енергийна ефективност устойчиво управление на 
градския трафик, устойчиво развитие, социално подпомагане, иновации, усъвършенстване на здравната 
инфраструктура и градски мениджмънт. 

В 38% от проектите община Велико Търново е партньор, т.е. участва с други организации, а в 62% - 
водеща организация. 



 
 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ   
№ BG161РО001/1.4-07/2010/008 

Проект  „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в 
обхвата на три зони в гр. Велико Търново” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 

развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие 

 

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на 
три зони в гр. Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-
2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието 
на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и  Управляващия орган.” 

92 

Минималната стойност на финансов ресурс, който общината е управлява по конкретен проект е 82806 лв., 

а максималната 52 200 000 лв. Стойността 52 200 000 лв. е бюджетът, определен за съвместен проект между 
община Голдън, Колорадо и община Велико Търново - "Управление на публичната инфраструктура на гр. 
Велико Търново". Общият финансов ресурс за актуалните текущи и реализирани през последните години 

проекти възлиза на 313 221 244 лв., т.е. общината е способна да се справи с управлението на големи по 
мащаб финанси. Град Велико Търново е център на агломерационен ареал, а самата  община попада под 
неговото влияние, като това предоставя възможността на общината да бъде пряк бенефициент на 

Оперативна програма регионално развитие. Съгласно таблица 12.1 най-много проекти са изпълнени именно 
по тази програма, като и финансовите средства, които общинската администрация управлява са най-големи. 
 
Таблица 13.1. Актуални проектни идеи, разработени проекти, вкл. такива, получили финансиране или реализирани в 
последно време в община Велико Търново  

Наименование Програма  
Стойност в 

лева 
Позиция в проекта 

"Реконструкция, газификация и модернизация на 
детски градини "Райна Княгиня", "Ив.Ботева", 

"Пролет" и "Мечо Пух" 

Финансов механизъм на европейското 
икономическо пространство и 

Норвежки финансов механизъм 

1303723,00 Водеща организация 

„Подобряване и развитие на инфраструктурата 
за питейни и отпадъчни води на територията на 
гр. Велико Търново” 

„Околна среда” /ЕФРР и КФ, ДБ/ 43898636,00 Водеща организация 

„Работилница на мечтите” шанс за защитена 

заетост и социално включване в общността” 

Оперативна програма "Развитие на 

човешките ресурси" /ЕСФ,ДБ 
320112,00 Водеща организация 

„Реконструкция и модернизация на социалната 

инфраструктура в Дом за деца, лишени от 
родителски грижи “Пеню и Мария Велкови” гр. 
Велико Търново и в Дом за деца, лишени от 

родителски грижи “Христо Смирненски” с. 
Балван” 

Оперативна програма "Развитие на 
човешките ресурси" /ЕСФ,ДБ 

2025882,00 Водеща организация 

"Достоен живот за хората в неравностойно 
социално положение" 

Оперативна програма "Развитие на 
човешките ресурси" /ЕСФ,ДБ 

485155,00 Водеща организация 

„Подобряване на градската среда на територията 
на Община Велико Търново”  

Оперативна програма "Развитие на 
човешките ресурси" /ЕСФ,ДБ 

4445999,00 Водеща организация 

„Подобряване на туристическите атракции и 
свързаната с тях инфраструктура на територията 
на Община Велико Търново” 

Оперативна програма "Развитие на 

човешките ресурси" /ЕСФ,ДБ 
6256646,00 Водеща организация 

“Културно-туристическо развитие с европейска 
перспектива за обновяване на старите твърдини 

– КРЕПОСТ” 

Оперативна програма „Регионално 
развитие” 2007-2013, съфинансиран 
от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално 
развитие 

287368,00 Партньор 
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„Модернизация на образователната 

инфраструктура чрез въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност на територията на 
Община Велико Търново” 

Оперативна програма "Развитие на 
човешките ресурси", /ЕСФ,ДБ/ 

4005596,00 Водеща организация 

„Рехабилитация и реконструкция на общински 

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

Оперативна програма "Развитие на 
човешките ресурси", /ЕСФ,ДБ/ 

2492451,00 Водеща организация 

“Реконструкция отоплителна инсталация Музей 

Възраждане и Учредително събрание” 

Оперативна програма „Регионално 

развитие” /ЕФРР,ДБ/ 
271219,00 Водеща организация 

"Реконструкция на ОУ "Бачо Киро" гр. Велико 
Търново" 

Оперативна програма „Регионално 
развитие” /ЕФРР,ДБ/ 

1810456,00 Водеща организация 

„Мое училище-мой избор” 
Оперативна програма „Регионално 
развитие” /ЕФРР,ДБ/ 

220201,00 Водеща организация 

„Устойчиво управление на градския трафик”  
Оперативна програма „Регионално 
развитие” /ЕФРР,ДБ/ 

227369,00 Водеща организация 

„Реконструкция на пътно кръстовище "Качица" 

гр.Велико Търново – ІІ етап” 
Национален бюджет/МРРБ 10902929,00 Водеща организация 

Реконструкция и модернизация на здравната 

инфраструктура на територията на Община 
Велико Търново 

Оперативна програма „Регионално 
развитие” /ЕФРР,ДБ/ 

5000000,00 Водеща организация 

Проект "Реконструкция на път ОП І-V "Никюп - 
Никополис ад Иструм" 

Национален бюджет/ОПРР 1200000,00 Водеща организация 

Подкрепа на иновативни културни събития 
Оперативна програма „Регионално 
развитие” /ЕФРР,ДБ/ 

500000,00 Водеща организация 

„Подкрепа за интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие” 

Оперативна програма „Регионално 

развитие” /ЕФРР,ДБ/ 
500000,00 Водеща организация 

"Предоставяне на социална услуга в общността 
на лица с увреждания и самотно живеещи хора" 

ОП "Развитие на човешките ресурси" 199820,00 Партньор 

"Трансгранични мрежи за развитие на културния 
туризъм (CUL-TOUR-NET) 

Трансгранично сътрудничество 
Румъния - България 2007-2013 /ЕК/ 

691181,00 Партньор 

"Екоурбанистични зони в Еврорегион-Долен-

Дунав-модели за устойчиво градско развитие" 

Трансгранично сътрудничество 

Румъния - България 2007-2013 /ЕК/ 
726026,00 Партньор 

„Обща стратегия за устойчиво териториално 
развитие на трансграничен регион Румъния-
България” 

Програма „Трансгранично 
сътрудничество Румъния - България 
2007-2013” 

716127,00 Партньор 

„ CultTour - културното /градинско/ наследство 
като фокусни точки за устойчив туризъм”  

Програмата за транснационално 
сътрудничество в Югоизточна Европа 

2007-2013 / ЕФРР, ДБ/ 

578525,00 Партньор 

Предоставяне на социална услуга в общността 
"Дневен център" за пълнолетни лица с капацитет 
30 потребители 

ОП "Развитие на човешките ресурси" 108519,00 Партньор 

“Бизнесът до природата - междурегионално 
сътрудничество в подкрепа на 

Оперативна програма за 
междурегионално сътрудничество 

252979,00 Партньор 
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предприемачеството и малките и средни 
предприятия” 

INTERREG  IV C /ЕК/ 

“Ателие за пачуърк” 
Оперативна програма "Развитие на 
човешките ресурси" /ЕСФ,ДБ/ 

319183,00 Партньор 

„Грижа в семейна среда за независим и достоен 

живот на лица и деца с различни видове 
увреждания и самотноживеещи хора - услуга 
"Социален асистент" 

Оперативна програма "Развитие на 
човешките ресурси" /ЕСФ,ДБ/ 

82806,00 Партньор 

„Грижа за достоен живот на хора с увреждания – 
услуга „Социален асистент” 

Оперативна програма "Развитие на 
човешките ресурси" /ЕСФ,ДБ/ 

112084,00 Партньор 

„Подкрепа за достоен живот” 
Оперативна програма "Развитие на 

човешките ресурси" /ЕСФ,ДБ/ 
  Партньор 

"Шанс за децата от дома", за изграждане на два 
центъра за настаняване от семеен тип за деца от 
3-18/20г. в ДДЛРГ "Пеньо и Мария Велкови" 

Оперативна програма "Развитие на 

човешките ресурси" /ЕСФ,ДБ/ 
177494,00 Партньор 

"Грижа за независим и достоен живот за хора с 
увреждания и самотно живеещи възрастни хора" 

Оперативна програма "Развитие на 
човешките ресурси" /ЕСФ,ДБ/ 

116453,00 Партньор 

Реконструкция отоплителна система на 

Регионална библиотека „П.Р.Славейков” и 
Археологически музей” – гр. Велико Търново 

Оперативна програма „Регионално 
развитие” /ЕФРР/ 

236019,00 Водеща организация 

"Мое училище - мой избор" 
Оперативна програма "Развитие на 
човешките ресурси" /ЕСФ/ 

169942,00 Водеща организация 

„Изграждане и укрепване на дребномащабна 
инфраструктура за предотвратяване на 
свлачища на територията на Община Велико 

Търново - Укрепване на свлачище в квартал 
„Асенова махала” – Етап І ” 

Оперативна програма „Регионално 
развитие” /ЕФРР/ 

485155,00 Водеща организация 

Изготвяне на Интегриран план за градско 
възстановяване и развитие в обхвата на три зони 
в гр. В. Търново 

Оперативна програма „Регионално 

развитие” /ЕФРР/ 
499500,00 Водеща организация 

"Създаване и промотиране на иновативни 
културни събития - Летен оперен фестивал 

"Сцена на вековете"  

Оперативна програма „Регионално 
развитие” /ЕФРР/ 

463338,00 Водеща организация 

Изграждане и функциониране на три Центъра за 
настаняване от семеен тип на територията на 
град Велико Търново 

Оперативна програма „Регионално 

развитие” /ЕФРР/ 
2125616,00 Водеща организация 

Реконструкция и обновяване на здравната 

инфраструктура на Комплексен онкологичен 
център – Велико Търново 

Оперативна програма „Регионално 
развитие” /ЕФРР/ 

6500000,00 Водеща организация 

" Управление на публичната инфраструктура на 
гр. Велико Търново 

  52200000,00 Партньор 

Източник: Община Велико Търново 
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14. Осигуреност на територията с действащи устройствени планове и схеми  
Устройството на територията на град Велико Търново се базира на Общият градоустройствен план /ОГП, 

съгласно ЗУТ/, одобрен със заповед  №587 от 12.06.1997 г., с актуализация през 2001г. /одобрена с решение 

№ 664/2001 г. на Общински съвет Велико Търново и протокол № НЕС-02-07/2003 г. на НЕСУТРП/, с която са 
въведени устройствено зониране и Правила и нормативи за прилагане на ОГП със специфични правила и 
нормативи.  

За периода 1985 г. - 2000 г. няма влезли в сила нови подробни устройствени планове, освен частични 
изменения. В периода 2000-2005 г. са приети следните ПУП: 

• 2000 г. – „Промишлена зона – Дълга лъка”; 

• 2001 г. – „ Територията на ул. „Козлодуй” и парк „Марно поле”;  
• 2003 г. – Застроителен план за кв. 101, 102 и 104, Централна градска част; Актуализация на ПУП на ЖК 

„Картала”; Актуализация на ПУП на ЖК „Бузлуджа”; Общ градски план – Велико Търново; Специфични 
правила и нормативи за прилагане на ОГП; 

• 2004 г. – Възложена изработка на актуализация на подробен устройствен план на  ЖК „Света гора” 

Устройството на отделните структурни единици в град се основава на подробни устройствени планове, 
като такива има за кварталите Бузлуджа, Картала, Нов център и Света гора. В процес на  изработване е и 
План за регулация и застрояване в обхвата на Стария град – кв. Варуша и съседни. Плановете за останалите 

структурни единици са приложени в значителна степен. По -големи територии в обхвата на града, без 
цялостни устройствени планове, са местност Козлуджа и местност Пишмана.  

С новия ПУП на кв. Света гора са запазени основното функционално предназначение и заварените 

улично-квартална и имотна структура, като е предвидено развитие на социалната и техническата 
инфраструктура. Действащите устройствени планове за територията на град Велико Търново са изложени в 
Таблица 14.1. 

 
Таблица 14.1. Действащи устройствени планове 

Територия Стар ЗРП Нов ЗРП Нов кадастър 

гр. Велико Търново /ОГП/ 
№ 587/ 12.06.1997 

№ 664/2001 
№ НЕС-02-07/2003 

 

кв. Света гора  /2004 /2006 

кв. Бузлуджа  /2003  

кв. Картала  /2003  

Нов център  /2002  

Кв. Чолаковци    

„Промишлена зона – Дълга лъка”  /2000  

Територията на ул. „Козлодуй” и парк „Марно поле”   /2001  

Централна градска част - кв. 101, 102 и 104  /2003  

Източник: Община Велико Търново 
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Оценка на областта: 

- липса на актуален общ устройствен план на града 
- липса на актуални подробни устройствени планове във връзка с новата кадастрална карта 
- липса на подробни устройствени планове за отделни структурни единици, включени в границата на 

урбанизираната територия - хълмовете Трапезица и Царевец 
 

15. Роля и въздействие на развитието на града в рамките на общината, както и в 
контекста на съответния район от ниво 2 като цяло  

Град Велико Търново е част от мрежата на европейските градски центрове с национално значение. Освен 

това е обявен за „Балканска столица на културния туризъм“, както и единственият български град, който 
членува в Лигата на историческите градове, в която влизат общо 84 града от 55 страни в целия свят, а в не го 
се провежда ежегодната международна туристическа борса „Културен туризъм”. Това засилва ролята, 

значението и влиянието на града не само в границите на общината и северния централен район, но и на 
национално и международно ниво. Като притегателен туристически център заема водещо място по 
изграденост на туристическата база и реализирани приходи от нощувки в Северна България. В града има 

множество образователни институции, като двата университета са притегателен център за много млади 
хора, не само от населени места около него, но и от цялата страна. Добре изградените международни връзки 
на тези университети засилват международното значение и в него пребиват за дълъг период от време 

чужденци, които имат възможността да се запознаят отблизо с националната култура и традиции. Добрата 
образователна структура оказва влияние върху заетостта, като броят на заетите с висше образование в 
различните сектори е най-висок не само в общината, но и в цялата област.  

Качеството на човешките ресурси се определя и от факта, че най-голямата част от здравната мрежа в 
северен централен район и най-високото и качество, е концентрирана в град Велико Търново. По отношение 

на предоставяне на социални услуги градът отново е на челно място в района от ниво 2.  
Геостратегическото положение на града се обуславя от това, че през неговата територия преминава 

международен път Е83, Е-85, Е-70 и Е-772, свързващи София с Варна, Русе с Александруполис и Русе - 

Варна. Като най-дълга е републиканската пътна мрежа на територията на областта, което съставлява повече 
от 30% от пътната мрежа в района. Липсват високоскоростни извънградски магистрали, което е предпоставка 
за по-ниско качество на транспортното обслужване на по -големите градски центрове и населените места в 

района. 
Големите градски центрове в района от ниво 2 - Велико Търново, Габрово и Русе са свързани помежду си 

чрез пътища І клас. 

Преките чуждестранни инвестиции, идващи от САЩ, Великобритания и Кипър са насочени и реализирани 
предимно в град Велико Търново, което осигурява приходи на общината и заетост на населението. Големите 
международни търговски вериги също насочват реализиране на проекти в града.  
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16. SWOT анализ 
 

Силни страни Слаби страни 

- увеличаване на населението  

- високи степени на образованост на населението  
- По-нисък процент на безработица от характерния 

за страната 
- развитие на промишлеността в много отрасли 
- бавно навлизане на иновации и нови технологии в 

промишлеността 
- увеличаване на БВП и БДС на региона 
- приоритетно развитие на туристическата 

индустрия 
- слабо изразена сезонност на туристическите 

дейности 

- богата гама от туристическа инфраструктура и 
заведения за хранене и развлечение  

- градът е един от най-значимите образователни и 

културни центрове в България.  
- Градът участва в редица проекти за интеграция на 

групи в неравностойно положение, целящи равни 
възможности, качествена и достъпна градска 
среда и социално подпомагане  

- Наличие на социални услуги и специализирани 
институции в полза на общността 

- Развитие и качество на всички нива на 

образование 
- Градът е седалище на два университета 
- Наличие на лечебни заведения с качествена и 

съвременна медицинска апаратура 
- Равномерно разпределение на  денонощните 

аптеки в териториално отношение  
- многопластовото културно наследство,  

определящо за имиджа на града 

- стратегическо местоположение в Централна 
България,  разположен на културния коридор 
Източен трансбалкански път  

- застаряване на населението  

- едва 1/3 от населението на града има висше 
образование 

- неравномерно разпределение на населението 
в града 

- висока гъстота на населението  

- лошо качество на производствената 
инфраструктура  

- нисък инвестиционен интерес 

- липса на средства за развитие на селското 
стопанство 

- неравномерно пазарното търсене в 

териториален аспект 
- дисбаланс между различните части на града по 

отношение състоянието на функционалните 

системи и качеството на околната среда 
- неблагоприятно положение на периферните 

квартали 
- затруднената транспортна достъпност, липсата 

или лошото състояние на инфраструктурата, 

наличието на рискови фактори в периферните 
квартали 

- ниски пазарни цени на жилищата  

- ниска конкурентноспособност 
- непостоянна заетост в настанителните бази и 

сравнително кратък престой 

- недостатъчно застъпени дейности по опазване 
и адаптация на културното наследство  

- увеличаване броят на криминално проявените 
непълнолетни граждани 

- замърсяване от трафика, бита и 

промишлеността 
- преобладаваща употребата на горива, които са 

емитери на вредни емисии в атмосферния 
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- централно място в рамките на Националната 
схема на културните маршрути в качеството си на 

културен кръстопът в българската част от 
Източния трансбалкански път и националния 
културен маршрут по протежение на Предбалкана 

- градът е център на всички обособени тематични 
културни маршрути на национално ниво  

- наличие на  документи, регламентиращи 

устройствената защита на комплексните ценности 
на територията.  

- Градът е е исторически, културен и туристически 

център 
- разнообразен културен календар от събития с 

международно, национално, регионално и местно 

значение 
- наличие на 865 недвижими паметници на 

културата, свидетелстващи за важни исторически 
събития: резервати, ансамбли, комплекси, групови 
и единични обекти 

- наличие на 46 паметника на културата с 
национално значение 

- наличие на голям брой културни институции 

- наличие на множество административни сгради, в 
които се помещават институции на 
изпълнителната и съдебната власт с регионално, 

областно и общинско значение  
- регистрирани 41 неправителствени организации с 

различен предмет на дейност 
- нарастване броя на разкритите и намаляване 

броя на тежките престъпления  

- липса на трайно замърсяване или увреждане на 
околната среда 

- благоприятно разположение на производствената 

зона в градоустройствено отношение  
- подобряване качеството на водата 
- балансирана и равномерно развита селищна 

мрежа  
- организиран междуселищен транспорт,  

въздух 
- неритмично почистване, оросяване и 

измиване на градската пътна мрежа от 
замърсяването с прах през летните месеци. 

- Наличие на потенциални свлачища, рискови 

процеси и явления 
- Липса на находища на минерални води 
- Липса на цялостно изграждане на зелената 

система 
- Недостатъчно зелени площи - 8 кв. м./жител, 

при норматив за средните градове – 18 кв. 

м./жител. 
- недостатъчно и на места липсващо 

озеленяване в междублоковите пространства 

в жилищните комплекси.  
- Липса на защитени територии. 

- замърсяване на жилищните територии и 
зелените площи със строителни отпадъци 

- генериране на 582 кг битови отпадъци на 

жител годишно 
- липса на достатъчно паркоместа в 

централната и старата градска част 

- лошо състояние на детските площадки в 
останалите квартали, освен центъра 

- липса на маркировка и изграденост  на 

велоалеи 
- липса на пешеходна зона  

- липса на ново строителство 
- слабо застъпена енергийна ефективност на 

сградите 

- състоянието на техническата инфраструктура 
не съответства на съвременните изисквания за 
функционалност и екологосъобразност 

- амортизирана водопроводна и 
електропреносна мрежа 

- недостатъчно паркоместа 
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осъществяващ връзките между населените места 
на територията на община  

- уникална градска тъкан и изразителен силует 
- постепенно разрастване на града  в посока изток-

запад  

- автентични  елементи на градския пейзаж:  „пета  
фасада” на сградите - скатни покриви с 
характерен наклон и с червени керемиди, 

калдъръмена улична настилка и др. 
- съчетаване на разнообразни функции: жилищни, 

занаятчийски, търговски, култови, образователни, 

развлекателни, туристически, музейно -
експозиционнни, обслужващи, информационни и 
др. 

- градът се развива в продължение на 4 епохи 
- наличие на класическо историческо ядро с 

многобройни паметници на културата 
- наличие на организиран градски транспорт, като 

са обособени 12 маршрута, включващи 2 

тролейбусни и 10 автобусни линии 
- наличие на указателни табели със съвременно 

оформление, 115 автобусни спирки и около 50 

броя специални туристически табла 
- изградени рампи за инвалиди на много места в 

града 

- наличие на 11 платени паркинга, с общ капацитет 
350 паркоместа 

- голям обществен паркинг, разположен в центъра 
на града 

- добро състояние на детските площадки в центъра 

- изградени трасета за “крос кънтри” и “траял” – 
дисциплини в планинският колокрос 

- запазен  стил на сградите  

- наличие на  многобройни клубове и спортни 
обекти, които предлагат разнообразни спортни 
активности 

- градът заема едно от първите места по 
регистрирани спортни организации, отчитащи 
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постоянна дейност и високи постижения на 
регионално, национално и международно ниво.  

- преобладаващо ниско жилищно строителство  
- добро състояние на сградния фонд 
- изградена водопроводната и  

канализационната мрежа  
- Развитие на културен и конгресен туризъм 
- Изграждане на екотуристическа инфраструктура. 

Направа на еко-пътеки, пейки, детски площадки, 
заслони и др. съоръжения с цел опазване на 
биологичното разнообразие. 

- Насърчаване на преките инвестиции в града 
- Изграждане на нови детски и спортни площадки 
- реконструкция и разширение на базите на 

социалните звена 
- Реконструкция на културни институции 

- обезпечаването на конфликтни участъци в града и 
образователни обекти с видеонаблюдение и 
контрол, с цел намаляване на престъпността 

- превантивни мерки срещу потенциалните  
извършители на престъпления 

- Изграждане на нови паркове и зелени площи 

- Изграждане на мощности от възобновяеми 
енергийни източници в детски ясли, градини, 
здравни заведения (слънчеви термични 

инсталации) 
- Насърчаване на преките инвестиции в областта 

на енергийната ефективност и възобновяемите 
енергийни източници 

- Облагородяване на междублокови пространства с 

участие на местното население  
- обновяване и саниране на съществуващите 

жилища, в това число и социални жилища  

- реконструкция и ремонт на електроснабдителната 
мрежа 

- Изграждане на нови паркинги 

- Цялостна реконструкция на съществуващата 
водопроводна мрежа и канализационна мрежа 
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- Изграждане на зелени зони в кв. „Зона В” и кв. 
Чолаковци 

- Изграждане на нови детски площадки в кв.”Колю 
Фичето” и кв.”Света гора” 

- Рехабилитация на зелена зона между 

ул.”Магистрална” и ул.”Оборище” 
- Рехабилитация на Западен пътен възел 
- Подмяна на съоръжения на съществуващи детски 

площадки 
- Оборудване с кошчета за отпадъци на всички 

детски площадки и зелени площи. 

- Поставяне на компостиращи съдове във всички 
паркове на територията на града. 

- Изграждане на поливни системи в зелените площи 

- Изграждане на подземни паркинги 

Възможности Заплахи 

- Повишаване на енергийната ефективност на 

жилищата и сградите 
- подобряване на мобилността и достъпността  
- Повишаване стандарта на живот и качеството на 

средата на обитаване, обслужване, труд и 
рекреация 

- Развитие на публично-частни партньорства 

- Подобряване на транспортната достъпност 
- Финансиране на проекти в техническата 

инфраструктура от европейски и международни 
донорски програми 

- Подобряване на връзките между университети и 

бизнеса 
- Привличане на чужди инвеститори 
- Изграждане на социални партньорства  

- Подкрепяне на политиката по отношение на 
културата 

- Утвърждаване на съществуващите и въвеждане 

на нови ефективни мерки на пазара на труда 
- Създаване на програми за квалификация и 

преквалификация 

- Засилване на емиграцията 

- Влошаване на икономическата ситуация в 
региона 

- Спад в производството 

- Спад в качеството на човешките ресурси 
- Увеличаване дела на безработните и 

социално слабите  

- Неоползотворяване на туристическия 
потенциал 

- недостиг на финансови ресурси 
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17. Изводи относно наличието на градски територии в неудовлетворително състояние, с негативни 

тенденции в развитието си и/или нереализиран потенциал.  
Изводите направени в тази част се отнасят за градски територии в неудовлетворително състояние, с 

негативни тенденции в развитието си и/или нереализиран потенциал, като се разкриват вътрешните 

различия и сравнителните предимства на отделните градски структури.  
Структурните части на градската територия са определени, на базата на кварталното делене на гр.Велико 

Търново и функционалната структура на Общия градостроителен план на града. 

 
Вътрешни различия и сравнителни предимства 
17.1. Икономическо развитие 

Вътрешни различия: 
- Центърът разполага с по-голям потенциал за по-нататъшно развитие по отношение на редица 

области, включително научните изследвания в сравнение с другите крайни квартали. Това се дължи 

на местоположението, транспортния достъп и историческия контекст.  
- Наличие на недостатъчно използван потенциал за развитие на туризма (недвижими паметници на 

културата и други забележителности) и свързаните с това предприемачески  дейности в центъра на 
града. 

- Наличие на голяма част от административните и обществени сгради в центъра на града.  

- Наличие на  възможности за инвестиции в западната промишлена зона  
- Възможности за подготовка на територията на западната промишлена зона за бизнес и инвестиции. 
- Наличието на brownfields в западната промишлена зона и производствена зона юг е възможност за 

развитие на града.  
 
Възможности за отстраняване: 

Привлекателност на центъра на града и създаване на условия за развитието на науката и научните 
изследвания, както и на туристическия бизнес и други услуги. Възстановяване на сградите, които са 
недвижими паметници на културата в центъра на града.  Използване на brownfields за изграждане на 

инфраструктура в областта на услугите. Привличане на инвестиции за създаване на малки и средни 
предприятия. Проблематиката  на икономическото развитие трябва да се разреши с помощта на инвестиции 

в избраните за това зони на града. Инвестициите подкрепят предприемаческата, изследователска и развойна 
дейности и свързаните с производството и създаване на нови работни места.  
 

17.2. Социална интеграция 
Вътрешни различия: 

- Увеличаване на броя на криминалните престъпления 

- Голям брой на дългосрочно безработните лица (повече от една година регистрирани в Б Т) 
- Недостатъчен иновационен  капацитет на образователните институции (висши училища и колежи) и 

по-нататъшно развитие на сътрудничество между университетите  и стопански субекти 
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Възможности за премахване: 

Системно сътрудничество на всички субекти, които упражняват дейност в социалната област, вкл. 
образованието, науката и научните изследвания. По-активно включване на висшите и средните училища към 
програмите „Учене през целия живот”, „ERASMUS MUNDUS”, “KOMENSKI”, Leonardo Da Vinci и други,вкл. 

повишаване на техните образователни възможности. Използване на средства от оперативни програми за 
насърчаване и преквалификацията. Въпросът за социалната интеграция е национален проблем, който не 
може директно да бъде разрешен в пълен размер чрез инвестиране в избраната зона. Инвестициите в 

избраните зони косвено ще допринесат за разрешаване на социалните проблеми като чрез икономическото 
развитие ще се постигне намаляване на безработните лица.  
 

17.3. Околна среда 
Вътрешни различия: 
- нисък комфорт на околната среда в центъра поради нарушена акустична среда и замърсяване на 

атмосферния въздух от автомобилен трафик 
 

Възможности за отстраняване: 
Увеличаване на пешеходните пространства и създаване на възможности за използване на интегриран 
градски транспорт, включващ меки форми на транспорт. Включване в мрежата от градове на CIVITAS.  

Решаването на въпросите, свързани с околната среда не могат да се обобщят само в една зона, но 
избраните единици, като например обществени зелени площи и екологичното натоварване, които се намират 
директно в центъра на града могат да бъдат разрешени в рамките на избраната зона . 

 
17.4. Качествена градска среда  
Вътрешни различия: 

-  Физическата среда на центъра на града не е достатъчно атрактивна 
- Недоброто състояние на сградите в жилищните комплекси,  
- Лошото състояние на озеленените площи, сградите и междублоковите пространства в жилищните 

комплекси ги прави непривлекателно място за живеене  
-  Наличието на големи неизползвани промишлени обекти  в непосредствена близост до центъра не 

помага на цялостното добро впечатление на града. 
 
Възможности за отстраняване: 

Превръщането на центъра на града в атрактивен като се реконструира и модернизира съществуващата 
инфраструктура за туризъм и отдих. Ревитализиране на района около р. Янтра за отдих и спорт и по то зи 
начин да се предложи на гражданите възможност за прекарване на свободното време под формата на 

активна почивка. Използване на съществуващия потенциал за създаване на нови проекти за жителите и 
посетителите. Продължаване на маркетинга и реклама на града на национално и международно ниво . 
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Атрактивността на града трябва да се изразява в качество на физическата среда т.е. в грижа за паметниците, 

наличие на достатъчно развлечения за гражданите и гостите. Съсредоточаването на инфраструктура за 
отдих и туризъм е най-голямо в избраната зона в центъра на града. Реално всеки турист в града или 
потенциален жител на Велико Търново ще посети центъра на града, където  ще получи първото си 

впечатление за града благодарение на състоянието на физическата среда на избраната зона. 
Повишаването на привлекателността на жилищните квартали ще се постигне с обновяване на средата и 
подобряване на битовите условия.Развитието на целия град ще се подпомогне ако се повиши качеството на 

зелените площи. 
 
17.5. Достъпност 

Вътрешни различия: 
- Интензивността на трафика по някои от комуникациите в центъра на града достига стойности, които 

създават задръствания. 

- Затруднен достъп за хората в неравностойно положение в централната градска част /тротоари, 
административни сгради, градски транспорт/  

 
Възможности за отстраняване: 
Повишаване на значението на градския транспорт (разширяване на мрежата) и реализиране на подходяща 

транспортно решение, за да се ограничи индивидуалното ползване на леки коли в центъра. Осигуряване на 
достъпна градска среда за хората в неравностойно положение. 
Областта на достъп и и мобилността, може да се разгледа по няколко начина. Например това е състоянието 

на градския транспорт, състоянието на комуникациите, достъпа и обгриженост на района, алтернативния 
транспорт и др. 
 

17.6. Самоуправление 
В тази област няма големи проблеми, които биха попречили на развитието на града и на подобряване на 
качеството на живот на жителите.  

 
18. Тенденции и условия за развитие на града 

В рамките на обработването на анализа и на оценка на анкетното проучване в отделните анализирани 
области с наблюдаване на спецификата, предимствата и недостатъците за по -нататъшното развитие, които 
са разпределени на настоящи и бъдещи тенденции е предпоставки. В рамките на главата се наблюдават 

определени тенденции на неравенствата. Тенденциите трябва да се разпределят на две основни групи. Това 
са положителните тенденции от една страна, които допринасят за градското развитие, и отрицателните 
тенденции от друга, които по-скоро задълбочават съществуващите проблеми.  

 
Установените тенденции са описани в таблицата: 

Област Положителни – подпомагащо развитие Отрицателни – задълбочени 
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проблеми 

Основна 
характеристика на 

града, демография 

- Увеличава се броят на имигрантите и намалява 
броя на емигрантите на града 

- Нараства значението на Велико Търново като 
многофункционален областен град 

- Намалява броят на жителите 
(което е  

общонационална тенденция) 
естествено намаляване на броя 
на населението 

Икономическо 

развитие 
 

- Налице е постепенно повишаване на степента 

на образование на населението  
- Увеличаване броя на стопанските субекти 
- Връзките между ВУЗ и стопанските обекти в 

областта се подобряват 
- Значително увеличаване на броя на свободните 
работни места 

- Съживяване на brownfields и 
най-използваните територии вкл. техническите 

паметници и тяхното използване за по-
нататъшно развитие 

- Променя се структурата 

на свободните работни  
места, с цел увеличаване на 
местата за квалифициран труд 

 

Социална 
интеграция 

 

- Намалява броя на висококвалифицираните 
безработни 

- Намалява броят на кандидатите за едно 
работно място вкл. лица с увреждания 
- Нараства интересът към обучението във висши 

училища и колежи и броят на 
населението с висше образование  

- Увеличава се дългосрочната  
безработица най-вече при лица 

без образование и 
квалификация във връзка със 
структурата на свободните 

работни места 
- Налице е увеличаване на броя 
на криминалните прояви 

Околна среда - Тече процес на премахване на старите 

екологични натоварвания 
- Увеличава се количеството на рециклираните 

отпадъци 
- Намалява количеството на опасните отпадъци 
- Расте интересът на гражданите за състоянието 

на околната среда в техния град (гражданите 
посочват като приоритет за живота в града 
чистата и незамърсена околна среда с много 

зелени площи) 

- Влошаване на качеството  на 

въздуха в центъра на града 
- Увеличил се е шума 

 

Качествена градска 
среда 
 

- Подобрява се имиджа на града преди всичко в 
очите на жителите на Велико Търново  
- Постепенно се разширява асортимента от 

- Ниската 
конкурентноспособност 
продължава да влияе сред 
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развлечения и отдих вкл. инфраструктурата 
- Расте броят на културните и спортни събития с 

международно значение  
- Постепенно се увеличава предлагането на 
инфраструктура и услугите в туризма 

жителите 
 

Достъпност и 

мобилност 

- Все още не може да се използва в пълна степен 

територията, която е била 
запустяла в миналото и в момента е сред 
регионите с висок потенциал на развитие  

- Изграждат се непрекъснато достъпни маршрути 
и места за хора с увреждания 

- Интензитетът на използването 

на леки автомобили в града и в 
центъра е нараснал за сметка 
на обществения транспорт 

Самоуправление 
 

- Градът насърчава достъпа до информация на 
гражданите с помощта на модерните 

информационни и комуникационни технологии  
- Увеличава се опитът от реализирането на 

проекти и усвояването на средства от 
международни донорски програми 

- няма създадена практика за 
публично-частни партньорства и 

включване на гражданското 
общество в процеса на вземане 

на решения 

 
Въз основа на сравнителните предимства и вътрешните различия между отделните структурни единици 

на града, както и тенденциите в неговото развитие, могат да се направят следните изводи за територии 
градски територии в неудовлетворително състояние, с негативни тенденции в развитието си и/или 
нереализиран потенциал: 

 
- Липсва изявена тенденция центърът да се приема от населението за единствената развита и „хубава“ част 
на града – Колю Фичето, Картала и Центъра са трите квартала, които най-ясно се отличават като 

привлекателни за живеене и с високо ниво на безопасност, докато атрактивни за туристите са предимно 
Варуша, Центъра и Асенов.  

- От друга страна, се наблюдава единомислие по отношение на най-опасните и мръсни квартали - Бузлуджа, 
Чолаковци и Зона в. Са най-често даваните отговори при споменаването на проблеми като престъпност и 
липса на зелени площи. 

- Инфраструктурните проблеми играят по -слаба роля при определяне дали един квартал е подходящ за 
живеене, или не.  
- Варуша е най-труднодостъпен с кола и има лоши условия за пешеходците, както и недостатъчно детски 

площадки. 
- потенциал за развитие може да се открие в кварталите Картала и Асенов.  
- В сравнение с останалите квартали, за най-подходящи при отглеждане на деца (поради наличие на детски 

площадки, добри тротоари и безопасност) могат да бъдат определени кварталите  Колю Фичето, Картала, 
Широк Център. 
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- Социалните и културни трябва да се намират в Центъра или Широкия Център. Квартал Варуша заема 

трето място, с дял от 11%.  
 

В структурно отношение като територии с потенциал на растеж могат да се идентифицират Старият 

градски център, западна промишлена зона, промишлена зона „Дълга лъка“ и „Триъгълник“, а в 
неудовлетворително състояние са жилищни комплекси „Бузлуджа“, „Чолаковци“, „Зона В“, „Картала“, и 
кварталите „Асенов“ и Света Гора.  
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19. Дърво на проблемите:  
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20. Избор и обосновка на зони на въздействие 
Приложен начин за определяне на зоните за въздействие: 
При определянето на зоните на въздействие се вземат предвид структурните части от територията на града, 
които са в неудовлетворително състояние  или с потенциал за растеж, важна роля в случая играе и 

преобладаващото предназначение на територията, определена от общия градоустройствен план на град 
Велико Търново. За социални зони се определят територии в неудовлетворително състояние, които имат 
преобладаващо предназначение за жилищни нужди и отговорят на критериите за избор на социална зона, 

посочени в в Приложение 1 Критерии за определяне на зони за въздействие на Методическите насоки за 
разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на Министерството 
на регионалното развитие и благоустройството. За зони с потенциал за икономически растеж се определят 

територии с потенциал за растеж и преобладаващо предназначение за производствени и други бизнес 
дейности, отговарящи на критериите за зони с потенциал за икономически растеж съгласно Приложение 1 

Критерии за определяне на зони за въздействие на Методическите насоки за разработване и прилагане на 
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на Министерство то на регионалното развитие и 
благоустройството. За зони на публични функции с висока обществена значимост се определят зони с 

потенциал за растеж и преобладаващо предназначение за градски центрове и други значими обществени 
функции, отговарящи на критериите за зони на публични функции с висока обществена значимост от 
Приложение 1 Критерии за определяне на зони за въздействие на Методическите насоки за разработване и 

прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството.  
Концентрация на съответните критерии се измерва чрез количествени показатели. Тези показатели се 

определят общо за града и за съответната зона на въздействие. Концентрация на отделните критерии се 
наблюдава тогава, когато делът на съответния критерий в зоната е по-голям от дела на площта на зоната. За 
съответният вид зони на въздействие се избират структурни части от града с най-висока концентрация на 

съответните критерии.  
За зони със социален характер се предлагат градски територии в неудовлетворително състояние и 

преобладаващо предназначение за жилищни нужди следни структурни единици:  
- зона, обединяваща ж.к. Бузлуджа, ж.к Чолаковци и ж.к. Зона В.  
- кв. Света Гора 

- кв. Картала 
- кв. Асенов 
В Таблица 20.1 е дадено пространственото разпределение и концентрацията на критериите за избор на зона 

със социален характер в рамките на предложените структурни единици и на града.  
Най-високи стойности и дял на критериите за избор на зона със социален характер са за структу рната 
единица, обединяваща ж.к. Бузлуджа, ж.к Чолаковци и ж.к. Зона В.  
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Таблица 20.1.: Зони с преобладаващ социален характер  

  

ж.к. Бузлуджа, ж.к.Зона 
В, ж.к.Чолаковци 

кв.Света гора кв.Картала кв.Асенов 

площ на зоната (дка) 1337 390 320 283 

отношение зона/град (% ) 10 2.9 2.4 2.1 

засегнато население 21170       

липсващи или в лошо състояние на 
съществуващите системи на техническата 
инфраструктура, улични, тротоарни и алейни 

настилки (% ) 

39.3 5.3 4.6 5.1 

високо ниво на продължителна безработица (% )  27,1 4 4.4 1.4 

наличие на жилищен фонд, разположен в 
различни типове многофамилни жилищни сгради, 

строени по индустриален способ, с потребност от 
обновяване(% ) 

55,84 2.06 10.07 0 

 
За зони с потенциал за икономическо развитие се предлагат градски територии с потенциал за развитие и 

преобладаващо предназначение за производствени и други бизнес дейности следните структурни единици:  
- западна промишлена зона 
- производствена зона „Дълга лъка“ 

- производствена зона „Триъгълник“ 
 

В таблица 20.2.е показано пространственото разпределение и концентрация на критериите за изор на зона с 
потенциал за икономическо развитие в рамките на предложените структурни единици и на града.  
Най-високи стойности и дял а критериите за избор на зона с потенциал за икономическо развитие  е 

западната промишлена зона 
 
Таблица 20.2: Зони с потенциал за икономическо развитие  

  Западната 

промишлена зона 

производствена зона 

триъгълник 

производствена зона "Дълга 

лъка" 

площ на зоната (дка) 1795 420 1381 

отношение зона/град (% ) 13,4 3.1 10.3 

Концентрация на икономическа 

дейности (% ) 

35,4 8.5 19.5 

Наличие на техническа 
инфраструктура нуждаеща се 
от обновяване (% ) 

34,8 5.5 24.9 

Наличие на свободни, 
неусвоени терени (% ) 

47,38 6.08 11.19 
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За зона на публични функции с висока обществена значимост се предлага градска територия с потенциал за 

развитие и концентрация на функции с публичен характер следната структурна единица: 
- зона, обединяваща Стар Център, кв. Варуша и хълм Царевец  
 

В таблица 20.3. е представено пространственото измерение на разпределение и концентрация на критериите 
за избор на зона с потенциал за обществено обслужване в рамките на предложената структурна единица и 
на града. 

Най-високи стойности и дял а критериите за избор на зона с потенциал на публични функции с висока 
обществена значимост е предложената зона.  
 

Таблица 20.3: Зона на публични функции с висока обществена значимост 

 Стар Център, кв.Варуша, хълм Царевец 
площ на зоната (дка) 1270 

отношение зона/град (% ) 9.5 

засегнато население 4652 

преобладаващата част от сградния фонд са сгради с административни и 

обществени функции 
26.7 

незадоволително състояние на сградния фонд с административни и 

обществени функции 
35.1 

Ниско ниво на енергийна ефективност  28.2 

 
Заключение: въз основа на представените количествено измерени критерии за определяне на зоните за 
въздействие и тяхното пространствено разпределение и концентрация в рамките на град Велико Търново се 

определят следните зони на въздействие:  
- за зона със социален характер: зона, обединяваща ж.к. Бузлуджа, ж.к Чолаковци и ж.к. Зона В 
- за зона с потенциал за икономическо развитие: западна промишлена зона 

- за зона с публични функции с висока обществена значимост: зона, обединяваща Стар Център, кв. Варуша и 
хълм Царевец 
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Обосновка за избор на зона с преобладаващ социален характер 

За зона с преобладаващ социален характер се предлага ж.к. Бузлуджа, обединен с ж.к. Чолаковци и ж.к. 
Зона В, защото територията е наситена с проблеми, свързани с обитаването като лошо състояние на 
сградния фонд, неизградена градска среда, лошо състояние на техническата и социалната инфраструктура. 

Обновяването на тази зона ще допринесе за повишаване на качеството на живот на нейните жители и 
подобряване на цялостния облик на града  

Обхват: ж.к. Бузлуджа, ж.к. Зона В, ж.к. Чолаковци 

Граници: Границата на зоната върви по: ул. Борис Богданов, ул. Бузлуджа, ул. Георги Измирлиев, ул. 
Димитър Благоев, осова точка 8154, 8159, 8148, 8166, ул. Стоян Коледаров, осова точка 8503, 
регулационната граница на населеното място до осова точка 1942, осова точка 19 в кв. Чолаковци, 

регулационната граница на кв Чолаковци в посока изток, осова точка 82, ул. Рада Войвода в посока запад, ул. 
Сан Стефано в посока север, осова точка 94, осова точка 8445 (ж.к. Бузлуджа), регулационната граница на 
населеното място в посока север до ул. Борис Богданов. 

Население: 21170 
Площ: 1337 дка, 10% от територията на град Велико Търново  
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Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ   
№ BG161РО001/1.4-07/2010/008 

Проект  „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в 
обхвата на три зони в гр. Велико Търново” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 

развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие 

 

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на 
три зони в гр. Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-
2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието 
на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и  Управляващия орган.” 
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Критерии за избор на зоната: 
І група: Състояние на техническата инфраструктура и околната среда 
- липсващи или в лошо състояние на съществуващите системи на техническата инфраструктура, улични, 
тротоарни и алейни настилки 

Липсващи или лошо състояние на съществуващите системи 

на техническата инфраструктура 

м % 

за града 48475 100 

за зоната 19039 39,3 

Източник: собствена ГИС за град Велико Търново 

 
ІІ група: Социално-икономически 
- високо ниво на продължителна безработица 

Високо ниво на (продължителна) безработица Брой души % 

в общината 5512 100 

в зоната 1492 27,1 

Източник: собствена ГИС за град Велико Търново 

 
III група: Физически и икономически параметри на жилищния фонд 
- наличие на жилищен фонд, разположен в различни типове многофамилни жилищни сгради, строени по 

индустриален способ с потребност от обновяване  

наличие на жилищен фонд, разположен в различни типове 
многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален 

способ, с потребност от обновяване  

 брой % 

за града 437 100 

за зоната 244 55,84 

Източник: собствена ГИС за град Велико Търново 
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Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ   
№ BG161РО001/1.4-07/2010/008 

Проект  „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в 
обхвата на три зони в гр. Велико Търново” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 

развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие 

 

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на 
три зони в гр. Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-
2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието 
на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и  Управляващия орган.” 
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Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ   
№ BG161РО001/1.4-07/2010/008 

Проект  „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в 
обхвата на три зони в гр. Велико Търново” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 

развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие 

 

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на 
три зони в гр. Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-
2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието 
на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и  Управляващия орган.” 
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Проблеми за решаване с ИПГВР:  

Социални: 
- високи нива на продължителна безработица 
- ниски нива на заетост 

 
Екологични: 
- лошо състояние на градски зелени площи 

- ниски нива на енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници  
- сметосъбиране 
 

Градска среда: 
- ниско качество на жилищните зони 
 

Достъпност: 
- липса на меки форми на транспорт 

- липсва на екологичен и енергоспестяващ МОПТ 
- липса на интегриран МОПТ в града 
 

Обосновка за избор на зона на публични функции с висока обществена значимост 
Въпреки че в някои части на града се забелязват ниско качество на живот и икономически и социални 
проблеми, град Велико Търново бележи висок потенциал за растеж, който е локализиран главно в центъра на 

града. Тук са съсредоточени са съсредоточени повечето административни и обществени сгради, 
недвижимите културни ценности, както и много образователни и културни институции. Инфраструктурата в 
центъра на града се използва, както от жителите на града, така и от неговите гости.  

Центърът на града се избира като територия с висок потенциал на растеж, който със своето развитие ще 
окаже положително влияние върху неговите жителите, така и за подобряване на качеството на живот на 
целия град. Потенциалът за растеж на тази територия се дължи на голямото съсредоточаване на 

икономически дейности за развитие на предприемачеството и услугите. Центърът има гол ямо значение като 
транспортен възел на града и център за медицински, социални, културни и образователни дейности за 

жителите. Благодарение на тези функции на центъра и тяхното развитие се повишава качеството на живот в 
града, като се запазва неговата автентичност.  
 

Описание на зоната за въздействие на публични функции с висока обществена значимост: 
Преобладаващото предназначение на зоната е за обществено -обслужващи функции. 
Обхватът на зоната е Старата градска част, кв.Варуша и хълмът Царевец.  

 
Границите на зоната са следните: Границата върви по северната регулационна граница на населеното 
място, по коритото на р. Янтра, мостът свързващ осови точки 1522 и 1521, ул Климент Охридски (около 
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Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ   
№ BG161РО001/1.4-07/2010/008 

Проект  „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в 
обхвата на три зони в гр. Велико Търново” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 

развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие 

 

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на 
три зони в гр. Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-
2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието 
на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и  Управляващия орган.” 

119 

хълма Царевец), осова точка 8541, 8540, 8525, 8524, 8523, 8522, 8521,  8543, ул. Крайбрежна, осова точка 
1312, коритото на р. Янтра, осова точка 3545 (път Е -85), ул. Христо Ботев, осова точка 1672, 1671, 179, 180, 
182, ул Есперанто, ул. Константин Кисимов, осова точка 173, 142, ул. Руен, осова точка 838, 456, 

регулационна граница на нас. място. 
 
Площ: 1270 дка, 9.5 % от територията на град Велико Търново  

 
Население: 4652 души  
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Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  
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Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ   
№ BG161РО001/1.4-07/2010/008 

Проект  „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в 
обхвата на три зони в гр. Велико Търново” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 

развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие 

 

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на 
три зони в гр. Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-
2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието 
на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и  Управляващия орган.” 
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Критерии за избор на зоната: 

- преобладаващата част от сградния фонд са сгради с административни и обществени функции  

преобладаващата част от сградния фонд са сгради с административни 
и обществени функции 

 брой % 

за града 161 100 

за зоната 43 26,7 

Източник: собствена ГИС за град Велико Търново 

 
Забележка: различни учреждения в една сграда са броени за един обект 
 

- незадоволително състояние на сградния фонд с административни и обществени функции 

незадоволително състояние на сградния фонд с административни и 
обществени функции 

брой  % 

за града 57 100 

за зоната 20 35,1 

Източник: собствена ГИС за град Велико Търново 

 
- ниско ниво на енергийна ефективност на сградния фонд 

Ниско ниво на енергийна ефективност на сградния фонд   брой  % 

за града 149 100 

за зоната 42 28.2 

Източник: собствена ГИС за град Велико Търново  
 

Делът на всеки един критерий е по -голям от дела на площта на зоната, което показва, че те са 
концентрирани именно в тази територия. 
 

Проблеми за решаване с ИПГВР: 
Социални: 
- липса на инфраструктура за повишаване на сигурността (видеонаблюдение) 

 
Екологични: 

- лошо състояние на градски зелени площи и зони за отдих  
- ниски нива на енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници 
- сметосъбиране 

 
Градска среда: 
- ниско качество на публичните пространства 
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Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ   
№ BG161РО001/1.4-07/2010/008 

Проект  „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в 
обхвата на три зони в гр. Велико Търново” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 

развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие 

 

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на 
три зони в гр. Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-
2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието 
на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и  Управляващия орган.” 
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- ниско качество на публичните обслужващи зони 

- ниско качество на инфраструктурата за култура и отдих  
 
Достъпност: 

- липса на системи за интегриран МОПТ в града 
- липса на меки форми на транспорт 
- липса на екологичен и енергоспестяващ МОПТ 
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Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ   
№ BG161РО001/1.4-07/2010/008 

Проект  „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в 
обхвата на три зони в гр. Велико Търново” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 

развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие 

 

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на 
три зони в гр. Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-
2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието 
на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и  Управляващия орган.” 
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Обосновка за избор на зона с потенциал за икономическо развитие 
 
За зона с потенциал за икономическо развитие се предлага промишлена зона Запад, обединена с 

промишлена зона юг, защото територията притежава потенциал за развитие, чрез който ще стане възможно 
привличането на инвестиции, повишаването на заетостта и конкурентоспособност на града. Това ще доведе 
до повишаване на икономическото развитие на целия град чрез превръщането му в център на чистото 

производство и високи технологии чрез повишен иновационен капацитет.  
 
Обхват: Западната промишлена зона, обслужващата зона северно от кв. Бузлуджа и промишлената зона 

южно от ул. 'Магистрална‘ 
 
Граници: Границата върви по северната регулационната граница на населеното място, ул. '36-та', бул. 

Никола Габровски, ул Магистрална, осова точка 3483, 3481, 3479, 160, регулационна граница на нас. място, 
осова точка 8503, ул. Стоян Коледаров, осова точка 8166, 8148, 8159, 8154 ул. Димитър Благоев, ул. Георги 

Измирлиев, ул. Борис Богданов, регулационна граница на нас. Място  
 
Площ: 1795 дка, 13.4% от територията на град Велико Търново  
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Критерии за избор на зоната: 

- концентрация на икономически дейности 

 брой % 

за града 82 100 

за зоната 29 35,4 

Източник: собствена ГИС за град Велико Търново 

 
- наличие на техническа инфраструктура, нуждаеща се от обновяване, рехабилитация или реконструкция  

Наличие на техническа инфраструктура 
нуждаеща се от обновяване 

м % 

Дължина на улична мрежа в производствените 

зони на града 

16827 100 

в зоната 5858 34,8 

Източник: собствена ГИС за град Велико Търново 
 

- наличие на свободни (неусвоени или изоставени) терени в границата на зоната 

Наличие на свободни, неусвоени терени брой % 

за града 724 100 

за зоната 343 47,38 

Източник: собствена ГИС за град Велико Търново 
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Проблеми за решаване с ИПГВР: 

Икономически: 
- липса на инвестиционна подготовка на територията за бизнес и строителство  
Социални: 

- високи нива на продължителна безработица 
- ниски нива на заетост 
Екологични:  

- замърсени вода, въздух, почви, високи нива на шум 
- ниски нива на енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници  
Градска среда: 

- изоставени територии  
 
Делът на всеки един критерий е по-голям от дела на площта на зоната, което показва, че те са 

концентрирани именно в тази територия. 
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Резюме на целевия и проблемен анализ 
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Обща характеристика и демографски параметри  
Град Велико Търново е областен и общински център, който попада в северен централен район за планиране. 
Гъстотата на населението е около 75 пъти по-голяма от средната за страната. Градът заема 0.012% от 
територията на България и е 18 по големина град в държавата. 
Градът е основен елемент по направлението Русе–Велико Търново–Дряново– Габрово–прохода Шипка–
Казанлък–Стара Загора–Хасково–Кърджали (част от трансевропейския културен коридор Източен 
трансбалкански път). 
Велико Търново заема централно място по основния път в Северна България София–Правец–Севлиево–
Велико Търново–Търговище–Шумен–Девня–Варна. 
По данни на НСИ, населението на град Велико Търново към 31.12.2011 г. е 68735 души, което е 0.93% от 
населението на страната. През последните 5 години се наблюдава тенденция към постепенно увеличаване и 
застаряване на населението, както и висока степен на образованост. Населението с висше образование в 
града е с 11.6% повече отколкото същото за страната и почти двойно повече от това за Северен централен 
район за планиране. ¼ от населението на града живее в Широк център. Най-голям брой хора в 
трудоспособна възраст живеят в кварталите  Широк Център, ж.к. Бузлуджа и ж.к. Колю Фичето, а най-малко – 
в кв. Асенов.  
Икономическото развитие  
Безработицата в града е по-ниска от характерната за страната. Съгласно Българската Агенция за Кредитен 
Рейтинг, дългосрочният кредитен рейтинг на община Велико Търново е ВВВ, а краткосрочният - А-2, като 
перспективата е стабилна. Промишлеността е развита в много отрасли, като водещо е производството на 
храни и напитки, дървопреработваща и преработваща промишленост, електротехника, търговия и услуги. 
Градът се намира в район, за който е характерно увеличаване на БВП. Приоритет в развитието на града е 
туристическата индустрия. Градът разполага с 48 обекта на туристическата инфраструктура и предлага 
богата гама от заведения за хранене и развлечение 
Производствената инфраструктура е с лошо качество. Цените на жилищата са под тези за столицата и 
средните за страната. В града се  отчита слаба инвестиционна активност и изключително бавно навлизане на 
иновации и нови технологии в промишлеността. Липсват средства за адекватното развитие на селското 
стопанство. Инвестиционната активност, респективно пазарното търсене, се проявяват неравномерно в 
териториален аспект. Отчита се спад на средната цена на жилищата в града и е налице  незадоволителна 
кредитоспособност в краткосрочен и дългосрочен план. Заетостта в настанителните бази е непостоянна,  а 
продължителността на престоите – сравнително кратка. 
Социална сфера  
Град Велико Търново е един от най-значимите образователни и културни центрове в България. Има приета 
Областна стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2015) и Стратегия за осигуряване на равни 
възможности за хората с увреждания /2012-2015 г./. В общинския план за развитие са залегнали цели, мерки 
и проекти, които целят подобряване на условията на живот на младите хора и усъвършенстване качеството 
на образованието. Градът участва в редица проекти за интеграция на групи в неравностойно положение, 
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целящи равни възможности, качествена и достъпна градска среда и социално подпомагане. Разполага със 
социални услуги и специализирани институции в полза на общността – има изградени: дом за стари хора, 
дом за деца, центрове за социална   рехабилитация и интеграция, център за обществена подкрепа, жилище 
за младежи в риск, дневен център за деца с увреждания, центрове за настаняване от семеен тип за деца и 
възрастни, център за обществена подкрепа и „SOS Детски селища България“. В град Велико Търново са 
представени всички нива на образование: детски градини, предучилищно, училищно, гимназиално и висше 
образование. Разполага с професионални гимназии по моден дизайн, електроника, строителство, 
архитектура и геодезия. Общинският център е седалище на два университета, което допълнително 
увеличава значението на града. Образователните обекти са носители на различни  награди и призове.  
Градът разполага със 7 лечебни заведения, някои от които с качествена и съвременна медицинска 
апаратура. Регистрирани са много лекари специалисти, лични лекари и зъболекари. Има 40 регистрирани 
аптеки, като пет са денонощни и са разположени в различни части на града, за да са максимално в полза и 
удобство на гражданите 
Културно-историческото наследство  
Велико Търново притежава многопластовото културното наследство, определящо за имиджа на града. 
Градът има стратегическо местоположение в Централна България,  разположен на културния коридор 
Източен трансбалкански път и заема централно място в рамките на Националната схема на културните 
маршрути в качеството си на културен кръстопът в българската част от Източния трансбалкански път и 
националния културен маршрут по протежение на Предбалкана. Велико Търново е център на всички 
обособени тематични културни маршрути на национално ниво, има приети документи, регламентиращи 
устройствената защита на комплексните ценности на територията. Като исторически, културен и 
туристически център, предлага разнообразен културен календар от събития с международно, национално, 
регионално и местно значение. В града има 865 недвижими паметници на културата,  свидетелстващи за 
важни исторически събития: резервати, ансамбли, комплекси, групови и единични обекти. От тях 46 
паметника на културата са с национално значение. Градът е седалище на голям брой културни институции. 
Основен проблем е как да се развива в бъдеще историческата част, определяща за вековното развитие на 
града, без да бъдат нарушени нейните културни стойности. Недостатъчно застъпени са дейностите по 
опазване и адаптация на културното наследство. 
Държавно управление, неправителствен сектор, обществен ред и сигурност  
Град Велико Търново разполага с множество административни сгради, в които се помещават институции на 
изпълнителната и съдебната власт с регионално, областно и общинско значение. В града са регистрирани 41 
неправителствени организации с различен предмет на дейност. През последните години се отчита 
нарастване броя на разкритите и намаляване броя на тежките престъпления. През 2011 г. процентът на 
разкриваемост на престъпленията в града е 59%, с 12% повече от този през 2010 г. Областната  дирекция на 
МВР през 2011 г. е на пето място в страната заради повишената разкриваемост на престъпленията, добрата 
вътрешна организация, ефективността на работа и подобрената връзка между гражданите и полицията. 
В град Велико Търново се увеличава броят на криминално проявените непълнолетни граждани. 
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Околна среда  
Град Велико Търново не попада в район с влошени екологични показатели и трайно замърсяване или 
увреждане на околната среда. В градоустройствено отношение производствената зона има благоприятно 
разположение. В града се наблюдава подобряване качеството на водата. 
От друга страна съществува замърсяване от трафика, бита и промишлеността, преобладава употребата на 
горива, които са емитери на вредни емисии в атмосферния въздух. През летните месеци почистването, 
оросяването и измиването на градската пътна мрежа от замърсяването с прах е неритмично и 
нецелесъобразно. 
В града е налице заплаха от потенциални свлачища, рискови процеси и явления. Зелената система не е 
изградена изцяло, осигурени са по около 8 кв. м./жител, при норматив за средните градове – 18 кв. 
м./жител. Недостатъчно и на места липсващо е озеленяването в междублоковите пространства в 
жилищните комплекси. В града няма минерални извори и защитени територии. Отчита се замърсяване на 
жилищните територии и зелените площи със строителни отпадъци, а на година се произвеждат 582 кг битови 
отпадъци на жител. 
Селищната мрежа, устройството и изградеността на градската среда  
Селищната мрежа е балансирана и равномерно развита, има организиран междуселищен транспорт, 
осъществяващ връзките между населените места на територията на общината.  
Градът се характеризира с уникална градска тъкан и изразителен силует, постепенно се разраства  в посока 
изток-запад, характеризира се с автентични  елементи на градския пейзаж: „пета фасада” на сградите - 
скатни покриви с характерен наклон и с червени керемиди, калдаръмената улична настилка и др. Градът 
съчетава разнообразни функции: жилищни, занаятчийски, търговски, култови, образователни, развлекателни, 
туристически, музейно-експозиционнни, обслужващи, информационни и др. Разделен е на 13 квартала: ж.к. 
Бузлуджа, ж.к. Зона Б, кв. Район Западен, ж.к. Акация, ж.к. Колю Фичето, ж.к. Картала, ж.к. Варуша-север, ж.к. 
Асенов, ж.к. Света гора, ж.к. Чолаковци, кв. Дълга лъка, Индустриална зона и Западна промишлена зона. 
Градът се е развивал в продължение на 4 епохи, има класическо историческо ядро с многобройни паметници 
на културата. Велико Търново е единственото населено място в общината, в което има организиран градски 
транспорт, като са обособени 12 маршрута, включващи 2 тролейбусни и 10 автобусни линии, съществуват 
указателни табели със съвременно оформление, 115 автобусни спирки  и около 50 броя специални 
туристически табла 
На много места в града има изградени рампи за инвалиди. Градът разполага с 11 платени паркинга, с общ 
капацитет 350 паркоместа. Детските площадки в центъра са в много добро състояние, за разлика от тези в 
другите квартали. Изградени са трасета за “крос кънтри” и “траял” – дисциплини в планинският колокрос. В 
старата градска част сградите са запазили характерния си стил. Спортът е представен от многобройни 
клубове, които предлагат разнообразни спортни активности. Градът разполага с  два стадиона, спортни 
площадки за футбол и баскетбол, 4 закрити басейна и един открит. Велико Търново заема едно от първите 
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места по регистрирани спортни организации, отчитащи постоянна дейност и високи постижения на 
регионално, национално и международно ниво. 
В град Велико Търново липсват достатъчно паркоместа в централната и старата градска част е голям 
проблем за града. Велосипедни алеи има само на места в градските паркове, но като цяло липсва 
маркировка за такива. Градските улици не са подходящи за изграждане на велоалеи. В град липсва 
обособена пешеходна зона. 
Жилищен сектор  
Град Велико Търново се характеризира с преобладаващо изявено ниско жилищно строителство, като средно 
в едно жилище живеят 1.9 души. 88.7% от жилищата са частна собственост на физически лица. Сградният 
фонд в добро състояние, ново строителство почти няма - новопостроените жилища са изключително малко. 
Нисък е процентът /около 8%/ на сградите, строени по индустриален способ.  56.4% от общия брой жилища в 
града нямат нито енергоспестяваща дограма, нито външна изолация. Необходимо е повишаване на 
енергийната ефективност на жилищата и сградите.  
Техническа инфраструктура  
Състоянието на техническата инфраструктура в град Велико Търново, особено в обособените квартали с 
ограничен инвестиционен интерес, не съответства на съвременните изисквания за функционалност и 
екологосъобразност.  
Канализационната мрежа обхваща почти всички квартали, но в периферните квартали на места не е 
доизградена. Степента на ползваемост на канализационната мрежа е 98% 
Градът разполага с изградена водопроводна мрежа, която обаче е силно амортизирана и причинява огромни 
загуби на питейна вода 
Физически остаряла е и електропреносната мрежа в периферните квартали. Топлофикационна мрежа 
обслужва  едва 26% от населението. В централната градска част – историческото ядро, липсва изградено 
централно топлоснабдяване.  
Газифицирани са под 10% от жилищата, 18 промишлени предприятия и 71 обществени сгради. В 
периферните квартали продължава да се използва твърдо гориво за битови нужди, което е икономически 
неефективно и замърсява атмосферния въздух. 
Голям е проблемът с паркирането в града - не достигат паркоместа за обществено ползване и паркоместа за 
гариране на личните автомобили. 
Телефонната плътност в град Велико Търново е 65 %. 
Сложните теренни условия и специфичната урбанистична структура, рязко повишената автомобилизация, 
транзитните потоци, лошото състояние или липсата на улични и тротоарни настилки, особено на 
обслужващата мрежа в периферните жилищни квартали, изискванията за безопасност, изграждането на 
достъпна публична градска среда, както и проблемите с паркирането, особено в централната градска част, 
налагат значителни по обем и стойност дейности за рехабилитация, доизграждане и модернизиране на 
елементите на транспортно-комуникационната система. 
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Инвентаризация на актуални проектни идеи, разработени проекти, включително такива, получили 
финансиране или реализирани в последно време 
В град Велико Търново има различни актуални проектни идеи, разработени проекти, вкл. такива, получили 
финансиране или реализирани в последно време. Най-много финансиране има по ОП Регионално развитие 
на МРРБ и ОП "Развитие на човешките ресурси". Основно проектите са с насоченост към реконструкция и 
модернизация на обекти на социалната и техническата инфраструктура, насърчаване на заетостта, 
подобряване на туристическите атракции, енергийна ефективност устойчиво управление на градския трафик, 
устойчиво развитие, социално подпомагане, иновации, усъвършенстване нз здравната инфраструктура и 
градски мениджмънт. 
Осигуреност на територията с действащи устройствени планове и схеми 
Устройството на територията на град Велико Търново се базира на Общият градоустройствен план /ОГП, 
съгласно ЗУТ/, одобрен със заповед  №587 от 12.06.1997 г., с актуализация през 2001г. /одобрена с решение 
№ 664/2001 г. на Общински съвет Велико Търново и протокол № НЕС-02-07/2003 г. на НЕСУТРП/, с която са 
въведени устройствено зониране и Правила и нормативи за прилагане на ОГП със специфични правила и 
нормативи.  
Устройството на отделните структурни единици в град се основава на подробни устройствени планове, като 
такива има за кварталите Бузлуджа, Картала, Нов център и Света гора. В процес на изработване е и План за 
регулация и застрояване в обхвата на Стария град – кв. Варуша и съседни. Плановете за останалите 
структурни единици са приложени в значителна степен. По-големи територии в обхвата на града, без 
цялостни устройствени планове, са местност Козлуджа и местност Пишмана.  
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Визия за развитие на град Велико Търново до 2020 
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Визията на интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Велико Търново е формулирана 

на базата на: 
- резултатите от целевия и проблемен анализ на настоящата ситуация  
- изводите от PEST и SWOT анализите  

- изведения главен проблем и директен ефект от дървото на проблемите  
- изискванията на нормативните актове в сферата на регионалното развитие  
- целите и приоритетите на европейските, националните и регионалните планови документи за развитие на 

регионите: 
 - Лайпцигската харта за устойчиви европейски градове, 2007  
 - Декларация от неофициална среща на министрите в Толедо по въпросите на градското развитие, 

2010 
- Европейската перспектива за пространствено развитие (ЕППР),1999  
- Националната стратегия за регионално развитие за периода 2014-2020, 2012 

- Регионален план за развитие на Северен централен район за планиране 2007-2013, 2005 
- Областна стратегия за развитие на област Велико Търново 2007-2013, 2005 /актуализация 2011/ 

- Общински план за развитие на община Велико Търново 2007-2013, 2005 
Визията на интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Велико Търново за периода 
2014-2020 е формулирана в контекста на следните принципи, заложени в описаните по -горе документи: 

- подобряване на атрактивността в градовете чрез осигуряване на високо качество на градската среда, 
повишаване на заетостта, подобряване на транспортната достъпност, съхраняване на природното и 
културното наследство  

- обвързване на икономическото развитие с опазването на околната среда 
- постигане на устойчив икономически растеж чрез отчитане на спецификата на града  
- адаприране на града към съвременните предизвикателства на глобализацията, демографските и 

климатични промени 
Глобалната икономическа криза от 2008 г. доведе до спад в производството, намаление на потреблението и 
търсеното, в следствие на което безработицата нараства, а от там се задълбочават и социалните проблеми 

в градовете.  Освен това като част от Европейската мрежа от градски центрове град Велико Търново е 
изправен пред необходимостта от преосмисляне и преоценка на предизвикателствата като демографски 

упадък, енергийна зависимост, загуба на природни и културни ценности, както и занижено качество на 
средата. 
Въпреки предизвикателствата и заплахите пред които е изправен градът, представата за р азвитието на града 

налага положителни представи и очаквания за „конкуретноспобност на икономиката“, „високо качество на 
живот“, „туристическо и културно развитие“ и „съхранени културни ценности“. В тази насока е формулирана и 
визията за развитие на града в периода 2014-2020 г. 

Визията задава посоката на развитие на града като устойчив, привлекателен, съхранен и 
конкуретноспособен, като по този начин ще се постигне подобряване на условията за живот, намаляване на 
вътрешните различия в града. Въздействието, което се очаква в социално-икономическото развитие, е 
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възможно да бъде изпълнено, защото се залага на използване на специфичните особености и ресурси на 

града при преодоляване на предизвикателства и адаптиране към съвременните условия.  
Визията отговаря и е съобразена с визиите, целите и приоритетите от европейско национално, регионално и 
местно ниво, като е насочена към превръщане на град Велико Търново в по -добро място за живеене, работа, 

отдих и инвестиции. 
Очакваният резултат от прилагане на визията ще бъде постигнат чрез прилагане на интегриран подход в 
планирането и управлението на град Велико Търново. Интегрираният подход има три аспекта - тясна 

координация на политики, широко гражданско участие и добро управление.  
- координация на политики - взаимна допълняемост и съгласуваност между дейностите на териториално и 
секторно ниво за подкрепа на икономическия растеж и устойчивото развитие чрез инвестиции в човешкия и 

физическия капитал. Координацията включва процедури за разрешаване на потенциални различия в целите, 
като се отчитат евентуалните възражения и интересите на всички структури, в рамките на изпълнителната 
власт и нейната администрация, при което общата цел е да се изгради консенсус относно разработката и 

съдържанието на политиката. Координацията цели постигане на консенсус по отношение на съдържанието 
на политиките, мерките за тяхното изпълнение и оценка на резултатите, ефективно използване на ресурсите, 

взаимно допълване и преотвратяване на конфликти.  
- широко гражданско участие - гражданското участие е доброволно и самоуправляващо се. Гражданските 
структури преследват нестопански цели, като поставят основа за отворено демократично общество, 

анагажирайки голям борй хора. Гражданското участие предоставя отваряне и достъпност в процеса на 
вземане на решения. В основата на отвореното демократично общество е доверието, което предполага 
прозрачност, зачитане и взаимна надеждност. Работата за обществените интереси изисква откритост, 

отговорност, яснота и отчетност от страна на гражданското общество и на публичните органи. Гражданското 
участие може да заема позиции, различни от тези на органите на местната власт.  
- добро управление - доброто управление се характеризира със саморегулиране, партньорство между 

заинтересованите страни, работа в мрежа и стратегически ориентирано. Критериите за добро управление са 
легитимност и ефективност, намаляване на неефективните публични разходи, инвестиции в образовнието и 
здравеопазването, насърчаване на прозрачността и отчетността на дейностите. Задачите на доброто 

управление са свързани с развитие на пазара на труда, полагане на грижи за децата, образованието, 
университетите и научните изследвания, маркетинг и реклама, планиране на стратегически перспективи, 

опазване на природните и културни ценности, подобряване на техническата инфраструктура.  
 
Град Велико Търново – привлекателен за хората, интелигентен европейски град, водещ 

образователен, промишлен, туристически и културен център, с конкурентна икономика, високо 
качество на живот и съхранена автентична градска среда. 
 

Град Велико Търново има стратегическо местоположение в Централна България и е център на всички 
обособени тематични културни маршрути на национално ниво. Намира в район, за който е характерно 
увеличаване на БВП. Благодарение на многопластовото културно наследство, престижните образователни 
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структури, квалифицираната работна ръка и многоотрасловата промишленост, градът има потенциал да се 

превърне в културен, образователен и туристически център от европейски тип.  
Град Велико Търново трябва да се развива в посока усъвършенстване на градската среда, така, че тя да е 
привлекателна за млади и възрастни, да предлага висококачествени услуги, работни места и пространства за 

отдих и рекреация. Атрактивната градска среда от своя стр ана ще спомогне за привличане на нови 
инвестиции. 
Визията за град Велико Търново цели пространствено, структурно, социално -икономическо, екологично и 

естетическо развитие на града. Качественото образование, съобразено с нуждите на икономиката и 
възможностите за професионална реализация, качествените здравни услуги и усилията за социално 
включване на групите в неравностойно положение, са основни фактори за подем. Градът трябва да се 

стреми към повишаване на конкурентноспособността и заетостта чрез стимулиране на иновационен 
капацитет в сферата на технологичното развитие. Един град може да се дефинира като "умен", когато 
инвестициите в човешкия и социален капитал и в традиционни и модерни информационни технологии, 

гарантират  високо качество на живот и мъдро управление на природните ресурси. 
Наложил се като промишлен център, градът трябва да достигне едно ново равнище на местната икономика, 

чрез въвеждане на екологично чисти технологии.  
Туризмът е един от най-важните елементи за развитието на градовете. Културно-историческото наследство в 
град Велико Търново е структороопределящ фактор в историческото развитие на града и има изключителен 

потенциал. Територията на града е подходяща за развитие на културен, познавателен и конгресен туризъм. 
За това обаче са необходими реклама и промоция на туристическия продукт и цялостна стратегия за 
експониране, консервация и адаптация на различните паметници.  

Градът трябва и за напред да се стреми да съхрани автентичната си градска тъкан, уникална архитектура и 
изразителен силует, защото това са уникални и редки дадености, които в съвременния свят на бурна и 
нецелесъобразна урбанизация, се срещат все по рядко. Именно тези характеристики са едни от „символите”, 

с които повечето хора визуализират този неповторим град.  
Качествената градска структура включва здравословна и споделена среда, ефективно управление на 
отпадъците, хармонични отношения между околната среда и хората, повече привлекателни обществени 

пространства, зелени кътчета и детски площадки, защото именно те създават уют и принадлежност. 
При формиране на идеите за бъдещето на града е възможно проучване и използване на  световния опит в 

градското развитие. Но, за да се развива града в правилната посока, е особено важно да се вземе под 
внимание мнението на гражданите, защото именно те познават най-добре мястото, където живеят, защото 
потребителите задават аджендата. Градът е на хората и за хората, и обществото трябва да е основен 

фактор при формулиране на визията за града. Процесът трябва да е публичен и прозрачен, на първо място с 
грижа и зачитане на общественото мнение.  
Съвместното градско планиране, с участието на формираното гражданско общество и експертите в сферата 

на урбанизма, е гаранция за ефективност и ефикасност на градското развитие. С мотивация, компетентност, 
ангажираност и диалог между трите партньора: управата на града, инвеститорите и местното население, 
градът се превръща в достъпно, атрактивно и сигурно място за живот.  

http://www.bgregio.eu/


 
 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  
№ BG161РО001/1.4-07/2010/008 

Проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в 
обхвата на три зони в гр. Велико Търново” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 

развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие 

 

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в 
обхвата на три зони в гр. Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не 
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.” 

135 
 

 

 

Стратегия и цели на ИПГВР 

http://www.bgregio.eu/


 
 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  
№ BG161РО001/1.4-07/2010/008 

Проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в 
обхвата на три зони в гр. Велико Търново” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 

развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие 

 

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в 
обхвата на три зони в гр. Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не 
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.” 

136 
 

1. Стратегия за развитие на град Велико Търново 

Стратегията за развитие на града e инструмент за устойчиво развитие и фактор за засилване 
инвестиционната привлекателност на града, както ръководство за действие от страна местните 
власти и заинтересованите страни в процеса на градско възстановяване и развитие.   

Стратегията поставя ясен и структуриран сценарий за развитието на град Велико Търново като 
задава основните цели, приоритети и мерки в дългосрочен план – програмния период 2014-2020 г. 
като генерира нов, модерен и усъвършенстван образ на града.  

Стратегията е насочена към справяне с бедността, неравенството , социално-икономическите 
проблеми и и териториални неравенства в градската структура като  се основава на визията и 
стълбове в бъдещото развитие. За целта основните изводи от целевия и проблемен анализ на 

състоянието на град Велико Търново се превръщат в отправна точка за трансформации и 
интервенции.  
Основните предизвикателства пред обновяването на града са свързани с повишаване на 

конкурентноспособността, развитие на информационното общество и икономика на знанието, 
равенство, социална интеграция и устойчиво развитие, към които са насочени интервенциите по 

линия на Структурните и кохезионни фондове. Хармонизирането на целите за градско развитие  с 
тези на политиката на ЕС и осигуряването на мерки, в синхрон с регламентите на Структурните 
фондове, ще позволи финансова осигуреност на ИПГВР за периода 2014-2020 г. 

Бъдещото развитие на града трябва да следва определената и желана визия и посока на 
гарантиране на конкурентоспособност, съхранени ресурси, социално включване и атрактивана 
градска среда чрез интегриран подход на въздействие и използване на конкурентните 

възможности на града и избор на приоритетните области за развитие.  
Мисия на ИПГВР на град Велико Търново за периода 2014-2020 г.: да вдъхновява и улеснява 
градското възстановяване и развитие, като решава приоритетно градските проблеми, разпределя 

целево финансовите средства за облагородяване на територии с влошено състояние и развитие 
на такива с потенциал за растеж с грижа за местните ресурси и население . 
Визията за развитие на град Велико Търново за периода 2014-2020 г. гласи: Град Велико Търново 

– привлекателен за хората, интелигентен европейски град, водещ образователен, промишлен, 
туристически и културен център, с конкурентна икономика, високо качество на живот и съхранена 

автентична градска среда. 
Визията очертава крайния желан резултат от усилията на всички в развитието на  града. 
Обективните фактори и стимули за такова развитие са: развитата промишленост  и туристическа 

индустрия, качественото образование, многопластовото културно наследство, историческите, 
културни и туристически дадености, уникалната градска тъкан и изразителен силует, автентичните  
елементи на градския пейзаж, както и фактът, че градът заема централно място в Националната 

схема на културните маршрути.  Паралелно се отчитат и факторите, задържащи развитието: лошо 
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качество на производствената инфраструктура, нисък инвестиционен интерес, неблагоприятно 

състояние на периферните  квартали, затруднената транспортна достъпност, ниска 
конкурентноспособност, липса на ясно обособена пешеходна зона и други. 
Град Велико Търново е като гръбнак на област Велико Търново, представляващ удобна и 

производителна среда за живот на населението на базата на наличния потенциал, културните 
ценности и традиции, инвестиционни и иновационни възможности.   
Ето защо: Главната стратегическа цел на развитието на града в периода до 2020 г. е: 

Съхраняване автентичния облик и превръщане на Велико Търново в интелигентен град 
– център на икономически разцвет, туризъм и научно-изследователска и развойна 
дейност. 

 
 

Схема 1. ГЛАВНА ЦЕЛ на ИПГВР 
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Главната цел съдържа два неотделими компонента: “съхраняване автентичния облик ” и 

“превръщане на Велико Търново в интелигентен град”. За да е ефективно развитието на града, 
целта трябва да се преследва успоредно и едновременно в двата компонента. 
Класическата концепция определя интелигентния град по 6 оси: интелигентна икономика, 

интелигентни хора, интелигентна среда, интелигентен живот, интелигентна мобилност и 
интелигентно управление.  
Като се вземат в предвид изводите от целевия и проблемен анализ, постигането на главната цел 

следва да се търси в няколко основни аспекта – икономически прогрес, повишаване на заетостта и 
доходите на населението, усъвършенстване на социалните услуги, инвестиции в развитие на 
човешки капитал, образование и здравеопазване, устойчива инфраструктура и реновиран 

жилищен фонд, модернизиране на публичните пространства, културен разцвет и разцвет на 
научно-излследователската и развойна дейност. 
Основните целеви индикатори за постигане на главната цел към края на 2020 г. са: брой на 

населението на града (% на раждаемост), дял на иновативните продукти, ръст на реалните 
доходи, ниво на бедност, средна продължителност на живота, километри улична мрежа в лошо 

състояние, брой жилища без основни благоустройствени елементи (ток, вода, канал), брой 
жилища с енергиен сертификат, относителен дял на заетите.  
За изпълнението на визията и главната цел са дефинирани следните приоритети по области на 

интегрирано планиране : 
 
Приоритет 1. Интелигентна икономика и развитие на научно -изследователска и развойна дейност  

Приоритетна област: Икономическо развитие  
 
Приоритет 2. Висококачествено образование и високи нива на заетост за всички групи 

Приоритетна област: Социална интеграция 
 
Приоритет 3. Привлекателна и съхранена автентична градска среда и културни ценности 

Приоритетна област: Качествена градска среда 
 

Приоритет 4. Устойчиво развитие и опазване на местните ресурси 
Приоритетна област: Околна среда 
 

Приоритет 5. Достъпна среда и усъвършенствана мобилност 
Приоритетна област: Достъпност 
 

Приоритет 6. Благоприятна бизнес среда и добро управление 

http://www.bgregio.eu/


 
 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  
№ BG161РО001/1.4-07/2010/008 

Проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в 
обхвата на три зони в гр. Велико Търново” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 

развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие 

 

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в 
обхвата на три зони в гр. Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не 
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.” 

139 
 

Приоритетна област: Самоуправление 

 
За осъществяване на желаната визия за развитието на град Велико Търново през следващия 
програмен период 2014-2020 г. и за постигане на дефинираната главна цел и приоритети е 

необходимо правилно да се определят специфичните цели за всяка една от избраните зони за 
въздействие. Чрез отделни проекти реализирането на ИПГВР ще изпълни определените цели и 
така ще достигне до осъществяване на планираната визия.  

За постигане на така формулираната главна цел и приоритети са определени специфични цели – 
по една за всяка една от избраните зони за въздействие  в обхвата на ИПГВР, както следва: 

 за зона с преобладаващ социален характер:  

Съживяване на градската среда, подобряване на мобилността и повишаване нивата на 
заетост 

 за зона на публични функции с висока обществена значимост:  
Съхраняване културния и научния потенциал, усъвършенстване на градската среда и 
повишаване капацитета на местното население.  

 за зона с потенциал за икономическо развитие:  
Структурно и технологично обновяване на територията и развитие капацитета на 

работната сила 
 
Специфичните цели за трите избрани зони за въздействие допринасят за постигане на главната 

цел и приоритетите, които ще бъдат реализирани през следващия програмен период 2014 -2020 
г., в съответствие с целите и приоритетите на европейските, националните и регионалните 
планови документи, като е постигната интеграция със стратегическата рамка на ЕС за 

икономическо, социално и териториално сближаване и регионално развитие след 2013 г., 
основаващи се на общ стремеж за интелигентен икономически растеж чрез технологично 
модернизиране и иновации, развитие на знания и умения и постигане на социална интеграция и 

социално включване. 
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Схема 2. Връзка между приоритетите на плана, специфичните цели за всяка зона за 

въздействие и мерките към тях 
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Схема 3. Връзка между приоритетите на плана и мерките към специфичните цели за всяка 

зона за въздействие  
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2. Стратегия за развитие на зона за въздействие с преобладаващ социален характер  

 
Приоритетни области на интегрирано градско развитие, решени в зоната за въздействие с 
преобладаващ социален характер са: 

 

 Социална интеграция  
В зоната с преобладаващ социален характер има 2654 безработни и 1492 продължително 

безработни хора, както и 2031 души с ниско образование. Характерно е нарастване на 
безработицата намаляване броя на лицата с висше образование.  

 Околна среда  

Територията се характеризира със замърсен атмосферния въздух и високи нива на шум, в 
следствие на трафика и линейните източници на замърсяване и акустично натоварване на 

средата. Като цяло територията е с влошени екологични параметри.  Интервенциите в зоната 
трябва да са насочени към подобряване екологичното състояние на зоната и намаляване високото 
шумово натоварване. 

 Качествена градска среда  
По-голямата част от сградите в зоната са строени по индустриален способ в периода 1960-1980 г. 

Междублоковите пространства и и детските площадки са в лошо състояние и се нуждаят от 
рехабилитация. 
ИПГВР трябва да се фокусира върху ревитализация на жилищния фонд, обновяване на 

междублоковите пространства. 

 Достъпност 
Достъпът с МОПТ е осигурен по ул.Георги Измирлиев, ул.Георги Живков и ул.Иларион 

Драгостинов /ж.к.Бузлуджа/, ул.Стоян Коледаров, ул.Васил Златарски и ул.Лазурна /ж.к.Зона Б/ и 
ул.Сан Стефано /ж.к.Чолаковци/ посредством автобусен транспорт. Необходимо е решаване 

достъпа във вътрешността на зоната и създаване на меки форми – изграждане на пешеходни и 
велоалеи. 

 Самоуправление  

ИПГВР е насочен към използване на интегриран подход, широко гражданско участие, 
партньорства и обмяна на опит и добри практики. 
 

 SWOT Анализ на зоната 

Силни страни Слаби страни 

- висок процент на подтрудоспособно и 
трудоспособно население  

- функциониращ МОПТ 

- високи нива на продължителна 
безработица 

- концентрация на нарушения на 
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- функциониращи социални услуги, 
образователни и културни институции 

обществения ред и пътно-транспортни 
произшествия  

- замърсена околна среда  
- преобладаващ сграден фонд, строен по 

индустриален способ 

- ниски нива на заетост 
- ниски нива на енергийна ефективност и 

използване на възобновяеми 

енергийни източници 
- лоши експлоатационни, 

топлотехнически, шумоизолационни и 

естетически качества на жилищните 
комплекси 

- липса на меки форми на транспорт 

- липса на осигурен достъп на хора с 
увреждания 

- неефективен и незадоволителен 
градски транспорт 

- липса на обекти на здравеопазването  

- лошо състояние междублоковите 
пространства  

- недостатъчно зелени площи  

- амортизирани улични настилки  
- амортизиран сграден фонд на жилища и 

образователни обекти 

- ниски цени на недвижима собственост  
- опасна среда  

Възможности Заплахи 

- ревитализация на жилищен фонд и 

междублокови пространства 
- а предложенията за 

инфраструктурата за свободното 

време и развлечения със съвременни 
тенденции 

- подобряване на параметрите и 

условията за обществен транспорт 

- нарастване на индивидуалния 

транспорт за сметка на обществения 
транспорт 

- разрушаване на жилищния фонд 

- нарастване на продължителната 
безработица 

- влошаване екологичното състояние на 

средата 
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- повишаване на заетостта 
- повишаване образователното равнище 

на населението 
- инвестиции в човешки капитал 
- осигуряване на заетост по различни 

програми  
- развитие на меки форми на транспорт 
- обновяване на сградния фонд и 

инфраструктурата 

- задълбочаване на социалните 
неравенства 

 
Зоната се характеризира с повече слаби страни отколкото силни и с повече възможности 
отколкото заплахи. Следователно за тази територия е необходима концентрираща стратегия, 

насочена към използване на съществуващите благоприятни условия за развитие чрез намаляване 
на слабите страни.  

 
Схема 4. Избор на стратегия 
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Специфичната цел за зоната с преобладаващ социален характер е съживяване на градската 

среда, подобряване на мобилността и повишаване нивата на заетост. 
 
Градското възстановяване и развитие на избраната зона ще спомогне за постигане на визията, 

по-конкретно за превръщане на града в „привлекателен за хората“ град с „високо качество на 
живот и съхранена автентична среда“. Стратегията за развитие на зната с преобладаващ 
социален характер е в синхрон с действащите стратегически и планови документи от всички 

нива. Тя ще подпомогне например териториалните приоритети на Националната стратегия за 
регионално развитие, сред които – „насърчаване интегрираното развитие на градовете“. 
Постигането на специфичната цел несъмнено залага и постигане приоритетите на Националната 

програма за развитие „България 2020”, насочени към подобряване на достъпа и качеството на 
образованието, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, както и 
постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния потенциал.  

Стратегията за развитие на зоната ще допринесе и за постигане на втората цел  на регионалния 
план за развитие на северен централен район за планиране, а именно за „балансирано и 

устойчиво развитие на територията“, както и за третата цел: „подобряване качеството на живот и 
развитие на екологичната инфраструктура“ чрез осигуряване на здравословна и благоприятна 
жизнена среда и използване на възобновяеми енергийни източници. Специфичната цел за 

зоната подпомага и постигането на втората приоритетна цел на Областната стратегия за 
развитие на област Велико Търново – „Постигане на ново качество на социалната сфера и 
жизнената среда, допринасящи за социална и трудова реализация на хората от областта и 

повишаване качеството им на живот“, чрез подкрепа за изолираните групи от населението, 
подобряване системите на образованието и културата и по вишаване качеството на живот. 
Стратегията за развитие на зоната е в синхрон и с петия приоритет на Общинския план за 

развитие на Община Велико Търново – „Висок жизнен стандарт“. 
Стратегията за избраната зона е разработена в синхрон и допълняемост с посочените 
рпиоритети и цели на стратегическите и планови документи, като за целта са избрани и 

заложени групи проекти, чрез които да се постигне максимален синергичен ефект.  
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Схема 5. Специфична цел за зона с преобладаващ социален характер 

 
 
Мерки: 

С1. Съживяване и модернизация на градската среда и жилищните комплекси 
Обновяването ще допринесе за съживяване на територията и индиректно увеличаване стойността 
на недвижимите имоти, подобряване екологичното състояние на средата и привлекателността на 

зоната. 
Допринася за постигане на приоритети 3 и 4. 
 

С2. Интеграция на целевите групи и висока заетост 
Реализацията ще допринесе за намаляване на социалните неравенства и нарушенията на 
обществения ред в зоната. Необходим е акцент върху предоставянето на социални услуги, 

образование и трудова заетост за младежи и възрастни в неравностойно положение, намаляване 
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н бедността и рисковете за населението. 

Допринася за постигане на приоритет 2 и 6.  
 
С3. Повишена мобилност и достъпност  

Допринася за постигане на приоритет 5. 
 

Схема 6. Онагледяване на връзката между специфичната цел и мерките 

 

Установените мерки за решаване на специфичната цел решават преди всичко слабите страни 
обработени в SWOT анализа на зоната. Тяхната реализация и избрана стратегия обаче 

онагледява също така и възможностите и елиминира установените заплахи в анализа. 
 
Мярка С1: Съживяване и модернизация на градската среда в жилищните комплекси 

W – слаби страни - концентрация на нарушения на обществения ред и пътно -

транспортни произшествия  
- замърсена околна среда  
- преобладаващ сграден фонд, строен по индустриален способ  
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- ниски нива на енергийна ефективност и използване на 
възобновяеми енергийни източници 

- лоши експлоатационни, топлотехнически, шумоизолационни и 
естетически качества на жилищните комплекси 

- лошо състояние междублоковите пространства  

- недостатъчно зелени площи  
- амортизирани улични настилки  
- амортизиран сграден фонд на жишища и образователни обекти 

- опасна среда  
- ниски цени на недвижима собственост  

O – възможности - ревитализация на жилищен фонд и междублокови пространства 
- 

свободното време и развлечения със съвременни тенденции 
- обновяване на сградния фонд и инфраструктурата 

  

Мярка С2: Интеграция на целевите групи и висока заетост 

W – слаби страни - високи нива на продължителна безработица 
- ниски нива на заетост 
- липса на осигурен достъп на хора с увреждания 

- липса на обекти на здравеопазването  

O – възможности - повишаване на заетостта 
- повишаване образователното равнище на населението  
- инвестиции в човешки капитал 

- осигуряване на заетост по различни програми  

 
Мярка С3: Повишена мобилност и достъпност  

W – слаби страни - липса на меки форми на транспорт 

- липса на осигурен достъп на хора с увреждания 
- неефективен и незадоволителен градски транспорт 

O – възможности - подобряване на параметрите и условията за обществен 
транспорт 

- развитие на меки форми на транспорт 

 
С реализацията на ИПВР ще бъдат избегнати следните заплахи: 

- нарастване на индивидуалния транспорт за сметка на обществения транспорт 

- разрушаване на жилищния фонд 
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- нарастване на продължителната безработица 

- влошаване екологичното състояние на средата 
- задълбочаване на социалните неравенства 

 

Приоритетни области на ОПРР и други ОП за постигане на специфичната цел: 
Мерки Приоритетна ос на ОПРР* Област на развитие  Друга ОП 

С1 1 1.1.,1.2., 1.4  

С2 1  ОПРЧР ПО 1, ПО 2, ПО 3; ОПНОИР 2.2, 
3.1, 3.2., 3.3, 4.1., 4.2., 4.3, 5.2. 

С3 1 1.2., 1.6  

* 

ОП Региони в растеж - Приоритетна ос 1. “Устойчиво и интегрирано градско развитие" 

1.1 Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради 

1.2 Градска среда  

1.4 Образователна инфраструктура 

1.5 Здравна и социална инфраструктура 

1.6 Интегриран градски транспорт  

** 

ОП Наука и образование за интелигентен растеж - Приоритетна ос 2. “Образование за реална заетост, мобилност и 
предприемачество" 

2.2 Подкрепа за квалификация и мобилност на човешките ресурси в образователния сектор в зависимост от изискванията 

на пазара на труда  

ОП Наука и образование за интелигентен растеж - Приоритетна ос 3. “Образователна среда за активно социално 

приобщаване" 

3.1 Подобряване на достъпа до предучилищно и училищно образование 

3.2 Интеграция на деца от етнически малцинства и реинтеграция на отпадащи от образователната система  

3.3 Подкрепа за деца и младежи със СОП и за компенсиране на дефицити с цел постигане на равен достъп до 
образование 

ОП Наука и образование за интелигентен растеж - Приоритетна ос 4. “Насърчаване на образованието, уменията и 
ученето през целия живот" 

4.1 Подобряване на качеството и достъпа до висше образование 

4.2 Подобряване на качеството и достъпа до предучилищно и училищно образование  

4.3 Създаване на възможности за ученето през целия живот  

 
Мярка С1: Съживяване и модернизация на градската среда в жилищните комплекси 
Групи проекти: 

1.1. Безопасна, обновена и привлекателна среда  
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1.2. Обновяване и енергийна ефективност на жилищните комплекси 

1.3. Обновяване на образователна, културна и социална инфраструктура 
 
Приоритетни области, които решава ИПГВР с тези групи проекти:  

 Социална интеграция чрез подобряване битовите условия за уязвимите и 
необлагодетелстваните групи от населението, равни възможности и недискриминация, равни 
условия за достъп, интеграция на групите в неравностойно положение и инфраструктура за 

повишаване сигурността 

 Околна среда чрез опазване водата, въздуха, земята и защита от шум, създаване на нови 

паркове, зони за отдих и реконструкция на градски зелени площи, превенция на риска, 
енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, предотвратяване и отстраняване 
на екологични щети и сметосъбиране 

 Качествена градска среда чрез промяна и обновяване на изостанали или недостатъчно 
използваеми зони в съответствие с действащ устройствен план, повишаване качеството на 
жилищните и публичните обслужващи зони, създаване и/или повишаване качеството на 

инфраструктурата за култура и отдих  
 

Проектите за обновяване на градската среда включват рехабилитация на настилки, озеленяване и 
създаване на шумови бариери, реставрация на градското обзавеждане, създаване на достъпни 
зони за отдих, безопасни детски и спортни площадки,  енергоефективно осветление, съвременни 

системи за информация и ориентация. 
Проектите за обновяване на жилищни сгради включват реконструкция и модернизация на основни 
компоненти /покриви, фасади, прозорци, врати, стълби, интериорни и екстериорни коридори, 

входове, асансьори/, техническо оборудване и мерки за повишаване на енергийната ефективност 
/топлоизолация, саниране, модернизиране на системите за отопление, ОВК, модернизация на 
балкони, парапети и други/. Мерките ще допринесат за увеличаване привлекател ността на 

жилищата и стойността на недвижимите имоти.  
 
Мярка С2: Интеграция на целевите групи и висока заетост 

Групи проекти: 
2.1. Интеграция на маргинализирани групи и хора с увреждания  

2.3. Насърчаване на заетостта сред всички групи от населението  
 
Приоритетни области, които решава ИПГВР с тези групи проекти:  

 Социална интеграция чрез подобряване битовите условия за уязвимите и 
необлагодетелстваните групи от населението, равни възможности и недискриминация, равни 
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условия за достъп, интеграция на групите в неравностойно положение и инфраструктура за 

повишаване сигурността 

 Икономическо развитие чрез стимулиране на публично-частните партньорство, повишаване 
квалификацията на работната сила. 

 
Социалната интеграция ще се постигне чрез изграждане на съвременни социални жилища, 
обучение на деца и възрастни от маргинализирани групи, подкрепа за възрастни, хора с 

увреждания и психично болни, индивидуално образование за деца със специални образователни 
потребности, социална интеграция на малцинствата и други.  
При мониторинга на резултатите ще се следят количествени показатели, които са правилно и 

реалистично определени. Индикаторите за въздействие ще отразяват ефектите с дългосрочен 
характер. 

 
Мярка С3: Повишена мобилност и достъпност  
Групи проекти: 

3.1. Достъпна архитектурна среда 
3.2. Подобряване на мобилността и развитие на меки форми на транспорт  
 

Приоритетни области, които решава ИПГВР с тези групи проекти: 

 Социална интеграция чрез подобряване битовите условия за уязвимите и 

необлагодетелстваните групи от населението, равните възможности и недискриминация, 
интеграция на групите в неравностойно положени 

 Достъпност чрез развитие на меки форми на транспорт, развитие на екологичен и 

енергоспестяващ МОПТ, инвестиции в технически организационни мерки за управление на 
МОПТ 

 Околна среда чрез опазване водата, въздуха, земята и защита от шум, създаване на нови 

паркове, зони за отдих и реконструкция на градски зелени площи, превенция на риска, 
енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, предотвратяване и отстраняване 

на екологични щети и сметосъбиране 
 

http://www.bgregio.eu/


Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  
 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

№ BG161РО001/1.4-07/2010/008 
Проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в 

обхвата на три зони в гр. Велико Търново” 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в 
обхвата на три зони в гр. Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не 
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.” 

152 

3. Стратегия за развитие на зона на публични функции с висока обществена значимост

Приоритетни области на интегрирано градско развитие, решени в зоната за въздействие на 
публични функции с висока обществена значимост 

• Икономическо развитие
Зоната на публични функции с висока обществена значимост има значително по-висок потенциал 
за бъдещо икономическо развитие заради централното си местоположение, високата 
концентрация на образователна и туристическа инфраструктура, административни сгради и 
историческия контекст.  
С ИПГВР трябва да се повиши качеството на публичните пространства, да се рехабилитират 
значими за града обекти, които да допринесат за повишаване на посетителския интерес и да 
генерират нови приходи от туризма. 

• Социална интеграция
В зоната са регистрирани 475 безработни и 266 продължително безработни човека, както и 396 
души с ниско образование. Характерно е нарастване на безработицата намаляване броя на 
лицата с висше образование. 
Необходими са мерки за повишаване на заетостта и квалификацията на населението. ИПГВР 
трябва да се фокусира върху създаване на достъпна среда за хора с увреждания и инвалиди, 
платформи за хора с увреждания и информация за незрящи хора, светлинно и звуково 
идентифициране на спирките, изграждане на рампи и скосявания на тротоарите и разписания, 
разбираеми за хора с намалено зрение.  

• Околна среда
Нивото на уличния шум се запазва високо, което се дължи на непрекъснато увеличаващият се 
брой автомобили, интензивността и скоростта на движение. Очертават се няколко линейни 
източника на замърсяване и акустично натоварване на средата.  

• Качествена градска среда
Зоната на публични функции с висока обществена значимост се характеризира с концентрация на 
образователна, културна и туристическа инфраструктура. В територията са разположени: 
Архитектурно-музеен резерват „Царевец“, Патриаршеска катедрала“ Св. Възнесение Господне“, 
Великотърновската Митрополия, Паметник Асеневци, Факултет по изобразително изкуство и 
стопанският факултет на ВТУ, Археологически музей, Музей Възраждане, спортен комплекс Юнак, 
парко Асеневци и редица други образователни, административни, културни и здравни обекти. 
Територията на избраната зона е наситена с атрактивни публични пространства, използвани за 
рекреация и развлечение както от местното население, така и от гостите на града. 
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В зоната попадат 26,7% от административните и обществени сгради в града. Липсва 

инфраструктура за повишаване на сигурността (видеонаблюдение).  
ИПГВР трябва да се фокусира върху ревитализация на сградния фонд на административните и 
обществени сгради, създаване на висококачествени обществени пространства и валоризация на 

културното наследство. 
• Достъпност  

За обществения транспорт в зоната е отредена ул. Независимост, ул. Стефан Стамболов, ул. 

Никола Пиколо и ул. Христо Ботев. Територията се характеризира като проблемна по отношение 
на паркирането и достъпността, поради специфичния терен. Градският транспорт все още не е 
напълно достъпен за хората с увреждания.  

ИПГВР трябва да се фокусира върху изграждане на меки форми на транспорт и екологичен и 
енергоспестяващ МОПТ. 

• Самоуправление чрез интегриран подход към устойчивото развитие на градовете, 

гражданско участие, партньорство, мрежи и обмяна на опит за добри практики.  
• SWOT анализ на зоната 

Силни страни Слаби страни 

- функциониращ МОПТ 

- функциониращи специализирани 
институции 

- концентрация на образователни обекти 

- концентрация на обекти на културното 
наследство, някои от които с 
национално значение 

- концентрация на административни и 
обществени сгради  

- богатство на зелени площи и 

пешеходни пространства 
- концентрация на туристически атракции  

- достъп до медицински грижи 
- високи цени на недвижима собственост 
- концентрация на туристическа 

инфраструктура и обслужващи обекти 
- развитие на научноизследователска и 

развойна дейност и иновации 

- високо образователно равнище и 
професионална квалификация на 

- липса на инфраструктура за повишаване 

на сигурността (видеонаблюдение) 
- ниски нива на енергийна ефективност и 

използване на ВЕИ 

- лошо състояние на част от публичните 
пространства за отдих 

- липса на поддръжка и реклама на 

културните ценности 
- незадоволителен и нередовен градски 

транспорт 

- липса на меки форми на транспорт и 
екологичен и енергоспестяващ МОПТ  

- липса на платформи за хора с 
увреждания и информация за незрящи 
хора 

- липсва светлинно и звуково 
идентифициране на спирките.  

- недостатъчно места за паркиране  

- административни и обществени сгради в 
лошо състояние 
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населението 
- напластяване на култура и ценности 

през в продължение на четири епохи 
- атрактивна и автентична градска 

структура 

- амортизиран сграден фонд на 
социалната инфраструктура 

- амортизирани улични настилки  
- липса на достатъчна промоция и реклама 

на културното наследство  

- намаляване процента на заетост 
- липса на ясно обособена пешеходна зона 

Възможности Заплахи 

- обновяване на административни и 
обществени сгради 

- разрастване на предложенията за 
инфраструктурата за свободното 
време и развлечения със съвременни 

тенденции 
- подобряване на параметрите и 

условията за обществен транспорт 
- повишаване на заетостта 
- повишаване образователното равнище 

на населението 
- експониране, консервация и 

социализиране на културните 

ценности 
- промоция и реклама на КИН 
- развитие на туризма 

- повишаване имиджа на зоната и града 
и привличане на повече посетители 

- публично-частни партньорства 

- засилване иновационния капацитет на 
града 

- симбиоза между висшето образование , 
изследователските институти и 
лаборатории 

- повишаване стандарта на живот и 
качеството на средата  

- насърчаване на иновации в 

образователните и научните структури 

- нарастване на индивидуалния транспорт 
за сметка на обществения  

- разрушаване на културни ценности в 
следствие на климатичните условия и 
липсата на поддръжка 

- нарастване на продължителната 
безработица 

- влошаване екологичното състояние на 
средата 

- задълбочаване изтичането на „мозъци“ 

от града към столицата и Европа 
- спад в качеството на човешките ресурси 
- увеличаване дела на безработните и 

социално слабите  
- неоползотворяване на туристическия 

потенциал 

- намаляване на децата в системата на 
образованието, закриване на училища, 
увеличаване броя на неграмотното 

население 
- недостиг на финансови ресурси за 

обновяване и възстановяване на 
градската среда 
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и културната индустрия на града 

 
Зоната се характеризира с повече силни страни отколкото слаби и с повече възможности 

отколкото заплахи. Следователно за тази територия е необходима агресивна стратегия, насочена 
към използване на благоприятните възможности за развитие на силните страни /потенциалите/.  
 

Схема 7. Избор на стратегия 

 
 

Специфичната цел за зоната на публични функции с висока обществена значимост е: 
съхраняване културния и научния потенциал, усъвършенстване на градската среда и 
повишаване капацитета на местното население. 
 
Градското възстановяване и развитие на избраната зона ще спомогне за постигане на визията, 

по-конкретно за превръщане на града в „интелигентен европейски град, водещ образователен,  
туристически и културен център“. Стратегията за развитие на зоната на публични функции с 
висока обществена значимост е в синхрон с действащите стратегически и планови документи от 

всички нива. Стратегията е в синхрон с целите на „Стратегия Европа 2020“ за повишаване на 
заетостта, повишаване дела на разходите за научно -изследователска и развойна дейност и 
повишаване на енергийната ефективност. Специфичната цел за зоната допринася за постигане 
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на шестия приоритет на Териториален дневен ред на ЕС 2020, а именно – „управление и 

обвързване на природните и културни ценности“. Стратегията подкрепя и шестия приоритет на 
Национална програма за развитие „България 2020”, насочен към укрепване на 
институционалната среда за по-висока ефективност на публичните услуги за гражданите и 

бизнеса. По отношение на националната стратегия за регионално развитие, специфичната цел 
за зоната е пряко свързана с постигането на втория приоритет към първата стратегическа цел: 
„Развитие на устойчиви форми на туризъм и на културните и творчески индустрии в районите“, 

както и на първия и третия приоритет към втората стратегическа цел, насочени към 
„Подобряване достъпа до образователни, здравни, социални и културни услуги и развитие на 
спортната инфраструктура в районите“ и „Развитие капацитета на националните, регионалните и 

местните власти за стратегическо планиране и подобряване управлението на регионалното 
развитие. 
Стратегията за градско обновяване и развитие на зоната допринася и за постигане на третия 

приоритет към първата цел на Регионалния план за развитие на Северен централен район за 
планиране: „Развитие на разнообразни форми на туризъм“, на втория приоритет към втората 

цел – „Развитие на градските центрове“ и третия приоритет към втората цел – „Постигане на 
вътрешно регионална социална кохезия, осигуряваща пространствена деконцентрация на 
градските функции“, насочен към повишаване качеството на административните услуги, 

подобряване на материално-техническата база в сферата на здравеопазването, социалните, 
образователните и културните услуги. Синхрон се наблюдава и по отношение на втория 
приоритет към третата цел, който залага на „Адаптиране на политиките и системите за 

образование, обучение и заетост към пазара на труда“ и четвъртия приоритет към същата цел, 
визиращ „Развитие на гражданското общество и укрепване на административния капацитет на 
институциите“. Съответствието с областната стратегия за развитие на област Велико Търново е 

обусловено от пряката връзка с Приоритетна цел 1: “икономически динамизъм и регионална 
конкурентноспособност”, целяща атрактивна бизнес среда, стимулирани нови технологии и 
развитие на икономика на знанието, подобряване на организацията и качеството на човешките 

ресурси, както и с Приоритетна цел 3: “качество на живота” и Приоритетна цел 5: “устойчив 
алтернативен туризъм”, където град Велико Търново фигурира като дестинация с потенциал за 

развитие на културен и конгресен туризъм.  Съответствие съществува и по отношение тървия, 
втория и петия приоритет на Общинския план за развитие на Община Велико Търново: 
„Устойчива икономика и регионална конкурентноспособност“, „Устойчив туризъм“ и „Висок 

жизнен стандарт. 
Стратегията за градско възстановяване и развитие е разработена в допълняемост към 
посочените приоритети, като са подбрани и организирани групи проекти за постигане  на 

максимален синергичен ефект. 
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Схема 8. Специфична цел за зона на публични функции с висока обществена значимост 

 
 
Мерки: 
П1. Обновяване на административна, културна и социална инфраструктура  

Допринася за постигане на приоритети 2 и 3. 
П2. Съхранена, достъпна и модернизирана автентична градска среда 
Допринася за постигане на приоритети 3, 4 и 5.  

П3. Развитие на научния и административния капацитет и човешките ресурси 
Допринася за постигане на приоритети 1, 2 и 6.  
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Схема 9. Онагледяване на връзката между специфичната цел и мерките: 

 
 

Установените мерки за решаване на специфичната цел решават преди всичко слабите страни 
обработени в SWOT анализа на зоната. Тяхната реализация и избрана стратегия обаче 
онагледява също така и възможностите и елиминира установените заплахи в анализа. 

 
Мярка П1: Обновяване на административна, културна и образователна инфраструктура  

W – слаби страни - ниски нива на енергийна ефективност и използване на ВЕИ 

- липса на поддръжка и реклама на културните ценности 
- административни и обществени сгради в лошо състояние  
- амортизиран сграден фонд на социалната инфраструктура 

- липса на достатъчна промоция и реклама на културното 
наследство 

O – възможности - обновяване на административни и обществени сгради 
- разрастване на предложенията за инфраструктурата за 

свободното време и развлечения със съвременни тенденции 
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- експониране, консервация и социализиране на културните 
ценности 

- промоция и реклама на КИН 
- развитие на туризма 
- повишаване имиджа на зоната и града и привличане на повече 

посетители 
- публично-частни партньорства 
- повишаване стандарта на живот и качеството на средата  

  

Мярка П2: Съхранена, достъпна и модернизирана автентична градска среда 

W – слаби страни - липса на инфраструктура за повишаване на сигурността 
(видеонаблюдение) 

- ниски нива на енергийна ефективност и използване на ВЕИ 

- лошо състояние на част от публичните пространства за отдих  
- незадоволителен и нередовен градски транспорт 

- липса на меки форми на транспорт и екологичен и 
енергоспестяващ МОПТ  

- липса на платформи за хора с увреждания и информация за 

незрящи хора 
- липсва светлинно и звуково идентифициране на спирките.  
- недостатъчно места за паркиране  

- амортизирани улични настилки  
- липса на ясно обособена пешеходна зона 

O – възможности - разрастване на предложенията за инфраструктурата за 
свободното време и развлечения със съвременни тенденции 

- подобряване на параметрите и условията за обществен 
транспорт 

- развитие на туризма 
- повишаване имиджа на зоната и града и привличане на повече 

посетители 

- публично-частни партньорства 
- повишаване стандарта на живот и качеството на средата  

 
Мярка П3: Развитие на научния и административния капацитет и човешките ресурси 

W – слаби страни - намаляване процента на заетост 

O – възможности - повишаване на заетостта 
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- засилване иновационния капацитет на града 
- симбиоза между висшето образование, изследователските 

институти и лаборатории 
- насърчаване на иновации в образователните и научните 

структури и културната индустрия на града 

 

С реализацията на ИПВР ще бъдат избегнати следните заплахи: 
- нарастване на индивидуалния транспорт за сметка на обществения  
- разрушаване на културни ценности в следствие на климатичните условия и липсата на 

поддръжка 
- нарастване на продължителната безработица 
- влошаване екологичното състояние на средата 

- задълбочаване изтичането на „мозъци“ от града към столицата и Европа 
- спад в качеството на човешките ресурси 

- увеличаване дела на безработните и социално слабите  
- неоползотворяване на туристическия потенциал  
- намаляване на децата в системата на образованието, закриване на училища, увеличаване 

броя на неграмотното население 
- недостиг на финансови ресурси за обновяване и възстановяване на градската среда  

 

Приоритетни области на ОПРР и други ОП за постигане на специфичната цел: 
Мерки Приоритетна ос на ОПРР* Област на развитие  Друга ОП 

П1 1 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5.  

П2 - 1.2., 1.6. ОПИП** /ПО IV/ 
П3 1  ОПИП ПО 1 – 1.2., ОПНОИР / ПО 1 

- 1.2; ПО 2, 2.2., ПО 3 – 3.1, 3.2, 3.3; 
ПО 4 – 4.2, 4.3; ПО 5 – 5.2. 

* 

ОП Региони в растеж - Приоритетна ос 1. “Устойчиво и интегрирано градско развитие"  

1.1 Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради 

1.2 Градска среда  

1.2 Спортна инфраструктура 

1.3 Културна инфраструктура 

1.4 Образователна инфраструктура 

1.5 Здравна и социална инфраструктура 

1.6 Интегриран градски транспорт  
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** 

ОП Иновации и предприемачество- Приоритетна ос 4. “Туризъм"  

4.3 Туристически информационни услуги, туристическа промоция и маркетинг (национални и международни събития, 
инициативи и кампании) 

*** 

ОП Наука и образование за интелигентен растеж - Приоритетна ос 1. „Научни изследвания и технологично развитие“ 

1.1 Модернизация на научно-изследователска инфраструктура и подобряване капацитета на висшите училища и научните 
организации за реализиране на научни постижения 

1.2 Технологично развитие чрез въвеждане на модерни ИКТ  

ОП Наука и образование за интелигентен растеж - Приоритетна ос 2. “Образование за реална заетост, мобилност и 

предприемачество" 

2.1 Насърчаване връзката между висшето образование и реалния сектор  

2.2 Подкрепа за квалификация и мобилност на човешките ресурси в образователния сектор в зависимост от изискванията 
на пазара на труда  

ОП Наука и образование за интелигентен растеж - Приоритетна ос 3. “Образователна среда за активно социално 
приобщаване" 

3.1 Подобряване на достъпа до предучилищно и училищно образование 

3.2 Интеграция на деца от етнически малцинства и реинтеграция на отпадащи от образователната система  

3.3 Подкрепа за деца и младежи със СОП и за компенсиране на дефицити с цел постигане на равен достъп до 

образование 

ОП Наука и образование за интелигентен растеж - Приоритетна ос 4. “Насърчаване на образованието, уменията и 
ученето през целия живот" 

4.1 Подобряване на качеството и достъпа до висше образование 

4.2 Подобряване на качеството и достъпа до предучилищно и училищно образование  

4.3 Създаване на възможности за ученето през целия живот  

ОП Наука и образование за интелигентен растеж - Приоритетна ос 5. “Образователна инфраструктура“  

5.2 Въвеждане на унифицирани ИКТ системи и оборудване в сектора на предучилищното и училищното образование  

 

Мярка П1: Обновяване на административна, културна и образователна инфраструктура  
Групи проекти: 
1.1. Обновяване и енергийна ефективност на административни и обществени сгради 

1.2. Модернизиране на образователна, културна и спортна инфраструктура 
1.3. Опазване и промотиране на културното наследство и туризма 
 

Приоритетни области, които решава ИПГВР с тези групи проекти:  
• Социална интеграция чрез подобряване битовите условия за уязвимите и 

необлагодетелстваните  групи от населението , равни възможности и недискриминация, 
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равни условия за достъп, интеграция на групите в неравностойно положение , 

инфраструктура за повишаване сигурността. 
• Околна среда чрез енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници.  
• Качествена градска среда чрез обновяване на изоставени градски зони за бизнес и услуги, 

повишаване качеството на важните публични пространства в градовете, създаване и/или 
повишаване качеството на инфраструктурата за култура и отдих , възстановяване и поддръжка на 
сгради, представляващи недвижими културни ценности съгласно Закона за културното наследство  

 
Мярка П2: Съхранена, достъпна и модернизирана автентична градска среда 
Групи проекти: 

2.1. Модернизиране на публични пространства и зони за рекреация 
2.2. Достъпна, безопасна и приобщаваща физическа среда 
2.3. Подобряване на мобилността и развитие на меки форми на транспорт 

 
Приоритетни области, които решава ИПГВР с тези групи проекти:  

• Социална интеграция чрез подобряване битовите условия за уязвимите и 
необлагодетелстваните  групи от населението , равни възможности и недискриминация, равни 
условия за достъп, интеграция на групите в неравностойно положение , инфраструктура за 

повишаване сигурността. 
• Околна среда чрез опазване водата, въздуха, земята и защита от шум, създаване на нови 
паркове, зони за отдих и реконструкция на градски зелени площи, превенция на риска, енергийна 

ефективност и възобновяеми енергийни източници, предотвратяване и отстраняване на екологични 
щети, сметосъбиране. 
• Качествена градска среда чрез обновяване на изоставени градски зони за бизнес и услуги, 

повишаване качеството на важните публични пространства, повишаване качеството на 
жилищните и публичните обслужващи зони, създаване и/или повишаване качеството на 
инфраструктурата за култура и отдих . 

• Достъпност чрез развитие на меки форми на транспорт, развитие на екологичен и 
енергоспестяващ МОПТ, инвестиции в технически организационни мерки за управление на МОПТ. 

 
Мярка П3: Развитие на научния и административния капацитет и човешките ресурси  
Групи проекти: 

1.1. Повишаване капцитета на местната администрация 
1.2. Повишаване на образователното равнище и стимулиране на научния капацитет 
1.3. Повишаване квалификацията на кадровите ресурси  
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Приоритетни области, които решава ИПГВР с тези групи проекти: 

Икономическо развитие чрез увеличаване на иновационния капацитет на града, стимулиране на 
публично-частните партньорствa 
Социална интеграция чрез борба с безработицата и повишаване нивото на заетост чрез 

образование, равни възможности и недискриминация. 
Самоуправление чрез интегриран подход към устойчивото развитие на градовете , гражданско 
участие, партньорство, мрежи и обмяна на опит за добри практики.  
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4. Стратегия за развитие за зона с потенциал за икономическо развитие 
 

Приоритетни области за интегрирано градско развитие, решени в зоната за въздействие с 

потенциал за икономическо развитие 
 

• Икономическо развитие  

Зоната с потенциал за икономическо развитие се характеризира с концентрация на икономически 
дейности – 35.4% от всички икономически дейности в града. Около 47% от територията на зоната 
представляват свободни неусвоени терени. Към територията има значителен инвестиционен 

интерес. Ето защо, това е градската територия с най-висок потенциал за икономическо развитие.  
Следователно ИПГВР трябва да се фокусира върху повишаване квалификацията на работната 
сила и развитие на иновативни предприятия. 

• Социална интеграция 
• Околна среда  

Зоната с потенциал за икономическо развитие се характеризира с нарушени екологични 
параметри и високи нива на шум, както и с ниски нива на енергийна ефективност и използване на 
възобновяеми енергийни източници. 

ИПГВР трябва да се фокусира върху енергийно обследване и реконструкция на производствените 
сгради и инфраструктура с оглед намаляване екологичното натоварване върху средата. 
• Качествена градска среда  

Части от територията са изоставени градски зони за бизнес и услуги,  с необходимост от 
обновяване и ревитализация, за което трябва да се погрижи ИПГВР.  
• Достъпност  

Достъпността с МОПТ до зоната е осигурена по ул.Никола Габровски. Достъпът са обществен 
транспорт не е решен във вътрешността на зоната. 
• Самоуправление чрез интегриран подход към устойчивото развитие на градовете, 

гражданско участие, партньорство, мрежи и обмяна на опит за добри практики.  
• SWOT анализ на зоната 

Силни страни Слаби страни 

- функциониращ МОПТ 

- концентрация на производствени 
дейности 

- наличие на свободни терени - резерви 

за доуплътняване 
- осигуряване заетост за голяма част от 

- техническа инфраструктура, нуждаеща се 

от обновяване, рехабилитация или 
реконструкция  

- наличие на свободни и изоставени терени  

- липса на инвестиционна подготовка на 
територията за бизнес и строителство.  
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населението на града 
- наличие на инвестиционен интерес 

- нарушени екологични параметри и високи 
нива на шум 

- ниски нива на енергийна ефективност  
- производствени сгради в лошо състояние  
- амортизирани улични настилки  

- остаряло оборудване и технологии 
- ниска конкурентноспособност 
- ограничени местни пазари 

- нискоквалифицирана работна ръка 
- ниско ниво на благоустроеност  
- липса на обществени озеленени площи и 

обслужващи обекти 
- недостатъчно ефективно усвояване на 

територията 

Възможности Заплахи 

- обновяване на производствени сгради 
и инфраструктурата 

- подобряване на параметрите и 

условията за обществен транспорт 
- повишаване на заетостта 
- повишаване квалификацията на 

населението 
- повишаване имиджа на зоната  
- развитие на иновацитивна 

производствена инфраструктура 
- привличане на бизнес и инвестиции 
- внедряване на нови технологии 

- реклама на зоната и икономическите 
дейности 

- нарастване на продължителната 
безработица 

- влошаване екологичното състояние на 

средата 
- разрушаване на производствена 

инфраструктура 

- изтичане на човешки ресурси към големите 
градове, столицата и Европа 

- липса на инвестиционен интерес 

 

Зоната се характеризира с повече слаби страни отколкото силни и с повече възможности 
отколкото заплахи. Следователно за тази територия е необходима концентрираща стратегия за 
използване на благоприятните възможности за минимизиране на слабите страни.  
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Схема 10. Избор на стратегия 

 
 

Специфичната цел за тази зона е: структурно и технологично обновяване на територията и 
развитие капацитета на работната сила. 
 

Градското възстановяване и развитие на избраната зона ще спомогне за постигане на визията, 
по-конкретно за превръщане на града във „водещ промишлен център с конкурентна икономика“. 
Стратегията за развитие на зоната с потенциал за икономическо развитие е в синхрон с  

действащите стратегически и планови документи от всички нива. Една от връзките е с 
Националната страегия за регионално развитие, където първият приоритет към първата 

стратегическа цел е „Активизиране на специфичния потенциал на регионалните и местните 
икономики чрез подкрепа за повишаване конкурентоспособността на малкия и средния бизнес“. 
Първата специфична цел също е насочена към стимулиране икономическото развитие на 

районите чрез подобряване на достъпа до производствените зони и инфраструктурата им. Тр етата 
специфична цел акцентира върху повишаване конкурентоспособността на районите чрез развитие 
на нови бизнес модели за МСП, въвеждане на нови технологии и иновации в МСП.  Допълняемост 

се наблюдава и по отношение на специфична цел 3 към третия приритет, насочена към ефективно 
използване на ресурсите чрез оптимизиране събирането на отпадъци и внедряване на 
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съвременни технологии за разделно събиране, компостиране на биоразградимите отпадъци, 

рециклиране и екологично обезвреждане. 
Специфичната цел за зоната е в синхрон и с целите и приоритетите на Регионалния план за 
развитие на северен централен район за планиране, по конкретно на първата цел: Повишаване на 

конкурентоспособността и постигане на ускорен растеж на икономиката на Северния централен 
район за планиране и първия приоритет към нея: „Индустриален растеж на база на икономика на 
знанието“, както и първия приоритет към третата цел: „Осигуряване на здравословна и 

благоприятна жизнена среда на основата на устойчиво управление на околната среда“.  
Постигането на специфичната цел за зоната ще благоприятства и за постигане на първата и 
втората приоритетна цел на Областната стратегия за развитие: „Икономически динамизъм и 

регионална конкурентноспособност“ и „Инфраструктура и околна среда“, посредством развитие на 
атрактивна бизнес среда, стимулирани нови технологии, обучения за местния бизнес, подобрен 
маркетинг за привличане на инвестиции, изграждане на ново технологично равнище на местната 

икономика чрез въвеждане на екологично чисти технологии.  Връзката с Общинския план за 
развитие е обусловена от първия приоритет: „устойчива икономика и регионална 

конкурентноспособност“ и третия приоритет: „Опазване на околната среда“.  
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Схема 11. Специфична цел за зона с потенциал за икономическо развитие 

 
Мерки 
И1. Обновяване на средата и производствената инфраструктура 

Допринася за постигане на приоритети 3, 4 и 5.  
 
И2. Повишаване квалификацията на работната сила и развитие на предприемачеството 

Допринася за постигане на приоритети 1 и 2.  
 
И3. Икономически прогрес и развитие на иновациите 

Допринася за постигане на приоритети 1 и 6.  
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Схема 12. Онагледяване на връзката между специфичната цел и мерките 

 
 

Установените мерки за решаване на специфичната цел решават преди всичко слабите страни 
обработени в SWOT анализа на зоната. Тяхната реализация и избрана стратегия обаче 
онагледява също така и възможностите и елиминира установените заплахи в анализа. 

 
Мярка И1: Обновяване на средата и производствената инфраструктура 

W – слаби страни - техническа инфраструктура, нуждаеща се от обновяване, 

рехабилитация или реконструкция  
- нарушени екологични параметри и високи нива на шум 
- ниски нива на енергийна ефективност  

- производствени сгради в лошо състояние  
- амортизирани улични настилки  
- ниско ниво на благоустроеност  

- липса на обществени озеленени площи и обслужващи обекти 
недостатъчно ефективно усвояване на територията 
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- внедряване на нови технологии 

O – възможности - обновяване на производствени сгради 
- подобряване на параметрите и условията за обществен 

транспорт 
- повишаване имиджа на зоната  

  
Мярка И2: Повишаване квалификацията на работната сила и развитие на 

предприемачеството 

W – слаби страни - ниска конкурентноспособност 
- ограничени местни пазари 

- нискоквалифицирана работна ръка 

O – възможности - повишаване на заетостта 
- повишаване квалификацията на населението 

 
Мярка И3: Икономически прогрес и развитие на иновациите 

W – слаби страни -  развитие на иновацитивна производствена инфраструктура 

- привличане на бизнес и инвестиции 
- внедряване на нови технологии 
- реклама на зоната и икономическите дейности 

O – възможности - повишаване имиджа на зоната 

- привличане на инвестиционен интерес 

 
С реализацията на ИПВР ще бъдат избегнати следните заплахи: 

- нарастване на индивидуалния транспорт за сметка на обществения транспорт 
- нарастване на продължителната безработица 
- влошаване екологичното състояние на средата 

- разрушаване на производствена инфраструктура 
- обезлюдяване на града 
- изтичане на човешки потенциал към големите градове, столицата и Европа 

 
Приоритетни области на ОПРР и други ОП за постигане на специфичната цел: 

Мерки Приоритетна ос на ОПРР* Област на развитие  Друга ОП 

И1 1 1.3 ОПОС** /ПО 2/, ОПИП*** /ПО 1, ПО 2, ПО 3/ 

И2  - ОПНОИР /ПО 2 - 2.2; ПО 4 – 4.3/ 

И3 1 - ОПИП /ПО 1/,  

* 
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ОП Региони в растеж - Приоритетна ос 1. “Устойчиво и интегрирано градско развитие"  

1.3 Зони с потенциал за икономическо развитие 

** 

ОП Околна среда - Приоритетна ос 2. “Отпадъци"  

2.1 Инсталации за биоразградими и зелени отпадъци 

2.2 Съоръжения за битови отпадъци  

2.5 Съоръжения за опасни битови отпадъци 

2.8 Система електронно подаване на данни за УО 

2.9 Пилотна схема за екоиновация на отпадъците 

*** 

ОП Иновации и предприемачество - Приоритетна ос 1. Развитие на иновациите и научните изследвания 

1.1 Подкрепа за стимулиране на НИРД и иновациите в предприятията, вкл. услуги за иновативни МСП, партньорства 
между бизнеса и университетите, комерсиализация на иновациите  

1.2 Инвестиции в иновационна и развойна инфраструктура – развитие на технологични офиси, центрове за компетентност, 
центрове за трансфер на знания (вкл. в университетите) 

1.3 Развитие на високотехнологични паркове 

1.4 Насърчаване на културните и креативни индустрии  

ОП Иновации и предприемачество - Приоритетна ос 2 Повишаване конкурентоспособността на МСП  

• Технологична модернизация на предприятията 
• Подпомагане на предприемачеството, консултантски услуги за развитие на МСП  

• Насърчаване развитието на клъстерите 
• Развитие на индустриални зони и бизнес локации, създаване на бизнес инкубатори  
• Бизнес маркетинг и маркетинг на възможностите за инвестиции (национален и между народен) 

• Насърчаване интернационализацията на предприятията 
• Инструменти за финансов капитал и инженеринг за стартиране и растеж на предприятията  

ОП Иновации и предприемачество - Приоритетна ос 3. Енергийна и ресурсна ефективност, промени в климата 

3.1 Инвестиции в нискокарбонови технологии и ВЕИ  
- мерки за зелена икономика, съоръжения за намаляване емисиите на газове, повишаване на ресурсната 

ефективност на предприятията 

- локални и регионални отоплителни и охлаждащи системи, соларни инсталации, инсталации на биогорива и др. 

3.2 Енергийна ефективност  

- ефективност в производството на електроенергия (модернизация на инсталации)  
- ефективност в преноса на електроенергия (интелигентни разпределителни мрежи)  
- ефективност в потреблението на електроенергия в предприятията 

- изследвания, стратегии, подготовка на проекти (напр. нискокарбонови стратегии, планове за действие в 
градските райони за използване на устойчива енергия)  

- инициативи за развитие на енергийния пазар 
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ОП Наука и образование за интелигентен растеж - Приоритетна ос 1. „Научни изследвания и технологично развитие“  

1.2 Технологично развитие чрез въвеждане на модерни ИКТ  

ОП Наука и образование за интелигентен растеж - Приоритетна ос 2. “Образование за реална заетост, мобилност и 
предприемачество" 

2.2 Подкрепа за квалификация и мобилност на човешките ресурси в образователния сектор в зависимост от изискванията 
на пазара на труда  

ОП Наука и образование за интелигентен растеж - Приоритетна ос 4. “Насърчаване на образованието, уменията и 

ученето през целия живот" 

4.3 Създаване на възможности за ученето през целия живот  

 

Мярка И1: Обновяване на средата и производствената инфраструктура  
Групи проекти: 

1.1. Рехабилитация и модернизиране на градската среда 
1.2. Енергийна ефективност и обновяване на производствени сгради 

 

Приоритетни области, които решава ИПГВР с тази мярка:  
Околна среда чрез опазване водата, въздуха, земята и защита от шум, превенция на риска, 
енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, предотвратяване и отстраняване на 

екологични щети, сметосъбиране. 
Качествена градска среда чрез обновяване на изоставени градски зони за бизнес и услуги. 
Достъпност чрез инвестиции в технически организационни мерки за управление на МОПТ.  

 
Мярка И2: Повишаване квалификацията на работната сила и развитие на 
предприемачеството 

Групи проекти: 
2.1. Заетост образование и преквалификация 

2.2. Стимулиране на младите предприемачи  
 
Приоритетни области, които решава ИПГВР с тази мярка:  

Икономическо развитие чрез подкрепа за малки и средни предприятия и малки предприемачи,  
увеличаване на иновационния капацитет на града, стимулиране на публично-частните 
партньорствa, повишаване квалификацията на работната сила, подкрепа за малки и средни 

предприятия и малки предприемачи. 
Социална интеграция чрез борба с безработицата  и  повишаване  нивото  на  заетост, равни 
възможности и недискриминация. 
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Мярка И3: Икономически прогрес и развитие на иновациите 

Групи проекти: 
3.1. Стимулиране използването  на интелигентни и иновативни производствени системи  
3.2. Реклама и промоция на икономическите дейности 

 
Приоритетни области, които решава ИПГВР с тази мярка:  
Икономическо развитие чрез подкрепа за малки и средни предприятия и малки предприемачи,  

увеличаване на иновационния капацитет на града, стимулиране на публично-частните 
партньорствa. 
Самоуправление чрез интегриран подход към устойчивото развитие на градовете , гражданско 

участие и партньорство. 
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5. Матрица–бюджет на индикативия списък на проектите и дейностите, включени в интегрирания план за градско възстановяване и 
развитие 
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1 2 3 4 5 6     7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ТИП "ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР" В ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВКЛЮЧЕНА В 
ИПГВР КАТО ЗОНА С "Ж.К.БУЗЛУДЖА, Ж.К.ЧОЛАКОВЦИ И Ж.К.ЗОНА Б" общо, в т.ч.: 
Група проекти ЗС-1: Безопасна, 
обновена и привлекателна среда  

        23 726     20167 1186   2373             
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Проект Зона ЗС-1.1: Достъпна 
архитектурна среда и подобряване 
безопасността на движението, и 
видеонаблюдение на пешеходни и 
зелени пространства 
/рампи, сигнални сфетофарни 
уредби, скосявания, асансьори към 
образователни обекти, на 
кръстовища, пешеходни 
пространства и зони за отдих и 
социална инфраструктура; 
поставяне на съоръжения за 
спиране паркирането по тротоари 
на главните улици /колчета, 
изолираща растителност/ 

ОПРР 
1.2 

  17 
Открита 

процедура 
235     200 12 

  

24             

Дейност ЗС-1.1.1: достъпна среда в 
ж.к.Чолаковци 

       
 

       

Дейност ЗС-1.1.2: достъпна среда в 
ж.к.Зона Б  

       
 

       

Дейност ЗС-1.1.2: достъпна среда в 
ж.к. Бузлуджа 
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Проект Зона ЗС-1.2: 
Паркоустрояване, благоустрояване, 
изграждане на пешеходни алеи и 
поставяване на градско 
обзавеждане в публичните 
пространства 

ОПРР 
1.2 

  17 
Открита 

процедура 
23 341     19840 1167   2334             

Дейност ЗС-1.2.1: зелени 
пространства в ж.к.Зона Б и 
ж.к.Бузлуджа 

               

Дейност ЗС-1.2.2: зелени 
пространства в ж.к. Чолаковци 

               

Проект Зона ЗС-1.3: Съвременни 
средства за ориентация и 
информация – указателни и 
информационни табели в зоната 

ОПРР 
1.2 

  11 
Открита 

процедура 
150     128 8   15             

Група проекти ЗС-2: Обновяване 
и енергийна ефективност на 
жилищните комплекси 

        54300 46155 2715   5430             

Проект Зона ЗС-2.1: Основен 
ремонт, обновяване и енергийна 
ефективност на жилищните 

ОПРР 
1.1 

  69 
Открита 

процедура 
54 300     46155 2715   5430             
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комплекси 

Дейност ЗС-2.1.1.: жилищни 
комплекси в ж.к.Зона Б 

               

Дейност ЗС-2.1.2.: жилищни 
комплекси в ж.к.Бузлуджа 

               

Дейност ЗС-2.1.3.: жилищни 
комплекси в ж.к. Чолаковци 

               

Група проекти ЗС-3: Обновяване 
на образователна, културна и 
социална инфраструктура 

        3772 3206 189   377             

Проект Зона ЗС-3.1: Рехабилитация, 
саниране и енергийна ефективност 
на образователна инфраструктура, 
вкл. обновяване на дворни 
пространства, детски и спортни 
площадки, ремонт на огради, 
видеонаблюдение  

ОПРР 
1.3 

  52 
Открита 

процедура 
3 560     3026 178   356             

Дейност ЗС- 3.1.1:  ОДЗ „Ален Мак“      
Открита 

процедура 
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Дейност ЗС- 3.1.2:   ОДЗ „Рада 
Войвода“  

 
Технически 

проект 
  

Открита 
процедура 

                      

Дейност ЗС- 3.1.3:  СОУ „Вела 
Благоева“ 

     
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗС- 3.1.4: СОУ „Г.Сава 
Раковски“ и спортно училище 

     
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗС- 3.1.5:  СОУ „Владимир 
Комаров“  

 
Технически 

проект 
  

Открита 
процедура 

                      

Проект Зона ЗС-3.2: Реконструкция 
на Народно читалище „Съзнание – 
1936 и внедряване на мерки за 
енергийна ефективност, 
благоустрояване и рехабилитация 
на двор и ограда 

ОПРР 
1.4 

Технически 
проект 

16 
Открита 

процедура 
87     74 4   9             

Проект Зона ЗС-3.3: Рехабилитация, 
саниране и енергийна ефективност 
на Дом за стари хора „В.Ботева” 
/ул.„Иларион Драгостинов” 3/  

Програм
а 

„Красива 
Българи

я“ 

  16 
Открита 

процедура 
125     106 6   13             
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Група проекти ЗС-4: Интеграция 
на маргинализирани групи и хора 
с увреждания  

        20758 17644 1038   2076             

Проект Зона ЗС-4.1: Изграждане на 
нова сграда за развитие на 
специализирана социална услуга за 
възрастни хора и  хора с 
увреждания с капацитет  130човека 

ОПРР 
1.4 

  17 
Открита 

процедура 
4 276     3635 214   428             

Проект Зона ЗС-4.2: Изграждане на 
кризисен център  за бездомни и 
социално слаби лица 

ОПРР 
1.4 

  15 
Открита 

процедура 
1 150     978 58   115             

Проект Зона ЗС-4.3: Изграждане на 
общински комплекс за хранене , 
включително обществена 
трапезария за бездомни и социално 
слаби лица 

ОПРР 
1.4 

  15 
Открита 

процедура 
1 200     1020 60   120             

Проект Зона ЗС-4.4: Стимулиране 
образователната интеграция на 
рискови групи, малцинства и хора в 
неравностойно положение 

ОПНОИ
Р 4.1/ 

ОПНОИ
Р 4.2 

  69 
Открита 

процедура 
3 200     2720 160   320             
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Проект Зона ЗС-4.5: Развитие на 
услугата „личен асистент“, 
„социален помощник“ и домашен 
социален патронаж“ – наемане на 
повече лица 

ОПРЧР 
2.2 

  69 
Открита 

процедура 
1 256     1068 63   126             

Проект Зона ЗС-4.6: Обмяна на опит 
и добри практики за работа с 
възрастни хора /за персонала на 
Дом за стари хора/ 

ОПРЧР 4   9 
Открита 

процедура 
324     275 16   32             

Проект Зона ЗС-4.7: Създаване на 
Дневни центрове за възрастни, 
хосписи и клубове по интереси; 

ОПРР 
1.4 

  57 
Открита 

процедура 
3 670     1420 84   167             

Проект Зона ЗС-4.8: Изграждане на 
3 бр. „Защитени жилища” за лица с 
умствена изостаналост по 10 души 
капацитет за деинституционали-
зация на лица с умствена 
изостаналост от Домовете за 
възрастни с умствена изостаналост 
на територията на Община В. 
Търново в ж.к. Чолаковци) 

ОПРР 
1.4 

  16 
Открита 

процедура 
1 870     1590 94   187             
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Проект Зона ЗС-4.9: Изграждане на 
3 бр. „Центъра за настаняване от 
семеен тип” за лица с умствена 
изостаналост по 15 души капацитет, 
във връзка със стартиране на 
процеса по закриване на Дом за 
възрастни с умствена изостаналост 
с. Пчелище, общ. Велико Търново в 
ж.к. Зона В и доставка на 3 бр. 
специализирани транспортни 
средства 8+1 места /бус/ пригодени 
за хора с увреждания с рампа  

ОПРР 
1.4 

  16 
Открита 

процедура 
3 600     3060 180   360             
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Проект Зона ЗС-4.10: 
Продължаваща социална услуга за 
деца с увреждания след 
навършване на пълнолетие към 
Дневен център за деца с 
увреждания - проектиране и 
изграждане на 1 бр. Дневен център 
за лица с увреждания - – корпус „Д” 
от СОУ „Г.С.Раковски” в УПИ IV, кв. 
336 гр. Велико Търново, с капацитет 
40 души 

ОПРР 
1.4 

  16 
Открита 

процедура 
978     831 49   98             

Проект Зона ЗС-4.11: Проектиране и 
изграждане на 1 /един/ бр. „Център 
за социална рехабилитация и 
интеграция” за лица с увреждания, с 
капацитет 40 души като форма на 
съпътстваща социална услуга за 
предложените социални услуги от 
резидентен тип в обхвата на ж.к. 
Зона В  

ОПРР 
1.4 

  16 
Открита 

процедура 
1 234     1049 62   123             
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Група проекти ЗС-5: Насърчаване 
на заетостта сред всички групи от 
населението  

        8325 7076 416   833             

Проект Зона ЗС-5.1: Насърчаване 
на младежката заетост и заетостта 
за хора над 50 години 

ОПРЧР 1   69 
Открита 

процедура 
6 235     5300 312   624             

Проект Зона ЗС-5.2:  Заетост и 
работна среда за хора с увреждания 

ОПРЧР 1   69 
Открита 

процедура 
967     822 48   97             

Проект Зона ЗС-5.3: Повишаване 
квалификацията на учителите в 
детските градини и училищата – 
обучения за интерактивни методи 
на преподаване 

ОПНОИ
Р  3.3 

  57 
Открита 

процедура 
1 123     955 56   112             

Група проекти ЗС-6: Достъпна 
архитектурна среда 

        4403 3743 220   440             
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Проект Зона ЗС -6.1: Подобряване 
на градската среда в ж.к. 
"Чолаковци”: реконструкция и 
рехабилитация на улици, 
пешеходни алеи и тротоари и 
алейна връзка с ж.к.Бузлуджа, вкл. 
улично озеленяване /  
енергоспестяващо улично 
осветление и достъпна среда, вкл. 
следните действия: 

ОПРР 
1.2 

Технически 
проект 

18 
Открита 

процедура 
4 233     3598 212   423             

Проект Зона ЗС-6.2: Изграждане на 
паркинги и подземни гаражи  

ОПРР 
1.2 

  57 
Открита 

процедура 
170     145 9   17             

Група проекти ЗС-7:   
Подобряване на мобилността и 
развитие на меки форми на 
транспорт  

        5970 5075 299   597             

Проект  Зона ЗС-7.1: Транспортна 
схема с алтернативни маршрути  ОПРР 8   13 

Открита 
процедура 50 

43 3   5             
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Проект  Зона ЗС-7.2: Развитие на 
интегриран градски транспорт ОПРР 

1.5 
  7 

Открита 
процедура 

5 134     4364 257   513             

Дейност ЗС - 7.2.1: закупуване на 10 
броя превозни средства 

 
    

Открита 
процедура 

                      

Проект  Зона ЗС-7.3: Изграждане на 
велоалеи и велостоянки в 
кв.Чолаковци 

ОПРР 
1.2 

  18 
Открита 

процедура 
786 668 39   79             

ОБЩ БЮДЖЕТ ЗА ЗОНА ЗА "ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР" В ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО : 121254 хил. лв. 
  
ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ТИП "ЗОНА НА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ" В ГРАД ВЕЛИКО 
ТЪРНОВО, ВКЛЮЧЕНА В ИПГВР КАТО ЗОНА П "СТАРАТА ГРАДСКА ЧАСТ, КВ.ВАРУША И ХЪЛМЪТ ЦАРЕВЕЦ“ общо, в т.ч.: 
Група проекти ЗП-1: 
Обновяване и енергийна 
ефективност на 
административни и обществени 
сгради 

        6590 5602 330   659             
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Проект    Зона ЗП-1.1: Основен 
ремонт, обновяване и енергийна 
ефективност на административни 
и обществени сгради, достъпна 
среда и видеонаблюдение 

ОПРР 1.1   57 
Открита 

процедура 
4 750     4038 238   475             

Дейност ЗП - 1.1.1: Община 
Велико Търново 

     
Открита 

процедура 
                      

Дейност    ЗП - 1.1.2:  Централен 
военен архив  

     
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 1.1.3: 
Административен съд  

     
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 1.1.4: Oбластна 
администрация  

     
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 1.1.5:  ТД на НАП      
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 1.1.6:   РЗОК      
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 1.1.7:   
Административна сграда КНСБ – 
ул.Хр.Ботев 2 

     
Открита 

процедура 
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Дейност ЗП - 1.1.8: Държавен 
архив, ул.Читалищна 2 

     
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 1.1.9:   
Архивохранилищна сграда, 
пл.Съединение 1 

     
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 1.1.10:   
Архивохранилище, 
пл.Съединение 2 

     
Открита 

процедура 
                      

Проект Зона ЗП-1.2: Основен 
ремонт, обновяване и енергийна 
ефективност на многофамилни 
жилищни сгради по главните 
улици на Стария град 

ОПРР 1.1   57 
Открита 

процедура 
1 840     1564 92   184             

Дейност ЗП - 1.2.1.: 
многофамилни жилищни сгради 
по ул. „Независимост” 

               

Дейност ЗП - 1.2.2.: 
многофамилни жилищни сгради 
по ул. „Ст.Стамболов” 
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Дейност ЗП - 1.2.3.: 
многофамилни жилищни сгради 
по ул. „Опълченска”                

Дейност ЗП - 1.2.4.: 
многофамилни жилищни сгради 
по ул. „Ив.Вазов” 

               

Дейност ЗП - 1.2.5.: 
многофамилни жилищни сгради 
по ул. „Читалищна” 

               

Дейност ЗП - 1.2.6.: 
многофамилни жилищни сгради 
на пл.”Цар Асен” 

               

Дейност ЗП - 1.2.7.: 
многофамилни жилищни сгради 
по ул.„Н.Пиколо” 

               

Дейност ЗП - 1.2.8.: 
многофамилни жилищни сгради 
по ул. ул. „Гурко” 
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Група проекти ЗП-2:  
Модернизиране на 
образователна, културна и 
спортна инфраструктура 

        9070 7710 454   907             

Проект    Зона ЗП-2.1: Обновяване 
и енергийна ефективност на 
образователна инфраструктура, 
вкл. дворни пространства, 
достъпна среда и 
видеонаблюдение 

ОПРР 1.3/ 
ОПРР 2 

  57 
Открита 

процедура 
4 600     3910 230   460             

Дейност ЗП - 2.1.1: ВТУ Стопански 
факултет 

 ОПРР 2     
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 2.1.2: ВТУ Факултет 
по изобразително изкуство 

 ОПРР 2     
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 2.1.3: Хуманитарна  
гимназия  "Св. Св. Кирил и 
Методий" и ОУ „Христо Ботев“ 

ОПРР 1.3 
Технически 

проект 
  

Открита 
процедура 

                      

Дейност ЗП - 2.1.4: 
Старопрестолна гимназия по 

 ОПРР 2     
Открита 

процедура 
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икономика 

Дейност ЗП - 2.1.5: ОДЗ „Пролет”   ОПРР 1.3 
Технически 

проект 
  

Открита 
процедура 

                      

Проект    Зона ЗП-2.2: Обновяване 
на спортна инфраструктура 

ОПРР 1.4/ 
Финансов 

инженеринг 
  57 

Открита 
процедура 

1 500     1275 75   150             

Дейност ЗП - 2.2.1: Спортен 
комплекс Юнак 

     
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 2.2.2: Тенис кортове       
Открита 

процедура 
                      

Проект    Зона ЗП-2.3: Обновяване 
и енергийна ефективност на 
културна инфраструктура, вкл. 
околно пространство, достъпна 
среда и видеонаблюдение 

ОПРР 1.4/ 
Финансов 

инженеринг 
  57 

Открита 
процедура 

2 970     2525 149   297             

Дейност ЗП - 2.3.1:  Къща-музей 
„Леон Филипов“ 

ОПРР 1.4/ 
Финансов 
инженеринг 

    
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 2.3.2:  Музей „Нова 
история“ 

ОПРР 1.4/ 
Финансов 

    
Открита 

процедура 
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инженеринг 

Дейност ЗП - 2.3.3: Музей 
„Възраждане и учредително 
събрание”, Археологически музей, 
Народна библиотека 
„П.Р.Славейков”  

ОПРР 1.4/ 
Финансов 
инженеринг 

Технически 
проект 

  
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 2.3.4:  Читалище 
Надежда 1869  

 ОПРР 1.4     
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 2.3.5:  Читалище 
„П.Р.Славейков” кв.Варуша 

 ОПРР 1.4     
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 2.3.6:  Художествена 
галерия ”Иван Христов” 

 ОПРР 1.4/ 
Финансов 
инженеринг 

    
Открита 

процедура 
                      

Група проекти ЗП-3:   Опазване 
и промотиране на културното 
наследство и туризма 

        15210 12929 761   1521             

Проект Зона ЗП-3.1: Експониране 
и адаптация на културно 
наследство 

ОПРР 5/ 
Финансов 
инженеринг 

  81 
Открита 

процедура 
6 160     5236 308   616             

Дейност ЗП - 3.1.1:    
Архитектурно- музеен резерват 
Царевец  

     
Открита 

процедура 
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Дейност ЗП - 3.1.2:  Църквата 
„Св.Св.Константин и Елена” и 
камбанарията 

     
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 3.1.3:  църквата 
„Св.Спас” 

     
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 3.1.4:  Шишманова 
баня 

     
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 3.1.5:  паметника на 
Обесените поборници в кв.Варуша 

     
Открита 

процедура 
                      

Проект    Зона ЗП-3.2:  
Изграждане и оборудване на 
военен музей, нова библиотека, 
младежки арт център, 
туристически център, музей на 
фотографията и експозиционен 
център в Старото военно училище 

ОПРР 1.4/ 
Финансов 

инженеринг 
  81 

Открита 
процедура 

5 200     4420 260   520             

Дейност ЗП - 3.2.1:  Изграждане на 
военен музей 

               

Дейност ЗП - 3.2.2:  Изграждане на 
нова библиотека 

               

Дейност ЗП - 3.2.3:  Изграждане на 
младежки арт център 
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Дейност ЗП - 3.2.4:  Изграждане на 
туристически център 

               

Дейност ЗП - 3.2.5:  Изграждане на 
музей на фотографията и 
експозиционен център 

               

Проект Зона ЗП-3.3:  Развитие на 
конгресен и фестивален туризъм 
– организиране на иновативни 
културни събития 

ОПРР 5/ 
Финансов 
инженеринг 

  81 
Открита 

процедура 
3500 2975 175   350             

Проект Зона ЗП-3.4: Проектиране 
и разширяване на Мултимедийния 
център на ул.”Пиколо”, 
административната сграда на 
РИМ 

ОПРР 1.4/ 
Финансов 
инженеринг 

  33 
Открита 

процедура 
350 298 18   35             

Група проекти ЗП-4: 
Модернизиране на публични 
пространства и зони за 
рекреация 

        517 439 26   52             

Проект Зона ЗП-4.1: Реновиране 
на пешеходни пространства 

ОПРР 1.2   20 
Открита 

процедура 
160 136 8   16             
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Дейност ЗП - 4.1.1: пл. 
"Съединение" - въвеждане на 
енергоспестяващо улично 
осветление; проектиране на 
дъждовна канализация; поставяне 
на указателни и информационни 
табели); елементи на градското 
обзавеждане  

 
Технически 

проект 
  

Открита 
процедура 

                      

Дейност ЗП - 4.1.2:   пл. Велчова 
завера 

     
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 4.1.3:  
пл.”Поборнически” 

     
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 4.1.4:  
възрожденския площад 
„Самоводски пазар”, чешмата, 
осветлението и зелената площ 
при паметника на „Ем. Станев” 

     
Открита 

процедура 
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Проект Зона ЗП-4.2:  
Реконструкция и рехабилитация 
на изгледните площадки по ул. 
„Стефан Стамболов” 

ОПРР 1.2 
Технически 

проект 
33 

Открита 
процедура 

75 64 4   8             

Дейност ЗП - 4.2.1: Реконструкция 
на изгледна площадка (като част 
от пешеходната зона). 

     
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 4.2.2:  Въвеждане на 
енергоспестяващо улично 
осветление. 

     
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 4.2.3: Поставяне на 
указателни и информационни 
табели  

     
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 4.2.4: Елементи на 
градското обзавеждане  

     
Открита 

процедура 
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Проект Зона ЗП-4.3:  Обновяване 
и поддръжка на улично 
озеленяване и градско 
обзавеждане 

ОПРР 1.2   21 
Открита 

процедура 
65 55 3   7             

Дейност ЗП - 4.3.1: .Ремонт и 
реставрация на сграфитопаната - 
4 бр. при изгледната площадка 
ул.”Ст.Стамболов”, пл.Велчова 
Завера и ул. ”Опълченска”  

      
Открита 

процедура 
                      

Проект Зона ЗП-4.4:  
Реконструкция на стари 
автентични елементи на градското 
обзавеждане 

ОПРР 1.2   21 
Открита 

процедура 
105 89 5   11             

Проект Зона ЗП-4.5:  Създаване 
на акценти в градската среда – 
галерии на открито с 
произведения на изкуството от 
хранилищата на културните 
институции и други. 

ОПРР 1.2   81 
Открита 

процедура 
112 95 6   11             
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Група проекти ЗП-5: Достъпна, 
безопасна и приобщаваща 
физическа среда 

        51693 43939 2585   5169             

Проект Зона ЗП-5.1: Интегриран 
проект за воден цикъл на 
гр.Велико Търново - II част 

 ОПОС 1   33 
Открита 

процедура 
43898 37313 2195   4390             

Проект Зона ЗП-5.2:  Градска 
среда в старата градска част - 
Реконструкция, рехабилитация на 
уличната мрежа, прилежащи 
тротоари, пешеходни алеи, 
въвеждане на енергоспестяващо 
улично осветление, поставяне на 
указателни и информационни 
табели, елементи на градското 
обзавеждане  

ОПРР 1.2 
Технически 

проект 
45 

Открита 
процедура 

6376 5420 319   638             

Дейност ЗП - 5.2.1: 
ул.„Независимост” 

     
Открита 

процедура 
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Дейност ЗП - 5.2.2:  ул.„Стефан 
Стамболов” 

     
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 5.2.3:  ул.„Генерал 
Гурко” 

     
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 5.2.4:  ул.„Колю 
Фичето” 

     
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 5.2.5:  ул.„10-ти 
февруари” 

     
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 5.2.6: ул.„Пролет” 
 

    
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 5.2.7:  
ул.„Митрополит Панарет Рашев” 

 
    

Открита 
процедура 

                      

Дейност ЗП - 5.2.8:  ул.„Велчо 
Джамджията” 

 
    

Открита 
процедура 

                      

Дейност ЗП - 5.2.9: 
ул.„Александър Добринов” 

 
    

Открита 
процедура 

                      

Дейност ЗП - 5.2.10:  ул.„Ефрем 
Попхристов” 

 
    

Открита 
процедура 

                      

Дейност ЗП - 5.2.11:  ул.„Д-р Лонг” 
 

    
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 5.2.12:  
ул.„Крайбрежна” 

 
    

Открита 
процедура 
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Дейност ЗП - 5.2.13:  ул.„Максим 
Райкович” 

 
    

Открита 
процедура 

                      

Дейност ЗП - 5.2.14:  ул.„Тунел” 
 

    
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 5.2.15:  ул.„Иван 
Вазов” 

 
    

Открита 
процедура 

                      

Дейност ЗП - 5.2.16:  
ул.„Читалищна” 

 
    

Открита 
процедура 

                      

Дейност ЗП - 5.2.17:   ул.„Йордан 
Инджето” 

 
    

Открита 
процедура 

                      

Дейност ЗП - 5.2.18:  ул.„Христо 
Иванов Войводата” 

 
    

Открита 
процедура 

                      

Дейност ЗП - 5.2.19:  ул.„Михаил 
Кефалов” 

 
    

Открита 
процедура 

                      

Дейност ЗП - 5.2.20:  ул.„П. 
Богданов” 

 
    

Открита 
процедура 

                      

Дейност ЗП - 5.2.21:  ул.„Шейново” 
 

    
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 5.2.22:  ул.„Киро 
Толешков” 

 
    

Открита 
процедура 

                      

Дейност ЗП - 5.2.23:  ул.„8 – ма 
дружина” 

 
    

Открита 
процедура 
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Дейност ЗП - 5.2.24: ул.„Цани 
Гинчев” 

 
    

Открита 
процедура 

                      

Дейност ЗП - 5.2.25:  
ул.„Силвестър Пенов” 

 
    

Открита 
процедура 

                      

Дейност ЗП - 5.2.26: 
пл.„Съединение” 

 
    

Открита 
процедура 

                      

Дейност ЗП - 5.2.27: ул.„Георги 
Сава Раковски” 

 
    

Открита 
процедура 

                      

Дейност ЗП - 5.2.29:  ул.„Поп 
Матей Преображенски” 

 
    

Открита 
процедура 

                      

Дейност ЗП - 5.2.30:  
пл.„Самоводски пазар” 

 
    

Открита 
процедура 

                      

Дейност ЗП - 5.2.31:  
ул.„Възстаническа” 

 
    

Открита 
процедура 

                      

Дейност ЗП - 5.2.32:  ул.„Капитан 
Дядо Никола” 

 
    

Открита 
процедура 

                      

Дейност ЗП - 5.2.33: ул.„Драгоман” 
 

    
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 5.2.34:  
ул.„Медникарска” 

 
    

Открита 
процедура 

                      

Дейност ЗП - 5.2.35: ул.„Кирил и 
Методий” 

 
    

Открита 
процедура 
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Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  
№ BG161РО001/1.4-07/2010/008 

Проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в 
обхвата на три зони в гр. Велико Търново” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие 

 

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на три зони в гр. Велико Търново”, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност 
за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 
съюз и Управляващия орган.” 
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Дейност ЗП - 5.2.36:  
ул.„Поборническа” 

 
    

Открита 
процедура 

                      

 Дейност ЗП - 5.2.37: ул.„П.Р. 
Славейков” 

 
    

Открита 
процедура 

                      

Дейност ЗП - 5.2.38: 
Благоустрояване на ул.”Гурко”, 
като един от туристическите 
маршрути, на парапети, 
осветление, каменна настилка 

 

    
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 5.2.39: 
ул”Г.Мамарчев” включително 
разрушените стъпала до 
пл.”Велчова завера” 

 

    
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 5.2.40: улица 
”Крайбрежна” като атрактивна 
коммуникация 

 
    

Открита 
процедура 

                      

Дейност ЗП - 5.2.41:  главните 
улици на Стария град 

 
    

Открита 
процедура 

                      

Проект Зона ЗП-5.3:  
Модернизация и изграждане на 

ОПРР 1.2   33 
Открита 

процедура 
143 122 7   14             
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Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  
№ BG161РО001/1.4-07/2010/008 

Проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в 
обхвата на три зони в гр. Велико Търново” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие 

 

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на три зони в гр. Велико Търново”, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност 
за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 
съюз и Управляващия орган.” 
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детски площадки   

Проект    Зона ЗП-5.4:  Поставяне 
на съоръжения за намаляване на 
скоростта и ограничаване на 
паркирането по пешеходни 
пространства и тротоари към 
главните улици /колчета, 
изолираща разтителност, огради/  

ОПРР 1.2   33 
Открита 

процедура 
398 338 20   40             

Проект Зона ЗП-5.5: Улесняване 
на достъпа на хора с увреждания 
в градската среда и към 
административни и обществени 
сгради 

 ОПРР 1.2   41 
Открита 

процедура 
120 102 6   12             

Дейност ЗП - 5.5.1:  сигнални 
светофари и информационни 
средства за незрящи хора, 
асансьори към административни и 
обществени сгради 

 

    
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 5.5.2:  до културни 
ценности и музеи  

 
    

Открита 
процедура 
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Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  
№ BG161РО001/1.4-07/2010/008 

Проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в 
обхвата на три зони в гр. Велико Търново” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие 

 

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на три зони в гр. Велико Търново”, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност 
за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 
съюз и Управляващия орган.” 
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Проект Зона ЗП-5.6: 
Реконструкция на обществени 
паркинги 

ОПРР 1.2   57 
Открита 

процедура 
510 434 26   51             

Дейност ЗП - 5.6.1:  на ул. 
„Крайбрежна” - в УПИ ІV кв.329А, 
вкл. реконструкция на пешеходна 
връзка (стъпала) 

 
Технически 

проект 
  

Открита 
процедура 

                      

Дейност ЗП - 5.6.2:  към сграда ТД 
на НАП и подход към 
университета 

 
    

Открита 
процедура 

                      

Дейност ЗП - 5.6.3: двора на 
Хуманитарна гимназия „Св.К.и 
Методий” 

 
    

Открита 
процедура 

                      

Проект Зона ЗП-5.7:  Обновяване 
на обществените тоалетни в 
публичните пространства и 
приспособяване за хора с 
увреждания 

ОПРР 1.2   21 
Открита 

процедура 
248 211 12   25             

Дейност ЗП - 5.7.1: обществената 
тоалетна на ул. „Георги Сава 
Раковски” № 29 

 
Технически 

проект 
  

Открита 
процедура 

                      

Дейност ЗП - 5.7.2:  УПИ ІV      Открита                       
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Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  
№ BG161РО001/1.4-07/2010/008 

Проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в 
обхвата на три зони в гр. Велико Търново” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие 

 

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на три зони в гр. Велико Търново”, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност 
за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 
съюз и Управляващия орган.” 
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кв.329А процедура 

Група проекти ЗП-6:  
Подобряване на мобилността и 
развитие на меки форми на 
транспорт 

        1450 1233 73   145             

Проект Зона ЗП-6.1: Изграждане 
на велоалея и велостоянки по 
ул.Крайбрежна 

ОПРР 1.2   81 
Открита 

процедура 
1300 1105 65   130             

Проект    Зона ЗП-6.2:  
Съвременни системи за 
ориентация и информация 

ОПРР 1.2   29 
Открита 

процедура 
150 128 8   15             

Група проекти ЗП-7: 
Повишаване капцитета на 
местната администрация 

        6023 5120 301   602             

Проект Зона ЗП-7.1: Обучение на 
управленските екипи и 
работещите в местните 
административни структури 

ОПДУ 1.2   81 
Открита 

процедура 
2678 2276 134   268             

Дейност ЗП - 7.1.1: езикови 
обучения за хора, ангажирани с 
международна дейност; 

     
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 7.1.2: Работа с хора      Открита                       
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Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  
№ BG161РО001/1.4-07/2010/008 

Проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в 
обхвата на три зони в гр. Велико Търново” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие 

 

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на три зони в гр. Велико Търново”, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност 
за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 
съюз и Управляващия орган.” 
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в неравностойно положение процедура 

Дейност ЗП - 7.1.3: 
Информационно-комуникационни 
технологии 

     
Открита 

процедура 
                      

Проект Зона ЗП-7.2: Закупуване 
на нова техника в 
административните структури 

ОПДУ 2   24 
Открита 

процедура 
3345 2843 167   335             

Група проекти ЗП-8: 
Повишаване на 
образователното равнище и 
стимулиране на научния 
капацитет 

        3514 2987 176   351             

Проект Зона ЗП-8.1: Стимулиране 
на научните изследвания в 
Център за квалификация и 
преквалификация и филиал на 
БАН 

ОПНОИР 1.1   81 
Открита 

процедура 
2754 2341 138   275             

Проект Зона ЗП-8.2: Обновяване и 
дигитализиране на научен фонд и 
закупуване на софтуер за 
незрящи хора в културните и 
образователни институции 

ОПНОИР 5.1   24 
Открита 

процедура 
760 646 38   76             
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Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  
№ BG161РО001/1.4-07/2010/008 

Проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в 
обхвата на три зони в гр. Велико Търново” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие 

 

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на три зони в гр. Велико Търново”, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност 
за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 
съюз и Управляващия орган.” 
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Група проекти ЗП-9: 
Повишаване квалификацията на 
кадровите ресурси  

        4450 3783 223   445             

Проект Зона ЗП-9.1: Осигуряване 
на заетост и достъпна работна 
среда за хора с увреждания 

ОПРЧР 1.1   81 
Открита 

процедура 
3200 2720 160   320             

Проект Зона ЗП-9.2: Обучение за 
работа със зависими хора, работа 
с насилници и деца жертва на 
насилие, превенция за изоставени 
деца  

ОПРЧР 2.3   81 
Открита 

процедура 
150 128 8   15             

Проект Зона ЗП-9.3: 
Преквалификация на кадри в 
различни сектори за адаптивност 
на пазара на труд 

ОПРЧР 1.3   81 
Открита 

процедура 
1100 935 55   110             

ОБЩ БЮДЖЕТ ЗА ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ТИП "ЗОНА НА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ" :  
98517 хил. лв. 
  
ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ТИП "ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“ В ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 
ВКЛЮЧЕНА В ИПГВР КАТО ЗОНА И "ЗАПАДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА“ общо, в т.ч.: 
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Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  
№ BG161РО001/1.4-07/2010/008 

Проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в 
обхвата на три зони в гр. Велико Търново” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие 

 

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на три зони в гр. Велико Търново”, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност 
за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 
съюз и Управляващия орган.” 
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Група проекти ЗИ-1: 
Рехабилитация и модернизиране 
на градската среда 

        6568 5583 328   657             

Проект Зона ЗИ-1.1: Рехабилитация 
на улици и тротоари, играждане на 
паркинги, шумоизолираща 
зеленина, съоръжения за 
намаляване на скоростта по 
основни транспортни артерии, 
огради, енергийно ефективно 
осветление и осветени пътеки, 
видеонаблюдение 

ОПРР 1.2   57 
Открита 
процедура 

6364 5409 318   636             

Проект Зона ЗИ-1.2: 
Паркоустройство и озеленяване на 
пространствата между 
производствените сгради 

ОПРР 1.2   69 
Открита 
процедура 

150 128 8   15             

Проект Зона ЗИ-1.3: Съвременни 
системи за информация и 
ориентация 

ОПРР 1.2   57 
Открита 
процедура 

54 46 3   5             

Група проекти ЗИ-2: Енергийна 
ефективност и обновяване на 
производствени сгради 

        45795 38926 2290   4580             

Проект Зона ЗИ-2.1: Обновяване и ОПРР 1.1   44 Открита 2450 2083 123   245             

http://www.bgregio.eu/


 
 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  
№ BG161РО001/1.4-07/2010/008 
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енергийна ефективност на 
обществени сгради: 

процедура 

Дейност ЗИ - 2.1.1: АРР на ОДМВР                              

Дейност ЗИ - 2.1.2: Промишлена 
енергетика ВТ 

                             

Дейност ЗИ - 2.1.3: Топлофикация 
ВТ 

                             

Проект Зона ЗИ-2.2: Мерки за 
енергийно обновяване на 
производствени сгради 

ОПИК 3   68 
Открита 
процедура 

32000 27200 1600   3200             

Проект Зона ЗИ-2.3: Мерки за 
зелена икономика – изграждане на 
съоръжения за намаляване 
емисиите на вредни газове 

ОПИК 3   44 
Открита 
процедура 

11345 9643 567   1135             

Група проекти ЗИ-3:  Заетост, 
образование и преквалификация 

        13840 11764 692   1384             

Проект Зона ЗИ-3.1: Осигуряване 
заетост за нискоквалифицирани 
кадри 

ОПРЧР 1.1   81 
Открита 
процедура 

4400 3740 220   440             
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Проект Зона ЗИ-3.2:  
Преквалификация на кадри в 
различни сектори на икономиката 
според нуждите на пазара на труда 

ОПРЧР 1.3   81 
Открита 
процедура 

1180 1003 59   118             

Проект Зона ЗИ-3.3: Стажове за 
млади специалисти в различни 
направления 

ОПРЧР 1.1   81 
Открита 
процедура 

6480 5508 324   648             

Проект Зона ЗИ-3.4:  Обучения за 
работещите за повишаване на 
квалификация, езикови и 
компютърни умения 

ОПРЧР 1.3   81 
Открита 
процедура 

1560 1326 78   156             

Проект    Зона ЗИ-3.5:  Осигуряване 
на Интернет достъп в зоната 

ОПИК 1   81 
Открита 
процедура 

220 187 11   22             

Група проекти ЗИ-4: Стимулиране 
на младите предприемачи  

        605 514 30   61             
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Проект Зона ЗИ-4.1: Бизнес-
обучение за млади предприемачи 

ОПРЧР 1.2   81 
Открита 
процедура 

180 153 9   18             

Проект Зона ЗИ-4.2:  Обучения за 
управленските екипи за организация 
и управление на проекти 

ОПДУ 1.2   81 
Открита 
процедура 

425 361 21   43             

Група проекти ЗИ-5: Стимулиране 
използването на интелигентни и 
иновативни производствени 
системи  

        56200 47770 2810   5620             

Проект Зона ЗИ-5.1: Иновации и 
технологична модернизация на 
предприятия 

ОПИК 1   81 
Открита 
процедура 

20000 18700 1100   2200             

Проект Зона ЗИ-5.2: Въвеждане на 
модерни информационно-
комуникациони технологии в 
предприятията 

ОПИК 1   69 
Открита 
процедура 

10000 8500 500   1000             

Проект Зона ЗИ-5.3: Повишаване 
ресурсната ефективност в 
предприятията 

ОПИК 3   72 
Открита 
процедура 

2400 2040 120   240             
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Проект Зона ЗИ-5.4:  Изграждане на 
панаирно градче за изложения и 
конгреси 

ОПИК 2   32 
Открита 
процедура 

800 680 40   80             

Проект Зона ЗИ-5.5: Ефективно 
третиране на отпадъците, 
сепариране и преработка - 
екоиновации 

ОПОС 2   81 
Открита 
процедура 

21000 17850 1050   2100             

Група проекти ЗИ-6:  Реклама и 
промоция на икономическите 
дейности 

        3400 2890 170   340             

Проект Зона ЗИ-6.1: Бизнес 
маркетинг и маркетинг на 
възможностите за инвестиции 

ОПИК 4   81 
Открита 
процедура 

1800 1530 90   180             

Проект Зона ЗИ-6.2: Рекламиране и 
промоция на икономическата 
дейност 

ОПИК 4 
 

  57 
Открита 
процедура 

1600 1360 80   160             

ОБЩ БЮДЖЕТ ЗА ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ТИП "ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“ В ГРАД ВЕЛИКО 
ТЪРНОВО : 126408 хил. лв. 
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ОБЩ БЮДЖЕТ ЗА ПРОЕКТИТЕ (ИПГВР):  346179 хил. лв. 
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5.1.Извадка от матрица-бюджет на проектите с общоградско значение, включени в обхвата на ИПГВР в програмите за реализация към 
зоните за въздействие 

ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА ПРОЕКТИТЕ С ОБЩОГРАДСКО ЗНАЧЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИ В ИПГВР НА ГРАД ВЕЛИКО TЪРНОВО  

Проекти и дейности 
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1 2 3 4 5 6 % 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Група проекти 1: Обновяване и енергийна 
ефективност на жилищните комплекси 

        54300 46155 2715   5430             

Проект  1.1: Основен ремонт, обновяване и 
енергийна ефективност на жилищните комплекси 

ОПРР 1.1   69 
Открита 

процедура 
54300 46155 2715   5430             

Група проекти 2:  Транспорт          10267 8727 513   1027             
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Проект     2.1: Транспортна схема с алтернативни 
маршрути  

ОПРР 8   13 
Открита 

процедура 
50 43 3   5             

Проект     2.2: Развитие на интегриран градски 
транспорт 

ОПРР 1.5   7 
Открита 

процедура 
5 134     4364 257   513             

Дейност  - 2.2.1: закупуване на 10 броя превозни 
средства 

                              

Група проекти 3: Техническа инфраструктура         43 898     37 313     6 585                     

Проект     3.1: Интегриран проект за воден цикъл 
на гр.Велико Търново - II част 

 ОПОС 1   33 
Открита 

процедура 
43 898     37 313     6 585        4390             

Група проекти 4:   Опазване и промотиране на 
културното наследство и туризма 

        3 500     297 500     175                     

Проект     4.1:  Развитие на конгресен и 
фестивален туризъм – организиране на 
иновативни културни събития 

ОПРР 5/ 
Финансов 
инженеринг 

  81 
Открита 

процедура 
3 500     2 975     525        350             

Група проекти 5: Интеграция на 
маргинализирани групи и хора с увреждания  

        4780 4063 239   478             

Проект  5.1: Стимулиране образователната 
интеграция на рискови групи, малцинства и хора 
в неравностойно положение 

ОПНОИР 4.1/ 
ОПНОИР 4.2 

  72 
Открита 

процедура 
3200 2720 160   320             
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Проект  5.2: Развитие на услугата „личен 
асистент“, „социален помощник“ и домашен 
социален патронаж“ – наемане на повече лица 

ОПРЧР 2.2   72 
Открита 

процедура 
1256 1068 63   126             

Проект  5.3: Обмяна на опит и добри практики за 
работа с възрастни хора /за персонала на Дом за 
стари хора/ 

ОПРЧР 4    9 
Открита 

процедура 
324 275 16   32             

Група проекти 6: Насърчаване на заетостта 
сред всички групи от населението  

        8325 7076 416   833             

Проект  6.1: Насърчаване на младежката заетост 
и заетостта за хора над 50 години 

ОПРЧР 1   72 
Открита 

процедура 
6235 5300 312   624             

Проект  6.2:  Заетост и работна среда за хора с 
увреждания 

ОПРЧР 1   72 
Открита 

процедура 
967 822 48   97             

Проект  6.3: Повишаване квалификацията на 
учителите в детските градини и училищата – 
обучения за интерактивни методи на 
преподаване 

ОПНОИР  3.3   60 
Открита 

процедура 
1123 955 56   112             

Група проекти 7: Повишаване капцитета на 
местната администрация 

        28 543     24 262     4 281                     
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Проект     7.1: Обучение на управленските екипи 
и работещите в местните административни 
структури 

ОПДУ 1.2   81 
Открита 

процедура 
2 678     2 276     402                     

Дейност  7.1.1: езикови обучения за хора, 
ангажирани с международна дейност; 

      
Открита 

процедура 
                      

Дейност  7.1.2: Работа с хора в неравностойно 
положение 

      
Открита 

процедура 
                      

Дейност  7.1.3: Информационно-комуникационни 
технологии 

      
Открита 

процедура 
                      

Проект     7.2: Закупуване на нова техника в 
административните структури 

ОПДУ 2   24 
Открита 

процедура 
3345 2 843     502                     

Група проекти 8: Повишаване квалификацията 
на кадровите ресурси  

        4 450     3 783     668                     

Проект     8.1: Осигуряване на заетост и достъпна 
работна среда за хора с увреждания 

ОПРЧР 1.1   81 
Открита 

процедура 
3200 2 720     480                     

Проект     8.2: Обучение за работа със зависими 
хора, работа с насилници и деца жертва на 
насилие, превенция за изоставени деца  

ОПРЧР 2.3   81 
Открита 

процедура 
150 128     23                     
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Проект     8.3: Преквалификация на кадри в 
различни сектори за адаптивност на пазара на 
труд 

ОПРЧР 1.3   81 
Открита 

процедура 
1100 935     165                     

Група проекти 9:  Заетост, образование и 
преквалификация 

  
      13620 11577 2043                 

Проект     9.1: Осигуряване заетост за 
нискоквалифицирани кадри 

ОПРЧР 1.1    81 
Открита 

процедура 
4400 3740 660                 

Проект     9.2:  Преквалификация на кадри в 
различни сектори на икономиката според 
нуждите на пазара на труда 

ОПРЧР 1.3   81 
Открита 

процедура 
1180 1003 177                 

Проект     9.3:   Стажове за млади специалисти в 
различни направления 

ОПРЧР 1.1   81 
Открита 

процедура 
6480 5508 972                 

Проект     9.4:  Обучения за работещите за 
повишаване на квалификация, езикови и 
компютърни умения 

ОПРЧР 1.3   81 
Открита 

процедура 
1560 1326 234                 

Група проекти 10: Стимулиране на младите 
предприемачи  

  
      180 153 27                 

Проект     10.1: Бизнес-обучение за млади 
предприемачи 

ОПРЧР 1.2   81 
Открита 

процедура 
180 153 27                 
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Група проекти 11:  Реклама и промоция на 
икономическите дейности 

  
      3400 2890 510                 

Проект     11.1: Бизнес маркетинг и маркетинг на 
възможностите за инвестиции 

ОПИК 4   81 
Открита 

процедура 
1800 1530 270                 

Проект     11.2: Рекламиране и промоция на 
икономическата дейност 

ОПИК 4   57 
Открита 

процедура 
1600 1360 240                 
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6. Метод и критерии за избор на стратегия и подбор на проектите 
Избраната стратегия съответства на визията, мисията и специфичните цели на ИПГВР. Тя е 

адаптирана към обкръжаващата среда и е насочена към развитието на отделните области на 
интегрирано планиране. Специфичните цели за всяка зона са уникални и задават решение на 

задълбочаващите се проблеми и наличните потенциали за развитие. Различните дейности по 
проектите са съгласувани. Гарантирана е висока степен на координиране на дейностите от 
различните равнища на управление. Стратегията способства за рацио нално и ефикасно 

използване на наличните ресурси. 
Проектите са подбрани чрез обществено обсъждане, експертни фокус групи, както и по 
електронен път чрез електронната страница  на община Велико Търново. 

Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално развитие“, следва да оцени и избере 
проекти по прозрачен и недискриминационен начин при спазване на правилата на равни права, 
ефективност при усвояване на структурните и кохезионни фондове на ЕС, зачитане на 

обществения интерес и постигане на синергия. Проекти ще бъдат оценявани в зависимост от 
резултата по предварително зададени критерии и прозрачни решения за избор.  
Критерии за подбор на проектите  

• Дали попадат в зоните за въздействие /ако проектите засягат обновяване на градската 
среда/ 

• Дали кореспондират с възможностите за финансиране по различните оперативни 
програми 

• Дали отговарят на визията и приоритетите на ИПГВР и специфичните цели и мерки за 

всяка зона за въздействие  
• Дали се отразяват благоприятно на хоризонталните приоритети (равни възможности, 

устойчиво развитие) 

• Дали обхватът на проекта е ясно съживяване, регенерация и модернизация  
Окончателната оценката на проектите  се извършва от Управляващия орган на Оперативна 

програмна „Регионално развитие“.  
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7. Очаквани резултати от прилагане на плана, очакван синергичен ефект, 
положително въздействие в по-широкия обхват на общината и район 2 

 

Реализацията на ИПГВР ще допринесе за по-ефективно и ефикасно усвояване на финансовите 
средства по оперативните програми, мобилизиране на средствата за възстановяване на 

териториите в упадък и стимулирано развитие на териториите с нереализиран потенциал. Това 
от своя страна ще способства и за по -добрата отчетност на изразходваните средства.  
Стратегията ще способства за подобрено обслужване на населението в местните 

административни структури с надобщинско значение, засилване конкурентоспособността на 
местната икономика в следствие на технологичния напредък и икономически растеж на региона. 
Изпълнението на заложените проекти в следващия програмен период е фактор за решаване на 

реалните и потенциалните проблеми на територията, подобряване на благосъстоянието и 
качеството на живот на региона, качество, комфорт и достъпност на обществените услуги.  

Иновациите, насочени към опазване на околната среда, ще спомогнат за формиране на 
екологичен мироглед и култура, създаване на екологично активна гражданска позиция и 
отговорност, обединяване на усилията за стимулиране на жителите към поддържане и 

подобряване на физическата среда. 
Стратегията гарантира и създаване на условия за посрещане на културните потребности на 
населението и необходимостта от активен и познавателен отдих, развитието на туризма и 

свързаните с него дейности. Създаването на нови туристически продукти е сигурен начин за 
разкриване привлекателния образ на града за туристите и популяризиране на туристическия 
продукт.  

Създадените условия за привличане на чуждестранни инвестиции в икономиката на града ще 
благоприятстват за развитие на годишни регионални, междурегионални и международни събития 
и за увеличаване броя на туристите и бизнес структурите  в града. 

Очаквани резултати в следствие реализирането на стратегията са: растеж на заетостта, 
повишаване ефективността на малките и средни предприятия, както и подобряване на 

инвестиционния климат и развитие на иновациите. Голяма част от проектите са насочени към 
развитие на предприемаческите инициативи у младите хора и решаване на проблема с 
младежката заетост. 

Развитието на образователната система ще допринесе за увеличаване дела на децата, 
получаващи образователни услуги при условия, които отговарят на техните образователни 
потребности, както и за укрепване на материално -техническата база и по-голямо удобство на 

учебния процес. Като значими очаквани резултати в тази област може да се посочи въвеждането 
на иновативни информационни, комуникационни и образователни технологии, и методи на 
преподаване.  
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Друг важен аспект е развитието на мрежата за социална защита и подпомагане на населението, 
решена чрез фокусирано финансиране на социалната инфраструктура със значителен процент 

от цялостния бюджет на ИПГВР /над 5%/. 
Не на последно място, значимо въздействие както за града, така и за общината, ще окаже 

подобряването на ефективността на местното самоуправление, на качеството и навременността 
на предоставянето на услуги за населението.  Очакваните резултати са свързани както с 
повишаване знанията и уменията на местната администрация, така и подкрепата за 

образователни и научни институции в областта на обмен на преподаватели, студенти и научни 
работници, преквалификация, съвместни научни изследвания и обмен на информация. 
Осъществяването на формулираната стратегия гарантира устойчиво развитие на града въз 

основа баланса на икономическите, социалните и екологичните приоритети и мерки.  
Очаквани резултати са: информираното вземане на решения от местното население в следствие 
развитието на научно-изследователската дейност, открити и прозрачни бизнес процеси, 

укрепване капацитета на местната администрация, добро управление, изграждане и 
насърчаването на партньорства и сътрудничество.  
Засилването на иновациите в икономиката на града е фактор за повишаване на осведомеността 

за всички сфери на живота в града. 
Реализацията на стратегията непременно ще допринесе за подобрено качество на градската 

среда, активиране потенциала на териториите за растеж и опазване ресурсите на град Велико 
Търново. Внедрeните нови технологии са фактор за ограничаване  замърсяването на въздуха и 
физическата среда. От друга страна неминуемо ще се гарантира разкриване на нови работни 

места, развитие на нови продукти, увеличаване на обема на производството и осигуряване на 
система за подпомагане на малки и средни предприятия.  
По отношение на градската среда положителните резултати са свързани с развитието на 

обществените пространства (пешеходни пространства, паркове, зони за отдих) и участието им в 
творческата комуникативна среда на града. Стратегията зачита съхраняването на уникалния 
архитектурен акцент на градската тъкан, осигурява благоприятна градска среда и подобрено 

качество на живот и здраве, както и намаляване отрицателното въздействие на градския 
транспорт върху околната среда. Тези фактори от своя страна ще благоприятстват за 

намаляване на общата смъртност, включително  смъртност при населението в трудоспособна 
възраст, детската и майчината смъртност. 
Ефективната градска политика ще способства за подобряване качеството на жилищата и 

комуналните услуги, степента на безопасност, състоянието на техническата инфраструктура и 
енергийната сигурност. Това от своя страна е фактор за реализиране на икономия на енергия в 
следствие използването на възобновяеми енегийни източници. 
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Проектите, насочени към създаване на по -безопасна среда, ще осигурят превенция и 
намаляване на младежката и детската престъпност, засилване сигурността на живота в града.  

Създадената система на социално партньорство между местната власт, бизнеса и населението 
на града ще гарантира ефективно разпределение на инвестиционните ресурси, публичност и 

прозрачност на всички процеси и успешен градски мениджмънт.  
Ето защо е налице синергизъм на усилията и интересите на заинтересованите страни - местните 
власти, бизнеса и жителите на град Велико Търново за създаване на конкурентоспособна 

икономика, модернизирана градска среда, развити човешки ресурси и по-добро качество на 
живот. От друга страна това е синергия, която интегрира използването на различни 
информационни кампании и проучвания и разработване на разнообразни инструменти за 

повишаване качеството на градската среда в избраните зони за въздействие и положително 
социално-икономическо развитие за целия град.  
Синергията със сигурност може да се отчете като положителна, заради благоприятното 

използване на възможностите за развитие и ефикасното и целенасочено фокусирано използване 
на ресурсите. Инвестициите в облагородяване на инфраструктура, модернизиране на 
обществените пространства, преквалификацията на кадри, усъвършенстване и промотиране на 

туристическия продукт ще допринесат за привличане на повече посетители, аналогично - 
инвеститори, от своя страна засилването на инвестиционния интерес ще генерира нови ресурси 

за развитие и обновяване на територията на града и в крайна сметка местното управление ще 
разполага с повече финансови средства за теритрията от първоначалните прогнози за бюджета, 
заложени в ИПГВР. 

Синергия съществува и между различните стратегически и планови до кументи. ИПГВР е 
ефективен само когато целите, приоритетите и мерките заложени за всяка една от избраните 
зони за въздействие подкрепят общата рамка на приоритетите и мерките на стратегическите и 

планови документи от по-високо ниво, включително националните и европейски документи.  
Ето защо може със сигурност да се твърди, че интегрираният план за градско възстановяване и 
развитие на град Велико Търново е резултат от цялостен и систематичен подход  като гарантира 

ефект на интеграция или целева синергия –  времева, ресурсна и управленска  за постигане на 
ново качество и системен ефект на постиганите резултати. Индикативният списък включва 

проекти, които в рамките на седемгодишния период за реализация на плана, изграждат стъпка по 
стъпка желата визия. Интегрираният подход при избора на проекти цели постигане на цялостно 
възстановяване на територията и стимулиране на местното развитие, чрез интеграция на 

отделните мерки в единна система за генериране на системен ефект.  Проектите се подсилват, а 
не си противоречат или изключват взаимно. 
В методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие на МРРБ е указано че синергичният ефект се отчита с индикаторите, 
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свързани с използваните ресурси. Съществуват четири вида ресурси: териториални, финансови, 
времеви и човешки. Следователно с избора на една територия за целенасочено въздействие и 

концентрация на интервенции – зоната за въздействие като териториален ресурс, и с 
дефинирането на определен период за изпълнение на тези интервенции – седемгодишният 

програмен период /времевият ресурс/, се постига максимална икономия на финансови и човешки 
ресурси Това се дължи на факта, че планираните проекти ще бъдат изпълнявани като части от 
общ пъзел, чиято реализация цели постигането на цялостна положителна промяна единно и 

последователно за един програмен период, а не разпокъсано във времето, което от своя страна 
гарантира ефективно и ефикасно управление и изразходване на заложените  средства и 
икономия на ресурси. Само и единствено с концентрация на финансов ресурс в дефинирана и 

компактна територия и строго определен времеви период на изпълнение, ще се постигне 
качествена и напълно обновена територия, следователно и максимален синергичен ефект.  
По същия начин стои и въпросът с оборудването и ремонта на сграден фонд на образователна, 

социална, културна и спортна инфраструктура и административни и производствени сгради, и 
свързаните с тях меки мерки. Ако в следващият програмен период се обнови единствено 
сградният фонд, а не се вложат средства в оборудване и меки мерки, то налице ще е само 

външен визуален ефект на средата, но не и задоволяване на потребностите на населението. Ако 
се вложат финансови ресурси за модернизиране на сграден фонд и ново оборудване, но липсват 

средства на подкрепа и насърчаване на човешките ресурси, то вложените средства в 
инфраструктура и обзавеждане ще са неефективни, обновената материална база няма да се 
използва по предназначение и докато се привлекат нови средства евентуално през по -

следващия програмен период, ще се генерират нови разходи за нови частични интервенции и 
няма да е налице системен ефект. Аналогично проектите, насочени към обучение и 
преквалификация на кадри трябва да са времево свързани с проектите за организиране на 

стажантски програми и шанс за преквалифицираните кадри да приложат своите знания и умения. 
Ето защо финансовите ресурси в тази насока са така организирани, че за целия програмен 
период да се разделят по равно през седемте години, като всяка година се предвиждат пари за 

обучение и преквалификация на определен брой хора, които в последствие да се реализират на 
пазара на труда и да участват в стажантските програми, а не през първите наколко години да се 

обучат всички, а след това да се търси тяхната реализация в е дновременно с това обновената 
инфраструктура. Само по този начин може да се постигне максимален синергичен ефект.  
Заложените проекти трябва да се изпълняват заедно и интегрирано за тряйно подобряване на 

жизнената среда. Добър пример за това е обновяването на улици, само по себе си обновяването 
на една улица няма да допринесе за нова визия на средата, за целта е необходима 
рехабилитация на всички улици в лошо състояние.  По този начин ще се постигне модернизация 
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на градската среда, повишена достъпност, сигурност и удобство на жителите, съответно 
социална интеграция на хората в неравностойно положение и маргинализираните групи.  

Обновяването на производтвените сгради и новото оборудване е фактор за по -добра работна 
среда и нови възможности за заетите хора, за младите специалисти и хората в неравностойно 

положение. 
Ето защо е обосновано да се твърди, че изпълнението на заложените проекти и усвояването на 
заложените финансови средства в следващия програмен период ще допринесе по най-добър 

начин за трайното подобряване на социално-икономическите, екологичните и естетическите 
качества на градската среда в град Велико Търново , за повишаване стандарта на живот, 
равенство, социално приобщаване и устойчиво интегрирано градско развитие.  

Концентрацията на финансов ресурс и синхронизацията на планираните интервенции ще осигури 
икономия на ресурси, генериране на нови ресурси и ясен фокус върху целите . Постигнатите 
резултати ще имат системен ефект за генериране на последващи ползи във всички аспекти  от 

живота на хората и местното развитие дълго след приключване на реализиацията на ИПГВР на 
град Велико Търново. Синергичният ефект от прилагането на плана трябва да се търси в 
изграждането на  модерен и конкурентоспособен град, който да генерира растеж.   

Целенасоченото времево и ресурсно осигуряване ще спомогне за постигане на конкретните 
цели, за отстраняване на негативните тенденции и стимулиране на потенциалите за развитие на 

териториите. 
Взаимодействието между различните стълбове на устойчивото развитие: икономически, 
социален, екологичен и институционален гарантират синергичен ефект, оценката на който се 

базира се основава на два основни критерия: социална справедливост и екологосъобразност.  
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Таблица: Синергичен ефект на ИПГВР 
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Предпоставки за синергичен ефект на ИПГВР Синергичен ефект на ИПГВР 
Индикатори за синергичен ефект 

Прилагане на интегриран подход за синхронизиране и 

подпомагане на европейските и национални приоритети 
при разработването на стратегията и програмата за 
реализация на ИПГВР. 

Синхрон и допълняемост със стратегическите и планови 
документи от всички нива 

 

Икономия на ресурси от прилагането на интегриран подход, 

времева и териториална координация в рамките на 7 
годишен период.  

Изграждане на модерен и конкурентоспособен град, 

които да се развива като  център на растежа.  

Подобряване на облика и имиджа на зоната за 
въздействие и условията за живот на хората 

Цялостно подобряване качеството на живот на всички хора, 
както по отношение на физическата среда, така и в 
областта на социалните услуги, образованието, културата, 

здравеопазването, стандарта на живот. 

%  на подобрени условия за интеграция на хора с 
увреждания чрез достъпност и сигурност на 
публичните пространства 

Икономия на ресурси за поддръжка на градската 

среда и създаване на свободен финансов ресурс 
за инвестиции  

Създаване на стимули и предпоставки за съхраняване и 
устойчиво развитие на местните ресурси. 

%  на подобряване на екологичното състояние на 
средата и здравето на хората. 

Формиране и прилагане на политики с широко обществено 

участие и изграждане на силни и компетентни граждански 
общества 

Компетентно и ефективно самоуправление 
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Развитие на конкурентоспособна икономика базирана на 
иновации 
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Създаване на структури за управление, наблюдение и 
контрол, гарантиращи експертност и широка гражданска 
подкрепа на ИПГВР 

Непрекъснат мониторинг и контрол и отчетност на 
постигнатите резултати, възникналите проблеми и 

управлението на финансовите средтва. 

 
 

Брой сформирани структури осигуряващи 
концентрация на експертен капацитет и широка 

обществена подкрепа при формиране и прилагане 
на политики на местно развитие. 

Нарастване относителния дял на населението с 
подобрена информираност за политиката за 
местно развитие и активна гражданска позиция 

%  на ефективност на управленските решения за 

постигане целите на ИПГВР( измерва се спрямо 
заложените индикатори за резултата по проектите 
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8. Програма за реализация на зона за въздействие с преобладаващ социален характер  
в град Велико Търново 
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Програмата за реализация като компонент на ИПГВР представлява формално документно 

изложение на планирането, финансирането и управлението на проектите и дейностите, включени 
в зоната за въздействие.  
Настоящата програма за реализация е разработена за зона с преобладаващ социален характер в 

град Велико Търново. 
Програмата за реализация са състои от следните раздели: анотация, индикативен списък, 
оперативен план, бюджет, управление и контрол.  

8.1. Анотация 
Предмет на програмата за реализация е обновяване на жилищна зона в град Велико Търново , 
определена като зона за въздействие под номер I в разработения за целия град ИПГВР. 

Обхватът на зоната са 179 многофамилни жилищни сгради, изградени по системата ЕПЖС, 
построени в периода 1970-1980 г. година и територията около тях . В зоната за въздействие 
живеят 20969 жители със стандарт на живот около  11% по-нисък от средните показатели за 

града. 
Специфичната цел на ИПГВР за тази зона е: „Съживяване на градската среда, подобряване на 

мобилността и повишаване нивата на заетост“. За постигане на специфичната цел са 
представени проекти, разделени в седем групи, определени от различните мерки. Тези групи 
включват проектите, които третират съответно модернизацията на градската среда, интеграция 

на целевите групи, висока заетост, повишена мобилност и достъпност. 
Градското възстановяване и развитие на избраната зона ще спомогне за постигане на визията, 
по-конкретно за превръщане на града в „привлекателен за хората“ град с „високо качество на 

живот и съхранена автентична среда“. Стратегията за развитие на зоната с преобладаващ 
социален характер е в синхрон с действащите стратегически и планови документи от всички 
нива. Тя ще подпомогне например териториалните приоритети на Националната стратегия за 

регионално развитие, сред които – „насърчаване интегрираното развитие на градовете“. 
Постигането на специфичната цел несъмнено залага и постигане приоритетите на Националната 
програма за развитие „България 2020”, насочени към подобряване на достъпа и качеството на 

образованието, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, както и 
постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния потенциал.  

Стратегията за развитие на зоната ще допринесе и за постигане на втората цел на регионалния 
план за развитие на северен централен район за планиране, а именно за „балансирано и 
устойчиво развитие на територията“, както и за третата цел: „подобряване качеството на живот и 

развитие на екологичната инфраструктура“ чрез осигуряване на здравословна и благоприятна 
жизнена среда и използване на възобновяеми енергийни източници. Специфичната цел за 
зоната подпомага и постигането на втората приоритетна цел на Областната стратегия за 

развитие на област Велико Търново – „Постигане на ново качество на социалната сфера и 
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жизнената среда, допринасящи за социална и трудова реализация на хората от областта и 

повишаване качеството им на живот“, чрез подкрепа за изолираните групи от населението, 
подобряване системите на образованието и културата и повишаване качеството на живот. 
Стратегията за развитие на зоната е в синхрон и с петия приоритет на Общинския план за 

развитие на Община Велико Търново – „Висок жизнен стандарт“. 
Стратегията за избраната зона е разработена в синхрон и допълняемост с посочените 
приоритети и цели на стратегическите и планови документи, като за целта са избрани и 

заложени групи проекти, чрез които да се постигне максимален синергичен ефект.  
Очакваните резултати от реализацията на тази група проекти са:  
• Рехабилитация на 179 многофамилни жилищни сгради. 

• Рехабилитация на 5 обекта на образователната инфраструктура 
• 14% икономия на енергия от повишаване нивото на енергийна ефективност на около 21480 

жилища. 

• Осигуряване на достъп за хора с увреждания 
• Реконструкция на 245601 м2 съществуващи публични пространства  

• Рехабилитация на 1200 м2 алеи и 4500м2 тротоари.  
• Изграждане на нова сграда за развитие на специализирана социална услуга за възрастни 

хора и и хора с увреждания с капацитет 130 човека 

• Изграждане на кризисен център за бездомни и социално слаби лица 
• Изграждане на общински комплекс за хранене, вкл. обществена трапезария за бездомни и 

социално слаби лица 

• Стимулиране образователната интеграция на рискови групи, малцинства и хора в 
неравностойно положение  

• Развитие на услугата „личен асистент“, „социален помощник“ и домаше н социален 

патронаж“ чрез наемане на повече лица 
• Изграждане на 3 бр. „Защитени жилища” за лица с умствена изостаналост по 10 души 

капацитет за деинституционализация на лица с умствена изостаналост от Домовете за 

възрастни с умствена изостаналост на територията на Община Велико Търново  
• Създаване на Дневни центрове за възрастни, хосписи и клубове по интереси;  

• Изграждане на 3 бр. „Центъра за настаняване от семеен тип” за лица с умствена 
изостаналост по 15 души капацитет 

• Изграждане на „Център за социална рехабилитация и интеграция” за лица с увреждания, с 

капацитет 40 души 
• Насърчаване на младежката заетост и заетостта за хора над 50 години 
• Заетост и работна среда за хора с увреждания 

• Повишаване квалификацията на учителите в детските градини и училищата 
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• Изграждане на паркинги и подземни гаражи  

• Разработване на транспортна схема с алтернативни маршрути  
• Развитие на енергоспестяващ и екологичен градски транспорт 
• Изграждане на велоалеи и велостоянки в кв.Чолаковци
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8.2. Индикативен списък на програмата за реализация 

Индикативният списък на програмата за реализация включва проектите и дейностите, 
предвидени за зоната за въздействие с преобладаващ социален характер /Зона С/, с общи 
параметри като проектна готовност, размер на инвестициите, източниците за финансиране и 

операциите от оперативните програми, към които съответните проекти имат отношение.  
Индикативният списък на програмата за реализация отчита текущото състояние на проекта, 
намерения, срокове за завършването, прогнозиране на евентуални рискове или други влияния. 

Изчислява съфинансиране на проекти, подадени в рамките на зоните за въздействие по 
отношение на проектите, свързани с градска среда или за територията на целия град по 
отношение на проектите със социално и икономическо значение.  

Индикативният списък отразява структурата на финансовите ресурси, т.е. средствата, които се 
очакват за изпълнението на проекти в рамките на ИПГВР.  
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Таблица 1. Индикативен списък за зона за въздействие от тип "зона с преобладаващ социален характер" в град Велико Търново, включена в ИПГВР 
като Зона С, включваща ж.к.Бузлуджа, ж.к.Чолаковци и ж.к.Зона Б. 
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1 2 3 4 5 6     7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Група проекти ЗС-1: Безопасна, 
обновена и привлекателна среда  

                              

Проект Зона ЗС-1.1: Достъпна 
архитектурна среда и подобряване 
безопасността на движението, и 
видеонаблюдение на пешеходни и 
зелени пространства 
/рампи, сигнални сфетофарни уредби, 

ОПРР 1.2   17   235     200     12     
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скосявания, асансьори към 
образователни обекти, на 
кръстовища, пешеходни пространства 
и зони за отдих и социална 
инфраструктура; поставяне на 
съоръжения за спиране паркирането 
по тротоари на главните улици 
/колчета, изолираща растителност/ 

Дейност ЗС-1.1.1: достъпна среда в 
ж.к.Чолаковци 

                

Дейност ЗС-1.1.2: достъпна среда в 
ж.к.Зона Б  

               

Дейност ЗС-1.1.2: достъпна среда в 
ж.к. Бузлуджа 

               

Проект Зона ЗС-1.2: 
Паркоустрояване, благоустрояване, 
изграждане на пешеходни алеи и 
поставяване на градско обзавеждане 
в публичните пространства 

ОПРР 1.2 
 

17   23 341     19 840     1 167       2 334                 

Дейност ЗС-1.2.1: зелени 
пространства в ж.к.Зона Б и 
ж.к.Бузлуджа 
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Дейност ЗС-1.2.2: зелени 
пространства в ж.к. Чолаковци 

               

Проект Зона ЗС-1.3: Съвременни 
средства за ориентация и 
информация- указателни и 
информационни табели в зоната 

ОПРР 1.2 
 

11   150     128     8       15                 

Група проекти ЗС-2: Обновяване и 
енергийна ефективност на 
жилищните комплекси 

        54300 46155 2715   5430             

Проект Зона ЗС-2.1: Основен ремонт, 
обновяване и енергийна ефективност 
на жилищните комплекси 

ОПРР 1.1   69 
Открита 

процедура 
54 300     46155 2715   5430             

Дейност ЗС-2.1.1.: жилищни 
комплекси в ж.к.Зона Б 

                

Дейност ЗС-2.1.2.: жилищни 
комплекси в ж.к.Бузлуджа 

               

Дейност ЗС-2.1.3.: жилищни 
комплекси в ж.к. Чолаковци 

               

Група проекти ЗС-3: Обновяване на 
образователна, културна и 
социална инфраструктура 

  
 

    3772 3206 189   377             
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Проект Зона ЗС-3.1: Рехабилитация, 
саниране и енергийна ефективност на 
образователна инфраструктура, вкл. 
обновяване на дворни пространства, 
детски и спортни площадки, ремонт 
на огради, видеонаблюдение  

ОПРР 1.3   52 
Открита 

процедура 
3 560     3026 178   356             

Дейност ЗС- 3.1.1:  ОДЗ „Ален Мак“      
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗС- 3.1.2:   ОДЗ „Рада 
Войвода“  

     
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗС- 3.1.3:  СОУ „Вела 
Благоева“ 

 
Технически 

проект 
  

Открита 
процедура 

                      

Дейност ЗС- 3.1.4: СОУ „Г.Сава 
Раковски“ и спортно училище 

     
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗС- 3.1.5:  СОУ „Владимир 
Комаров“  

     
Открита 

процедура 
                      

Проект Зона ЗС-3.2: Реконструкция на 
Народно читалище „Съзнание – 1936 
и внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, благоустрояване и 
рехабилитация на двор и ограда 

ОПРР 1.4 
Технически 

проект 
16 

Открита 
процедура 

87     74 4   9             
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Проект Зона ЗС-3.3: Рехабилитация, 
саниране и енергийна ефективност на 
Дом за стари хора „В.Ботева” 
/ул.„Иларион Драгостинов” 3/  

Програма 
„Красива 

България“ 

Технически 
проект 

16 
Открита 

процедура 
125     106 6   13             

Група проекти ЗС-4: Интеграция на 
маргинализирани групи и хора с 
увреждания  

        20758 17644 1038   2076             

Проект Зона ЗС-4.1: Изграждане на 
нова сграда за развитие на 
специализирана социална услуга за 
възрастни хора и  хора с увреждания 
с капацитет  130човека 

ОПРР 1.4   17 
Открита 

процедура 
4 276     3635 214   428             

Проект Зона ЗС-4.2: Изграждане на 
кризисен център  за бездомни и 
социално слаби лица 

ОПРР 1.4   15 
Открита 

процедура 
1 150     978 58   115             

Проект Зона ЗС-4.3: Изграждане на 
общински комплекс за хранене , 
включително обществена трапезария 
за бездомни и социално слаби лица 

ОПРР 1.4   15 
Открита 

процедура 
1 200     1020 60   120             
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Проект Зона ЗС-4.4: Стимулиране 
образователната интеграция на 
рискови групи, малцинства и хора в 
неравностойно положение 

ОПНОИР 
4.1/ 

ОПНОИР 
4.2 

  69 
Открита 

процедура 
3 200     2720 160   320             

Проект Зона ЗС-4.5: Развитие на 
услугата „личен асистент“, „социален 
помощник“ и домашен социален 
патронаж“ – наемане на повече лица 

ОПРЧР 2.2   69 
Открита 

процедура 
1 256     1068 63   126             

Проект Зона ЗС-4.6: Обмяна на опит и 
добри практики за работа с възрастни 
хора /за персонала на Дом за стари 
хора/ 

ОПРЧР 4   9 
Открита 

процедура 
324     275 16   32             

Проект Зона ЗС-4.7: Създаване на 
Дневни центрове за възрастни, 
хосписи и клубове по интереси; 

ОПРР 1.4   57 
Открита 

процедура 
3 670     1420 84   167             
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Проект Зона ЗС-4.8: Изграждане на 3 
бр. „Защитени жилища” за лица с 
умствена изостаналост по 10 души 
капацитет за деинституционализация 
на лица с умствена изостаналост от 
Домовете за възрастни с умствена 
изостаналост на територията на 
Община В. Търново в ж.к. Чолаковци) 

ОПРР 1.4   16 
Открита 

процедура 
1 870     1590 94   187             

Проект Зона ЗС-4.9: Изграждане на 3 
бр. „Центъра за настаняване от 
семеен тип” за лица с умствена 
изостаналост по 15 души капацитет, 
във връзка със стартиране на 
процеса по закриване на Дом за 
възрастни с умствена изостаналост с. 
Пчелище, общ. Велико Търново в ж.к. 
Зона В и доставка на 3 бр. 
специализирани транспортни 
средства 8+1 места /бус/ пригодени за 
хора с увреждания с рампа  

ОПРР 1.4   16 
Открита 

процедура 
3 600     3060 180   360             
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Проект Зона ЗС-4.10: Продължаваща 
социална услуга за деца с 
увреждания след навършване на 
пълнолетие към Дневен център за 
деца с увреждания - проектиране и 
изграждане на 1 бр. Дневен център за 
лица с увреждания - – корпус „Д” от 
СОУ „Г.С.Раковски” в УПИ IV, кв. 336 
гр. Велико Търново, с капацитет 40 
души 

ОПРР 1.4   16 
Открита 

процедура 
978     831 49   98             

Проект Зона ЗС-4.11: Проектиране и 
изграждане на 1 /един/ бр. „Център за 
социална рехабилитация и 
интеграция” за лица с увреждания, с 
капацитет 40 души като форма на 
съпътстваща социална услуга за 
предложените социални услуги от 
резидентен тип в обхвата на ж.к. Зона 
В  

ОПРР 1.4   16 
Открита 

процедура 
1 234     1049 62   123             

Група проекти ЗС-5: Насърчаване 
на заетостта сред всички групи от 
населението  

        8325 7076 416   833             
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Проект Зона ЗС-5.1: Насърчаване на 
младежката заетост и заетостта за 
хора над 50 години 

ОПРЧР 1   69 
Открита 

процедура 
6 235     5300 312   624             

Проект Зона ЗС-5.2:  Заетост и 
работна среда за хора с увреждания 

ОПРЧР 1   69 
Открита 

процедура 
967     822 48   97             

Проект Зона ЗС-5.3: Повишаване 
квалификацията на учителите в 
детските градини и училищата – 
обучения за интерактивни методи на 
преподаване 

ОПНОИР  
3.3 

  57 
Открита 

процедура 
1 123     955 56   112             

Група проекти ЗС-6: Достъпна 
архитектурна среда 

        4403 3743 220   440             

Проект Зона ЗС -6.1: Подобряване на 
градската среда в ж.к. "Чолаковци”: 
реконструкция и рехабилитация на 
улици, пешеходни алеи и тротоари и 
алейна връзка с ж.к.Бузлуджа, вкл. 
улично озеленяване /  
енергоспестяващо улично осветление 
и достъпна среда, вкл. следните 
действия: 

ОПРР 1.2   18 
Открита 

процедура 
4 233     3598 212   423             

Проект Зона ЗС-6.2: Изграждане на ОПРР 1.2 Технически 57 Открита 170     145 9   17             
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паркинги и подземни гаражи  проект процедура 

Група проекти ЗС-7:   Подобряване 
на мобилността и развитие на меки 
форми на транспорт  

        5970 5075 299   597             

Проект  Зона ЗС-7.1: Транспортна 
схема с алтернативни маршрути  ОПРР 8   13 

Открита 
процедура 50 

43 3   5             

Проект  Зона ЗС-7.2: Развитие на 
интегриран градски транспорт 

ОПРР 1.5   7 
Открита 

процедура 
5 134     4364 257   513             

Дейност ЗС - 7.2.1: закупуване на 10 
броя превозни средства  

    
Открита 

процедура 
                      

Проект  Зона ЗС-7.3: Изграждане на 
велоалеи и велостоянки в 
кв.Чолаковци 

ОПРР 1.2   18 
Открита 

процедура 
786 668 39   79             
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8.3. Оперативен план 

Оперативният план описва проектите и съставящите ги дейности като последователност с 
календарен график, като са описани всички действия, необходими за реализацията - от 
проектирането до реалната организация на строителството.  

Проектите на частни инвеститори се включват в графика, за да може да се съгласуват по време с 
другите мероприятия и да се търси синергичен ефект чрез споделяне на ресурси. 
В оперативния план се предвиждат и действия по управлението на реализацията.  Структурата на 

оперативния план е основа за бюджета по дейности.  
Оперативният план е основен инструмент за управление и контрол на изпълнението на ИПГВР.  
Оперативният план за проектите в зоната с преобладаващ социален характер е представен в 

Приложение 1. 
8.4. Бюджет 
Бюджетът се прави на ниво проект и тези бюджети се интегрират на ниво програма за 

реализация за зона. Бюджетите на ниво група проекти се обобщават в матрица - бюджет на 
интегрирания план съобразно матрицата, показана в Приложение №2.  

Ако проектът се финансира чрез Структурните фондове или друг финансов инструмент на ЕС, 
бюджетът на съответния проект се прави по матрица, указана в съответната покана за участие. 
В бюджета се указва кой се разпорежда със средствата.  

Бюджетът се прави по тримесечия, по години и сумарно. Бюджетът на ниво проект се прави по 
дейности, като се включват и дейностите по управление на проекта.  
Бюджетите са разработени въз основа анализ и остойностяване на необходимите интервенции, 

като се има предвид финансовото състояние на Община Велико Търново и е съблюдавана 
досегашната практика и капацитета на общината за управление на проекти от изминалия 
програмен период 2007-2013 г. При изготвянето на бюджетите са спазени следните ограничителни 

критерии: до 2% от общата стойност на проекта - за управление, до 1% - за публичност и 
визуализация, до 1% - за одит, до 5% - за проектиране и до 3% - за извършване на строителен и 
авторски надзор. 

Бюджетът по дейности за проектите в зоната с преобладаващ социален характер е представен в 
Приложение 2. 
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8.5. План-график за реализация на проектите в зоната за въздействие 

За контролиране на изпълнението на стратегията се използват различни  графични методи. 
Такива са линейните и мрежовите техники за изследване напредъка във времето на изпълнението 
на проектите, включени в програмата за реализация. Гантовите диаграми позволяват да се 

контролира продължителността на извършването на всеки проект.  
План-графикът е важен и ефикасен инструмент за организация, управление и контрол на 
изпълнението на ИПГВР във всичките му етапи (подготовка, изпълнение, оценка). Предложената 

схема напълно съответства на нивото на готовност на индивидуалните проекти за зоната с 
преобладаващ социален характер по време на работата на заинтересованите лица и наличната 
информация за условията и използването на финансовата подкрепа от отделните оперативни 

програми. Важно е да се определят ключови дати като начало и край на проектите, като се 
направи подробен график по години и съответно по шестмесечия за всяка година. 
План-график на проектите в Зона за въздействие от тип "зона с преобладаващ социален 

характер" в град Велико Търново е представен в приложение 3.  
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8.6. Управление и контрол, вкл. мерки за гарантиране на прозрачност и паралелен обществен 

контрол 

Програмата за реализация за тази зона за въздействие се управлява от Общинската 
администрация и Общинския съвет на община Велико Търново, която се намира на адрес град 

Велико Търново, площад "Майка България" 2. За целта е необходимо разработване на правила за 
мониторинг и контрол и създаване на механизъм за работа.  
Ето защо е препоръчително сформирането на група по управление, наблюдение и контрол на 

програмата за реализация за зоната с преобладаващ социален характер.  
Председател на групата по управление, наблюдение и контрол на ИПГВР следва да бъде кметът 
на общината, като препоръчително е той да възложи със заповед изпълнението на тази дейност 

на заместник-кмета с ресор „Устройство на територията и развитието“. Групата по управление, 
наблюдение и контрол ще се събира на тримесечни заседания в тесен състав и на шестмесечни 
заседания в разширен състав с представители на заинтересованите страни и партньори, 

образователната, научната и културната сфера, НПО и, граждани и граждански сдружения. 
Дейността на групата ще се отчита пред кмета на град  Велико Търново, чрез изготвянето на 

шестмесечни доклади за изпълнението на ИПГВР, които ще представят напредъка на плана и 
препоръки за отстраняване и широко обществено участие, прозрачност и контрол.  Веднъж 
годишно, след проведена годишна среща, ще се изготвя и годишен доклад за наблюдение и 
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препоръки, който идентифицира основни проблеми и предписва начини за тяхното отстраняване. 

След приемане на представения доклад от кмета на общината, той трябва да го внесе за 
разглеждане от общинския съвет. Разглеждането годишния доклади е предпоставка за по-
ефективен контрол и управление на ИПГВР. Навременното представяне на информация за 

напредъка, възникналите проблеми и разглеждането на предложения за промяна на плана, ще 
доведат успешно реализиране на главната цел и специфичните цели. Одобрените шестмесечни 
доклади ще подпомогнат изготвянето на годишния доклад за изпълнение на плана. Председателят 

на групата следва да определя датите за провеждане на заседанията на групата по наблюдение и 
контрол с помощта на общинската администрация.  
Експертите от дирекция "Строителство и устройство на територията", като експерти с най-богат 

професионален опит в дейността, трябва да бъдат структурно звено за синхронизация и 
организация, като подпомагат ръководителя на групата. Директора на дирекцията следва да бъде 
заместник-председател на групата.  

Интегрирането на различни политики и дейности налага екипната работа на много експерти от 
общинската администрация. За съставянето на екипа за съвместна работа са необходими 

ежемесечни срещи на вътрешно административните структури на общината, които са преките 
участници в процеса. Заместник-председателят на групата следва да бъде натоварен с 
организацията и изготвянето на докладите за резултатите от проведените срещи. Докладите 

трябва да бъдат представяни на председателя на групата и на кмета на общината.  
Звеното по вътрешен одит следва да бъде натоварено с одитирането и изготвянето на годишния 
доклад за дейността на групата по наблюдение и контрол, като този одит ще удостовери, че 

въведените правила и процедури се спазват.  
Директорът на дирекция "Общинско развитие" трябва да организира и контролира регулярност в 
предоставянето на информация за резултатите от проектите, предвидени за реализация в ИПГВР.  

Директорът на дирекция "Общинска собственост и обществени поръчки"  също следва да създаде 
и контролира такава организация. 
Ръководителят на Дирекция "Бюджет и финанси" трябва да организира и контролира дейността по 

събиране и предоставяне на статистическа информация, според нуждите за мониторинг на 
интегрирания план. 

Специалист от Дирекция "Бюджет и финанси" следва да бъде натоварен със задължението да 
актуализира финансовата информацията в информационната система за наблюдение и контрол.  
След като разгледа и одобри предложенията за изменения на програмата за реализация за зоната 

с преобладаващ социален характер, групата за управление и контрол изготвя доклад и го 
предоставя за одобрение на общинския съвет, след което – и на управляващия орган на ОП 
“Региони в растеж“. /МРРБ/. 

Организацията трябва ежегодно да следи, преглежда и прецизира разпределението на средствата 

http://www.bgregio.eu/
http://www.veliko-tarnovo.bg/bg/administraciya/administrativna-struktura/18/
http://www.veliko-tarnovo.bg/bg/administraciya/administrativna-struktura/17/
http://www.veliko-tarnovo.bg/bg/administraciya/administrativna-struktura/14/
http://www.veliko-tarnovo.bg/bg/administraciya/administrativna-struktura/15/
http://www.veliko-tarnovo.bg/bg/administraciya/administrativna-struktura/15/


 
 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  
№ BG161РО001/1.4-07/2010/008 

Проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в 
обхвата на три зони в гр. Велико Търново” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 

развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие 

 

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в 
обхвата на три зони в гр. Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не 
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.” 

248 
 

за отделните проекти и при обработката на мониторинговите доклади да работи с всички 

участници и партньори, вкл. частните инвеститори. При необходимост групата по наблюдение и 
контрол трябва да изработва специални доклади за напредъка на плана, които да отразяват 
настъпилите промени. 

Групата по управление, наблюдение и контрол следва да гарантира участието на партньорите и 
широката общественост, възможност за заинтересованите страни да задават въпроси и да дават 
предложения и коментари, както и да следят за промени и отклонения в специално създадента за 

целта информационна система. 
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Схема 13. Визуализация на група проекти „Безопасна, обновена и привлекателна среда“  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Схема 14. Визуализация на група проекти „Обновяване и енергийна ефективност на 

жилищните комплекси“ 
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Схема 15. Визуализация на група проекти „Обновяване на образователна, културна и 

социална инфраструктура“ 
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Схема 16. Визуализация на групи проекти „Достъпна архитектурна среда“ и 

„Подобряване на мобилността и развитие на меки форми на транспорт„ 
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9. Програма за реализация на зона на публични функции с висока обществена значимост 
в град Велико Търново 
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Програмата за реализация като компонент на ИПГВР представлява формално документно 

изложение на планирането, финансирането и управлението на проектите и дейностите, включени 
в зоната за въздействие.  
Настоящата програма за реализация е разработена за зона на публични функции с висока 

обществена значимост в град Велико Търново. 
Програмата за реализация са състои от следните раздели: анотация, индикативен списък, 
оперативен план, бюджет, управление и контрол.  

9.1. Анотация 
Предмет на програмата за реализация е обновяване на централнaта градска част в град Велико 
Търново / "Старата градска част, кв.Варуша и хълмът Царевец“/, определена като зона за 

въздействие под номер II в разработения за целия град ИПГВР. В обхвата на зоната попадат 
26.7% от административните и обществени сгради в града, 2643 жилища построени в периода 
1750-1949 г. година, спортен комплекс „Юнак“ и територията около тях. В зоната за въздействие 

живеят около 4652 жители със стандарт на живот около 6% по -висок от средните показатели за 
града. 

Специфичната цел на ИПГВР за тази зона е „съхраняване културния и научния потенциал, 
усъвършенстване на градската среда и повишаване капацитета на местното население“. За 
постигане на специфичната цел са представени проекти, разделени в девет групи, определени 

от различните мерки. Тези групи включват проектите, които третират съответно обновяване на 
административна, културна и образователна инфраструктура, модернизиране на публични 
пространства и зони за рекреация, подобряване на мобилността и развитие на меки форми на 

транспорт, модернизиране и съхраняване автентичността на градската среда, развитие на 
научния и административния капацитет и човешките ресурси.   

Градското възстановяване и развитие на избраната зона ще спомогне за постигане на визията, 

по-конкретно за превръщане на града в „интелигентен европейски град, водещ образователен, 
туристически и културен център“. Стратегията за развитие на зоната на публични функции с 
висока обществена значимост е в синхрон с действащите стратегически и планови документи от 

всички нива. Стратегията е в синхрон с целите на „Стратегия Европа 2020“ за повишаване на 
заетостта, повишаване дела на разходите за научно -изследователска и развойна дейност и 

повишаване на енергийната ефективност. Специфичната цел за зоната допринася за постигане 
на шестия приоритет на Териториален дневен ред на ЕС 2020, а именно – „управление и 
обвързване на природните и културни ценности“. Стратегията подкрепя и шестия приоритет на 

Национална програма за развитие „България 2020”, насочен към укрепване на 
институционалната среда за по-висока ефективност на публичните услуги за гражданите и 
бизнеса. По отношение на националната стратегия за регионално развитие, специфичната цел 

за зоната е пряко свързана с постигането на втория приоритет към първата стратегическа цел: 
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„Развитие на устойчиви форми на туризъм и на културните и творчески индустрии в районите“, 

както и на първия и третия приоритет към втората стратегическа цел, насочени към 
„Подобряване достъпа до образователни, здравни, социални и културни услуги и развитие на 
спортната инфраструктура в районите“ и „Развитие  капацитета на националните, регионалните и 

местните власти за стратегическо планиране и подобряване управлението на регионалното 
развитие. 
Стратегията за градско обновяване и развитие на зоната допринася и за постигане на третия 

приоритет към първата цел на Регионалния план за развитие на Северен централен район за 
планиране: „Развитие на разнообразни форми на туризъм“, на втория приоритет към втората 
цел – „Развитие на градските центрове“ и третия приоритет към втората цел – „Постигане на 

вътрешно регионална социална кохезия, осигуряваща пространствена деконцентрация на 
градските функции“, насочен към повишаване качеството на административните услуги, 
подобряване на материално-техническата база в сферата на здравеопазването, социалните, 

образователните и културните услуги. Синхрон се наблюдава и по отношение на втория 
приоритет към третата цел, който залага на „Адаптиране на политиките и системите за 

образование, обучение и заетост към пазара на труда“ и четвъртия приоритет към същата цел, 
визиращ „Развитие на гражданското общество и укрепване на административния капацитет на 
институциите“. Съответствието с областната стратегия за развитие на област Велико Търново е 

обусловено от пряката връзка с Приоритетна цел 1: “икономически динамизъм и регионална 
конкурентноспособност”, целяща атрактивна бизнес среда, стимулирани нови технологии и 
развитие на икономика на знанието, подобряване на организацията и качеството на човешките 

ресурси, както и с Приоритетна цел 3: “качество на живота” и Приоритетна цел 5: “устойчив 
алтернативен туризъм”, където град Велико Търново фигурира като дестинация с потенциал за 
развитие на културен и конгресен туризъм.  Съответствие съществува и по отношение тървия, 

втория и петия приоритет на Общинския план за развитие на Община Велико Търново: 
„Устойчива икономика и регионална конкурентноспособност“, „Устойчив туризъм“ и „Висок 
жизнен стандарт. 

Стратегията за градско възстановяване и развитие е разработена в допълняемост към 
посочените приоритети, като са подбрани и организирани групи пр оекти за постигане на 

максимален синергичен ефект. 
 
Очакваните резултати от реализацията на тази група проекти са: 

 Рехабилитация на 10 административни и обществени сгради. 

 8% икономия на енергия от повишаване нивото на енергийна ефективност на 10 

административни и обществени сгради 

 Обновяване на 25 многофамилни жилищни сгради 
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 Рехабилитация на 5 обекта на образователната инфраструктура 

 Рехабилитация на 6 обекта на културната инфраструктура 

 Експониране и адаптация на културно наследство  

 Изграждане на военен музей, нова библиотека, младежки арт център, туристически 
център, музей на фотографията и експозиционен център  

 Обновяване на спортна инфраструктура 

 Осигуряване на достъп за хора с увреждания 

 Реконструкция на 4 изгледни площадки с площ от 29965м2. 

 Построяване на 3 нови детски площадки.  

 Рехабилитация на 18226 м2 улици и 11400 м2 тротоари.  

 Реновиране на пешеходни пространства- 4 площада с площ 4505м2. 

 Развитие на конгресен и фестивален туризъм 

 Реконструкция на стари автентични елементи на градското обзавеждане 

 Реконструкция на 3 обществени паркинга  
 Изграждане на велоалея и велостоянки   

 Стимулиране на научните изследвания в Център за квалификация и 
преквалификация и филиал на БАН 

 Преквалификация на кадри в различни сектори за адаптивност на пазара на труда 
 

http://www.bgregio.eu/


 
 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  
№ BG161РО001/1.4-07/2010/008 

Проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в 
обхвата на три зони в гр. Велико Търново” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 

развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие 

 

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата 
на три зони в гр. Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално 
развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се 
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9.2. Индикативен списък на програмата за реализация 

Индикативният списък на програмата за реализация включва проектите и дейностите, предвидени 
за зоната за въздействие с на публични функции с висока обществена значимост /Зона П/, с общи 
параметри като проектна готовност, размер на инвестициите, източниците за финансиране и 

операциите от оперативните програми, към които съответните проекти имат отношение.  
Индикативният списък на програмата за реализация отчита текущото състояние на проекта, 
намерения, срокове за завършването, прогнозиране на евентуални рискове или други влияния. 

Изчислява съфинансиране на проекти, подадени в рамките на зоните за въздействие по отношение 
на проектите,свързани с градска среда или за територията на целия град по отношение на 
проектите със социално и икономическо значение.  

Индикативният списък отразява структурата на финансовите ресурси, т.е. средствата, които се 
очакват за изпълнението на проекти в рамките на ИПГВР.  
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Таблица 1. Индикативен списък за зона за въздействие от тип "зона на публични функции с висока обществена значимост " в град Велико Търново, 
включена в ИПГВР като Зона П "Старата градска част, кв.Варуша и хълмът Царевец“ 
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Група проекти ЗП-1: Обновяване и 
енергийна ефективност на 
административни и обществени сгради 

        6590 5602 330   659             

Проект    Зона ЗП-1.1: Основен ремонт, 
обновяване и енергийна ефективност на 
административни и обществени сгради, 
достъпна среда и видеонаблюдение 

ОПРР 1.1   57 
Открита 

процедура 
4 750     4038 238   475             

Дейност ЗП - 1.1.1: Община Велико 
Търново 

     
Открита 

процедура 
                      

http://www.bgregio.eu/


 
 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  
№ BG161РО001/1.4-07/2010/008 

Проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в 
обхвата на три зони в гр. Велико Търново” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие 

 

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на три зони в гр. Велико Търново”, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност 
за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 
съюз и Управляващия орган.” 

258 
 

Дейност    ЗП - 1.1.2:  Централен военен 
архив  

     
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 1.1.3: Административен съд       
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП- 1.1.4: Oбластна 
администрация  

     
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 1.1.5:  ТД на НАП      
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 1.1.6:   РЗОК      
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 1.1.7:   Административна 
сграда КНСБ – ул.Хр.Ботев 2 

     
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 1.1.8: Държавен архив, 
ул.Читалищна 2 

     
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП- 1.1.9:   Архивохранилищна 
сграда, пл.Съединение 1 

     
Открита 

процедура 
                      

ДейностЗП- 1.1.10:   Архивохранилище, 
пл.Съединение 2 

     
Открита 

процедура 
                      

Проект Зона ЗП-1.2: Основен ремонт, 
обновяване и енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради по 

ОПРР 1.1   57 
Открита 

процедура 
1 840     1564 92   184             
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главните улици на Стария град 

Дейност ЗП - 1.2.1.: многофамилни 
жилищни сгради по ул. „Независимост” 

               

Дейност ЗП - 1.2.2.: многофамилни 
жилищни сгради по ул. „Ст.Стамболов”                

Дейност ЗП - 1.2.3.: многофамилни 
жилищни сгради по ул. „Опълченска” 

               

Дейност ЗП - 1.2.4.: многофамилни 
жилищни сгради по ул. „Ив.Вазов”                

Дейност ЗП - 1.2.5.: многофамилни 
жилищни сгради по ул. „Читалищна”                

Дейност ЗП - 1.2.6.: многофамилни 
жилищни сгради на пл.”Цар Асен” 

               

Дейност ЗП - 1.2.7.: многофамилни 
жилищни сгради по ул.„Н.Пиколо” 

               

Дейност ЗП - 1.2.7.: многофамилни 
жилищни сгради по ул. ул. „Гурко” 

               

Група проекти ЗП-2:  Модернизиране 
на образователна, културна и спортна 
инфраструктура 

        9070 7710 454   907             
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Проект    Зона ЗП-2.1: Обновяване и 
енергийна ефективност на образователна 
инфраструктура, вкл. дворни 
пространства, достъпна среда и 
видеонаблюдение 

ОПРР 1.3/ 
ОПРР 2 

  57 
Открита 

процедура 
4 600     3910 230   460             

Дейност ЗП - 2.1.1: ВТУ Стопански 
факултет 

 ОПРР 2     
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 2.1.2: ВТУ Факултет по 
изобразително изкуство 

 ОПРР 2     
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 2.1.3: Хуманитарна  
гимназия  "Св. Св. Кирил и Методий" и ОУ 
„Христо Ботев“ 

ОПРР 1.3 
Технически 

проект 
  

Открита 
процедура 

                      

Дейност ЗП - 2.1.4: Старопрестолна 
гимназия по икономика 

 ОПРР 2     
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 2.1.5: ОДЗ „Пролет”   ОПРР 1.3 
Технически 

проект 
  

Открита 
процедура 

                      

Проект    Зона ЗП-2.2: Обновяване на 
спортна инфраструктура 

ОПРР 1.4/ 
Финансов 
инженерин

г 

  57 
Открита 

процедура 
1 500     1275 75   150             

Дейност ЗП - 2.2.1: Спортен комплекс      Открита                       
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Юнак процедура 

Дейност ЗП - 2.2.2: Тенис кортове       
Открита 

процедура 
                      

Проект    Зона ЗП-2.3: Обновяване и 
енергийна ефективност на културна 
инфраструктура, вкл. околно 
пространство, достъпна среда и 
видеонаблюдение 

ОПРР 1.4/ 
Финансов 
инженерин

г 

  57 
Открита 

процедура 
2 970     2525 149   297             

Дейност ЗП - 2.3.1:  Къща-музей „Леон 
Филипов“ 

ОПРР 1.4/ 
Финансов 
инженерин
г 

    
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 2.3.2:  Музей „Нова история“ 

ОПРР 1.4/ 
Финансов 
инженерин
г 

    
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 2.3.3: Музей „Възраждане и 
учредително събрание”, Археологически 
музей, Народна библиотека 
„П.Р.Славейков”  

ОПРР 1.4/ 
Финансов 
инженерин
г 

Технически 
проект 

  
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 2.3.4:  Читалище Надежда 
1869  

 ОПРР 1.4     
Открита 

процедура 
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Дейност ЗП - 2.3.5:  Читалище 
„П.Р.Славейков” кв.Варуша 

 ОПРР 1.4     
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 2.3.6:  Художествена 
галерия ”Иван Христов” 

 ОПРР 1.4/ 
Финансов 
инженерин
г 

    
Открита 

процедура 
                      

Група проекти ЗП-3:   Опазване и 
промотиране на културното 
наследство и туризма 

        15210 12929 761   1521             

Проект Зона ЗП-3.1: Експониране и 
адаптация на културно наследство 

ОПРР 5/ 
Финансов 
инженерин
г 

  81 
Открита 

процедура 
6 160     5236 308   616             

Дейност ЗП - 3.1.1:    Архитектурно- 
музеен резерват Царевец  

     
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 3.1.2: Църквата 
„Св.Св.Константин и Елена” и 
камбанарията 

     
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 3.1.3:  църквата „Св.Спас”      
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 3.1.4:  Шишманова баня      
Открита 

процедура 
                      

http://www.bgregio.eu/


 
 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  
№ BG161РО001/1.4-07/2010/008 

Проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в 
обхвата на три зони в гр. Велико Търново” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие 

 

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на три зони в гр. Велико Търново”, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност 
за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 
съюз и Управляващия орган.” 

263 
 

Дейност ЗП - 3.1.5:  паметника на 
Обесените поборници в кв.Варуша 

     
Открита 

процедура 
                      

Проект    Зона ЗП-3.2:  Изграждане и 
оборудване на военен музей, нова 
библиотека, младежки арт център, 
туристически център, музей на 
фотографията и експозиционен център в 
Старото военно училище 

ОПРР 1.4/ 
Финансов 
инженерин

г 

  81 
Открита 

процедура 
5 200     4420 260   520             

Дейност ЗП - 3.2.1:  Изграждане на 
военен музей 

               

Дейност ЗП - 3.2.2:  Изграждане на нова 
библиотека 

               

Дейност ЗП - 3.2.3:  Изграждане на 
младежки арт център 

               

Дейност ЗП - 3.2.4:  Изграждане на 
туристически център 

               

Дейност ЗП - 3.2.5:  Изграждане на музей 
на фотографията и експозиционен център 

               

Проект Зона ЗП-3.3:  Развитие на 
конгресен и фестивален туризъм – 
организиране на иновативни културни 
събития 

ОПРР 5/ 
Финансов 
инженерин
г 

  81 
Открита 

процедура 
3500 2975 175   350             
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Проект Зона ЗП-3.4: Проектиране и 
разширяване на Мултимедийния център 
на ул.”Пиколо”, административната 
сграда на РИМ 

ОПРР 1.4/ 
Финансов 
инженерин
г 

  33 
Открита 

процедура 
350 298 18   35             

Група проекти ЗП-4: Модернизиране на 
публични пространства и зони за 
рекреация 

        517 439 26   52             

Проект Зона ЗП-4.1: Реновиране на 
пешеходни пространства 

ОПРР 1.2   20 
Открита 

процедура 
160 136 8   16             

Дейност ЗП - 4.1.1: пл. "Съединение" - 
въвеждане на енергоспестяващо улично 
осветление; проектиране на дъждовна 
канализация; поставяне на указателни и 
информационни табели); елементи на 
градското обзавеждане  

 
Технически 

проект 
  

Открита 
процедура 

                      

Дейност ЗП - 4.1.2:   пл. Велчова завера      
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 4.1.3:  пл.”Поборнически”      
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 4.1.4:  възрожденския 
площад „Самоводски пазар”, чешмата, 
осветлението и зелената площ при 

     
Открита 

процедура 
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паметника на „Ем. Станев” 

Проект Зона ЗП-4.2:  Реконструкция и 
рехабилитация на изгледните площадки 
по ул. „Стефан Стамболов” 

ОПРР 1.2 
Технически 

проект 
33 

Открита 
процедура 

75 64 4   8             

Дейност ЗП - 4.2.1: Реконструкция на 
изгледна площадка (като част от 
пешеходната зона). 

     
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 4.2.2:  Въвеждане на 
енергоспестяващо улично осветление. 

     
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 4.2.3: Поставяне на 
указателни и информационни табели  

     
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 4.2.4: Елементи на 
градското обзавеждане  

     
Открита 

процедура 
                      

Проект Зона ЗП-4.3:  Обновяване и 
поддръжка на улично озеленяване и 
градско обзавеждане 

ОПРР 1.2   21 
Открита 

процедура 
65 55 3   7             

Дейност ЗП - 4.3.1: .Ремонт и 
реставрация на сграфитопаната - 4 бр. 
при изгледната площадка 
ул.”Ст.Стамболов”, пл.Велчова Завера и 
ул. ”Опълченска”  

      
Открита 

процедура 
                      

http://www.bgregio.eu/


 
 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  
№ BG161РО001/1.4-07/2010/008 

Проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в 
обхвата на три зони в гр. Велико Търново” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие 

 

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на три зони в гр. Велико Търново”, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност 
за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 
съюз и Управляващия орган.” 
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Проект Зона ЗП-4.4:  Реконструкция на 
стари автентични елементи на градското 
обзавеждане 

ОПРР 1.2   21 
Открита 

процедура 
105 89 5   11             

Проект Зона ЗП-4.5:  Създаване на 
акценти в градската среда – галерии на 
открито с произведения на изкуството от 
хранилищата на културните институции и 
други. 

ОПРР 1.2   81 
Открита 

процедура 
112 95 6   11             

Група проекти ЗП-5: Достъпна, 
безопасна и приобщаваща физическа 
среда 

        51693 43939 2585   5169             

Проект Зона ЗП-5.1: Интегриран проект за 
воден цикъл на гр.Велико Търново - II 
част 

 ОПОС 1   33 
Открита 

процедура 
43898 37313 2195   4390             

Проект Зона ЗП-5.2:  Градска среда в 
старата градска част - Реконструкция, 
рехабилитация на уличната мрежа, 
прилежащи тротоари, пешеходни алеи, 
въвеждане на енергоспестяващо улично 
осветление, поставяне на указателни и 
информационни табели, елементи на 
градското обзавеждане  

ОПРР 1.2 
Технически 

проект 
45 

Открита 
процедура 

6376 5420 319   638             
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Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  
№ BG161РО001/1.4-07/2010/008 

Проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в 
обхвата на три зони в гр. Велико Търново” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие 

 

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на три зони в гр. Велико Търново”, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност 
за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 
съюз и Управляващия орган.” 
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Дейност ЗП - 5.2.1: ул.„Независимост”      
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 5.2.2:  ул.„Стефан 
Стамболов” 

     
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 5.2.3:  ул.„Генерал Гурко”      
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 5.2.4:  ул.„Колю Фичето”      
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 5.2.5:  ул.„10-ти февруари”      
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 5.2.6: ул.„Пролет” 
 

    
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 5.2.7:  ул.„Митрополит 
Панарет Рашев” 

 
    

Открита 
процедура 

                      

Дейност ЗП - 5.2.8:  ул.„Велчо 
Джамджията” 

 
    

Открита 
процедура 

                      

Дейност ЗП - 5.2.9: ул.„Александър 
Добринов” 

 
    

Открита 
процедура 

                      

Дейност ЗП - 5.2.10:  ул.„Ефрем 
Попхристов” 

 
    

Открита 
процедура 

                      

Дейност ЗП - 5.2.11:  ул.„Д-р Лонг” 
 

    
Открита 

процедура 
                      

http://www.bgregio.eu/


 
 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  
№ BG161РО001/1.4-07/2010/008 

Проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в 
обхвата на три зони в гр. Велико Търново” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие 

 

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на три зони в гр. Велико Търново”, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност 
за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 
съюз и Управляващия орган.” 
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Дейност ЗП - 5.2.12:  ул.„Крайбрежна” 
 

    
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 5.2.13:  ул.„Максим 
Райкович” 

 
    

Открита 
процедура 

                      

Дейност ЗП - 5.2.14:  ул.„Тунел” 
 

    
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 5.2.15:  ул.„Иван Вазов” 
 

    
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 5.2.16:  ул.„Читалищна” 
 

    
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 5.2.17:   ул.„Йордан 
Инджето” 

 
    

Открита 
процедура 

                      

Дейност ЗП - 5.2.18:  ул.„Христо Иванов 
Войводата” 

 
    

Открита 
процедура 

                      

Дейност ЗП - 5.2.19:  ул.„Михаил 
Кефалов” 

 
    

Открита 
процедура 

                      

Дейност ЗП - 5.2.20:  ул.„П. Богданов” 
 

    
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 5.2.21:  ул.„Шейново” 
 

    
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 5.2.22:  ул.„Киро Толешков” 
 

    
Открита 

процедура 
                      

http://www.bgregio.eu/


 
 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  
№ BG161РО001/1.4-07/2010/008 

Проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в 
обхвата на три зони в гр. Велико Търново” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие 

 

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на три зони в гр. Велико Търново”, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност 
за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 
съюз и Управляващия орган.” 
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Дейност ЗП - 5.2.23:  ул.„8 – ма дружина” 
 

    
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 5.2.24: ул.„Цани Гинчев” 
 

    
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 5.2.25:  ул.„Силвестър 
Пенов” 

 
    

Открита 
процедура 

                      

Дейност ЗП - 5.2.26: пл.„Съединение” 
 

    
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 5.2.27: ул.„Георги Сава 
Раковски” 

 
    

Открита 
процедура 

                      

Дейност ЗП - 5.2.29:  ул.„Поп Матей 
Преображенски” 

 
    

Открита 
процедура 

                      

Дейност ЗП - 5.2.30:  пл.„Самоводски 
пазар” 

 
    

Открита 
процедура 

                      

Дейност ЗП- 5.2.31:  ул.„Възстаническа” 
 

    
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 5.2.32:  ул.„Капитан Дядо 
Никола” 

 
    

Открита 
процедура 

                      

Дейност ЗП - 5.2.33: ул.„Драгоман” 
 

    
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 5.2.34:  ул.„Медникарска” 
 

    
Открита 

процедура 
                      

http://www.bgregio.eu/


 
 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  
№ BG161РО001/1.4-07/2010/008 

Проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в 
обхвата на три зони в гр. Велико Търново” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие 

 

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на три зони в гр. Велико Търново”, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност 
за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 
съюз и Управляващия орган.” 
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Дейност ЗП - 5.2.35: ул.„Кирил и Методий” 
 

    
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 5.2.36:  ул.„Поборническа” 
 

    
Открита 

процедура 
                      

 Дейност ЗП - 5.2.37: ул.„П.Р. Славейков” 
 

    
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 5.2.38: Благоустрояване на 
ул.”Гурко”, като един от туристическите 
маршрути, на парапети, осветление, 
каменна настилка 

 

    
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 5.2.39: ул”Г.Мамарчев” 
включително разрушените стъпала до 
пл.”Велчова завера” 

 
    

Открита 
процедура 

                      

Дейност ЗП - 5.2.40: улица ”Крайбрежна” 
като атрактивна коммуникация 

 
    

Открита 
процедура 

                      

Дейност ЗП - 5.2.41:  главните улици на 
Стария град 

 
    

Открита 
процедура 

                      

Проект Зона ЗП-5.3:  Модернизация и 
изграждане на детски площадки   

ОПРР 1.2   33 
Открита 

процедура 
143 122 7   14             

http://www.bgregio.eu/


 
 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  
№ BG161РО001/1.4-07/2010/008 

Проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в 
обхвата на три зони в гр. Велико Търново” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие 

 

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на три зони в гр. Велико Търново”, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност 
за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 
съюз и Управляващия орган.” 
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Проект    Зона ЗП-5.4:  Поставяне на 
съоръжения за намаляване на скоростта 
и ограничаване на паркирането по 
пешеходни пространства и тротоари към 
главните улици /колчета, изолираща 
разтителност, огради/  

ОПРР 1.2   33 
Открита 

процедура 
398 338 20   40             

Проект Зона ЗП-5.5: Улесняване на 
достъпа на хора с увреждания в 
градската среда и към административни и 
обществени сгради 

 ОПРР 1.2   41 
Открита 

процедура 
120 102 6   12             

Дейност ЗП - 5.5.1:  сигнални светофари и 
информационни средства за незрящи 
хора, асансьори към административни и 
обществени сгради 

 

    
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 5.5.2:  до културни ценности 
и музеи  

 
    

Открита 
процедура 

                      

Проект Зона ЗП-5.6: Реконструкция на 
обществени паркинги 

ОПРР 1.2   57 
Открита 

процедура 
510 434 26   51             

Дейност ЗП - 5.6.1:  на ул. „Крайбрежна” - 
в УПИ ІV кв.329А, вкл. реконструкция на 
пешеходна връзка (стъпала) 

 
Технически  

проект 
  

Открита 
процедура 

                      

Дейност ЗП - 5.6.2:  към сграда ТД на НАП      Открита                       
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Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  
№ BG161РО001/1.4-07/2010/008 

Проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в 
обхвата на три зони в гр. Велико Търново” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие 

 

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на три зони в гр. Велико Търново”, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност 
за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 
съюз и Управляващия орган.” 
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и подход към университета процедура 

Дейност ЗП - 5.6.3: двора на Хуманитарна 
гимназия „Св.К.и Методий” 

 
    

Открита 
процедура 

                      

Проект Зона ЗП-5.7:  Обновяване на 
обществените тоалетни в публичните 
пространства и приспособяване за хора с 
увреждания 

ОПРР 1.2   21 
Открита 

процедура 
248 211 12   25             

Дейност ЗП - 5.7.1: обществената 
тоалетна на ул. „Георги Сава Раковски” № 
29 

 
Технически 

проект 
  

Открита 
процедура 

                      

Дейност ЗП - 5.7.2:  УПИ ІV кв.329А 
 

    
Открита 

процедура 
                      

Група проекти ЗП-6:  Подобряване на 
мобилността и развитие на меки 
форми на транспорт 

        1450 1233 73   145             

Проект Зона ЗП-6.1: Изграждане на 
велоалея и велостоянки по 
ул.Крайбрежна 

ОПРР 1.2   81 
Открита 

процедура 
1300 1105 65   130             

Проект    Зона ЗП-6.2:  Съвременни 
системи за ориентация и информация 

ОПРР 1.2   29 
Открита 

процедура 
150 128 8   15             

Група проекти ЗП-7: Повишаване         6023 5120 301   602             
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капцитета на местната администрация 

Проект Зона ЗП-7.1: Обучение на 
управленските екипи и работещите в 
местните административни структури 

ОПДУ 1.2   81 
Открита 

процедура 
2678 2276 134   268             

Дейност ЗП - 7.1.1: езикови обучения за 
хора, ангажирани с международна 
дейност 

     
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 7.1.2: Работа с хора в 
неравностойно положение 

     
Открита 

процедура 
                      

Дейност ЗП - 7.1.3: Информационно-
комуникационни технологии 

     
Открита 

процедура 
                      

Проект Зона ЗП-7.2: Закупуване на нова 
техника в административните структури 

ОПДУ 2   24 
Открита 

процедура 
3345 2843 167   335             

Група проекти ЗП-8: Повишаване на 
образователното равнище и 
стимулиране на научния капацитет 

        3514 2987 176   351             

Проект Зона ЗП-8.1: Стимулиране на 
научните изследвания в Център за 
квалификация и преквалификация и 
филиал на БАН 

ОПНОИР 
1.1 

  81 
Открита 

процедура 
2754 2341 138   275             

Проект Зона ЗП-8.2: Обновяване и 
дигитализиране на научен фонд и 

ОПНОИР 
5.1 

  24 
Открита 

процедура 
760 646 38   76             
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закупуване на софтуер за незрящи хора в 
културните и образователни институции 

Група проекти ЗП-9: Повишаване 
квалификацията на кадровите ресурси  

        4450 3783 223   445             

Проект Зона ЗП-9.1: Осигуряване на 
заетост и достъпна работна среда за хора 
с увреждания 

ОПРЧР 1.1   81 
Открита 

процедура 
3200 2720 160   320             

Проект Зона ЗП-9.2: Обучение за работа 
със зависими хора, работа с насилници и 
деца жертва на насилие, превенция за 
изоставени деца  

ОПРЧР 2.3   81 
Открита 

процедура 
150 128 8   15             

Проект Зона ЗП-9.3: Преквалификация на 
кадри в различни сектори за адаптивност 
на пазара на труд 

ОПРЧР 1.3   81 
Открита 

процедура 
1100 935 55   110             
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9.3. Оперативен план 

Оперативният план описва проектите  и съставящите ги дейности като последователност с 
календарен график, като са описани всички действия, необходими за реализацията - от 
проектирането до реалната организация на строителството.  

Проектите на частни инвеститори се включват в графика, за да може да се съгласуват по време с 
другите мероприятия и да се търси синергичен ефект чрез споделяне на ресурси. 
В оперативния план се предвиждат и действия по управлението на реализацията.  

Структурата на оперативния план е основа за бюджета по дейности.  
Оперативният план за проектите в зоната на публични функции с висока обществена значимост е 
представен в Приложение 4. 

 
9.4. Бюджет 
Бюджетът се прави на ниво проект и тези бюджети се интегрират на ниво програма за 

реализация за зона. Бюджетите на ниво група проекти се обобщават в матрица - бюджет на 
интегрирания план съобразно матрицата, показана в Приложение №2.  

Ако проектът се финансира чрез Структурните фондове или друг финансов инструмент на ЕС, 
бюджетът на съответния проект се прави по матрица, указана в съответната покана за участие. 
В бюджета се указва кой се разпорежда със средствата.  

Бюджетът се прави по тримесечия, по години и сумарно. Бюджетът на ниво проект се прави по 
дейности, като се включват и дейностите по управление на проекта.  
Бюджетите са разработени въз основа анализ и остойностяване на необходимите интервенции, 

като се има предвид финансовото състояние на Община Велико Търново и е съблюдавана 
досегашната практика и капацитета на общината за управление на проекти от изминалия 
програмен период 2007-2013 г. При изготвянето на бюджетите са спазени следните ограничителни 

критерии: до 2% от общата стойност на проекта - за управление, до 1% - за публичност и 
визуализация, до 1% - за одит, до 5% - за проектиране и до 3% - за извършване на строителен и 
авторски надзор. 

Бюджетът по дейности за проектите в зоната на публични функции с висока обществена 
значимост е представен в Приложение 5. 
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9.5. План - график за реализация на проектите в зоната за въздействие 

План-графикът на изпълнение на проектите в зоната на публични функции с висока обществена 
значимост за периода до 2020г. е представен в Приложение 6.  
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9.6. Управление и контрол, вкл. мерки за гарантиране на прозрачност и паралелен 

обществен контрол 
Програмата за реализация за тази зона за въздействие се управлява от Общинската 
администрация и Общинския съвет на община Велико Търново, която се намира на адрес град 

Велико Търново, площад "Майка България" 2. За целта е необходимо разработване на правила за 
мониторинг и контрол и създаване на механизъм за работа.  
Ето защо е препоръчително сформирането на група по управление, наблюдение и контрол на 

програмата за реализация за зоната на публични функции с висока обществена значимост. 
Председател на групата по наблюдение и контрол на ИПГВР следва да бъде кметът на общината, 
като препоръчително е той да възложи със заповед изпълнението на тази дейност на заместник -

кмета с ресор „Устройство на територията и развитието“. Групата по управление, наблюдение и 
контрол ще се събира на тримесечни заседания в тесен състав и на шестмесечни заседания в 
разширен състав с представители на заинтересованите страни и партньори, образователната, 

научната и културната сфера, НПО и, граждани и граждански сдружения. Дейността на групата ще 
се отчита пред кмета на град Велико Търново, чрез изготвянето на шестмесечни доклади за 

изпълнението на ИПГВР, които ще представят напредъка на плана и препоръки за отстраняване и 
широко обществено участие, прозрачност и контрол. Веднъж годишно, след проведена годишна 
среща, ще се изготвя и годишен доклад за наблюдение и препоръки, който идентифицира основни 

проблеми и предписва начини за тяхното отстраняване. След приемане на представения доклад 
от кмета на общината, той трябва да го внесе за разглеждане от общинския съвет. Разглеждането 
годишния доклади е предпоставка за по-ефективен контрол и управление на ИПГВР. 

Навременното представяне на информация за напредъка, възникналите проблеми и 
разглеждането на предложения за промяна на плана, ще доведат успешно реализиране на 
главната цел и специфичните цели. Одобрените шестмесечни доклади ще подпомогнат 

изготвянето на годишния доклад за изпълнение на плана. Председателят на групата следва да 
определя датите за провеждане на заседанията на групата по наблюдение и контрол с помощта на 
общинската администрация.  

Експертите от дирекция "Строителство и устройство на територията" , като експерти с най-богат 
професионален опит в дейността, трябва да бъдат структурно звено за синхронизация и 

организация, като подпомагат ръководителя на групата. Директора на дирекцията следва да бъде 
заместник-председател на групата.  
Интегрирането на различни политики и дейности налага екипната работа на много експерти от 

общинската администрация. За съставянето на екипа за съвместна работа са необходими 
ежемесечни срещи на вътрешно административните структури на общината, които са преките 
участници в процеса. Заместник-председателят на групата следва да бъде натоварен с 

организацията и изготвянето на докладите за резултатите от проведените срещи. Докладите 
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трябва да бъдат представяни на председателя на групата и на кмета на общината.  

Звеното по вътрешен одит следва да бъде натоварено с одитирането и изготвянето на годишния 
доклад за дейността на групата по наблюдение и контрол, като този одит ще удостовери, че 
въведените правила и процедури се спазват.  

Директорът на дирекция "Общинско развитие" трябва да организира и контролира регулярност в 
предоставянето на информация за резултатите от проектите, предвидени за реализация в ИПГВР.  
Директорът на дирекция "Общинска собственост и обществени поръчки"  също следва да създаде 

и контролира такава организация. 
Ръководителят на Дирекция "Бюджет и финанси" трябва да организира и контролира дейността по 
събиране и предоставяне на статистическа информация, според нуждите за мониторинг на 

интегрирания план. 
Специалист от Дирекция "Бюджет и финанси" следва да бъде натоварен със задължението да 
актуализира финансовата информацията в информационната система за наблюдение и контрол.  

След като разгледа и одобри предложенията за изменения на програмата за реализация за зоната 
с преобладаващ социален характер, групата за управление и контрол изготвя доклад и го 

предоставя за одобрение на общинския съвет, след което – и на управляващия орган на ОП 
“Региони в растеж“. /МРРБ/. 
Организацията трябва ежегодно да следи, преглежда и прецизира разпределението на средствата 

за отделните проекти и при обработката на мониторинговите доклади да работи с всички 
участници и партньори, вкл. частните инвеститори. При необходимост групата по наблюдение и 
контрол трябва да изработва специални доклади за напредъка на плана, които да отразяват 

настъпилите промени. 
Групата по управление, наблюдение и контрол следва да гарантира участието на партньорите и 
широката общественост, възможност за заинтересованите страни да задават въпроси и да дават 

предложения и коментари, както и да следят за промени и отклонения в специално създадента за 
целта информационна система. 
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Схема 17. Визуализация на група проекти „Обновяване и енергийна ефективност на 

административни, обществени и жилищни сгради“  
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Схема 18. Визуализация на група проекти „Модернизиране на образователна, културна и 

спортна инфраструктура“ 
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Схема 19. Визуализация на група проекти „Опазване и промотиране на културното 

наследство и туризма“ 
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Схема 20. Визуализация на група проекти „Модернизиране на публични пространства и зони 

за рекреация“ 
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Схема 21. Визуализация на група проекти „Достъпна, безопасна и приобщаваща физическа 

среда“ 
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10. Програма за реализация на зона с потенциал за икономическо развитие 
в град Велико Търново 
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Програмата за реализация като компонент на ИПГВР представлява формално документно 

изложение на планирането, финансирането и управлението на проектите и дейностите, включени 
в зоната за въздействие.  
Настоящата програма за реализация е разработена за зона с потенциал за икономическо 

развитие в град Велико Търново. 
Програмата за реализация са състои от следните раздели: анотация, индикативен списък, 
оперативен план, бюджет, управление и контрол.  

10.1. Анотация 
Предмет на програмата за реализация е обновяване на икономическата зона в град Велико 
Търново, определена като зона за въздействие под номер III в разработения за целия град 

ИПГВР. В обхвата на зоната са съсредоточени около 24.5% от икономическите дейности в града, 
420 сгради построени в периода 1972-2010 г. година и територията около  тях .  
Специфичната цел на ИПГВР за тази зона е: насърчаване развитието на интелектуални и 

високотехнологични производствени зони, стимулиране на частния бизнес и 
обновяване на инфраструктурата. 

За постигане на специфичната цел са представени проекти, разделени в шест групи, определени 
от различните мерки. Тези групи включват проектите, които третират съответно обновяване на 
средата и производствената инфраструктура, повишаване квалификацията на работната сила и 

развитие на предприемачеството, икономически прогрес и развитие на иновациите.  

Градското възстановяване и развитие на избраната зона ще спомогне за постигане на визията, 
по-конкретно за превръщане на града във „водещ промишлен център с конкурентна икономика“. 

Стратегията за развитие на зоната с потенциал за икономическо развитие е в синхрон с 
действащите стратегически и планови документи от всички нива. Една от връзките е с 
Националната страегия за регионално развитие, където първият приоритет към първата 

стратегическа цел е „Активизиране на специфичния потенциал на регионалните и местните 
икономики чрез подкрепа за повишаване конкурентоспособността на малкия и средния бизнес“. 
Първата специфична цел също е насочена към стимулиране икономическото развитие на 

районите чрез подобряване на достъпа до производствените зони и инфраструктурата им. Третата 
специфична цел акцентира върху повишаване конкурентоспособността на районите чрез развитие 

на нови бизнес модели за МСП, въвеждане на нови технологии и иновации в МСП.  Допълняемост 
се наблюдава и по отношение на специфична цел 3 към третия приритет, насочена към ефективно 
използване на ресурсите чрез оптимизиране събирането на отпадъци и внедряване на 

съвременни технологии за разделно събиране, компостиране на биоразградимите отпадъци, 
рециклиране и екологично обезвреждане. 
Специфичната цел за зоната е в синхрон и с целите и приоритетите на Регионалния план за 

развитие на северен централен район за планиране, по конкретно на първата цел: Повишаване на 
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конкурентоспособността и постигане на ускорен растеж на икономиката на Северния централен 

район за планиране и първия приоритет към нея: „Индустриален растеж на база на икономика на 
знанието“, както и първия приоритет към третата цел: „Осигуряване на здравословна и 
благоприятна жизнена среда на основата на устойчиво управление на околната среда“.  

Постигането на специфичната цел за зоната ще благоприятства и за постигане на първата и 
втората приоритетна цел на Областната стратегия за развитие: „Икономически динамизъм и 
регионална конкурентноспособност“ и „Инфраструктура и околна среда“, посредством развитие на 

атрактивна бизнес среда, стимулирани нови технологии, обучения за местния бизнес, подобрен 
маркетинг за привличане на инвестиции, изграждане на ново технологично равнище на местната 
икономика чрез въвеждане на екологично чисти технологии.  Връзката с Общинския план за 

развитие е обусловена от първия приоритет: „устойчива икономика и регионална 
конкурентноспособност“ и третия приоритет: „Опазване на околната среда“. 
За добрата координация на стратегията за развитие на зоната и приоритетите и целите на 

стратегическите и планови документи, е организиран индикативен списък с групи проекти, които 
спомагат за постигане на оптимален синергичен ефект. 

Очакваните резултати от реализацията на тази група проекти са: 

 Рехабилитация на 20 производствени сгради 

 Рехабилитация на 3 обществени сгради 

 7% икономия на енергия от повишаване нивото на енергийна ефективност на 20 
производствени сгради 

 Рехабилитация на 20 производствени инсталации  

 Изграждане на 3 бр. „Центъра за настаняване от семеен тип” за лица с умствена 

изостаналост по 15 души капацитет 

 Осигуряване заетост за нискоквалифицирани кадри 

 Преквалификация на кадри в различни сектори на икономиката според нуждите на 

пазара на труда 

 Стажове за млади специалисти в различни направления 

 Осигуряване на Интернет достъп в зоната 

 Иновации и технологична модернизация на предприятия 

 Изграждане на панаирно градче  

 Ефективно третиране на отпадъците, сепариране и преработка 

 Бизнес маркетинг и маркетинг на възможностите за инвестиции 

 Рекламиране и промоция на икономическата дейност 
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10.2. Индикативен списък на програмата за реализация 

Индикативният списък на програмата за реализация включва проектите и дейностите,  
предвидени за зоната за въздействие с на публични функции с висока обществена значимост 
/Зона И/, с общи параметри като проектна готовност, размер на инвестициите, източниците за 

финансиране и операциите от оперативните програми, към които съответните про екти имат 
отношение.  
Индикативният списък на програмата за реализация отчита текущото състояние на проекта, 

намерения, срокове за завършването, прогнозиране на евентуални рискове или други влияния. 
Изчислява съфинансиране на проекти, подадени в рамките на зоните за въздействие по 
отношение на проектите,свързани с градска среда или за територията на целия град по 

отношение на проектите със социално и икономическо значение.  
Индикативният списък отразява структурата на финансовите ресурси, т.е. средствата, които се 
очакват за изпълнението на проекти в рамките на ИПГВР.  

http://www.bgregio.eu/


 
 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  
№ BG161РО001/1.4-07/2010/008 

Проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в 
обхвата на три зони в гр. Велико Търново” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие 

 

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на три зони в гр. Велико Търново”, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност 
за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 
съюз и Управляващия орган.” 

289 
 

Таблица 1. Индикативен списък за зона за въздействие от тип "зона с потенциал за икономическо развитие“ в град Велико Търново, включена в 
ИПГВР като Зона И "Западна индустриална зона“ 
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Група проекти ЗИ-1: Рехабилитация и 
модернизиране на градската среда 

        6568 5583 328   657             

Проект Зона ЗИ-1.1: Рехабилитация на улици и 
тротоари, играждане на паркинги, шумоизолираща 
зеленина, съоръжения за намаляване на скоростта 
по основни транспортни артерии, огради, енергийно 
ефективно осветление и осветени пътеки, 
видеонаблюдение 

ОПРР 1.2   57 
Открита 
процедура 

6364 5409 318   636             
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Проект Зона ЗИ-1.2: Паркоустройство и озеленяване 
на пространствата между производствените сгради 

ОПРР 1.2   69 
Открита 
процедура 

150 128 8   15             

Проект Зона ЗИ-1.3: Съвременни системи за 
информация и ориентация 

ОПРР 1.2   57 
Открита 
процедура 

54 46 3   5             

Група проекти ЗИ-2: Енергийна ефективност и 
обновяване на производствени сгради 

        45795 
3892

6 
2290   4580             

Проект Зона ЗИ-2.1: Обновяване и енергийна 
ефективност на обществени сгради: 

ОПРР 1.1   44 
Открита 
процедура 

2450 2083 123   245             

Дейност ЗИ - 2.1.1: АРР на ОДМВР 
 

                            

Дейност ЗИ - 2.1.2: Промишлена енергетика ВТ 
 

                            

Дейност ЗИ - 2.1.3: Топлофикация ВТ 
 

                            

Проект Зона ЗИ-2.2: Мерки за енергийно обновяване 
на производствени сгради 

ОПИК 3   68 
Открита 
процедура 

32000 
2720

0 
1600   3200             

Проект Зона ЗИ-2.3: Мерки за зелена икономика – 
изграждане на съоръжения за намаляване емисиите 
на вредни газове 

ОПИК 3   44 
Открита 
процедура 

11345 9643 567   1135             

Група проекти ЗИ-3:  Заетост, образование и 
преквалификация 

        13840 
1176

4 
692   1384             

Проект Зона ЗИ-3.1: Осигуряване заетост за 
нискоквалифицирани кадри 

ОПРЧР 1.1   81 
Открита 
процедура 

4400 3740 220   440             
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Проект Зона ЗИ-3.2:  Преквалификация на кадри в 
различни сектори на икономиката според нуждите на 
пазара на труда 

ОПРЧР 1.3   81 
Открита 
процедура 

1180 1003 59   118             

Проект Зона ЗИ-3.3: Стажове за млади специалисти 
в различни направления 

ОПРЧР 1.1   81 
Открита 
процедура 

6480 5508 324   648             

Проект Зона ЗИ-3.4:  Обучения за работещите за 
повишаване на квалификация, езикови и 
компютърни умения 

ОПРЧР 1.3   81 
Открита 
процедура 

1560 1326 78   156             

Проект    Зона ЗИ-3.5:  Осигуряване на Интернет 
достъп в зоната 

ОПИК 1   81 
Открита 
процедура 

220 187 11   22             

Група проекти ЗИ-4: Стимулиране на младите 
предприемачи  

        605 514 30   61             

Проект Зона ЗИ-4.1: Бизнес-обучение за млади 
предприемачи 

ОПРЧР 1.2   81 
Открита 
процедура 

180 153 9   18             

Проект Зона ЗИ-4.2:  Обучения за управленските 
екипи за организация и управление на проекти 

ОПДУ 1.2   81 
Открита 
процедура 

425 361 21   43             

Група проекти ЗИ-5: Стимулиране използването 
на интелигентни и иновативни производствени 
системи  

        56200 
4777

0 
2810   5620             

Проект Зона ЗИ-5.1: Иновации и технологична 
модернизация на предприятия 

ОПИК 1   81 
Открита 
процедура 

20000 
1870

0 
1100   2200             
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Проект Зона ЗИ-5.2: Въвеждане на модерни 
информационно-комуникациони технологии в 
предприятията 

ОПИК 1   69 
Открита 
процедура 

10000 8500 500   1000             

Проект Зона ЗИ-5.3: Повишаване ресурсната 
ефективност в предприятията 

ОПИК 3   72 
Открита 
процедура 

2400 2040 120   240             

Проект Зона ЗИ-5.4:  Изграждане на панаирно 
градче за изложения и конгреси 

ОПИК 2   32 
Открита 
процедура 

800 680 40   80             

Проект Зона ЗИ-5.5: Ефективно третиране на 
отпадъците, сепариране и преработка - екоиновации 

ОПОС 2   81 
Открита 
процедура 

21000 
1785

0 
1050   2100             

Група проекти ЗИ-6:  Реклама и промоция на 
икономическите дейности 

        3400 2890 170   340             

Проект Зона ЗИ-6.1: Бизнес маркетинг и маркетинг 
на възможностите за инвестиции 

ОПИК 4   81 
Открита 
процедура 

1800 1530 90   180             
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10.3. Оперативен план 
Оперативният план описва проектите и съставящите ги дейности като последователност с 

календарен график, като са описани всички действия, необходими за реализацията - от 
проектирането до реалната организация на строителството.  

Проектите на частни инвеститори се включват в графика, за да може да се съгласуват по време 
с другите мероприятия и да се търси синергичен ефект чрез споделяне на ресурси. 
В оперативния план се предвиждат и действия по управлението на реализацията.  

Структурата на оперативния план е основа за бюджета по дейности. 
Оперативният план за проектите в зоната с потенциал за икономическо развитие  е представен в 
Приложение 7. 

10.4. Бюджет 
Бюджетът се прави на ниво проект и тези бюджети се интегрират на ниво програма за 
реализация за зона. Бюджетите на ниво група проекти се обобщават в матрица - бюджет на 

интегрирания план.  
Ако проектът се финансира чрез Структурните фондове или друг финансов инструмент на ЕС, 
бюджетът на съответния проект се прави по матрица, указана в съответната покана за участие. 

В бюджета се указва кой се разпорежда със средствата.  
Бюджетът се прави по тримесечия, по години и сумарно. Бюджетът на ниво проект се прави по 

дейности, като се включват и дейностите по управление на проекта.  
Бюджетите са разработени въз основа анализ и остойностяване на необходимите интервенции, 
като се има предвид финансовото състояние на Община Велико Търново и е съблюдавана 

досегашната практика и капацитета на общината за управление на проекти от изминалия 
програмен период 2007-2013 г. При изготвянето на бюджетите са спазени следните 
ограничителни критерии: до 2% от общата стойност на проекта - за управление, до 1% - за 

публичност и визуализация, до 1% - за одит, до 5% - за проектиране и до 3% - за извършване на 
строителен и авторски надзор. 
Бюджетът по дейности за проектите в зоната с потенциал за икономическо развитие е представен 

в Приложение 8. 
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10.5. План - график за реализация на проектите в зоната за въздействие 
За контролиране на изпълнението на стратегията се използват различни графични мето ди. Такива 

са линейните и мрежовите техники за изследване напредъка във времето на изпълнението на 
проектите, включени в програмата за реализация. Гантовите диаграми позволяват да се 

контролира продължителността на извършването на всеки проект.  
План-графикът е важен и ефикасен инструмент за организация, управление и контрол на 
изпълнението на ИПГВР във всичките му етапи (подготовка, изпълнение, оценка). Предложената 

схема напълно съответства на нивото на готовност на индивидуалните проекти за зоната с 
преобладаващ социален характер по време на работата на заинтересованите лица и наличната 
информация за условията и използването на финансовата подкрепа от отделните оперативни 

програми. Важно е да се определят ключови дати като начало и край на проектите, като се 
направи подробен график по години и съответно по шестмесечия за всяка година.  
План-график на проектите в с потенциал за икономическо развитие е представен в приложение 9 .  
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10.6. Управление и контрол, вкл. мерки за гарантиране на прозрачност и паралелен 

обществен контрол 

Програмата за реализация за тази зона за въздействие се управлява от Общинската 
администрация и Общинския съвет на община Велико Търново, която се намира на адрес град 
Велико Търново, площад "Майка България" 2. За целта е необходимо разработване на правила 

за мониторинг и контрол и създаване на механизъм за работа.  
Ето защо е препоръчително сформирането на група по управление, наблюдение и контрол на 
програмата за реализация за зоната с потенциал за икономическо развитие . 

Председател на групата по наблюдение и контрол на ИПГВР следва да бъде кметът на 
общината, като препоръчително е той да възложи със заповед изпълнението на тази дейност на 
заместник-кмета с ресор „Устройство на територията и развитието“. Групата по управление, 

наблюдение и контрол ще се събира на тримесечни заседания в тесен състав и на шестмесечни 
заседания в разширен състав с представители на заинтересованите страни и партньори,  

образователната, научната и културната сфера, НПО и, граждани и граждански сдружения. 
Дейността на групата ще се отчита пред кмета на град Велико Търново, чрез изготвянето на 
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шестмесечни доклади за изпълнението на ИПГВР, които ще представят напредъка на плана и 
препоръки за отстраняване и широко обществено участие, прозрачност и контрол.  Веднъж 

годишно, след проведена годишна среща, ще се изготвя и годишен доклад за наблюдение и 
препоръки, който идентифицира основни проблеми и предписва начини за тяхното о тстраняване. 

След приемане на представения доклад от кмета на общината, той трябва да го внесе за 
разглеждане от общинския съвет. Разглеждането годишния доклади е предпоставка за по-
ефективен контрол и управление на ИПГВР. Навременното представяне на информация за 

напредъка, възникналите проблеми и разглеждането на предложения за промяна на плана, ще 
доведат успешно реализиране на главната цел и специфичните цели. Одобрените шестмесечни 
доклади ще подпомогнат изготвянето на годишния доклад за изпълнение на плана. 

Председателят на групата следва да определя датите за провеждане на заседанията на групата 
по наблюдение и контрол с помощта на общинската администрация.  
Експертите от дирекция "Строителство и устройство на територията", като експерти с най-богат 

професионален опит в дейността, трябва да бъдат структурно звено за синхронизация и 
организация, като подпомагат ръководителя на групата. Директора на дирекцията сл едва да 
бъде заместник-председател на групата.  

Интегрирането на различни политики и дейности налага екипната работа на много експерти от 
общинската администрация. За съставянето на екипа за съвместна работа са необходими 

ежемесечни срещи на вътрешно административните структури на общината, които са преките 
участници в процеса. Заместник-председателят на групата следва да бъде натоварен с 
организацията и изготвянето на докладите за резултатите от проведените срещи. Докладите 

трябва да бъдат представяни на председателя на групата и на кмета на общината.  
Звеното по вътрешен одит следва да бъде натоварено с одитирането и изготвянето на годишния 
доклад за дейността на групата по наблюдение и контрол, като този одит ще удостовери, че 

въведените правила и процедури се спазват. 
Директорът на дирекция "Общинско развитие" трябва да организира и контролира регулярност в 
предоставянето на информация за резултатите от проектите, предвидени за реализация в 

ИПГВР. 
Директорът на дирекция "Общинска собственост и обществени поръчки"  също следва да създаде 

и контролира такава организация. 
Ръководителят на Дирекция "Бюджет и финанси" трябва да организира и контролира дейността 
по събиране и предоставяне на статистическа информация, според нуждите за монито ринг на 

интегрирания план. 
Специалист от Дирекция "Бюджет и финанси" следва да бъде натоварен със задължението да 
актуализира финансовата информацията в информационната система за наблюдение и контрол. 

След като разгледа и одобри предложенията за изменения на програмата за реализация за 
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зоната с преобладаващ социален характер, групата за управление и контрол изготвя доклад и го 
предоставя за одобрение на общинския съвет, след което – и на управляващия орган на ОП 

“Региони в растеж“. /МРРБ/. 
Организацията трябва ежегодно да следи, преглежда и прецизира разпределението на 

средствата за отделните проекти и при обработката на мониторинговите доклади да работи с 
всички участници и партньори, вкл. частните инвеститори. При необходимост групата по 
наблюдение и контрол трябва да изработва специални доклади за напредъка на плана, които да 

отразяват настъпилите промени. 
Групата по управление, наблюдение и контрол следва да гарантира участието на партньорите и 
широката общественост, възможност за заинтересованите страни да задават въпроси и да дават 

предложения и коментари, както и да следят за промени и отклонения в специално създадента 
за целта информационна система. 
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Схема 22. Визуализация на група проекти „Рехабилитация и модернизиране на градската 
среда“ 

 
 

Схема 23. Визуализация на група проекти „Енергийна ефективност и обновяване на 

производствени сгради“ 
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11. Използвани процедури на обществено участие и партньорство при разработването на 

плана и мерки за осигуряване на прозрачност при изпълнението му 
 

Успешното изпълнение на стратегията на ИПГВР е възможно само при използване ресурсите на 

гражданското общество. В този контекст са използвани механизмите на социалното 
партньорство. 

Социологическите изследвания на живеещите и работещите в град Велико Търново формулират 
основните насоки за решаване проблемите на градското развитие, предизвикателствата и 
перспективите в следващия програмен период. За целта в началото на разработването на 

ИПГВР е проведено анкетно проучване сред 400 лица. В резултат е формулирано 
разпределението на обществените нагласи: 38% от анкетираните си представят града с 
подобрена инфраструктура и модернизирана градска среда, 30,5% виждат голям напредък на 

града в следващите 20 години, 9% от респондентите виждат ускорено развитие на туризма, 4% 
са песимисти и виждат влошаване на състоянието в града и само според 8% от хората промяна 
няма да настъпи. Използваните процедури на обществено участие включват използване на 

информационно-комуникационни технологии за широк обществен достъп по време  на 
изпълнението на проекта, организиране и провеждане на анкетни проучвания, фокус групи, 
експертни форуми и обществени обсъждания на ключови етапи от реализацията и постоянна 

комуникация със заинтересованите страни и работната група по проекта. 
На база сътрудничество и партньорство се генерират много идеи от организации, които работят в 

града, по-специално: нестопански организации, държавни органи, собственици на недвижими 
имоти и други. Потенциалните партньори са поканени предварително да участват във всички 
събития, свързани с разработването на ИПГВР, подготовката и изпълнението на проекти в 

определените зони за въздействие в рамките на установените възможни интервенции.  
Широката общественост има непрекъснат достъп до междинните резултати от изпълнението на 
плана, като за целта на сайта на общината периодично са представени презентационни, 

аналитични и графични материали, които запознават с проблемите, потенциалите за развитие на 
града, избраните зони за въздействие, визията и стратегическата част на плана. По време на 
изготвянето на ИПГВР са проведени и и разширени работни срещи с работната група и 

представителите на местната администрация, натоварена с наблюдението и изпълнението. 
През целия период на изпълнение на проекта, освен информационното обезпечаване и 

електронна комуникация, сайтът на общината предоставя възможност за обществено участие 
чрез разширени въпросници, анкети и отворени форми за набиране на проектни пред ложения и 
идеи за развитие. Всички материали по проекта са публично достъпни.  
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В следствие проведените срещи, експертни форуми и обществени обсъждания по време на 
разработването на първата част на интегрирания план, се оформят и най-важните групи, които 

могат да окажат влияние върху успеха на бъдещото развитие на града: местната администрация, 
професионалистите по градско планиране, бизнеса и местното население, включително 

представители на социалната сфера и гражданските сдружения.  Те са хората с май-много идеи и 
предложения и вземат най-активно участие в процеса. 
Всички проектни предложения по време на организираните фокус -групи, както и от електронната 

форма на уебсайта на Община Велико Търново, са взети в предвид и заложени в индикативния 
списък с проекти към съответната зона за въздействие. Окончателните индикативни списъци са 
предадени на работната група по проекта, която прецизира, допълва или променя обхвата и 

дефиницията на проектите. 
По време на изпълнението на ИПГВР също се предвижда широко гражданско участие. 
Комуникацията с обществеността ще бъде осигурена чрез уебсайта на общината, даващ 

възможност за наблюдение и коментари за работата на заинтересованите страни, както и 
наблюдение на изпълнението на проектите, с участието на експерти, които да р аботят за 
промени и допълнения; чрез доклади за изпълнението в местните медии; специализирани 

брошури или документи, съдържащи информация за изпълнението на проектите в ИПГВР; 
резултати чрез презентации на обществени обсъждания и събития за гражданите с партньори, 

представляващи завършените си проекти и др. Обществеността е информирана за избраните 
зони, предложените цели и дейности, за напредъка на ИПГВР - подготовката, изпълнението и 
подбора на проекти.  

За гарантиране на прозрачност при изпълнението на ИПГВР ще се грижи групата по управление, 
наблюдение и контрол и разработените механизми за мониторинг и контрол.  
Групата по управление, наблюдение и контрол ще предоставя непрекъснато цялата информация 

за хода на реализацията, като ще предоставя възможност за участие на представители на 
обществеността в работната група на ИПГВР и във всяко от организационните звена по 
управлението му. 
Заинтересованите лица ще имат възможност да предлагат промени в одобрения ИПГВР. 
Информацията свързана с наблюдението на изпълнението на ИПГВР ще се отразява 

последователно в единна информационна система към сайта на общината с цел повече 
публичност и прозрачност на процеса. Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на 
ИПГВР следва да осигурят информация за изготвяне на оценка на плана. 
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12. Идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори и 

бенефициенти  
Заинтересовани страни са тези, чиито интереси са засегнати от ИПГВР или тези, чиято дейност 

оказва силно влияние върху реализацията на плана; тези, които притежават информация, 
ресурси и експертни познания, необходими за формулирането и прилагането на стратегия и тези, 
които контролират инструментите за изпълнение на стратегията.  

Анализът на заинтересованите страни е жизнено важен инструмент за идентифициране на тези 
хора, групи и организации, които имат значителни интереси в конкретни въпроси, свързани с 
градската среда. Ясното разбиране на потенциалната роля и принос на различните участници е 

основна предпоставка за успешния процес на градско управление. За да се гарантира 
балансирано представителство, анализът следва да разгледа и идентифицира заинтересованите 
страни по отношение на различни критерии. Например, в анализа трябва отделно да се 

идентифицират съответните групи и интереси в публичния сектор, в частния сектор, както и в 
рамките на различните сфери на дейност. В допълнение, анализът може да търси потенциални 
заинтересовани страни, за да се гарантира адекватното представителство по отношение на пол, 

етническа принадлежност, социален статус или други характеристики. Анализът трябва да 
разглежда заинтересованите страни по отношение на техните познания, опит и ресурси, 

приложими за реализиране на проекта. Анализът на заинтересованите страни идентифицира 
потенциалните заинтересовани страни, но това не гарантира, че те ще станат активни и значими 
участници. Следователно са необходими и други мерки за генериране на интерес и поддържане 

на ангажименти.  
Опитът показва, че включването на пълната гама от заинтересовани страни е не само важно 
предварително условие за успешния процес на вземане на решения, но също така от 

съществено значение за насърчаване на равенство и социална справедливост в управлението 
на градовете. Например, ако решенията са взети, приоритетите са определени и действията са 
предприети без участието на тези съответни заинтересовани страни, резултатът обикновено е 

погрешна стратегия и неподходящ план за действие, които имат отрицателни ефекти върху 
бенефициентите и върху града като цяло. Подходите, които не успяват правилно да вк лючат 

всички заинтересовани страни, са доказано неустойчиви.  
Следователно е необходим по-задълбочен преглед на всички потенциални групи заинтересовани 
страни, включително специално внимание на маргинализирани и изключени социални групи като 

социално слаби, възрастни хора, младежи, инвалиди, хора със специални потребности или 
други. Това позволява идентифициране на представителите на тези групи, така, че те могат да 
бъдат включени в процеса на вземане на решения.  

Участието и ангажираността е от решаващо значение за успешно реализиране на стратегията и 
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изпълнение на плана, а следователно и за устойчивото градско развитие. С един многостранен 
подход към изпълнението, могат да бъдат използвани по -широко разнообразие от инструменти 

за изпълнение. Анализът на заинтересованите страни показва как най-добре да се максимизира 
ефекта от силните страни и възможностите на всяка от заинтересованите страни, като 

същевременно разкрива затруднения или пречки, които могат да попречат на реализацията на 
техните потенциали.  
Основни принципи при определянето на заинтересованите страни са: приобщаване, значимост и 

равнопоставеност. 
Един изчерпателен списък е отправна точка за картографиране и анализ на заинтересованите 
страни. 

"Дългият списък" на заинтересованите страни може да бъде анализиран по различни критерии 
или показатели. Това ще помогне да се определят групи от заинтересованите страни, които 
могат да показват различни интереси, капацитет и значение за проблема. Познаването на тази 

информация ще позволи систематично използване на положителните качества и 
идентифициране на области, където те са необходими.  
Анализ на заинтересованите страни гарантира, че не се пропусне важен участник. Той също така 

осигурява рамката за оптимизиране на ролята и приноса на заинтересованите стр ани. 
Всеобхватност и правилна комбинация от роли и инструменти са ключови елементи за успешно 

участие на заинтересованите страни. Когато участието се генерира чрез внимателен анализ на 
ключови играчи, техните роли и участие, процесът става по -ефективен, следователно е налице  
добро градско управление, справедливост и гражданска ангажираност.  

Критериите за идентификация на заинтересованите страни се крият в отговорите на следните 
въпроси:  

 Кои са хората / групите / институциите, които се интересуват от планир аните инициативи 

и интервенции? Каква е тяхната роля (регулатор, потребител, косвен потребител и т.н.)?  
 Кои са потенциалните бенефициенти?  
 Кой ще бъде засегнат от въздействията?  

 Кой може и има силата и възможностите да повлияе на процеса?  
Заинтересованите страни са хора, които има какво да спечелят или загубят чрез резултатите от 

проекта. Те често се наричат групи по интереси и могат да имат мощно влияние върху 
резултатите от процеса, от полза са за научно -изследователските проекти, за идентифициране и 
анализиране потребностите и интересите на местното население.  

След структуриране/групиране на заинтересованите страни има няколко основни въпроса които 
трябва да се зададат за да се предотврати пропускането на важните заинтересовани страни:  

 Налице ли са всички заинтересовани страни в списъка?  

 Налице ли са всички потенциални поддръжници и противници на проекта?  
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 Има ли представители на уязвимите групи (особено социално слабите)?  
 Има ли други заинтересовани страни, които може да се появят в резултат на проекта? 

Важно е да се получи ясна представа за същността и ролята на заинтересованите страни, 
наличните ресурси, с които те ще бъдат полезни, както и да се определят методите за 

комуникация с представителите. 
 

Участници Роля и ресурси Начини за включване 

Жители 
/Местни и териториални 

администрации, 
професионалисти в сферата 
на градското развитие, 

млади хора, представители 
на местния бизнес, 
представители на браншови 

организации, НПО в 
различни сфери на дейност, 

медии, представители на 
социалната сфера – учители 
и директори на обекти на 

образованието и спорта, 
лекари, културни дейци, 
представители на 

специализирани институции, 
други/ 

Местен патриотизъм 
Знания и подкрепа за 

основни направления в 
развитието на града 
Гостоприемство 

Активно участие в 
различни събития, 
свързани с развитието 

на града 

Кратка информация за стратегията 
на ИПГВР, публикувана на уебсайта 

на община Велико Търново 
Онлайн формуляр за генериране на 
проектни идеи 

Срещи с представители на 
работната група 
Информиране за важни предстоящи 

събития 
Други средства – банери, брошури, 

информационни материали, 
плакати 

Традиционни бизнес 
лидери и мениджъри на 

МСП 

Финансови ресурси 
Възможности и желание 

за участие в публично-
частни партньорства 

Инвестиционен интерес 

Директна комуникация: срещи, 
телефонна комуникация и 

електронна кореспонденция 
Информиране за важни предстоящи 

събития 
Други средства – банери, брошури, 
информационни материали, 

плакати 
Медии 

Потенциални инвеститори Строителство 
Отдаване под наем на 

Интернет страници на агенции за 
инвестиции и имоти 
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недвижими имоти Медии 

Потенциални гости на 
града 

Участие в бизнес, 
културни и 
развлекателни събития 

Реклама 
Медии 
Интернет сайтове на туристически 

агенции 

 
По време на проведените фокус-групи с представители на местната и териториалните 

администрации, социална сфера, бизнеса и архитектурната, инженерната и строителната 
камара, е идентифициран кръг от заинтересовани страни, които проявяват желание за участие в 
реализацията на проектните идеи. Сред тях преобладават представителите на местната 

администрация, архитекти, представители на бизнеса и граждани. 
Представителите на административните структури са силно заинтригувани от проектите за 
рехабилитация на градската среда, енергийна ефективност на административни сгради, 

развитие на административен капацитет и преквалификация и обмен на служители. Архитектите 
се интересуват от проекти, свързани с опримизиране на достъпността в градската структура и 
обновяването на публични пространства. Представителите на социалната сфера – образование 

и култура акцентират върху проектите за повишаване на образователното равнище, развитие на 
културната и индустрия на града и младежко развитие. Представителите на бизнеса се 

интересуват най-вече от програмите за наемане на персонал, стажове за млади специалисти и 
обновяване на производствена инфраструктура. Всички предложения и проектни идеи са 
отразени в индикативния списък с проекти представен в ИПГВР на град Велико Търново.  

За съжаление по време на фокус-групите не са идентифицирани конкретни потенциални 
инвеститори и не са регистрирани етажни собственици с интерес за участие.  
Списък на заинтересовани страни, взели активно участие в разработването на ИПГВР на град 

Велико Търново е представен в Приложение 10.  
 
13. Анализ на риска 

Идентифицирането на рисковете е продължителен процес за разкриване на потенциалните 
заплахи, застрашаващи проекта. 

В резултат на този процес се създава списък на възможните рискове. За да бъдат 
идентифицирани очакваните и предвидимите рискове, се прилагат различни методи: въпросници 
(анкетни карти), интервюта, брейнсторминг, анализ на документи, списък с очаквани и 

предвидими рискове, създаден на база на предишен опит.  
Анализът на риска цели да се създаде списък на потенциалните рискове, тяхната класификация 
и анализ от гледна точка на очакваните последствия и ефекти о т тях при подготовката, 

изпълнението и устойчивостта на ИПГВР.  
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При анализа трябва да се подчертаят рисковете и да предложат инструменти и мерки за 
намаляване на тяхното въздействие, както и да се определи дали рисковете пряко застрашават 

изпълнението на стратегията. 
Стандартна процедура при свеждане до минимум на риска е управление на качеството на 

изпълнението през целия жизнен цикъл на ИПГВР, постоянен контрол на всички нива с цел 
елиминиране на негативното влияние на идентифицираните рискови фактори. Факторите с по-
ниска степен на риск (допустими) ще бъдат наблюдавани по време на изпълнението на 

специфичните цели, приоритети и мерки, като се предприемат действия за намаляване на 
тяхното въздействие. 
Анализът на риска се основава на комбинация от два елемента: вероятността за настъпване на 

дадено събитие, комбинация от събития, причиняващи опасност или честотата на тези събития, 
и последици от тези събития. 
Рисковете са разделени по отношение на честотата (често, вероятно, от време на време, рядко, 

малко вероятно да се случи, много малко вероятно) и тежестта на последствията 
(катастрофални, критични, значителен, незначителни).  
Рисковете допълнително се разделят на чувствителни към промените (вътрешни) и неповлияни 

(външен). Вътрешните рискове включват: несъответствие с целите на местното население, лошо 
управление, липса на средства, погрешна преценка, недостатъчно време, неустойчивост и други. 

Сред външните рискове са: промени в политическата ситуация, промяна в размера на 
отпуснатото безвъзмездно финансиране, променящи се условия, природни бедствия и др.  
Възможни и решения и мерки за справяне с рисковете са: готовност, многостепенно управление, 

качество на екипа, чрез използване на опита от изпълнението на проекти, финансирани от 
структурните фондове, внимателна подготовка на офертите, непрекъсната комуникация с 
партньори и експерти, използване на кредитни инструменти, мониторинг и други.  

Важно е таблицата с рискове да се преразглежда и преоценява редовно, тъй като съществува 
възможност някои рискове да отпаднат, да се добавят нови или да се променят техните оценки.  
Следващият етап в управлението на риска е планирането на мерките, които ще бъдат приложени 

при управлението на всеки от дефинираните ключови рискове като се цели ограничаване на 
вероятността от случване на риска; намаляване на въздействието от риска; разработване на 

планове за действие за готовност за справяне с риска.  
Последната фаза от управлението на риска е контролът, който има няколко основни задачи: 
потвърждение за случването на даден риск; гарантиране изпълнението на дейностите по 

ограничаване или решаване на проблемите, произхождащи от рисковете; установяване кой риск 
е причина за възникване на конкретните проблеми; изготвяне на документация с на информация, 
полезна за друг анализ на риска. 
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Таблица Анализ на риска 

Риск Вид Обхват Проявление Категория 
Тежест на 

последствията 
Степен на 

предвидимост 
Възможни решения/ мерки за 

преодоляване 

Недостатъчно 

компетентност на групата 
по управление, наблюдение 
и контрол 

вътрешен общ малко вероятно управленчески значителни предвидим Търсене на по-компетентни и отговорни 

специалисти 

Липса на заинтересованост 

и ангажираност сред 
местното население 

вътрешен общ рядко управленчески 

и социален 

значителни очаквани Анализ на факторите довели до 

демотивация 
Ангажиране вниманието на жителите 
чрез различни инициативи, мероприятия 
и стимули за участие 

Ненавременни реакции за 
актуализация на ИПГВР 

вътрешен общ малко вероятно управленчески значителни непредвидим Търсене на начини за бързи и адекватни 
мерки 

Недостатъчно прозрачност 

и публичност на плана  

вътрешен общ малко вероятно управленчески значителни предвидим Своевременно информиране на 

населението за настъпили промени и 
предприети действия 

Отпадане необходимостта 
от някои проекти 

вътрешен специфичен много малко 
вероятно 

социален, 
икономически, 
технологичен 

незначителни предвидим Проучване и анализ на местните нагласи 
и търсенето 

Недостиг и ненавременно 

предоставяне на грантови 

вътрешен/ 

външен 

общ/ 

специфичен 

малко вероятно управленчески, 

икономически 

значителни предвидим Преговори с партньори и инвеститори за 

отпускане на повече средства 
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средства 

Липса на опит при 
изпълнение на проектите 

вътрешен специфичен вероятно управленчески критични предвидим Допитване до експерти в съответната 
област  

Подценяване на времето за 
реализация на проектите 

вътрешен специфичен вероятно управленчески значителни предвидим Допитване до експерти за оценка на 
времето; преразпределяне на заетите 
човешки ресурси 

Неяснота за ролите и 

отговорностите в процеса 

вътрешен специфичен вероятно управленчески значителни предвидим Търсене на експертни мениджъри за 

управление на проектите 

Липса на знания и умения 
за работа с внедрени нови 
технологии 

външен специфичен вероятно управленчески значителни предвидим Допитване до външни експерти и 
професионалисти в областта на новите 
технологии 

Неефективна комуникация вътрешен специфичен вероятно управленчески значителни предвидим Търсене на експертни мениджъри за 

управление на проектите 
* за конкретните проекти 
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Управление на реализацията/прилагането на 
ИПГВР 
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1. Управление на реализацията/прилагането на плана 
Реализацията на стратегията представлява превръщане на стратегическите намерения в 
стратегически действия. Процесът на реализация включва: изграждане на организационна 
структура, която да съответства в максимална степен на избраната стратегия, активиране на 
различни организационни ресурси: финансови, кадрови, материални, информационни, правилно 
разпределени между отделните мерки и групи проекти; обединяване усилията на всички 
заинтересовани страни. 
Гаранция за ефективността на управлението е непрекъснатият процес на мониторинг и контрол 
от страна на отговорните лица за целенасоченост на ресурсите и предприетите действия. Този 
процес преминава през няколко етапа:  

 разглеждане на индикаторите и отчитане на резултатите  

 съпоставяне на изпълнението и отчитане на напредъка 

 разглеждане на информацията и препоръките от извършени финансов одит и междинни 
оценки  

 определяне на отклоненията и идентифициране на проблемите и рисковете за 
изпълнение на плана. 

 регулиране на действията за постигане на целите. 
При оценката на изпълнението на стратегията се използват много показатели, които могат да се 
обединят най-общо в две групи: количествени и качествени. В групата на количествените 
показатели попадат: рентабилност, ефективност, ефикасност и др. В групата на качествените 
показатели са: устойчивост, адаптивност, гъвкавост, съвместимост, съгласуваност, действеност, 
иновативност, неуязвимост и др. Измерването на показатели се осъществява чрез 
предварително определени индикатори, съответстващи на заложените цели. Информацията, 
свързана с оценката на публичните политики, е насочена към широк кръг заинтересовани лица, 
затова е важно използването на опростени, достъпни и общоприети индикатори, които да 
гарантират прозрачност и разбираемост на направената оценка. 
За управление на реализацията, мониторинг и контрол на ИПГВР е необходимо да се създаде 
специализирана организационна структура - Група за управление, наблюдение и контрол. 
Отговорността за представяне на ежегоден доклад от Кмета на общината пред общинския съвет 
му отрежда ролята на ръководител на тази група. По преценка на ръководителя на гупата, 
действията по управлението, мониторинга и контрола на ИПГВР може да се разпределят между 
няколко структури, особено при едновременна реализация на голям брой проекти. Кметът на 
общината ежегодно представя на общинския съвет доклад за хода на изпълнението на ИПГВР, 
за постигнатите резултати, установените рискове и предприетите мерки. Доклада се изготвя след 
провеждане на разширено заседание на Групата по управление, наблюдение и контрол, 
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включващо предтсвители на обществеността, бизнеса, НПО и административните структури на 
общината.  
Гарантирането на прозрачността и паралелният контрол по реализацията на плана е основен 
фактор за широка обществена подкрепа при изпълнението на Интегрирания план за градско 
възстановяване и развитие на град Велико Търново. Възможно е и въвеждане на допуълнителна 
процедура за осигуряването на обществено участие чрез: самостоятелна паралелна структура на  
обществен комитет, на който да се предоставя непрекъснато цялата информация за хода на 
реализацията.  
Организациите, отговорни за управлението и контрола на ИПГВР, трябва да изпълняват 
мониторинг върху изпълнението на отделните проекти и едновременно да следят за цялостния 
контекст на плана. Заинтересованите лица могат да предлагат промени в одобрения ИПГВР. С 
всеки годишен доклад за наблюдение трябва да се оценява постигнатият напредък и да се 
идентифицират тенденциите и рисковете пред реализацията на плана, да се държи сметка за 
изпълнението на хоризонталните политики, ефективността и ефикасността на ресурсите. 
Мониторинговият доклад трябва да включва оценка на одобрени и реализирани проекти и 
изпълнение на условията, включително показатели за изпълнение, график и финансов план. 
Съгласно оценката на напредъка, постигнат в изпълнението и оценката на ИПГВР в рамките на 
града, в мониторинговия доклад следва да се правят препоръки и да се предлагат промени.  
При обработката на мониторинговия доклад отговорната организация трябва да работи с всички 
участници и партньори, включително частните инвеститори, и ако е необходимо се изработват 
специални доклади за напредъка на плана. Промените в ИПГВР трябва да се извършват с 
широко обществено участие и да се обявяват чрез годишни доклади за напредъка по 
изпълнението на плана или с помощта на формуляр за уведомяване за промяна.Предложените 
промени трябва да се реализират след дискусия със заинтересованите страни, работната група, 
ръководителите и изпълнителите с цел намиране на подходящи решения. Тези промени изискват 
изменение на споразумението, включват промени, засягащи цели, индикатори и бюджет.  
Контролът на ИПГВР трябва да е тематичен, да наблюдава материалните, трудови, финансови, 
административни и други разходи като следи специфични показатели. Функционалният контрол 
се отнася за конкретните дейности, а бюджетният – за изпълнението на планирания бюджет. 
Специализираният контрол следи за постигането на заложените резултати, търси обратна 
информация и предприема коригиращи действия, като характерът му зависи от съществеността, 
определените срокове за изпълнение и вида на прилаганата стратегия. Методът на извършване 
на специализирания контрол е: определяне областите на контрол, познаване на заложените 
резултати, измерване на постигнатите резултати, сравняване на целеви и постигнати 
индикатори, оценка на съществуващите различия и предприемане на коригиращи действия. 
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Методическата база на МРРБ за периода 2014-2020 г. отразява принципите на информационното 
общество и насочва вниманието към по-широкото прилаганe на предоставените възможности в 
процеса на стратегическо планиране. Препоръчва се изграждането на интегрирани 
информационни системи, позволяващи ефективно наблюдение и оценка на резултатите и 
въздействието в областта на регионалното и местното развитие, сътрудничество и координация 
между органите за управление и заинтересованите страни, систематично наблюдение, оценка и 
докладване на напредъка и рационално използване на финансовите и административни ресурси. 
Отчитането на стойностите на индикаторите и анализът на събраната информация позволяват 
проследяване на постигнатия напредък и оценка на степента на изпълнение на целите, както и 
извършване на корекции и оптимизиране на организацията и методите на изпълнение на плана и 
на мерките за осигуряване на информация и публичност. 
За целите на наблюдението и оценката е необходимо изграждането на система съгласно 
нормативните изисквания и стандарти, която включва: формите и начините за събиране на 
информация, индикатори и органи за наблюдение и организация на работата по мониторинга и 
оценката, създаване на система за отчитане и осигуряване на информация и публичност. 
В цялостния процес на наблюдение и оценка, при спазване на принципа за партньорство, 
участват кметът на общината, общинската администрация, общинският съвет, социалните и 
икономическите партньори, неправителствените организации и представителите на гражданското 
общество в града. Наблюдението трябва да спомогне за проследяване на напредъка в 
изпълнението на плана, по-добра осведоменост на заинтересованите страни, съпоставка на 
използваните ресурси с получените резултати, осигуряване на нови данни за процесите. 
Следва да се създадат необходимите институционални предпоставки - процедури, функции на 
структурните звена и организация на дейността на общинската администрация, привличане на 
заинтересованите страни, осигуряване на информация и публичност, за ефективно и ефикасно 
управление на дейностите по изпълнението, наблюдението и вътрешната оценка на ИПГВР. 
В процеса на изпълнение на ИПГВР трябва да се гарантира ефективната комуникация и 
взаимодействие между административните структури, участващи в процеса. Общинският съвет, 
в качеството си на орган за наблюдение на ИПГВР, следва да приеме решение за сформиране 
на група за управление, наблюдение и контрол на изпълнението на плана, в която да вземат 
участие общински съветници, кметът на общината, отговорните звена на администрацията, 
представители на НПО, бизнеса, образователните и културни учреждения, представители на 
Агенция по заетостта и Агенция за социално подпомагане. Активното привличане на бизнеса, 
неправителствения сектор, социалните партньори и представителите на научната сфера е 
предпоставка за успешната реализация на заложените проекти. Концентрацията на идеи, 
мотивация и финансов ресурс ще генерира по-ефективни и ефикасни решения за постигане на 
желаната визия. За регламентиране дейността на групата, следва да бъде разработен и приет от 
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общински съвет „Правилник за дейността на групата по управление, наблюдение и контрол на 
ИПГВР на град Велико Търново“. Регулярността на провежданите заседания на групата е 
регламентирана от правилника за дейността на групата и специфичните цели и нужди на 
управлението. Групата по наблюдение и контрол на интегрирания план трябва два пъти годишно 
да представя доклади за изпълнението и въздействието на ИПГВР на разширени заседания с 
участието на заинтересованите страни, неправителствените онганизации, бизнеса, научните 
среди и преставителите на социалната сфера, образованието и културната дейност в града. 
Необходимо е изготвяне на публични годишни доклади, както и използване на съвременни и 
информационни и комуникационни технологии за повече прозрачност в процесите. Годишните 
доклади се приемат от Общинския съвет. 
Препоръчително е информацията и данните, свързани с наблюдението на изпълнението на 
ИПГВР да се отразяват последователно в единна информационна система към сайта на 
общината с цел повече публичност и прозрачност на процеса. Годишните доклади за 
наблюдението на изпълнението на ИПГВР следва да осигурят информация за изготвяне на 
оценка на плана. 
Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на ИПГВР трябва да представя 
информация относно: 

 общите условия за изпълнение на плана и настъпили промени в социално-
икономическите условия в града или в индикативния списък с проекти; 

 постигнатия напредък по изпълнението на приоритетите и специфичните цели на 
ИПГВР, базиран на индикаторите за наблюдение; 

 действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на 
ефективност и ефикасност при изпълнението на ИПГВР, в т. ч.: мерките за 
наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на 
данни; преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на ИПГВР през 
съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми; мерките 
за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на 
плана; мерките за прилагане принципа на партньорство; резултатите от извършени 
оценки към края на съответната година; заключения и предложения за 
подобряване на резултатите от наблюдението. 

 
2. Индикатори за наблюдение и оценка на прилагането на плана  

Наблюдението на реализацията на ИПГВР включва разглеждане на индикаторите за наблюдение 
на изпълнението на плана; периодичен преглед на постигнатия напредък в изпълнението на 
плана; разглеждане на резултатите от изпълнението на проектите и степента на постигане на 
стратегията на плана, в т.ч. и по отношение на хоризонталните въпроси (политики); установяване 
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и очертаване на тенденции, проблеми с особена важност,ограничители, перспективи за 
развитие; разглеждане на резултатите от междинната оценка, ако е приложимо; разглеждане на 
предложения за преразпределение на средствата по проектите; финансов одит. Необходимо е 
ефикасно и прозрачно управление и контрол. 
Индикаторите представляват количествено и качествено измерване на резултатите, 
въздействието използваните ресурси за дадена интервенция, при което се отчита и синергичен 
ефект. Те са полезен инструмент, с който се проверява ефективността и последователността на 
планираните интервенции, както и на осъщественият напредък в постигане на целите, които тези 
интервенции си поставят. Те служат за осъществяване на ефективен мониторинг и оценка на 
въздействието. Целта е да се дефинират индикатори, така че процесът на мониторинг да бъде 
унифициран, а събирането на данни – оптимално и ефективно.  
Съобразно насоките в „Методически указания за разработване на интегрирани планове за 
градско възстановяване и развитие“ се използват три вида индикатори: индикатори за резултат, 
индикатори за въздействие и индикатори за използвани ресурси - отчитане на синергичен ефект. 
Индикаторите, произтичащи от очакваните резултати измерват положителните изменения в 
градската среда с пряк принос за повишаване качеството на живот, а индикаторите за 
въздействие отчитат въздействието върху развитието на територията.  
Индикаторите служат като инструмент за наблюдение и вътрешна оценка при изпълнение на 
дейностите по проекта.  
Разработена е матрица на индикаторите за наблюдение и оценка на ИПГВР на град Велико 
Търново за периода 2014-2020 г., която съдържа стойностите на индикаторите: 

 Базова стройност (към началото на периода), която дава информация за първоначалната 
стойност, спрямо която индикаторът впоследствие се измерва. Те се явяват механизъм, 
който демонстрира приноса на оперативните програми към съществуващата ситуация. 
При определяне на базова стойност ще се използват дефинираните базови стойности на 
индикаторите към съответните апликационни форми на проектите в рамките на ИПГВР. 

 Целева стойност за 2020 г. (към края на периода за изпълнение на ИПГВР): определяне 
на крайна стойност или количествено измерване на целите, които проектите в рамките на 
ИПГВР си поставят. 

Индикаторите се отчитат заедно с подаването на регулярните шестмесечни, годишни отчети в 
общинската администрацията, агенцията по заетостта и др.. Информацията позволява да се 
следи напредъка в изпълнението на ИПГВР и при отчитане на разминаване между планирани и 
реализирани стойности представлява сигнал за възможни проблеми. 
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Индикатори за интегрирано градско развитие 

Области на 
интегрирано 
планиране 

Индикатори 
Базова 

стойност 
Целева 

стойност 

Източник на 
информация 

Икономическо 
развитие 

Индикатори за 
резултат 

Инвестиции в научно-
изследователска и 
развойна дейност 

0 2 754 000 НСИ 

Брой модернизирани 
производствени сгради 

0 20 Отчети по проекти и 
справки от Община 
Велико Търново 

Индикатори за 
въздействие 

Ръст на приходите в 
местната икономика % 

0 35 НСИ; Отчети по 
проекти и справки от 
Община Велико 
Търново 

% от населението 
засегнат от подобрената 
икономическа база 

0 35 Списъци на децата, 
записани в 
училищата и 
детските градини;  
Училищни регистри 
и регистри на 
детските градини;  

Индикатори за 
използваните 

ресурси / 
синергичен 

ефект/ 

Брой работни места, 
създадени в 
подпомагани  
предприятия 

0 3000 Сключени 
граждански и/или 
трудови договори;  

Брой посещения на 
подпомогнатата 
туристическа 
инфраструктура 

0 600 000 Отчети по проекти и 
справки от Община 
Велико Търново 

% на новоусвоените 
терени в реновирани 
производствени зони 

0 27.8 Отчети по проекти и 
справки от Община 
Велико Търново 

Брой новоразкрити 
работни места в 
обновени 
производствени 
територии 

0 3000 Сключени 
граждански и/или 
трудови договори; 

Социална 
интеграция 

Индикатори за 
резултат 

Капацитет на 
подпомаганите 
образователни услуги и 
грижи за деца 

4000 4500 Списъци на децата, 
записани в 
училищата и 
детските градини;  
Училищни регистри 
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и регистри на 
детските градини;  

Брой новоизградени 
центъра за настаняване 
от семеен тип 

0 6 Отчети по проекти и 
справки от Община 
Велико Търново 

Индикатори за 
въздействие 

Брой пътувания чрез 
използване на 
подпомагани услуги на 
градския транспорт 

0 4 000 000  

Брой хора преминали 
професионално 
обучение (вкл. 
квалификация и 
преквалификация) 

0 5940 Отчети по проекти и 
справки от Община 
Велико Търново; 
Агенция по 
заетостта 

Индикатори за 
използваните 
ресурси 
/синергичен 
ефект/ 

Брой публични обекти с 
улеснен достъп за лица 
с увреждания 

0 41 Отчети по проекти и 
справки от Община 
Велико Търново 

% успешно интегрирани 
хора ползващи 
обновена 
образователна 
инфраструктура 

0 4500 Отчети по проекти и 
справки от Община 
Велико Търново; 
Агенция по 
заетостта 

Качествена 
градска среда 

Индикатори за 
резултат 

Брой обновени 
публични пространства 

0 10 Отчети по проекти и 
справки от Община 
Велико Търново; 

Брой обновени 
многофамилни жилищни 
сгради 

0 179 Отчети по проекти и 
справки от Община 
Велико Търново; 

Индикатори за 
въздействие 

Брой домакинства с 
подобрено енергийно 
потребление 

0 21480 Засичания на 
електромери и 
топломери, 
Разходооправдателн
и документи; Сметки 
за 
ток/газ/топлоенергия
; Годишни отчети за 
изразходваната 
енергия;  

Индикатори за 
използваните 

ресурси 
/синергичен 

ефект/ 

Брой посещения на 
подпомаганите културни 
обекти 

0 600 000 Отчети по проекти и 
справки от Община 
Велико Търново; 
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развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие 

 

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в 
обхвата на три зони в гр. Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства 
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.” 
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Околна среда 

Индикатори за 
резултат 

Брой зелени площи с 
приложени мерки за 
устойчиво развитие 

0 2 Отчети по проекти и 
справки от Община 
Велико Търново; 

Брой изпълнени проекти 
за подобряване на 
екологичните условия 

0 4 Отчети по проекти и 
справки от Община 
Велико Търново; 

Индикатори за 
въздействие 

Относителен дял на 
територията с 
подобрени екологични 
параметри /%/ 

0 60 РИОСВ 

Индикатори за 
използваните 

ресурси 
/синергичен 

ефект/ 

Брой предприятия с 
въведени екоиновации и 
повишена ресурсна 
ефективност 

0 20 Отчети по проекти и 
справки от Община 
Велико Търново; 

Достъпност 

Индикатори за 
резултат 

% на подобрена 
достъпност  

0 55 Отчети по проекти и 
справки от Община 
Велико Търново; 

Км обновена улична 
мрежа 

0 16.3 Отчети по проекти и 
справки от Община 
Велико Търново; 

Индикатори за 
въздействие 

Нарастване на частта от 
населението, 
облагодетелствувано от 
подобрен транспортен 
достъп /%/ 

0 55 Отчети по проекти и 
справки от Община 
Велико Търново; 

Нарастване броя на 
лицата с физически 
увреждания, ползващи 
МОПТ за ежедневни 
пътувания (%) 

0 40 Отчети по проекти и 
справки от Община 
Велико Търново; 

Нарастване на частта от 
населението, ползващо 
МОПТ за ежедневни 
пътувания (%) 

0 30 Отчети по проекти и 
справки от Община 
Велико Търново; 

Индикатори за 
използваните 

ресурси 
/синергичен 

ефект/ 

Брой публични 
пространства с улеснен 
достъп за лица с 
увреждания 

0 10 Отчети по проекти и 
справки от Община 
Велико Търново; 

Самоуправление 
Индикатори за 

резултат 

Повишен инвестиционен 
интерес % 

0 75 Отчети по проекти и 
справки от Община 
Велико Търново; 
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Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ   
№ BG161РО001/1.4-07/2010/008 

Проект  „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в 
обхвата на три зони в гр. Велико Търново” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие 

 

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в 
обхвата на три зони в гр. Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства 
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.” 
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Брой хора от местната 
администрация, 
преминали курсове за 
преквалификация и 
обучения 

0 600 Агенция по 
заетостта 

Индикатори за 
въздействие 

% от населението 
ползващ подобреното 
обслужване в местните 
административни 
структури 

0 68 Отчети по проекти и 
справки от Община 
Велико Търново; 

Индикатори за 
използваните 

ресурси 
/синергичен 

ефект/ 

Икономия на труд, 
оборудване и финанси в 
местните 
административни звена 
% 

0 71 Отчети по проекти и 
справки от Община 
Велико Търново; 

 

3. Обществено участие в наблюдението и оценката на прилагането на плана и 
оценката на резултатите от прилагането му. 

Разработената институционална и организационна рамка за управлението, наблюдението, 
оценката и контрола на етап прилагане на Интегрирания план за градско възстановяване и 
развитие на град Велико Търново гарантира публичност и прозрачност на процесите. 
Партньорството и прозрачността са гарантирани чрез активното включване и овластяване на 
представители на заинтересованите лица посредством създадената Група по управление, 
наблюдение, оценка и контрол на ИПГВР. Участието на представители на обществеността в 
Групата и особено при изготвянето на годишните мониторингови доклади ще създаде 
предпоставки за осъществяването на отворено и силно местно самоуправление, прилагащо 
политики за местно развитие чрез широка обществена подкрепа и разбиране на проблемите  
За постигане на оптимални резултати от прилаганите форми за обществено участие и 
партньорство, е необходимо в Правилника за работата на Групата за управление, наблюдение, 
оценка и контрол на ИПГВР да бъдат въведени основни принципи и правила за работа със 
заинтересованите страни. Необходимо е да бъдат положени усилия от страна на 
административните структури за развитие на компетентността на служителите за работа в 
разширените работни групи. Гаранция за легитимността на проведените заседания на Групата е 
създаването на ясни правила за работа и представителност на участниците.  
Необходимо е осъществяване на достъпен и приобщаващ процес, съобразен с целите на плана. 
Важно за осигуряване на публичността и прозрачността е предоставянето на пълна информация 
и използването на достъпен език, различни канали за комуникация и обратна връзка със 
заинтересованите лица. Създаването на работещи процедури за обществени консултации и 
достигането на съвместно вземане на решения за местното развитие ще доведе до значителна 
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Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ   
№ BG161РО001/1.4-07/2010/008 

Проект  „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в 
обхвата на три зони в гр. Велико Търново” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие 

 

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в 
обхвата на три зони в гр. Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства 
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.” 
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подкрепа при реализацията на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град 
Велико Търново. 
ИПГВР предвижда мерки за изграждане на капацитет за мотивирани и компетентни местни 
партньори и повишаване квалификацията на административните екипи за по-добро 
взаимодействие. 
Създаването и прилагането на интегрирани информационни системи за мониторинга, оценката и 
контрола на интегрирания план за градско възстановяване е предпоставка за непрекъснат и 
прозрачен контрол.  
Прилагането на система за оценка, базирана на общоприети и достъпни индикатори, ще осигури 
гаранции за достоверност на извършените оценки и представените резултати.  
Програмите за реализация на ИПГВР представят подробно описание на предвидените 
процедури за пряко участие на заинтересованите страни в Групата за управление, наблюдение, 
оценка и контрол на плана.  
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Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  
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Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ   
№ BG161РО001/1.4-07/2010/008 

Проект  „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в 
обхвата на три зони в гр. Велико Търново” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 

развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие 

 

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на 
три зони в гр. Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-
2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието 
на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и  Управляващия орган.” 
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Източници на информация: 

 
Документи на Европейския съюз 

 Лайпцигска харта за устойчиви европейски градове  

 Декларация от неофициална среща на министрите в Толедо по въпросите на градското развитие  
 Европейската перспектива за пространствено развитие 

 

Нормативни актове 

 Закон за регионалното развитие, (обн.ДВ бр. 50/2008 г.) 

 Методически насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване 
и развитие, МРРБ, 2011 

 Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Велико Търново  

 
Стратегически и планови документи 

 Национална стратегия за регионално развитие  

 Национална стратегическа референтна рамка 

 Регионален план за развитие на северен централен район  

 Областна стратегия за развитие на област Велико Търново  

 Общински план за развитие на община Велико Търново  

 Общинска програма за управление на качеството на атмосферния въздух в гр.Велико Търново  

 План за действие 2012 г. в изпълнение на програма за младежки дейности в община Велико Търново 

2012 - 2015 г. 

 Доклад за фини прахови частици, 2009 

 Подробен устройствен план (ПУП – ПРЗ) на Велико Търново (Стария град) - Предварителен проект, 
ТПО - Варна – 2011 

 Общ градоустройствен план на град Велико Търново, 1997 г.  

 
Публикации в интернет 

 Национален статистически институт 

 Регистър на министерството на икономиката, енергетиката и туризма 

 Регистър на Министерство на образованието, младежта и науката, 2012 

 Регистър на Министерство на здравеопазването, 2011 

 Информационен портал на неправителствените организации в България  

 Доклад на Окръжен съд, гр. Велико Търново, 2011 г.  
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“Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на 
три зони в гр. Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 
2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и  Управляващия орган.” 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Приложения 
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Група проекти ЗС-1: Безопасна, обновена и привлекателна среда 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на 
проекта

Кмет/Община 
Велико Търново 1907

Дейност ЗС-1.1.1: достъпна среда в ж.к.Чолаковци

1.1.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител) 406

1.1.1.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

2029

1.1.1.3. Реализация на инвестиционния проект. Организация и управление на 
проекта. 45443

1.1.1.4. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт 1217

Дейност ЗС-1.1.2: достъпна среда в ж.к.Зона Б 

1.1.2.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител) 690

1.1.2.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

3449

1.1.2.3. Реализация на инвестиционния проект. Организация и управление на 
проекта. 77252

1.1.2.4. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт 2069

Дейност ЗС-1.1.3: достъпна среда в ж.к. Бузлуджа

1.1.3.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител) 811

Месечен график за 2020 годинаМесечен график за 2014 година Месечен график за 2015 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ТАБЛИЦА 2: ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ПРОЕКТИТЕ В ЗОНА ЗА 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ТИП "ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР" В ГРАД 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВКЛЮЧЕНА В ИПГВР КАТО ЗВI "Ж.К. БУЗЛУДЖА, ЗОНА В и 
КВ.ЧОЛАКОВЦИ"

Дейности по проект ЗС - 1.1.: Достъпна архитектурна среда и подобряване 
безопасността на движението, и видеонаблюдение на пешеходни и зелени 
пространства
/рампи, сигнални сфетофарни уредби, скосявания, асансьори към 
образователни обекти, на кръстовища, пешеходни пространства и зони за 
отдих и социална инфраструктура; поставяне на съоръжения за спиране 
паркирането по тротоари на главните улици /колчета, изолираща 
растителност/, вкл. следните действия:

Отговорник Стойност,  лева

1



1.1.3.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

4057

1.1.3.3. Реализация на инвестиционния проект. Организация и управление на 
проекта.

90885

1.1.3.4. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт 2434

Одит на проекта 2350

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на 
проекта

Кмет/Община 
Велико Търново 190910

Дейност ЗС-1.2.1: зелени пространства в ж.к.Зона Б и ж.к.Бузлуджа
1.2.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител) 163730

1.2.1.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

818648

1.2.1.3. Реализация на инвестиционния проект. Организация и управление на 
проекта. Въвеждане на енергоефективно осветление. 18337705

1.2.1.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 491189
Дейност ЗС-1.2.2: зелени пространства в ж.к. Чолаковци

1.2.2.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител) 27180

1.2.2.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

135902

1.2.2.3. Реализация на инвестиционния проект. Организация и управление на 
проекта. Въвеждане на енергоефективно осветление. 3044197

1.2.2.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 81541

Одит на проекта 50000

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 година

Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 година

Дейности по проект ЗС -1.3: Съвременни средства за ориентация и 
информация, вкл. следните действия: Отговорник Стойност,  лева

Месечен график за 2014 година Месечен график за 2015 година

Дейности по проект ЗС - 1.2: Паркоустрояване, благоустрояване, изграждане 
на пешеходни алеи и поставяване на градско обзавеждане в публичните 
пространства, вкл. следните действия:

Отговорник Стойност,  лева Месечен график за 2014 година Месечен график за 2015 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година
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Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на 
проекта

Кмет/Община 
Велико Търново 1217

1.3.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител)
3652

1.3.2. Разработване и одобряване на проекта 6086
1.3.3. Реализация на проекта 136328
1.3.4. Управление на проекта 2434

Одит на проекта 1500

Група проекти ЗС-2: Обновяване и енергийна ефективност на жилищните 
комплекси

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на 
проекта

Кмет/Община 
Велико Търново 396225

Дейност ЗС-2.1.1.: жилищни комплекси в ж.к.Зона Б
2.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 

18000

2.1.2. Енергийно обследване 2000000

2.1.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

659153

2.1.4. Реализация на инвестиционния проект. Организация и управление на 
проекта. 14878859

2.1.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт 395492

Дейност ЗС-2.1.2.: жилищни комплекси в ж.к.Бузлуджа

2.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 
18000

2.1.2. Енергийно обследване 2110510
2.1.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

1025525

2.1.4. Реализация на инвестиционния проект. Организация и управление на 
проекта. 23158876

Месечен график за 2020 годинаМесечен график за 2014 година Месечен график за 2015 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година

Дейности по проект ЗС -2.1: Основен ремонт, обновяване и енергийна 
ефективност на жилищните комплекси, вкл. следните действия: Отговорник Стойност,  лева
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2.1.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт 615315

Дейност ЗС-2.1.3.: жилищни комплекси в ж.к. Чолаковци

2.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 
18000

2.1.2. Енергийно обследване 1800000
2.1.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

296448

2.1.4. Реализация на инвестиционния проект. Организация и управление на 
проекта. 6681727

2.1.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт 177869

Одит на проекта 50000

Група проекти ЗС-3: Обновяване на образователна, културна и социална 
инфраструктура

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на 
проекта

Кмет/Община 
Велико Търново 28370

Дейност ЗС- 3.1.1:  ОДЗ „Ален Мак“ 342107
3.1.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител) 2776

3.1.1.2. Енергийно обследване 14000
3.1.1.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

13881

3.1.1.4. Реализация на инвестиционния проект. Организация и управление на 
проекта. 310925

3.1.1.5. Провеждане на авторски и строителен надзор 8328

Дейност ЗС- 3.1.2:   ОДЗ „Рада Войвода“ - реконструкция на сградата, внедряване 
на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и рехабилитация на двор и 
ограда

Кмет/Община 
Велико Търново 177773

3.1.2.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител) 1443

3.1.2.2. Енергийно обследване 7275

Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 годинаДейности по проект ЗС -3.1: Рехабилитация, саниране и енергийна 
ефективност на образователна инфраструктура, вкл. обновяване на дворни 
пространства, детски и спортни площадки, ремонт на огради, 
видеонаблюдение, вкл. следните действия:

Отговорник Стойност,  лева
Месечен график за 2014 година Месечен график за 2015 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година
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3.1.2.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

7213

3.1.2.4. Реализация на инвестиционния проект. Организация и управление на 
проекта. 161570

3.1.2.5. Провеждане на авторски и строителен надзор 30071

Дейност ЗС- 3.1.3:  СОУ „Вела Благоева“ Кмет/Община 
Велико Търново 1235251

3.1.3.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител) 10024

3.1.3.2. Енергийно обследване 50550
3.1.3.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

50119

3.1.3.4. Реализация на инвестиционния проект. Организация и управление на 
проекта. 1122661

3.1.3.5. Провеждане на авторски и строителен надзор 30071

Дейност ЗС- 3.1.4: СОУ „Г.Сава Раковски“ и спортно училище Кмет/Община 
Велико Търново 794177

3.1.4.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител) 6445

3.1.4.2. Енергийно обследване 32500
3.1.4.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

32223

3.1.4.4. Реализация на инвестиционния проект. Организация и управление на 
проекта. 721790

3.1.4.5. Провеждане на авторски и строителен надзор 19334

Дейност ЗС- 3.1.5:  СОУ „Владимир Комаров“ - реконструкция на сградата, 
благоустрояване и рехабилитация на двор и ограда;

Кмет/Община 
Велико Търново 946781
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3.1.5.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител) 7683

3.1.5.2. Енергийно обследване 38745
3.1.5.3.  Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

38414

3.1.5.4.  Реализация на инвестиционния проект. Организация и управление на 
проекта. 860484

3.1.5.5.  Провеждане на авторски и строителен надзор 23049

Одит на проекта 35600

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на 
проекта

Кмет/Община 
Велико Търново 706

3.2.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител)
706

3.2.2. Енергийно обследване 3530
3.2.3.Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

1412

3.2.4. Реализация на инвестиционния проект. Организация и управление на 
проекта. 870

3.2.5. Провеждане на авторски и строителен надзор 79070

Одит на проекта 870

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на 
проекта

Кмет/Община 
Велико Търново 1014

Месечен график за 2020 годинаМесечен график за 2014 година Месечен график за 2015 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година

Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 година

Дейности по проект ЗС -3.3: Рехабилитация, саниране и енергийна 
ефективност на Дом за стари хора „Венета Ботева” /ул. „Иларион 
Драгостинов” № 3/ 
Ремонтни дейности на втори, трети и четвърти етаж от частта на сградата в 
която живеят възрастните хора. Проектиране за ремонтни дейности на 
лечебно – възстановителния център на специализираната институция, 
разположен на първи етаж. Помещенията за проектиране се намират в сграда 
публична общинска собственост с Акт № 2999/ 22.07.2005 год., вкл. следните 
действия:

Отговорник Стойност,  лева

Дейности по проект ЗС -3.2: Реконструкция на Народно читалище „Съзнание 
– 1936 и внедряване на мерки за енергийна ефективност”: реконструкция на 
сграда, внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и 
рехабилитация на двор и ограда, вкл. следните действия:

Отговорник Стойност,  лева

Месечен график за 2014 година Месечен график за 2015 година

6



3.3.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител)
1014

3.3.2. Енергийно обследване 7300
3.3.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

5072

3.3.4. Реализация на инвестиционния проект. Организация и управление на 
проекта. 113607

3.3.5. Провеждане на авторски и строителен надзор 3043

Одит на проекта 1250

Група проекти ЗС-4: Интеграция на маргинализирани групи и хора с 
увреждания 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на 
проекта

Кмет/Община 
Велико Търново 34699

4.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител)
18000

4.1.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

173493

4.1.3. Реализация на инвестиционния проект. Организация и управление на 
проекта. 3886253

4.1.4. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт 104096

Одит на проекта 42760

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на 
проекта

Кмет/Община 
Велико Търново 9332

4.2.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител)
9332

Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 година

Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 година

Дейности по проект ЗС - 4.2: Изграждане на кризисен център  за бездомни и 
социално слаби лица, вкл. следните действия: Отговорник Стойност,  лева

Месечен график за 2014 година Месечен график за 2015 година

Дейности по проект ЗС -4.1: Изграждане на нова сграда за развитие на 
специализирана социална услуга за възрастни хора и хора с увреждания с 
капацитет  130 човека, вкл. следните действия:

Отговорник Стойност,  лева
Месечен график за 2014 година Месечен график за 2015 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година
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4.2.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

46660

4.2.3. Реализация на инвестиционния проект. Организация и управление на 
проекта. 1045180

4.2.4. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт 27996

Одит на проекта 11500

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на 
проекта

Кмет/Община 
Велико Търново 9738

4.3.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител)
9738

4.3.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

48689

4.3.3.Реализация на инвестиционния проект. Организация и управление на 
проекта. 1090623

4.3.4. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт 29213

Одит на проекта 12000

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на 
проекта

Кмет/Община 
Велико Търново 29358

4.4.1. Провеждане на тръжни процедури 18000
4.4.2. Подготовка на проектното предложение 146789
4.4.3. Управление на проекта 58716
4.4.4. Изпъление на проекта 2915138

Одит на проекта 32000

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 година

Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 година

Дейности по проект ЗС -4.5: Развитие на услугата „личен асистент“, 
„социален помощник“ и домашен социален патронаж“ – наемане на повече 
лица, вкл. следните действия:

Отговорник Стойност,  лева
Месечен график за 2014 година Месечен график за 2015 година

Месечен график за 2020 година

Дейности по проект ЗС -4.4: Стимулиране образователната интеграция на 
рискови групи, малцинства и хора в неравностойно положение, вкл. 
следните действия:

Отговорник Стойност,  лева
Месечен график за 2014 година Месечен график за 2015 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година

Месечен график за 2014 година Месечен график за 2015 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 годинаДейности по проект ЗС -4.3: Изграждане на общински комплекс за хранене , 
включително обществена трапезария за бездомни и социално слаби лица, 
вкл. следните действия:

Отговорник Стойност,  лева
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Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на 
проекта

Кмет/Община 
Велико Търново 11523

4.5.1. Провеждане на тръжни процедури 11523
4.5.2. Подготовка на проектното предложение 57615
4.5.3. Управление на проекта 23046
4.5.4. Изпъление на проекта 1139734

Одит на проекта 12560

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на 
проекта

Кмет/Община 
Велико Търново 2972

4.6.1. Провеждане на тръжни процедури 2972
4.6.2. Подготовка на проектното предложение 14862
4.6.3. Управление на проекта 5945
4.6.4. Изпъление на проекта 294008

Одит на проекта 3240

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на 
проекта

Кмет/Община 
Велико Търново 15321

4.7.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури 15321

4.7.2. Разработване и одобряване на проекта 76606
4.7.3. Управление на проекта 30642
4.7.4. Реализация на проекта 1515410

Одит на проекта 16700

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на 
проекта

Кмет/Община 
Велико Търново 17477

4.8.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител)
17477

4.8.2. Разработване и одобряване на проекта 88208
4.8.3. Реализация на проекта 1728139

Одит на проекта 18700

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Месечен график за 2020 годинаМесечен график за 2014 година Месечен график за 2015 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година

Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 година

Дейности по проект ЗС -4.9: Изграждане на 3 бр. „Центъра за настаняване от 
семеен тип” за лица с умствена изостаналост по 15 души капацитет, във 
връзка със стартиране на процеса по закриване на Дом за възрастни с 
умствена изостаналост с. Пчелище, общ. Велико Търново в ж.к. Зона В и 
доставка на 3 бр. специализирани транспортни средства 8+1 места /бус/ 
пригодени за хора с увреждания с рампа за инвалиди колички, вкл. следните 
действия:

Отговорник Стойност,  лева

Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 година

Дейности по проект ЗС 4.8: Изграждане на 3 бр. „Защитени жилища” за лица с 
умствена изостаналост по 10 души капацитет за деинституционализация на 
лица с умствена изостаналост от Домовете за възрастни с умствена 
изостаналост на територията на Община Велико Търново в ж.к. Чолаковци), 
вкл. следните действия:

Отговорник Стойност,  лева

Месечен график за 2014 година Месечен график за 2015 година

Месечен график за 2020 година

Дейности по проект ЗС -4.7: Създаване на Дневни центрове за възрастни, 
хосписи и клубове по интереси;, вкл. следните действия: Отговорник Стойност,  лева Месечен график за 2014 година Месечен график за 2015 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година

Месечен график за 2014 година Месечен график за 2015 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 годинаДейности по проект ЗС -4.6: Обмяна на опит и добри практики за работа с 
възрастни хора /за персонала на Дом за стари хора/, вкл. следните действия: Отговорник Стойност,  лева
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Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на 
проекта

Кмет/Община 
Велико Търново 33645

4.9.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител)
18000

4.9.2. Разработване и одобряване на проекта 168224
4.9.3. Реализация на проекта 3344131
Одит на проекта 36000

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на 
проекта

Кмет/Община 
Велико Търново 8972

4.10.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури 8972
4.10.2. Разработване и одобряване на проекта 44862
4.10.3. Управление на проекта 17945
4.10.4. Реализация на проекта 887468
Одит на проекта 9780

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на 
проекта

Кмет/Община 
Велико Търново 11533

4.11.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител)
11533

4.11.2. Разработване и одобряване на проекта 57664
4.11.3. Реализация на проекта 1140931

Одит на проекта 12340

Група проекти ЗС-5: Насърчаване на заетостта сред всички групи от 
населението 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на 
проекта

Кмет/Община 
Велико Търново 57202

5.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител)
18000

5.1.2. Разработване и одобряване на проект за повишаване ефективността и 
качеството на квалификацията за заетостта на младежите, включително:                                                                                           
- организиране и провеждане на специализирани обучения;                                                                                                         
- професионално обучение по първа и втора квалифисационна степен;                                                                                                                          
- осигуряване на субсидирана заетост за младежите от рабогодатели, 
финансирани със средства от държавния бюджет по програми и проекти;                                                     
- изготвяне на подробна оферта.

286009

12.1.1.2. Реализация на проекта 5709385
12.1.1.3. Управление на проекта 114404

Месечен график за 2020 годинаМесечен график за 2014 година Месечен график за 2015 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година

Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 година

Дейности по проект ЗС -5.1: Насърчаване на младежката заетост и заетостта 
за хора над 50 години, вкл. следните действия: Отговорник Стойност,  лева

Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 година

Дейности по проект ЗС -4.11: Проектиране и изграждане на 1 /един/ бр. 
„Център за социална рехабилитация и интеграция” за лица с увреждания, с 
капацитет 40 души като форма на съпътстваща социална услуга за 
предложените социални услуги от резидентен тип в обхвата на ж.к. Зона В , 
вкл. следните действия:

Отговорник Стойност,  лева

Месечен график за 2014 година Месечен график за 2015 година

Дейности по проект ЗС -4.10: Продължаваща социална услуга за деца с 
увреждания след навършване на пълнолетие към Дневен център за деца с 
увреждания - проектиране и изграждане на 1 /един/ бр. Дневен център за 
лица с увреждания - – корпус „Д” от СОУ „Г.С.Раковски” в УПИ IV, кв. 336 гр. 
Велико Търново, с капацитет 40 души, вкл. следните действия:

Отговорник Стойност,  лева
Месечен график за 2014 година Месечен график за 2015 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година
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Одит на проекта 50000

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на 
проекта

Кмет/Община 
Велико Търново 8872

2.3.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури 8872
12.1.1.1. Разработване и одобряване на проекта 44358
12.1.1.2. Реализация на проекта 877486
12.1.1.3. Управление на проекта 17743

Одит на проекта 9670

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на 
проекта

Кмет/Община 
Велико Търново 10303

2.3.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител) 10303

12.1.1.1. Разработване и одобряване на проект за повишена ефективност и 
качество квалификацията на служителите, включително:                                                                                                                       
- организиране и провеждане на специализирани обучения за служителите;                                                                                                           
- разработване на платформа за електронно обучение, видеоуроци и тестове за он-
лайн обучения  на служителите;                                                     
- изготвяне на подробна оферта.

51514

5.1.3. Реализация на проекта 988137
5.1.4. Управление на проекта 20606

Одит на проекта 11230

Група проекти ЗС-6: Достъпна архитектурна среда

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на 
проекта

Кмет/Община 
Велико Търново 38482

6.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител)
38482

6.1.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

192409

6.1.3. Реализация на инвестиционния проект. Организация и управление на 
проекта. Въвеждане на енергоефективно осветление. 3805852

Месечен график за 2020 годинаМесечен график за 2014 година Месечен график за 2015 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година

Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 година

Дейности по проект ЗС -6.1: Подобряване на градската среда в ж.к. 
"Чолаковци”: реконструкция и рехабилитация на улици, пешеходни алеи и 
тротоари и алейна връзка с ж.к.Бузлуджа, вкл. улично озеленяване /  
енергоспестяващо улично осветление и достъпна среда, вкл. следните 
действия:

Отговорник Стойност,  лева

Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 година

Дейности по проект ЗС -5.3: Повишаване квалификацията на учителите в 
детските градини и училищата – обучения за интерактивни методи на 
преподаване, вкл. следните действия:

Отговорник Стойност,  лева
Месечен график за 2014 година Месечен график за 2015 година

Дейности по проект ЗС -5.2:  Заетост и работна среда за хора с увреждания, 
вкл. следните действия: Отговорник Стойност,  лева

Месечен график за 2014 година Месечен график за 2015 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година
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6.1.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 115445

Одит на проекта 42330

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на 
проекта

Кмет/Община 
Велико Търново 1545

6.2.1. Подготовка  и провеждане на тръжни процедури 1545
6.2.2.Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

7727

6.2.3. Реализация на инвестиционния проект. Въвеждане на енергоспестяващо 
парково осветление. Организация и управление на проекта. 152845

6.2.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 4636

Одит на проекта 1700

Група проекти ЗС-7:   Подобряване на мобилността и развитие на меки 
форми на транспорт 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на 
проекта

Кмет/Община 
Велико Търново 459

7.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 459

7.1.2. Разработване и одобряване на проекта 2294
7.1.3. Реализация на проекта 46289
7.1.4. Управление на проекта 917

Одит на проекта 500

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на 
проекта

Кмет/Община 
Велико Търново 50832

7.2.1. Подготовка  и провеждане на тръжни процедури 18000

Дейност ЗС - 7.2.1: закупуване на 10 броя превозни средства 5015168

Одит на проекта 50000

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на 
проекта

Кмет/Община 
Велико Търново 7145

7.3.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител)
7145

Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 година

Месечен график за 2020 година

Дейности по проект ЗС -7.3: Изграждане на велоалеи и велостоянки в 
кв.Чолаковци, вкл. следните действия: Отговорник Стойност,  лева

Месечен график за 2014 година

Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година

Месечен график за 2015 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година

Месечен график за 2014 година Месечен график за 2015 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година

Месечен график за 2018 година

Месечен график за 2020 година

Дейности по проект ЗС -7.2: Развитие на енергоспестяващ и екологичен 
градски транспорт, вкл. следните действия: Отговорник Стойност,  лева Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година

Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година

Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 година

Дейности по проект ЗС -7.1: Транспортна схема с алтернативни маршрути, 
вкл. следните действия: Отговорник Стойност,  лева Месечен график за 2014 година Месечен график за 2015 година

Дейности по проект ЗС -6.2: Изграждане на паркинги и подземни гаражи , вкл. 
следните действия: Отговорник Стойност,  лева

Месечен график за 2014 година Месечен график за 2015 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година
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7.3.2.Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

35727

7.3.3. Реализация на инвестиционния проект. Организация и управление на 
проекта. Въвеждане на енергоефективно осветление. 706685

7.3.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 21436

Одит на проекта 7860

13



Група проекти ЗС-1: Безопасна, обновена и привлекателна среда 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта Кмет/Община Велико 
Търново 1907 272 272 272 272 272 272 272    544 1088 272  

Дейност ЗС-1.1.1: достъпна среда в ж.к.Чолаковци
1.1.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител)

406 81 162 81 81    243 162   

1.1.1.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

2029 676 1352    676 1352   

1.1.1.3. Реализация на инвестиционния проект. Организация и управление на проекта.
45443 15148 22721 7574     45443   

1.1.1.4. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт 1217 406 609 203     1217   

Дейност ЗС-1.1.2: достъпна среда в ж.к.Зона Б 
1.1.2.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител)

690 138 276 138 138

1.1.2.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

3449 1150 2299

1.1.2.3. Реализация на инвестиционния проект. Организация и управление на проекта.
77252 25751 38626 12875

1.1.2.4. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт

2069 690 1035 345

Дейност ЗС-1.1.3: достъпна среда в ж.к. Бузлуджа
1.1.3.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 811 162 325 162 162
1.1.3.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

4057 1352 2705

ПРИЛОЖЕНИЕ 2:ТАБЛИЦА 3: БЮДЖЕТ ПО ДЕЙНОСТИ ЗА ПРОЕКТИТЕ ПРОЕКТИТЕ В ЗОНА ЗА 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ТИП "ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР" В ГРАД ВЕЛИКО 

ТЪРНОВО, ВКЛЮЧЕНА В ИПГВР КАТО ЗВI "Ж.К. БУЗЛУДЖА, ЗОНА В и КВ.ЧОЛАКОВЦИ"

Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети
Дейности по проект ЗС - 1.1.: Достъпна архитектурна среда и подобряване 
безопасността на движението, и видеонаблюдение на пешеходни и зелени 
пространства
/рампи, сигнални сфетофарни уредби, скосявания, асансьори към 
образователни обекти, на кръстовища, пешеходни пространства и зони за отдих 
и социална инфраструктура; поставяне на съоръжения за спиране паркирането 
по тротоари на главните улици /колчета, изолираща растителност/, вкл. следните 
действия:

Отговорник Стойност,  лева

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г.
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1.1.3.3. Реализация на инвестиционния проект. Организация и управление на проекта.
90885 30295 45443 15148

1.1.3.4. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт 2434 811 1217 406

Одит на проекта 2350 1567 783     1567 783  

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта Кмет/Община Велико 
Търново 190910 11230 33690 33690 33690 33690 33690 11230   44920 134760 11230   

Дейност ЗС-1.2.1: зелени пространства в ж.к.Зона Б и ж.к.Бузлуджа        
1.2.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител)

163730 32746 32746 65492 32746 32746   130984 65492    

1.2.1.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

818648 272883 272883 545765   545765 545765    

1.2.1.3. Реализация на инвестиционния проект. Организация и управление на проекта. 
Въвеждане на енергоефективно осветление. 18337705 6112568 9168852 3056284    18337705    

1.2.1.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 491189 163730 245594 81865
Дейност ЗС-1.2.2: зелени пространства в ж.к. Чолаковци
1.2.2.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител)

27180 5436 5436 10872 5436 5436

1.2.2.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

135902 45301 45301 90601

1.2.2.3. Реализация на инвестиционния проект. Организация и управление на проекта. 
Въвеждане на енергоефективно осветление. 3044197 1014732 1522098 507366

1.2.2.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 81541 27180 40770 13590
Одит на проекта 50000 33333 16667    33333 16667   

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта Кмет/Община Велико 
Търново 1217 332 332 332 221 332 885      

1.3.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител)
3652 3652 3652       

1.3.2. Разработване и одобряване на проекта 6086 6086  6086      
1.3.3. Реализация на проекта 136328 136328  136328      
1.3.4. Управление на проекта 2434 2434  2434      
Одит на проекта 1500 500 1000  1500      
Група проекти ЗС-2: Обновяване и енергийна ефективност на жилищните 
комплекси

Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети

Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети

Дейности по проект ЗС -1.3: Съвременни средства за ориентация и информация, 
вкл. следните действия: Отговорник Стойност,  лева

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г.

Дейности по проект ЗС - 1.2: Паркоустрояване, благоустрояване, изграждане на 
пешеходни алеи и поставяване на градско обзавеждане в публичните 
пространства, вкл. следните действия:

Отговорник Стойност,  лева
Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г.
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I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта Кмет/Община Велико 
Търново 396225 16509 16509 16509 16509 16509 16509 16509 16509 16509 16509 16509 16509 16509 16509 16509 16509 16509 16509 16509 16509 16509 16509 16509 16509  66038 66038 66038 66038 66038 66038

Дейност ЗС-2.1.1.: жилищни комплекси в ж.к.Зона Б
2.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 18000 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783  2348 3130 3130 3130 3130 3130

2.1.2. Енергийно обследване 2000000 86957 86957 86957 86957 86957 86957 86957 86957 86957 86957 86957 86957 86957 86957 86957 86957 86957 86957 86957 86957 86957 86957 86957  260870 347826 347826 347826 347826 347826
2.1.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

659153 28659 28659 28659 28659 28659 28659 28659 28659 28659 28659 28659 28659 28659 28659 28659 28659 28659 28659 28659 28659 28659 28659 28659  85976 114635 114635 114635 114635 114635

2.1.4. Реализация на инвестиционния проект. Организация и управление на проекта.
14878859 646907 646907 646907 646907 646907 646907 646907 646907 646907 646907 646907 646907 646907 646907 646907 646907 646907 646907 646907 646907 646907 646907 646907  1940721 2587628 2587628 2587628 2587628 2587628

2.1.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически паспорт
395492 17195 17195 17195 17195 17195 17195 17195 17195 17195 17195 17195 17195 17195 17195 17195 17195 17195 17195 17195 17195 17195 17195 17195  51586 68781 68781 68781 68781 68781

Дейност ЗС-2.1.2.: жилищни комплекси в ж.к.Бузлуджа
2.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 

18000
783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783  2348 3130 3130 3130 3130 3130

2.1.2. Енергийно обследване 2110510 91761 91761 91761 91761 91761 91761 91761 91761 91761 91761 91761 91761 91761 91761 91761 91761 91761 91761 91761 91761 91761 91761 91761  275284 367045 367045 367045 367045 367045
2.1.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

1025525 44588 44588 44588 44588 44588 44588 44588 44588 44588 44588 44588 44588 44588 44588 44588 44588 44588 44588 44588 44588 44588 44588 44588  133764 178352 178352 178352 178352 178352

2.1.4. Реализация на инвестиционния проект. Организация и управление на проекта. 23158876 1006908 1006908 1006908 1006908 1006908 1006908 1006908 1006908 1006908 1006908 1006908 1006908 1006908 1006908 1006908 1006908 1006908 1006908 1006908 1006908 1006908 1006908 1006908  3020723 4027631 4027631 4027631 4027631 4027631

2.1.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически паспорт
615315 26753 26753 26753 26753 26753 26753 26753 26753 26753 26753 26753 26753 26753 26753 26753 26753 26753 26753 26753 26753 26753 26753 26753  80259 107011 107011 107011 107011 107011

Дейност ЗС-2.1.3.: жилищни комплекси в ж.к. Чолаковци
2.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 18000 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783  2348 3130 3130 3130 3130 3130

2.1.2. Енергийно обследване 1800000 78261 78261 78261 78261 78261 78261 78261 78261 78261 78261 78261 78261 78261 78261 78261 78261 78261 78261 78261 78261 78261 78261 78261  234783 313043 313043 313043 313043 313043
2.1.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

296448 12889 12889 12889 12889 12889 12889 12889 12889 12889 12889 12889 12889 12889 12889 12889 12889 12889 12889 12889 12889 12889 12889 12889  38667 51556 51556 51556 51556 51556

2.1.4. Реализация на инвестиционния проект. Организация и управление на проекта.
6681727 290510 290510 290510 290510 290510 290510 290510 290510 290510 290510 290510 290510 290510 290510 290510 290510 290510 290510 290510 290510 290510 290510 290510  871530 1162040 1162040 1162040 1162040 1162040

2.1.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически паспорт 177869 7733 7733 7733 7733 7733 7733 7733 7733 7733 7733 7733 7733 7733 7733 7733 7733 7733 7733 7733 7733 7733 7733 7733  23200 30934 30934 30934 30934 30934

Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчетиДейности по проект ЗС -2.1: Основен ремонт, обновяване и енергийна 
ефективност на жилищните комплекси, вкл. следните действия: Отговорник Стойност,  лева

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г.
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Одит на проекта 50000 2174 2174 2174 2174 2174 2174 2174 2174 2174 2174 2174 2174 2174 2174 2174 2174 2174 2174 2174 2174 2174 2174 2174  6522 8696 8696 8696 8696 8696
Група проекти ЗС-3: Обновяване на образователна, културна и социална 
инфраструктура

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта Кмет/Община Велико 
Търново 28370 1091 1606 1606 1606 1606 1606 1606 1606 1606 1606 1606 1606 1606 1606 1606 1606 1606 1606   2697 6423 6423 6423 6423

Дейност ЗС- 3.1.1:  ОДЗ „Ален Мак“ Кмет/Община Велико 
Търново

342107        
3.1.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител)

2776 1110 1110 555   2221 555    

3.1.1.2. Енергийно обследване 14000 14000   14000     
3.1.1.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

13881 9254 4627    13881    

3.1.1.4. Реализация на инвестиционния проект. Организация и управление на проекта. 310925 155462 155462    310925    
3.1.1.5. Провеждане на авторски и строителен надзор 8328 4164 4164    8328    
Дейност ЗС- 3.1.2:   ОДЗ „Рада Войвода“ - реконструкция на сградата, внедряване на 
мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и рехабилитация на двор и ограда Кмет/Община Велико 

Търново 177773        

3.1.2.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 1443 577 577 289    1154 289   
3.1.2.2. Енергийно обследване 7275 7275    7275    
3.1.2.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

7213 4809 2404     7213   

3.1.2.4. Реализация на инвестиционния проект. Организация и управление на проекта. 161570 80785 80785     161570   
3.1.2.5. Провеждане на авторски и строителен надзор 30071 15036 15036     30071   
Дейност ЗС- 3.1.3:  СОУ „Вела Благоева“ Кмет/Община Велико 

Търново 1235251        

3.1.3.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител)
10024 4010 4010 2005     8019 2005  

3.1.3.2. Енергийно обследване 50550 50550     50550   
3.1.3.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

50119 33413 16706      50119  

3.1.3.4. Реализация на инвестиционния проект. Организация и управление на проекта. 1122661 561330 561330      1122661  

Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчетиДейности по проект ЗС -3.1: Рехабилитация, саниране и енергийна ефективност 
на образователна инфраструктура, вкл. обновяване на дворни пространства, 
детски и спортни площадки, ремонт на огради, видеонаблюдение, вкл. следните 
действия:

Отговорник Стойност,  лева

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г.
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3.1.3.5. Провеждане на авторски и строителен надзор 30071 15036 15036      30071  
Дейност ЗС- 3.1.4: СОУ „Г.Сава Раковски“ и спортно училище Кмет/Община Велико 

Търново 794177        

3.1.4.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител)
6445 2578 2578 1289      5156 1289

3.1.4.2. Енергийно обследване 32500 32500      32500  
3.1.4.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

32223 21482 10741       32223

3.1.4.4. Реализация на инвестиционния проект. Организация и управление на проекта.
721790 360895 360895       721790

3.1.4.5. Провеждане на авторски и строителен надзор 19334 9667 9667       19334
Дейност ЗС- 3.1.5:  СОУ „Владимир Комаров“ - реконструкция на сградата, 
благоустрояване и рехабилитация на двор и ограда;

Кмет/Община Велико 
Търново 946781        

3.1.5.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител)
7683 3073 3073 1537      6146 1537

3.1.5.2. Енергийно обследване 38745 38745      38745  
3.1.5.3.  Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

38414 25610 12805       38414

3.1.5.4.  Реализация на инвестиционния проект. Организация и управление на проекта. 860484 430242 430242       860484
3.1.5.5.  Провеждане на авторски и строителен надзор 23049 11524 11524       23049
Одит на проекта 35600 11867 23733       35600

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта Кмет/Община Велико 
Търново 706 88 132 132 132 132 88   221 485    

3.2.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 706 282 282 141   565 141    
3.2.2. Енергийно обследване 3530 3530   3530     
3.2.3.Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

1412 941 471    1412    

3.2.4. Реализация на инвестиционния проект. Организация и управление на проекта.
870 435 435    870    

Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчетиДейности по проект ЗС -3.2: Реконструкция на Народно читалище „Съзнание – 
1936 и внедряване на мерки за енергийна ефективност”: реконструкция на 
сграда, внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и 
рехабилитация на двор и ограда, вкл. следните действия:

Отговорник Стойност,  лева

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г.
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3.2.5. Провеждане на авторски и строителен надзор 79070 39535 39535    79070    
Одит на проекта 870 290 580    870    

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта Кмет/Община Велико 
Търново 1014 127 190 190 190 190 127  317 697     

3.3.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител)
1014 406 406 203  811 203     

3.3.2. Енергийно обследване 7300 7300  7300      
3.3.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

5072 3381 1691   5072     

3.3.4. Реализация на инвестиционния проект. Организация и управление на проекта.
113607 56803 56803   113607     

3.3.5. Провеждане на авторски и строителен надзор 3043 1522 1522   3043     
Одит на проекта 1250 417 833   1250     
Група проекти ЗС-4: Интеграция на маргинализирани групи и хора с увреждания 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта Кмет/Община Велико 
Търново 34699 2041 6123 6123 6123 6123 6123 2041  8164 24493 2041    

4.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител)
18000 3600 7200 3600 3600  10800 7200     

4.1.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

173493 57831 115662  57831 115662     

4.1.3. Реализация на инвестиционния проект. Организация и управление на проекта.
3886253 1295418 1943127 647709   3886253     

4.1.4. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически паспорт
104096 34699 52048 17349   104096     

Одит на проекта 42760 28507 14253   28507 14253    

Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчетиДейности по проект ЗС -4.1: Изграждане на нова сграда за развитие на 
специализирана социална услуга за възрастни хора и хора с увреждания с 
капацитет  130 човека, вкл. следните действия: Отговорник Стойност,  лева

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г.

Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчетиДейности по проект ЗС -3.3: Рехабилитация, саниране и енергийна ефективност 
на Дом за стари хора „Венета Ботева” /ул. „Иларион Драгостинов” № 3/ 
Ремонтни дейности на втори, трети и четвърти етаж от частта на сградата в 
която живеят възрастните хора. Проектиране за ремонтни дейности на лечебно – 
възстановителния център на специализираната институция, разположен на 
първи етаж. Помещенията за проектиране се намират в сграда публична 
общинска собственост с Акт № 2999/ 22.07.2005 год., вкл. следните действия:

Отговорник Стойност,  лева

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г.
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I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта Кмет/Община Велико 
Търново 9332 622 1866 1866 1866 1866 1244  2489 6843     

4.2.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител)
9332 1866 3733 1866 1866  5599 3733     

4.2.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

46660 15553 31107  15553 31107     

4.2.3. Реализация на инвестиционния проект. Организация и управление на проекта.
1045180 522590 522590   1045180     

4.2.4. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически паспорт
27996 13998 13998   27996     

Одит на проекта 11500 3833 7667   11500     

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта Кмет/Община Велико 
Търново 9738 649 1948 1948 1948 1948 1298      2597 7141

4.3.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител)
9738 1948 3895 1948 1948      5843 3895

4.3.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

48689 16230 32459      16230 32459

4.3.3.Реализация на инвестиционния проект. Организация и управление на проекта.
1090623 545311 545311       1090623

4.3.4. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически паспорт
29213 14607 14607       29213

Одит на проекта 12000 4000 8000       12000

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта Кмет/Община Велико 
Търново

29358 1223 1223 1223 1223 1223 1223 1223 1223 1223 1223 1223 1223 1223 1223 1223 1223 1223 1223 1223 1223 1223 1223 1223 1223  4893 4893 4893 4893 4893 4893

4.4.1. Провеждане на тръжни процедури 18000 3000 3000 3000 3000 3000 3000  3000 3000 3000 3000 3000 3000
4.4.2. Подготовка на проектното предложение 146789 6116 24465 6116 24465 6116 24465 6116 24465 6116 24465 6116 24465  30581 30581 30581 30581 30581 30581
4.4.3. Управление на проекта 58716 5338 5338 5338 5338 5338 5338 5338 5338 5338 5338 5338  10676 10676 10676 10676 10676 5338
4.4.4. Изпъление на проекта 2915138 265013 265013 265013 265013 265013 265013 265013 265013 265013 265013 265013  530025 530025 530025 530025 530025 265013
Одит на проекта 32000 32000       32000

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчетиДейности по проект ЗС -4.5: Развитие на услугата „личен асистент“, „социален 
помощник“ и домашен социален патронаж“ – наемане на повече лица, вкл. 
следните действия:

Отговорник Стойност,  лева
Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г.

Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети

Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети

Дейности по проект ЗС -4.4: Стимулиране образователната интеграция на 
рискови групи, малцинства и хора в неравностойно положение, вкл. следните 
действия:

Отговорник Стойност,  лева
Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г.

Дейности по проект ЗС -4.3: Изграждане на общински комплекс за хранене , 
включително обществена трапезария за бездомни и социално слаби лица, вкл. 
следните действия:

Отговорник Стойност,  лева
Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г.

Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчетиДейности по проект ЗС - 4.2: Изграждане на кризисен център  за бездомни и 
социално слаби лица, вкл. следните действия: Отговорник Стойност,  лева

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г.
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Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта
11523 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480  1920 1920 1920 1920 1920 1920

4.5.1. Провеждане на тръжни процедури 11523 1920 1920 1920 1920 1920 1920  1920 1920 1920 1920 1920 1920
4.5.2. Подготовка на проектното предложение 57615 2401 9602 2401 9602 2401 9602 2401 9602 2401 9602 2401 9602  12003 12003 12003 12003 12003 12003
4.5.3. Управление на проекта 23046 2095 2095 2095 2095 2095 2095 2095 2095 2095 2095 2095  4190 4190 4190 4190 4190 2095
4.5.4. Изпъление на проекта 1139734 103612 103612 103612 103612 103612 103612 103612 103612 103612 103612 103612  207224 207224 207224 207224 207224 103612
Одит на проекта 12560 12560       12560

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта Кмет/Община Велико 
Търново 2972 661 991 991 330 2642 330      

4.6.1. Провеждане на тръжни процедури
2972 1982 991 2972       

4.6.2. Подготовка на проектното предложение 14862 14862 14862       
4.6.3. Управление на проекта 5945 4459 1486 4459 1486      
4.6.4. Изпъление на проекта 294008 220506 73502 220506 73502      
Одит на проекта 3240 2160 1080  3240      

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта Кмет/Община Велико 

Търново 15321 766 766 766 766 766 766 766 766 766 766 766 766 766 766 766 766 766 766 766 766   3064 3064 3064 3064 3064

4.7.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури 15321 766 766 766 766 766 766 766 766 766 766 766 766 766 766 766 766 766 766 766 766   3064 3064 3064 3064 3064
4.7.2. Разработване и одобряване на проекта 76606 3830 3830 3830 3830 3830 3830 3830 3830 3830 3830 3830 3830 3830 3830 3830 3830 3830 3830 3830 3830   15321 15321 15321 15321 15321
4.7.3. Управление на проекта 30642 1532 1532 1532 1532 1532 1532 1532 1532 1532 1532 1532 1532 1532 1532 1532 1532 1532 1532 1532 1532   6128 6128 6128 6128 6128
4.7.4. Реализация на проекта 1515410 75771 75771 75771 75771 75771 75771 75771 75771 75771 75771 75771 75771 75771 75771 75771 75771 75771 75771 75771 75771   303082 303082 303082 303082 303082
Одит на проекта 16700 16700       16700

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта Кмет/Община Велико 
Търново 17477 3277 3277 3277 3277 3277 1092 6554 10923      

4.8.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител)
17477 10486 6991 10486 6991      

4.8.2. Разработване и одобряване на проекта 88208 88208 88208       
4.8.3. Реализация на проекта 1728139 345628 1036884 345628  1728139      
Одит на проекта 18700 12467 6233  18700      

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта Кмет/Община Велико 
Търново 33645 6308 6308 6308 6308 6308 2103   12617 21028    

4.9.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител)
18000 10800 7200   10800 7200    

Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчетиДейности по проект ЗС -4.9: Изграждане на 3 бр. „Центъра за настаняване от 
семеен тип” за лица с умствена изостаналост по 15 души капацитет, във връзка 
със стартиране на процеса по закриване на Дом за възрастни с умствена 
изостаналост с. Пчелище, общ. Велико Търново в ж.к. Зона В и доставка на 3 бр. 
специализирани транспортни средства 8+1 места /бус/ пригодени за хора с 
увреждания с рампа за инвалиди колички, вкл. следните действия:

Отговорник Стойност,  лева

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г.

Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети

Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети

Дейности по проект ЗС 4.8: Изграждане на 3 бр. „Защитени жилища” за лица с 
умствена изостаналост по 10 души капацитет за деинституционализация на лица 
с умствена изостаналост от Домовете за възрастни с умствена изостаналост на 
територията на Община Велико Търново в ж.к. Чолаковци), вкл. следните 
действия:

Отговорник Стойност,  лева

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г.

Дейности по проект ЗС -4.7: Създаване на Дневни центрове за възрастни, 
хосписи и клубове по интереси;, вкл. следните действия: Отговорник Стойност,  лева

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г.

Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчетиДейности по проект ЗС -4.6: Обмяна на опит и добри практики за работа с 
възрастни хора /за персонала на Дом за стари хора/, вкл. следните действия: Отговорник Стойност,  лева

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г.
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4.9.2. Разработване и одобряване на проекта 168224 168224   168224     
4.9.3. Реализация на проекта 3344131 668826 2006479 668826    3344131    
Одит на проекта 36000 24000 12000    36000    

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта Кмет/Община Велико 
Търново 8972 1682 1682 1682 1682 1682 561   3365 5608    

4.10.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури 8972 5383 3589   5383 3589    
4.10.2. Разработване и одобряване на проекта 44862 44862   44862     
4.10.3. Управление на проекта 17945 3589 10767 3589    17945    
4.10.4. Реализация на проекта 887468 177494 532481 177494    887468    
Одит на проекта 9780 6520 3260    9780    

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта Кмет/Община Велико 
Търново 11533 2162 2162 2162 2162 2162 721    4325 7208   

4.11.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител)
11533 6920 4613    6920 4613   

4.11.2. Разработване и одобряване на проекта 57664 57664    57664    
4.11.3. Реализация на проекта 1140931 228186 684559 228186     1140931   
Одит на проекта 12340 2468 7404 2468     12340   
Група проекти ЗС-5: Насърчаване на заетостта сред всички групи от населението 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта Кмет/Община Велико 

Търново 57202 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383 2383  9534 9534 9534 9534 9534 9534

5.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 18000 3000 3000 3000 3000 3000 3000  3000 3000 3000 3000 3000 3000

5.1.2. Разработване и одобряване на проект за повишаване ефективността и 
качеството на квалификацията за заетостта на младежите, включително:                                                                                           
- организиране и провеждане на специализирани обучения;                                                                                                         
- професионално обучение по първа и втора квалифисационна степен;                                                                                                                          
- осигуряване на субсидирана заетост за младежите от рабогодатели, финансирани 
със средства от държавния бюджет по програми и проекти;                                                     
- изготвяне на подробна оферта.

286009 11917 47668 11917 47668 11917 47668 11917 47668 11917 47668 11917 47668  59585 59585 59585 59585 59585 59585

12.1.1.2. Реализация на проекта 5709385 519035 519035 519035 519035 519035 519035 519035 519035 519035 519035 519035  1038070 1038070 1038070 1038070 1038070 519035
12.1.1.3. Управление на проекта 114404 10400 10400 10400 10400 10400 10400 10400 10400 10400 10400 10400  20801 20801 20801 20801 20801 10400
Одит на проекта 50000 50000       50000

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта Кмет/Община Велико 

Търново 8872 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370  1479 1479 1479 1479 1479 1479

Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчетиДейности по проект ЗС -5.2:  Заетост и работна среда за хора с увреждания, вкл. 
следните действия: Отговорник Стойност,  лева

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г.

Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети

Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети

Дейности по проект ЗС -5.1: Насърчаване на младежката заетост и заетостта за 
хора над 50 години, вкл. следните действия: Отговорник Стойност,  лева

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г.

Дейности по проект ЗС -4.11: Проектиране и изграждане на 1 /един/ бр. „Център 
за социална рехабилитация и интеграция” за лица с увреждания, с капацитет 40 
души като форма на съпътстваща социална услуга за предложените социални 
услуги от резидентен тип в обхвата на ж.к. Зона В , вкл. следните действия: Отговорник Стойност,  лева

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г.

Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчетиДейности по проект ЗС -4.10: Продължаваща социална услуга за деца с 
увреждания след навършване на пълнолетие към Дневен център за деца с 
увреждания - проектиране и изграждане на 1 /един/ бр. Дневен център за лица с 
увреждания - – корпус „Д” от СОУ „Г.С.Раковски” в УПИ IV, кв. 336 гр. Велико 
Търново, с капацитет 40 души, вкл. следните действия:

Отговорник Стойност,  лева

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г.

9



2.3.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури 8872 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370  1479 1479 1479 1479 1479 1479
12.1.1.1. Разработване и одобряване на проекта 44358 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848  7393 7393 7393 7393 7393 7393
12.1.1.2. Реализация на проекта 877486 36562 36562 36562 36562 36562 36562 36562 36562 36562 36562 36562 36562 36562 36562 36562 36562 36562 36562 36562 36562 36562 36562 36562 36562  146248 146248 146248 146248 146248 146248
12.1.1.3. Управление на проекта 17743 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739  2957 2957 2957 2957 2957 2957
Одит на проекта 9670 9670       9670

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта Кмет/Община Велико 
Търново 10303 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515   2061 2061 2061 2061 2061

2.3.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 10303 1717 1717 1717 1717 1717   1717 1717 1717 1717 1717

12.1.1.1. Разработване и одобряване на проект за повишена ефективност и качество 
квалификацията на служителите, включително:                                                                                                                       
- организиране и провеждане на специализирани обучения за служителите;                                                                                                           
- разработване на платформа за електронно обучение, видеоуроци и тестове за он-
лайн обучения  на служителите;                                                     
- изготвяне на подробна оферта.

51514 8586 8586 8586 8586 8586   8586 8586 8586 8586 8586

5.1.3. Реализация на проекта 988137 54896 109793 54896 109793 54896 109793 54896 109793 54896 109793   164689 164689 164689 164689 164689
5.1.4. Управление на проекта 20606 1145 2290 1145 2290 1145 2290 1145 2290 1145 2290   3434 3434 3434 3434 3434
Одит на проекта 11230 3743 7487       11230
Група проекти ЗС-6: Достъпна архитектурна среда

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта Кмет/Община Велико 
Търново 38482 2138 2138 2138 2138 2138 2138 4276 8552      

6.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител)
38482 23089 15393 23089 15393      

6.1.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

192409 192409 192409       

6.1.3. Реализация на инвестиционния проект. Организация и управление на проекта. 
Въвеждане на енергоефективно осветление. 3805852 543693 1631079 1631079  3805852      

6.1.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 115445 16492 49477 49477  115445      
Одит на проекта 42330 42330  42330      

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта Кмет/Община Велико 

Търново 1545 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77   309 309 309 309 309

6.2.1. Подготовка  и провеждане на тръжни процедури 1545 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81   325 325 325 325 244
6.2.2.Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

7727 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407   1627 1627 1627 1627 1220

Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети

Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети

Дейности по проект ЗС -6.2: Изграждане на паркинги и подземни гаражи , вкл. 
следните действия: Отговорник Стойност,  лева

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г.

Дейности по проект ЗС -6.1: Подобряване на градската среда в ж.к. "Чолаковци”: 
реконструкция и рехабилитация на улици, пешеходни алеи и тротоари и алейна 
връзка с ж.к.Бузлуджа, вкл. улично озеленяване /  енергоспестяващо улично 
осветление и достъпна среда, вкл. следните действия:

Отговорник Стойност,  лева

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г.

Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчетиДейности по проект ЗС -5.3: Повишаване квалификацията на учителите в 
детските градини и училищата – обучения за интерактивни методи на 
преподаване, вкл. следните действия:

Отговорник Стойност,  лева
Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г.
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6.2.3. Реализация на инвестиционния проект. Въвеждане на енергоспестяващо парково 
осветление. Организация и управление на проекта. 152845 8044 8044 8044 8044 8044 8044 8044 8044 8044 8044 8044 8044 8044 8044 8044 8044 8044 8044 8044   32178 32178 32178 32178 24133

6.2.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 4636 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244   976 976 976 976 732
Одит на проекта 1700 1700       1700
Група проекти ЗС-7:   Подобряване на мобилността и развитие на меки форми на 
транспорт 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта Кмет/Община Велико 

Търново 459 35 35 35 35 35   71 106    

7.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител)
459 92 183 92 92   275 183    

7.1.2. Разработване и одобряване на проекта 2294 765 1529   765 1529    
7.1.3. Реализация на проекта 46289 46289    46289    
7.1.4. Управление на проекта 917 917    917    
Одит на проекта 500 500    500    

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта Кмет/Община Велико 

Търново 50832 21785 21785 7262     50832   

7.2.1. Подготовка  и провеждане на тръжни процедури 18000 18000     18000   
Дейност ЗС - 7.2.1: закупуване на 10 броя превозни средства 5015168 5015168     5015168   
Одит на проекта 50000 33333 16667     50000   

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта Кмет/Община Велико 

Търново 7145 1191 1191 1191 1191 1191 1191 2382 4764      

7.3.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител)
7145 4287 2858 4287 2858      

7.3.2.Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

35727 35727  35727      

7.3.3. Реализация на инвестиционния проект. Организация и управление на проекта. 
Въвеждане на енергоефективно осветление. 706685 100955 302865 302865  706685      

7.3.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 21436 3062 9187 9187  21436      
Одит на проекта 7860 7860  7860      

Дейности по проект ЗС -7.3: Изграждане на велоалеи и велостоянки в 
кв.Чолаковци, вкл. следните действия: Отговорник Стойност,  лева

Тримесечни разчети за 2014г.

Тримесечни разчети за 2020г.

Тримесечни разчети за 2017г.

Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г.

Тримесечни разчети за 2016г.

Годишни разчети

Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г.

Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети

Годишни разчети

Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г.

Дейности по проект ЗС -7.2: Развитие на енергоспестяващ и екологичен градски 
транспорт, вкл. следните действия: Отговорник Стойност,  лева

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г.

Дейности по проект ЗС -7.1: Транспортна схема с алтернативни маршрути, вкл. 
следните действия: Отговорник Стойност,  лева

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г.
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Група проекти ЗС-1: Безопасна, обновена и привлекателна среда 

Проект ЗВI - 1.1.: Достъпна архитектурна среда и подобряване 
безопасността на движението, и видеонаблюдение на пешеходни и 
зелени пространства
/рампи, сигнални сфетофарни уредби, скосявания, асансьори към 
образователни обекти, на кръстовища, пешеходни пространства и 
зони за отдих и социална инфраструктура; поставяне на съоръжения 
за спиране паркирането по тротоари на главните улици /колчета, 
изолираща растителност/.

Проект ЗВI - 1.2: Паркоустрояване, благоустрояване, изграждане на 
пешеходни алеи и поставяване на градско обзавеждане в публичните 
пространства.

Проект ЗВI -1.3: Съвременни средства за ориентация и информация.

Група проекти ЗС-2: Обновяване и енергийна ефективност на 
жилищните комплекси

Проект ЗВI -2.1: Основен ремонт, обновяване и енергийна 
ефективност на жилищните комплекси.

Група проекти ЗС-3: Обновяване на образователна, културна и 
социална инфраструктура

Проект ЗВI -3.1: Рехабилитация, саниране и енергийна ефективност на 
образователна инфраструктура, вкл. обновяване на дворни 
пространства, детски и спортни площадки, ремонт на огради, 
видеонаблюдение.

Проект ЗВI -3.2: Реконструкция на Народно читалище „Съзнание – 
1936 и внедряване на мерки за енергийна ефективност”: 
реконструкция на сграда, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, благоустрояване и рехабилитация на двор и ограда.

Проект ЗВI -3.3: Рехабилитация, саниране и енергийна ефективност на 
Дом за стари хора „Венета Ботева” /ул. „Иларион Драгостинов” № 3/ 
Ремонтни дейности на втори, трети и четвърти етаж от частта на 
сградата в която живеят възрастните хора. Проектиране за ремонтни 
дейности на лечебно – възстановителния център на специализираната 
институция, разположен на първи етаж. Помещенията за проектиране 
се намират в сграда публична общинска собственост с Акт № 2999/ 
22.07.2005 год.

Шестмесечие X Шестмесечие XI Шестмесечие XII Шестмесечие XIII Шестмесечие XIV

Месец 5 /година 2014

Шестмесечие IX

Година 2018 Година 2019

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ТАБЛИЦА No 4. ПЛАН-ГРАФИК НА ПРОЕКТИТЕ В ЗОНА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ТИП "ЗОНА С 
ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР" В ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВКЛЮЧЕНА В ИПГВР КАТО ЗВI "Ж.К. 

БУЗЛУДЖА, ЗОНА В и КВ.ЧОЛАКОВЦИ"

Година 2020

Шестмесечие I Шестмесечие II Шестмесечие III Шестмесечие IV Шестмесечие V Шестмесечие VI Шестмесечие VII Шестмесечие VIII

Планирано начало на изпълнение на проектите в зона ЗВ I "ж.к. Бузлуджа, зона В и кв.Чолаковци"

Наименование на проекта

Година 2014 Година 2015 Година 2016 Година 2017

1



Група проекти ЗС-4: Интеграция на маргинализирани групи и хора 
с увреждания 

Проект ЗВI -4.1: Изграждане на нова сграда за развитие на 
специализирана социална услуга за възрастни хора и хора с 
увреждания с капацитет  130 човека.

Проект ЗВI - 4.2: Изграждане на кризисен център  за бездомни и 
социално слаби лица.

Проект ЗВI -4.3: Изграждане на общински комплекс за хранене , 
включително обществена трапезария за бездомни и социално слаби 
лица.

Проект ЗВI -4.4: Стимулиране образователната интеграция на рискови 
групи, малцинства и хора в неравностойно положение.

Проект ЗВI -4.5: Развитие на услугата „личен асистент“, „социален 
помощник“ и домашен социален патронаж“ – наемане на повече лица.

Проект ЗВI -4.6: Обмяна на опит и добри практики за работа с 
възрастни хора /за персонала на Дом за стари хора.

Проект ЗВI -4.7: Създаване на Дневни центрове за възрастни, хосписи 
и клубове по интереси.

Проект ЗВI 4.8: Изграждане на 3 бр. „Защитени жилища” за лица с 
умствена изостаналост по 10 души капацитет за 
деинституционализация на лица с умствена изостаналост от Домовете 
за възрастни с умствена изостаналост на територията на Община 
Велико Търново в ж.к. Чолаковци).

Проект ЗВI -4.9: Изграждане на 3 бр. „Центъра за настаняване от 
семеен тип” за лица с умствена изостаналост по 15 души капацитет, 
във връзка със стартиране на процеса по закриване на Дом за 
възрастни с умствена изостаналост с. Пчелище, общ. Велико Търново 
в ж.к. Зона В и доставка на 3 бр. специализирани транспортни 
средства 8+1 места /бус/ пригодени за хора с увреждания с рампа за 
инвалиди колички.

Проект ЗВI -4.10: Продължаваща социална услуга за деца с 
увреждания след навършване на пълнолетие към Дневен център за 
деца с увреждания - проектиране и изграждане на 1 /един/ бр. Дневен 
център за лица с увреждания - – корпус „Д” от СОУ „Г.С.Раковски” в 
УПИ IV, кв. 336 гр. Велико Търново, с капацитет 40 души.

Проект ЗВI -4.11: Проектиране и изграждане на 1 /един/ бр. „Център за 
социална рехабилитация и интеграция” за лица с увреждания, с 
капацитет 40 души като форма на съпътстваща социална услуга за 
предложените социални услуги от резидентен тип в обхвата на ж.к. 
Зона В.

Група проекти ЗС-5: Насърчаване на заетостта сред всички групи 
от населението 
Проект ЗВI -5.1: Насърчаване на младежката заетост и заетостта за 
хора над 50 години.

Проект ЗВI -5.2:  Заетост и работна среда за хора с увреждания.
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Проект ЗВI -5.3: Повишаване квалификацията на учителите в детските 
градини и училищата – обучения за интерактивни методи на 
преподаване.

Група проекти ЗС-6: Достъпна архитектурна среда

Проект ЗВI -6.1: Подобряване на градската среда в ж.к. "Чолаковци”: 
реконструкция и рехабилитация на улици, пешеходни алеи и тротоари 
и алейна връзка с ж.к.Бузлуджа, вкл. улично озеленяване /  
енергоспестяващо улично осветление и достъпна среда.

Проект ЗВI -6.2: Изграждане на паркинги и подземни гаражи.

Група проекти ЗС-7:   Подобряване на мобилността и развитие на 
меки форми на транспорт 

Проект ЗВI -7.1: Транспортна схема с алтернативни маршрути.

Проект ЗВI -7.2: Развитие на енергоспестяващ и екологичен градски 
транспорт.

Проект ЗВI -7.3: Изграждане на велоалеи и велостоянки в 
кв.Чолаковци.
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Група проекти ЗВ2-1: Обновяване и енергийна ефективност на 
административни и обществени сгради

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на 
проекта

Кмет/Община 
В/Търново 37556

Дейност ЗВ2 - 1.1.1: Община Велико Търново

 1.1.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

12852
 1.1.1.2. Енергийно обследване 41300
 1.1.1.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

64258

 1.1.1.4. Реализация на инвестиционния проект 1439375
 1.1.1.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт

38555
Дейност    ЗВ2 - 1.1.2:  Централен военен архив 

 1.1.2.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

8666
 1.1.2.2. Енергийно обследване 27850
 1.1.2.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

43331

 1.1.2.4. Реализация на инвестиционния проект 970620
 1.1.2.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт

25999
Дейност    ЗВ2 - 1.1.3: Административен съд 

 1.1.3.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

1876
 1.1.3.2. Енергийно обследване 6030
 1.1.3.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

9382

 1.1.3.4. Реализация на инвестиционния проект 210156
 1.1.3.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт

5629

Месечен график за 2020 година

ПРИЛОЖЕНИЕ 4: ТАБЛИЦА No 2: ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ПРОЕКТИТЕ В ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ТИП 
"ЗОНА НА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ" В ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 

ВКЛЮЧЕНА В ИПГВР КАТО ЗВII "СТАРАТА ГРАДСКА ЧАСТ, КВ.ВАРУША И ХЪЛМЪТ ЦАРЕВЕЦ“

Дейности по проект ЗВ2-1.1: Основен ремонт, обновяване и енергийна 
ефективност на административни и обществени сгради, достъпна среда и 
видеонаблюдение

Отговорник Стойност,  
лева

Месечен график за 2014 година Месечен график за 2015 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година
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Дейност    ЗВ2 - 1.1.4: Oбластна администрация 

 1.1.4.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

1876
 1.1.4.2. Енергийно обследване 6030
 1.1.4.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

9382

 1.1.4.4. Реализация на инвестиционния проект 210156
 1.1.4.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт

5629
Дейност    ЗВ2 - 1.1.5:  ТД на НАП

 1.1.5.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

1876
 1.1.5.2. Енергийно обследване 6030
 1.1.5.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

9382

 1.1.5.4. Реализация на инвестиционния проект 210156
 1.1.5.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт

5629
Дейност    ЗВ2 - 1.1.6:   РЗОК

 1.1.6.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

1914
 1.1.6.2. Енергийно обследване 6150
 1.1.6.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

9569

 1.1.6.4. Реализация на инвестиционния проект 214338
 1.1.6.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт

5741
Дейност    ЗВ2 - 1.1.7:   Административна сграда КНСБ – ул.Хр.Ботев 2

 1.1.7.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

5796
 1.1.7.2. Енергийно обследване 18625
 1.1.7.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

28978
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 1.1.7.4. Реализация на инвестиционния проект 649113
 1.1.7.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт

17387
Дейност    ЗВ2 - 1.1.8:   Държавен архив, ул.Читалищна 2

 1.1.8.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

934
 1.1.8.2. Енергийно обследване 3000
 1.1.8.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

4668

 1.1.8.4. Реализация на инвестиционния проект 104555
 1.1.8.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт

2801
Дейност    ЗВ2 - 1.1.9:   Архивохранилищна сграда, пл.Съединение 1

 1.1.9.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

671
 1.1.9.2. Енергийно обследване 2155
 1.1.9.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

3353

 1.1.9.4. Реализация на инвестиционния проект 75105
 1.1.9.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт

2012
Дейност    ЗВ2 - 1.1.10:   Архивохранилище, пл.Съединение 2

 1.1.10.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

1095
 1.1.10.2. Енергийно обследване 3520
 1.1.10.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен 
проект по всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

5477

 1.1.10.4. Реализация на инвестиционния проект 122678
 1.1.10.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт

3286
Одит на проекта 47500

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на 
проекта

Кмет/Община 
В/Търново 13458

 1.2.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 13458

Месечен график за 2015 годинаДейности по проект ЗВ2-1.2: Основен ремонт, обновяване и енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради по главните улици на Стария 
град „Независимост”, „Ст.Стамболов”, „Опълченска”, „Ив.Вазов”, 
„Читалищна”, пл.”Цар Асен”, „Н.Пиколо” и ул/„Гурко”

Отговорник Стойност,  
лева

Месечен график за 2014 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 година
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 1.2.2. Енергийно обследване 179692
 1.2.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

67291

 1.2.4. Реализация на инвестиционния проект 1507325
 1.2.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт

40375
Одит на проекта 18400
Група проекти ЗВ2-2:  Модернизиране на образователна, културна и спортна 
инфраструктура

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на 
проекта

Кмет/Община 
В/Търново 36445

Дейност ЗВ2 - 2.1.1: ВТУ Стопански факултет
 2.1.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

14016
 2.1.1.2. Енергийно обследване 41430
 2.1.1.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

70078

2.1.1.4. Реализация на инвестиционния проект 1569757
2.1.1.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт

42047

Дейност ЗВ2 - 2.1.2: ВТУ Факултет по изобразително изкуство
 2.1.2.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

6455
 2.1.2.2. Енергийно обследване 19080
 2.1.2.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:

32274
 2.1.2.4. Реализация на инвестиционния проект 722929
2.1.2.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт

19364

Дейност ЗВ2 - 2.1.3: Хуманитарна гимназия "Св. Св. Кирил и Методий" и ОУ
„Христо Ботев“- реконструкция на сграда, внедряване на мерки за енергийна
ефективност, благоустрояване и рехабилитация на двор и оград

2.1.3.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

9388
2.1.3.2. Енергийно обследване 27750
2.1.3.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:

46939
2.1.3.4. Реализация на инвестиционния проект 1051430
2.1.3.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт

28163

Дейност ЗВ2 - 2.1.4: Старопрестолна гимназия по икономика
2.1.4.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

5866
2.1.4.2. Енергийно обследване 17340

Дейности по проект ЗВ2-2.1: Обновяване и енергийна ефективност на 
образователна инфраструктура, вкл/дворни пространства, достъпна среда и 
видеонаблюдение

Отговорник Стойност,  
лева

Месечен график за 2014 година Месечен график за 2020 годинаМесечен график за 2015 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година
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2.1.4.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:

29330
2.1.4.4. Реализация на инвестиционния проект 657002
2.1.4.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт

17598

Дейност ЗВ2 - 2.1.5: ОДЗ „Пролет” - ремонт на сграда, внедряване на мерки за
енергийна ефективност, благоустрояване и рехабилитация на двор и ограда
2.1.5.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

721
2.1.5.2. Енергийно обследване 2130
2.1.5.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:

3603
2.1.5.4. Реализация на инвестиционния проект 80704
2.1.5.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт

2162
Одит на проекта 46000

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на 
проекта

Кмет/Община 
В/Търново 12172

Дейност ЗВ2 - 2.2.1: Спортен комплекс Юнак
 2.2.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

11361
 2.2.1.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

56803

 2.2.1.3. Реализация на инвестиционния проект 1272393
 2.2.1.4. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт

34082

Дейност ЗВ2 - 2.2.2: Тенис кортове 
 2.2.2.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

811
 2.2.2.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:

4057
 2.2.2.3. Реализация на инвестиционния проект 90885
 2.2.2.4. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт

2434
Одит на проекта 15000

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на 
проекта

Кмет/Община 
В/Търново 23707

Дейност ЗВ2 - 2.3.1:  Къща-музей „Леон Филипов“
 2.3.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

18000
 2.3.1.2. Енергийно обследване 7500
 2.3.1.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

133789

Месечен график за 2015 година

Дейности по проект ЗВ2-2.3: Обновяване и енергийна ефективност на 
културна инфраструктура, вкл/околно пространство, достъпна среда и 
видеонаблюдение

Отговорник Стойност,  
лева

Месечен график за 2014 година

Дейности по проект ЗВ2-2.2: Обновяване на спортна инфраструктура
Отговорник Стойност,  

лева
Месечен график за 2014 година

Месечен график за 2020 година

Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 година

Месечен график за 2015 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година
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 2.3.1.4. Реализация на инвестиционния проект 2810819
 2.3.1.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт

80273

Дейност ЗВ2 - 2.3.2:  Музей „Нова история“
 2.3.2.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

879
 2.3.2.2. Енергийно обследване 1780
 2.3.2.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

4396

 2.3.2.4. Реализация на инвестиционния проект 98465
 2.3.2.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт

2637

Дейност ЗВ2 - 2.3.3: Музей „Възраждане и учредително събрание” - реконструкция
на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност; благоустрояване и
рехабилитация на двор и ограда

 2.3.3.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

16595
 2.3.3.2. Енергийно обследване 33600
 2.3.3.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

82976

 2.3.3.4. Реализация на инвестиционния проект 1858658
 2.3.3.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт

49785

Дейност ЗВ2 – 2.3.4: Археологически музей, Народна библиотека „П.Р.Славейков” -
реконструкция на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност;
благоустрояване и рехабилитация на двор и ограда

 2.3.4.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

10471
 2.3.4.2. Енергийно обследване 21200
 2.3.4.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

52354

 2.3.4.4. Реализация на инвестиционния проект 1172725
 2.3.4.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт

31412

Дейност ЗВ2 – 2.3.5:  Читалище Надежда 1869 
 2.3.5.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

4396
 2.3.5.2. Енергийно обследване 8900
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 2.3.5.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

21979

 2.3.5.4. Реализация на инвестиционния проект 492323
 2.3.5.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт

13187

Дейност ЗВ2 – 2.3.6:  Читалище „П.Р.Славейков” кв.Варуша
 2.3.6.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

346
 2.3.6.2. Енергийно обследване 700
 2.3.6.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

1729

 2.3.6.4. Реализация на инвестиционния проект 38722
 2.3.6.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт

1037

Дейност ЗВ2 – 2.3.7:  Художествена галерия ”Иван Христов”
 2.3.7.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

741
 2.3.7.2. Енергийно обследване 1500
 2.3.7.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

3704

 2.3.7.4. Реализация на инвестиционния проект 82976
 2.3.7.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт

2223
Одит на проекта 29700
Група проекти ЗВ2-3:   Опазване и промотиране на културното наследство и 
туризма

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на 
проекта

Кмет/Община 
В/Търново 61587

Дейност ЗВ2 - 3.1.1:    Архитектурно- музеен резерват Царевец 

 3.1.1.1.  Подготовка и провеждане на тръжни процедури 17852
 3.1.1.2. Изработване и одобряване на проект за опазване на културното 
наследство и туризма, включително:
- извършване на финансов план; - редовно провеждане на маркетингови 
изследвания и добре организирана маркетингова информационна система;                                                       
- стратегии за развитието на културното наслудство;               
- изготвяне на подробна оферта.

89262

Месечен график за 2015 годинаДейности по проект ЗВ2-3.1: Експониране и адаптация на културно 
наследство Отговорник Стойност,  

лева
Месечен график за 2014 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 година

7



 3.1.1.3. Управление на проекта 1999475
 3.1.1.4. Изпълнение на проекта 53557
Дейност ЗВ2 - 3.1.2:  Църквата „Св.Св.Константин и Елена” и камбанарията

 3.1.2.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури 8358
 3.1.2.2. Изработване и одобряване на проект за опазване на културното 
наследство и туризма, включително:    
- извършване на финансов план;                                             - редовно провеждане 
на маркетингови изследвания и добре организирана маркетингова информационна 
система;                                                                                                     - стратегии 
за развитието на културното наслудство;                             
- изготвяне на подробна оферта.

41791

 3.1.2.3. Управление на проекта 936118
 3.1.2.4. Изпълнение на проекта 25075
Дейност ЗВ2 - 3.1.3:  църквата „Св.Спас”

 3.1.3.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури 8115
 3.1.3.2. Изработване и одобряване на проект за опазване на културното 
наследство и туризма, включително:
- извършване на финансов план;                                                                      - 
редовно провеждане на маркетингови изследвания и добре организирана 
маркетингова информационна система;                                                                - 
стратегии за развитието на културното наслудство;              
- изготвяне на подробна оферта.

40574

 3.1.3.3. Управление на проекта 908852
 3.1.3.4. Изпълнение на проекта 24344
Дейност ЗВ2 - 3.1.4:  Шишманова баня

 3.1.4.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури 8358
 3.1.4.2. Изработване и одобряване на проект за опазване на културното 
наследство и туризма, включително:
- извършване на финансов план;                                                                     - 
редовно провеждане на маркетингови изследвания и добре организирана 
маркетингова информационна система;                                                               - 
стратегии за развитието на културното наслудство;              
- изготвяне на подробна оферта.

41791

 3.1.4.3. Управление на проекта 936118
 3.1.4.4. Изпълнение на проекта 25075
Дейност ЗВ2 - 3.1.5:  паметника на Обесените поборници в кв.Варуша

 3.1.5.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури 7303
 3.1.5.2. Изработване и одобряване на проект за опазване на културното 
наследство и туризма, включително:
- извършване на финансов план;                                                                                - 
редовно провеждане на маркетингови изследвания и добре организирана 
маркетингова информационна система;                                                              - 
стратегии за развитието на културното наслудство;              
- изготвяне на подробна оферта.

36516

 3.1.5.3. Управление на проекта 817967
 3.1.5.4. Изпълнение на проекта 21910
Одит на проекта 50000

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на 
проекта

Кмет/Община 
В/Търново 51500

 3.2.1. Провеждане на тръжни процедури 18000

Дейности по проект ЗВ2-3.2:  Изграждане и оборудване на военен музей, нова 
библиотека, младежки арт център, туристически център, музей на 
фотографията и експозиционен център в Старото военно училище

Отговорник Стойност,  
лева

Месечен график за 2014 година Месечен график за 2020 годинаМесечен график за 2015 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година
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 3.2.2. Подготовка на проектното предложение 233876
 3.2.3. Управление на проекта 140326
 3.2.4. Изпъление на проекта 4795124
Одит на проекта 50000

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на 
проекта

Кмет/Община 
В/Търново 34650

 3.3.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури 18000
 3.3.2. Изработване и одобряване на проект за развитие на туризма и организиране 
на културни събития, включително:
- извършване на финансов план;                                                                          - 
редовно провеждане на маркетингови изследвания и добре организирана 
маркетингова информационна система;                                                                  - 
маркетингови стратегии за развитие на туризъм и културне събития;                             
- изготвяне на подробна оферта.

157356

 3.3.3. Управление на проекта 94413
 3.3.4. Изпълнение на проекта 3220344
Одит на проекта 35000

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на 
проекта

Кмет/Община 
В/Търново 3465

 3.4.1. Провеждане на тръжни процедури 3147
 3.4.2. Подготовка на проектното предложение 15736
 3.4.3. Управление на проекта 9441
 3.4.4. Изпъление на проекта 320687
Одит на проекта 3500
Група проекти ЗВ2-4: Модернизиране на публични пространства и зони за 
рекреация

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на 
проекта

Кмет/Община 
В/Търново 1298

Дейност ЗП - 4.1.1: пл. "Съединение" - въвеждане на енергоспестяващо 
улично осветление; проектиране на дъждовна канализация; поставяне на  4.1.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

365
 4.1.1.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

1826

 4.1.1.3. Реализация на инвестиционния проект 40898
 4.1.1.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 1095
Дейност ЗП - 4.1.2:   пл. Велчова завера

 4.1.2.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

284

Месечен график за 2015 година

Дейности по проект ЗВ2-3.4: Проектиране и разширяване на Мултимедийния 
център на ул.”Пиколо”, административната сграда на РИМ Отговорник Стойност,  

лева

Месечен график за 2014 година

Дейности по проект ЗВ2-3.3:  Развитие на конгресен и фестивален туризъм – 
организиране на иновативни културни събития Отговорник Стойност,  

лева
Месечен график за 2014 година

Месечен график за 2020 година

Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 година

Месечен график за 2015 година

Месечен график за 2015 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година

Дейности по проект ЗВ2-4.1: Реновиране на пешеходни пространства
Отговорник Стойност,  

лева
Месечен график за 2014 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 година
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 4.1.2.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

1420

 4.1.2.3. Реализация на инвестиционния проект 31810
 4.1.2.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 852
Дейност ЗП - 4.1.3:  пл.”Поборнически”

 4.1.3.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

284
 4.1.3.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

1420

 4.1.3.3. Реализация на инвестиционния проект 31810
 4.1.3.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 852
Дейност ЗП - 4.1.4:  възрожденския площад „Самоводски пазар”, чешмата, 
осветлението и зелената площ при паметника на „Ем. Станев” 4.1.4.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

365
 4.1.4.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

1826

 4.1.4.3. Реализация на инвестиционния проект 40898
 4.1.4.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 1095
Одит на проекта 1600

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на 
проекта

Кмет/Община 
В/Търново 609

Дейност ЗВ2 - 4.2.1: Реконструкция на изгледна площадка (като част от
пешеходната зона). 34366

 4.2.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

284
 4.2.1.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

1420

Дейности по проект ЗВ2-4.2:  Реконструкция и рехабилитация на изгледните 
площадки по ул/„Стефан Стамболов” Отговорник Стойност,  

лева
Месечен график за 2014 година Месечен график за 2020 годинаМесечен график за 2015 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година
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 4.2.1.3. Реализация на инвестиционния проект 31810
 4.2.1.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 852

Дейност ЗВ2 - 4.2.2:  Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление. 19638
 4.2.2.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

162
 4.2.2.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

811

 4.2.2.3. Реализация на инвестиционния проект 18177
 4.2.2.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 487

Дейност ЗВ2 - 4.2.3: Поставяне на указателни знаци (информационни табели за
културните и туристически обекти, за уличната мрежа). 9819

 4.2.3.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

81
 4.2.3.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

406

 4.2.3.3. Реализация на инвестиционния проект 9089
 4.2.3.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 243
Дейност ЗВ2 - 4.2.4: Елементи на градското обзавеждане –пейки, парапети,
кошчета за отпадъци

9819

 4.2.4.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

81
 4.2.4.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

406

 4.2.4.3. Реализация на инвестиционния проект 9089
 4.2.4.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 243
Одит на проекта 750

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на 
проекта

Кмет/Община 
В/Търново 644

Дейност ЗП - 4.3.1: .Ремонт и реставрация на сграфитопаната - 4 бр. при 
изгледната площадка ул.”Ст.Стамболов”, пл.Велчова Завера и ул. ”Опълченска”  4.3.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

584

Месечен график за 2015 годинаДейности по проект ЗВ2-4.3:  Обновяване и поддръжка на улично 
озеленяване и градско обзавеждане Отговорник Стойност,  

лева
Месечен график за 2014 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 година
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 4.3.1.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

2922

 4.3.1.3. Реализация на инвестиционния проект 58446
 4.3.1.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 1753
Одит на проекта 650

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на 
проекта

Кмет/Община 
В/Търново 1040

 4.4.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 944
 4.4.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

4721

 4.4.3. Реализация на инвестиционния проект 94413
 4.4.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 2832
Одит на проекта 1050

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на 
проекта

Кмет/Община 
В/Търново 1109

 4.5.1. Провеждане на тръжни процедури 1007
 4.5.2. Подготовка на проектното предложение 5035
 4.5.3. Управление на проекта 3021
 4.5.4. Изпъление на проекта 102620
Одит на проекта 1120
Група проекти ЗВ2-5: Достъпна, безопасна и приобщаваща физическа среда

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на 
проекта

Кмет/Община 
В/Търново 438480

 5.1.1. Провеждане на тръжни процедури 18000
 5.1.2. Подготовка на проектното предложение 1991262
 5.1.3. Управление на проекта 1194757
 5.1.4. Изпъление на проекта 40961778
Одит на проекта 50000

Дейности по проект ЗВ2-4.4:  Реконструкция на стари автентични елементи на 
градското обзавеждане Отговорник Стойност,  

лева
Месечен график за 2014 година Месечен график за 2020 година

Месечен график за 2015 година

Месечен график за 2015 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година

Дейности по проект ЗВ2-5.1: Интегриран проект за воден цикъл на гр.Велико 
Търново - II част Отговорник Стойност,  

лева
Месечен график за 2014 година

Дейности по проект ЗВ2-4.5:  Създаване на акценти в градската среда – 
галерии на открито с произведения на изкуството от хранилищата на 
културните институсии и други.

Отговорник Стойност,  
лева

Месечен график за 2014 година

Месечен график за 2020 година

Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 година

Месечен график за 2015 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на 
проекта

Кмет/Община 
В/Търново 51740

Дейност ЗВ2 - 5.2.1: ул.„Независимост”
 5.2.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

4265
 5.2.1.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

21326

 5.2.1.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

477702
 5.2.1.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 12796

Дейност ЗВ2 - 5.2.2:  ул.„Стефан Стамболов”
 5.2.2.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

4214
 5.2.2.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

21068

 5.2.2.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

471924
 5.2.2.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 12641

Дейност ЗВ2 - 5.2.3:  ул.„Генерал Гурко”
 5.2.3.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

1471
 5.2.3.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

7356

 5.2.3.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

164766
 5.2.3.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 4413

Дейност ЗВ2 - 5.2.4:  ул.„Колю Фичето”
 5.2.4.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

125
 5.2.4.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

625

Месечен график за 2015 годинаДейности по проект ЗВ2-5.2:  Градска среда в старата градска част - 
Реконструкция, рехабилитация на уличната мрежа, прилежащи тротоари, 
подпорни стени; пешеходни алеи, въвеждане на енергоспестяващо улично 

Отговорник Стойност,  
лева

Месечен график за 2014 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 година
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 5.2.4.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

14002
 5.2.4.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 375

Дейност ЗВ2 - 5.2.5:  ул.„10-ти февруари”
 5.2.5.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

352
 5.2.5.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

1760

 5.2.5.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

39413
 5.2.5.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 1056

Дейност ЗВ2 - 5.2.6: у-л.„Пролет”
 5.2.6.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

179
 5.2.6.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

896

 5.2.6.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

20077
 5.2.6.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 538

Дейност ЗВ2 - 5.2.7:  ул.„Митрополит Панарет Рашев”
 5.2.7.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

550
 5.2.7.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

2752

 5.2.7.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

61639
 5.2.7.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 1651

Дейност ЗВ2 - 5.2.8:  ул.„Велчо Джамджията”
 5.2.8.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

817
 5.2.8.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

4085

 5.2.8.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

91495
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 5.2.8.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 2451

Дейност ЗВ2 - 5.2.9: ул.„Александър Добринов”
 5.2.9.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

75
 5.2.9.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

377

 5.2.9.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

8446
 5.2.9.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 226

Дейност ЗВ2 - 5.2.10:  ул.„Ефрем Попхристов”
 5.2.10.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

2477
 5.2.10.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен 
проект по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

12386

 5.2.10.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

277450
 5.2.10.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 7432

Дейност ЗВ2 - 5.2.11:  ул.„Д-р Лонг”
 5.2.11.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

73
 5.2.11.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен 
проект по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

367

 5.2.11.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

8223
 5.2.11.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 220

Дейност ЗВ2 - 5.2.12:  ул.„Крайбрежна”
 5.2.12.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

3810
 5.2.12.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен 
проект по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

19051

 5.2.12.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

426731
 5.2.12.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 11430
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Дейност ЗВ2 - 5.2.13:  ул.„Максим Райкович”
 5.2.13.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

1999
 5.2.13.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен 
проект по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

9997

 5.2.13.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

223923
 5.2.13.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 5998

Дейност ЗВ2 - 5.2.14:  ул.„Тунел”
 5.2.14.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

218
 5.2.14.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен 
проект по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

1091

 5.2.14.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

24448
 5.2.14.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 655

Дейност ЗВ2 - 5.2.15:  ул.„Иван Вазов”
 5.2.15.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

915
 5.2.15.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен 
проект по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

4577

 5.2.15.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

102534
 5.2.15.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 2746

Дейност ЗВ2 - 5.2.16:  ул.„Читалищна”
 5.2.16.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

2315
 5.2.16.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен 
проект по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

11576

 5.2.16.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

259299
 5.2.16.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 6945

Дейност ЗВ2 - 5.2.17:   ул.„Йордан Инджето”

16



 5.2.17.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

773
 5.2.17.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен 
проект по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

3863

 5.2.17.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

86532
 5.2.17.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 2318

Дейност ЗВ2 - 5.2.18:  ул.„Христо Иванов Войводата”
 5.2.18.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

1982
 5.2.18.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен 
проект по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

9912

 5.2.18.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

222034
 5.2.18.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 5947

Дейност ЗВ2 - 5.2.19:  ул.„Михаил Кефалов”
 5.2.19.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

2342
 5.2.19.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен 
проект по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

11708

 5.2.19.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

262262
 5.2.19.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 7025

Дейност ЗВ2 - 5.2.20:  ул.„П. Богданов”
 5.2.20.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

1093
 5.2.20.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен 
проект по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

5464

 5.2.20.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

122389
 5.2.20.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 3278

Дейност ЗВ2 - 5.2.21:  ул.„Шейново”
 5.2.21.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

298
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 5.2.21.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен 
проект по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

1488

 5.2.21.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

33338
 5.2.21.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 893

Дейност ЗВ2 - 5.2.22:  ул.„Киро Толешков”
 5.2.22.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

225
 5.2.22.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен 
проект по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

1125

 5.2.22.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

25189
 5.2.22.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 675

Дейност ЗВ2 - 5.2.23:  ул.„8 – ма дружина”
 5.2.23.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

338
 5.2.23.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен 
проект по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

1690

 5.2.23.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

37858
 5.2.23.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 1014

Дейност ЗВ2 - 5.2.24: ул.„Цани Гинчев”
 5.2.24.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

774
 5.2.24.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен 
проект по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

3870

 5.2.24.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

86680
 5.2.24.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 2322

Дейност ЗВ2 - 5.2.25:  ул.„Силвестър Пенов”
 5.2.25.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

711
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 5.2.25.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен 
проект по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

3555

 5.2.25.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

79642
 5.2.25.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 2133

Дейност ЗВ2 - 5.2.26: пл.„Съединение”
 5.2.26.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

1146
 5.2.26.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен 
проект по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

5728

 5.2.26.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

128316
 5.2.26.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 3437

Дейност ЗВ2 - 5.2.27: ул.„Георги Сава Раковски”
 5.2.27.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

1757
 5.2.27.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен 
проект по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

8784

 5.2.27.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

196771
 5.2.27.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 5271

Дейност ЗВ2 - 5.2.28:  ул.„Поп Матей Преображенски”
 5.2.28.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

1590
 5.2.28.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен 
проект по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

7948

 5.2.28.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

178027
 5.2.28.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 4769

Дейност ЗВ2 - 5.2.29:  пл.„Самоводски пазар”
 5.2.29.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

824
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 5.2.29.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен 
проект по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

4118

 5.2.29.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

92236
 5.2.29.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 2471

Дейност ЗВ2 - 5.2.30:  ул.„Възстаническа”
 5.2.30.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

1131
 5.2.30.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен 
проект по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

5656

 5.2.30.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

126686
 5.2.30.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 3393

Дейност ЗВ2 - 5.2.31:  ул.„Капитан Дядо Никола”
 5.2.31.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

139
 5.2.31.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен 
проект по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

695

 5.2.31.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

15558
 5.2.31.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 417

Дейност ЗВ2 - 5.2.32: ул.„Драгоман”
 5.2.32.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

959
 5.2.32.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен 
проект по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

4796

 5.2.32.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

107424
 5.2.32.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 2877

Дейност ЗВ2 - 5.2.33:  ул.„Медникарска”
 5.2.33.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

1797
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 5.2.33.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен 
проект по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

8986

 5.2.33.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

201290
 5.2.33.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 5392

Дейност ЗВ2 - 5.2.34: ул.„Кирил и Методий”
 5.2.34.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

14222
 5.2.34.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен 
проект по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

318567

 5.2.34.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

8533
 5.2.34.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 

Дейност ЗВ2 - 5.2.35:  ул.„Поборническа”
 5.2.35.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

1389
 5.2.35.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен 
проект по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

6945

 5.2.35.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

155579
 5.2.35.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 4167

 Дейност ЗВ2 - 5.2.36: ул.„П.Р. Славейков”
 5.2.36.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

1871
 5.2.36.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен 
проект по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

9357

 5.2.36.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

209587
 5.2.36.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 5614

Дейност ЗВ2 – 5.2.37: ул”Г.Мамарчев” включително разрушените стъпала до
пл.”Велчова завера” 42260

 5.2.37.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

349
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 5.2.37.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен 
проект по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

1746

 5.2.37.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

39117
 5.2.37.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 1048

Дейност ЗВ2 – 5.2.38:  главните улици на Стария град
 5.2.38.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

3551
 5.2.38.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен 
проект по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

17754

 5.2.38.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

397690
 5.2.38.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 10652
Одит на проекта 63760

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на 
проекта

Кмет/Община 
В/Търново 1416

 5.3.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 1286
 5.3.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

6429

 5.3.3. Реализация на инвестиционния проект 128582
 5.3.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 3857
Одит на проекта 1430

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на 
проекта

Кмет/Община 
В/Търново 3940

 5.4.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 3579

Дейности по проект ЗВ2-5.3:  Модернизация и изграждане на детски 
площадки  Отговорник Стойност,  

лева
Месечен график за 2014 година Месечен график за 2020 година

Месечен график за 2015 година

Месечен график за 2015 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година

Дейности по проект Зона ЗВ2-5.4:  Поставяне на съоръжения за намаляване 
на скоростта и ограничаване на паркирането по пешеходни пространства и 
тротоари към главните улици /колчета, изолираща разтителност, огради/ 

Отговорник Стойност,  
лева

Месечен график за 2014 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 година
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 5.4.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

17894

 5.4.3. Реализация на инвестиционния проект 357871
 5.4.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 10736
Одит на проекта 3980

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на 
проекта

Кмет/Община 
В/Търново 974

Дейност ЗВ2 - 5.5.1: сигнални светофари и информационни средства за незрящи
хора, асансьори към административни и обществени сгради 58913

 5.5.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

487
 5.5.1.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

2434

 5.5.1.3. Реализация на инвестиционния проект 54531
 5.5.1.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 1461
Дейност ЗВ2 - 5.5.2: до културни ценности и музеи като музей Учредително
събрание, Археологически музей, църкви 58913

 5.5.2.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

487
 5.5.2.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

2434

 5.5.2.3. Реализация на инвестиционния проект 54531
 5.5.2.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 1461
Одит на проекта 1200

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на 
проекта

Кмет/Община 
В/Търново 4139

Дейност ЗВ2 - 5.6.1: на ул. „Крайбрежна” - в УПИ ІV кв.329А, вкл. реконструкция на
пешеходна връзка (стъпала) 46105

 5.6.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

381

Дейности по проект Зона ЗЗВ2-5.5: Улесняване на достъпа на хора с 
увреждания в градската среда и към административни и обществени сгради Отговорник Стойност,  

лева
Месечен график за 2014 година Месечен график за 2020 година

Месечен график за 2015 година

Месечен график за 2015 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година

Дейности по проект Зона ЗВ2-5.6: Реконструкция на обществени паркинги
Отговорник Стойност,  

лева
Месечен график за 2014 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 година
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 5.6.1.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

1905

 5.6.1.3. Реализация на инвестиционния проект 42675
 5.6.1.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 1143

Дейност ЗВ2 - 5.6.2:  към сграда ТД на НАП и подход към университета 375132
 5.6.2.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

3100
 5.6.2.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

15501

 5.6.2.3. Реализация на инвестиционния проект 347230
 5.6.2.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 9301

Дейност ЗВ2 - 5.6.3:   двора на Хуманитарна гимназия „Св.К.и Методий” 79524
 5.6.3.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител)

657
 5.6.3.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

3286

 5.6.3.3. Реализация на инвестиционния проект 73609
 5.6.3.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 1972
Одит на проекта 5100

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на 
проекта

Кмет/Община 
В/Търново 2012

Дейност ЗВ2 - 5.7.1: обществената тоалетна на ул. „Георги Сава Раковски” № 29 121754

 5.7.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител) 

1006
 5.7.1.2. Реализация на инвестиционния проект 117729
 5.7.1.3. Провеждане на авторски и строителен надзор 3019

Дейност ЗВ2 - 5.7.2:  УПИ ІV кв.329А 121754
 5.7.2.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и 
изпълнител) 

1006
 5.7.2.2. Реализация на инвестиционния проект 117729
 5.7.2.3. Провеждане на авторски и строителен надзор 3019
Одит на проекта 2480

Дейности по проект Зона ЗВ2-5.7:  Обновяване на обществените тоалетни в 
публичните пространства и приспособяване за хора с увреждания Отговорник Стойност,  

лева
Месечен график за 2014 година Месечен график за 2020 годинаМесечен график за 2015 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година
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Група проекти ЗВ2-6:  Подобряване на мобилността и развитие на меки 
форми на транспорт

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на 
проекта

Кмет/Община 
В/Търново 12870

 6.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 11689
 6.1.2.Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните 
данни и оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

58446

 6.1.3. Реализация на инвестиционния проект 1168927
 6.1.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 35068
Одит на проекта 13000

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на 
проекта

Кмет/Община 
В/Търново 1485

 6.2.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 1349
 6.2.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект 
по всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и 
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други 
програми
- доклад за съответствие

6744

 6.2.3. Реализация на инвестиционния проект 134876
 6.2.4. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт

4046
Одит на проекта 1500
Група проекти ЗВ2-7: Повишаване капцитета на местната администрация

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на 
проекта

Кмет/Община 
В/Търново 24 323    

Дейност ЗВ2 - 7.1.1: езикови обучения за хора, ангажирани с международна
дейност; 875632

 7.1.1.1. Провеждане на тръжни процедури 8 108    
 7.1.1.2. Подготовка на проектното предложение 40 539    
 7.1.1.3. Управление на проекта 16 215    
 7.1.1.4. Изпъление на проекта 810 771    

Дейност ЗВ2 - 7.1.2: Работа с хора в неравностойно положение 875632
 7.1.2.1. Провеждане на тръжни процедури 8 108    
 7.1.2.2. Подготовка на проектното предложение 40 539    

Месечен график за 2015 година

Дейности по проект Зона ЗВ2-6.2:  Съвременни системи за ориентация и 
информация Отговорник Стойност,  

лева
Месечен график за 2014 година

Дейности по проект Зона ЗВ2-6.1: Изграждане на велоалея и велостоянки по 
ул.Крайбрежна Отговорник Стойност,  

лева
Месечен график за 2014 година

Месечен график за 2020 година

Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 година

Месечен график за 2015 година

Месечен график за 2015 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година

Дейности по проект Зона ЗВ2-7.1: Обучение на управленските екипи и 
работещите в местните административни структури Отговорник Стойност,  

лева
Месечен график за 2014 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 година
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 7.1.2.3. Управление на проекта 16 215    
 7.1.2.4. Изпъление на проекта 810 771    

Дейност ЗВ2 - 7.1.3: Информационно-комуникационни технологии 875632
 7.1.3.1. Провеждане на тръжни процедури 8 108    
 7.1.3.2. Подготовка на проектното предложение 40 539    
 7.1.3.3. Управление на проекта 16 215    
 7.1.3.4. Изпъление на проекта 810 771    
Одит на проекта 26 780    

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на 
проекта

Кмет/Община 
В/Търново 33116

 7.2.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури 18000
 7.2.2.Изработване и одобряване на проект за повишаване ефективността и 
качеството на квалификацията, включително:                                              - 

150387
 7.2.3. Управление на проекта 90232
 7.2.4. Изпълнение на проекта 3076932
Одит на проекта 33450
Група проекти ЗВ2-8: Повишаване на образователното равнище и стимулиране на научния капацитет

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на 
проекта

Кмет/Община 
В/Търново 27265

 8.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури 18000
 8.1.2. Изработване и одобряване на проект за повишаване ефективността и 
качеството на квалификацията, включително:                                              - 
организиране и провеждане на специализирани обучения;                                                                                                      
- професионално обучение по първа и втора квалифисационна степен;                                                                                                                        
- изготвяне на подробна оферта.

123816

 8.1.3. Управление на проекта 74290
 8.1.4. Изпълнение на проекта 2530114
Одит на проекта 27540

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на 
проекта

Кмет/Община 
В/Търново 7524

 8.2.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури 6834
 8.2.2. Изработване и одобряване на проект за закупуване на софтуер за незрящи 
хора, включително:                                 - извършване на финансов план;                                             
- внедравяне на нов софтуер и добре организирана маркетингова информационна 
система;                                                                                                                                                                             

34169

 8.2.3. Управление на проекта 20501
 8.2.4. Изпълнение на проекта 696350
Одит на проекта 7600

Дейности по проект Зона ЗВ2-7.2: Закупуване на нова техника в 
административните структури Отговорник Стойност,  

лева
Месечен график за 2014 година Месечен график за 2020 година

Месечен график за 2015 година

Месечен график за 2015 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година

Дейности по проект Зона ЗВ2-8.2: Обновяване и дигитализиране на научен 
фонд и закупуване на софтуер за незрящи хора в културните и 
образователни институции

Отговорник Стойност,  
лева

Месечен график за 2014 година

Дейности по проект Зона ЗВ2-8.1: Стимулиране на научните изследвания в 
Център за квалификация и преквалификация и филиал на БАН Отговорник Стойност,  

лева
Месечен график за 2014 година

Месечен график за 2020 година

Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 година

Месечен график за 2015 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година
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Група проекти ЗВ2-9: Повишаване квалификацията на кадровите ресурси 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на 
проекта

Кмет/Община 
В/Търново 31680

 9.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури 18000
 9.1.2. Изработване и одобряване на проект за повишаване ефективността и 
качеството на квалификацията, включително:  - организиране и провеждане на 
специализирани обучения;      - професионално обучение по първа и втора 
квалифисационна степен;                                        
- изготвяне на подробна оферта.

143868

 9.1.3. Управление на проекта 86321
 9.1.4. Изпълнение на проекта 2942772
Одит на проекта 32000

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на 
проекта

Кмет/Община 
В/Търново 1485

 9.2.1. Провеждане на тръжни процедури 1349
 9.2.2. Изработване и одобряване на проект за повишаване ефективността и 
качеството на квалификацията, включително:                                              - 
организиране и провеждане на специализирани обучения;                                                                                                      
- професионално обучение по първа и втора квалифисационна степен;                                                                                                                        
- изготвяне на подробна оферта.

6744

 9.2.3. Управление на проекта 4046
 9.2.4. Изпълнение на проекта 137437
Одит на проекта 1500

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на 
проекта

Кмет/Община 
В/Търново 10890

 9.3.1. Провеждане на тръжни процедури 9891
 9.3.2. Подготовка на проектното предложение 49455
 9.3.3. Управление на проекта 29673
 9.3.4. Изпъление на проекта 1007874
Одит на проекта 11000

Месечен график за 2015 година

Дейности по проект Зона ЗВ2-9.2: Обучение за работа със зависими хора, 
работа с насилници и деца жертва на насилие, превенция за изоставени деца Отговорник Стойност,  

лева
Месечен график за 2014 година

Дейности по проект Зона ЗВ2-9.1: Осигуряване на заетост и достъпна работна 
среда за хора с увреждания Отговорник Стойност,  

лева
Месечен график за 2014 година

Месечен график за 2020 година

Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 година

Месечен график за 2015 година

Месечен график за 2015 година Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година

Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 годинаДейности по проект Зона  ЗВ2-9.3: Преквалификация на кадри в различни 
сектори за адаптивност на пазара на труд Отговорник Стойност,  

лева
Месечен график за 2014 година
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Група проекти ЗВ2-1: Обновяване и енергийна ефективност на административни 
и обществени сгради

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта Кмет/Община 
В/Търново 37556 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707  3414 6828 6828 6828 6828 6828

Дейност ЗВ2 - 1.1.1: Община Велико Търново

 1.1.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 12852 7711 5141  7711 5141     
 1.1.1.2. Енергийно обследване 41300 41300  41300      
 1.1.1.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие
Разработване и одобряване на технически

64258 42839 21419  42839 21419     

 1.1.1.4. Реализация на инвестиционния проект 1439375 719688 719688   1439375     
 1.1.1.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт

38555 19277 19277   38555     
Дейност    ЗВ2 - 1.1.2:  Централен военен архив 

 1.1.2.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 8666 5200 3466  5200 3466     
 1.1.2.2. Енергийно обследване 27850 27850  27850      
 1.1.2.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие
Разработване и одобряване на технически

43331 28887 14444  28887 14444     

 1.1.2.4. Реализация на инвестиционния проект 970620 485310 485310   970620     
 1.1.2.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт

25999 12999 12999   25999     
Дейност    ЗВ2 - 1.1.3: Административен съд 

 1.1.3.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 1876 1126 751   1126 751    
 1.1.3.2. Енергийно обследване 6030 6030   6030     
 1.1.3.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие
Разработване и одобряване на технически

9382 6255 3127   6255 3127    

 1.1.3.4. Реализация на инвестиционния проект 210156 105078 105078    210156    

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 ТАБЛИЦА No 3: БЮДЖЕТ ПО ДЕЙНОСТИ ЗА ПРОЕКТИТЕ В ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
ОТ ТИП "ЗОНА НА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ" В ГРАД ВЕЛИКО 

ТЪРНОВО, ВКЛЮЧЕНА В ИПГВР КАТО ЗВII "СТАРАТА ГРАДСКА ЧАСТ, КВ.ВАРУША И ХЪЛМЪТ 
ЦАРЕВЕЦ“

Дейности по проект ЗВ2-1.1: Основен ремонт, обновяване и енергийна 
ефективност на административни и обществени сгради, достъпна среда и 
видеонаблюдение

Отговорник Стойност,  лева
Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети
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 1.1.3.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт

5629 2815 2815    5629    
Дейност    ЗВ2 - 1.1.4: Oбластна администрация 

 1.1.4.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 1876 1126 751   1126 751    
 1.1.4.2. Енергийно обследване 6030 6030   6030     
 1.1.4.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие
Разработване и одобряване на технически

9382 6255 3127   6255 3127    

 1.1.4.4. Реализация на инвестиционния проект 210156 105078 105078    210156    
 1.1.4.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт

5629 2815 2815    5629    
Дейност    ЗВ2 - 1.1.5:  ТД на НАП

 1.1.5.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 1876 1126 751    1126 751   
 1.1.5.2. Енергийно обследване 6030 6030    6030    
 1.1.5.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие
Разработване и одобряване на технически

9382 6255 3127    6255 3127   

 1.1.5.4. Реализация на инвестиционния проект 210156 105078 105078     210156   
 1.1.5.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт

5629 2815 2815     5629   
Дейност    ЗВ2 - 1.1.6:   РЗОК

 1.1.6.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 1914 1148 765    1148 765   
 1.1.6.2. Енергийно обследване 6150 6150    6150    
 1.1.6.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие
Разработване и одобряване на технически

9569 6379 3190    6379 3190   

 1.1.6.4. Реализация на инвестиционния проект 214338 107169 107169     214338   
 1.1.6.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт

5741 2871 2871     5741   
Дейност    ЗВ2 - 1.1.7:   Административна сграда КНСБ – ул.Хр.Ботев 2

 1.1.7.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 5796 3477 2318     3477 2318  
 1.1.7.2. Енергийно обследване 18625 18625     18625   
 1.1.7.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

28978 19319 9659     19319 9659  
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 1.1.7.4. Реализация на инвестиционния проект 649113 324556 324556      649113  
 1.1.7.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт

17387 8693 8693      17387  
Дейност    ЗВ2 - 1.1.8:   Държавен архив, ул.Читалищна 2

 1.1.8.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 934 560 373     560 373  
 1.1.8.2. Енергийно обследване 3000 3000     3000   
 1.1.8.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие
Разработване и одобряване на технически

4668 3112 1556     3112 1556  

 1.1.8.4. Реализация на инвестиционния проект 104555 52278 52278      104555  
 1.1.8.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт

2801 1400 1400      2801  
Дейност    ЗВ2 - 1.1.9:   Архивохранилищна сграда, пл.Съединение 1

 1.1.9.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 671 402 268      402 268
 1.1.9.2. Енергийно обследване 2155 2155      2155  
 1.1.9.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие
Разработване и одобряване на технически

3353 2235 1118      2235 1118

 1.1.9.4. Реализация на инвестиционния проект 75105 37553 37553       75105
 1.1.9.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт

2012 1006 1006       2012
Дейност    ЗВ2 - 1.1.10:   Архивохранилище, пл.Съединение 2

 1.1.10.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 1095 657 438      657 438
 1.1.10.2. Енергийно обследване 3520 3520      3520  
 1.1.10.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие
Разработване и одобряване на технически

5477 3651 1826      3651 1826

 1.1.10.4. Реализация на инвестиционния проект 122678 61339 61339       122678
 1.1.10.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт

3286 1643 1643       3286
Одит на проекта 47500 47500       47500

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта Кмет/Община 
В/Търново 13458 708 708 708 708 708 708 708 708 708 708 708 708 708 708 708 708 708 708 708 2125 2833 2833 2833 2833   

 1.2.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 13458 8075 5383 13458       

Дейности по проект ЗВ2-1.2: Основен ремонт, обновяване и енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради по главните улици на Стария 
град „Независимост”, „Ст.Стамболов”, „Опълченска”, „Ив.Вазов”, „Читалищна”, 
пл.”Цар Асен”, „Н.Пиколо” и ул/„Гурко”

Отговорник Стойност,  лева

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети
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 1.2.2. Енергийно обследване 179692 179692 179692       
 1.2.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

67291 44861 22430 67291       

 1.2.4. Реализация на инвестиционния проект 1507325 188416 188416 188416 188416 188416 188416 188416 188416  376831 376831 376831 376831   
 1.2.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически паспорт 40375 5047 5047 5047 5047 5047 5047 5047 5047  10094 10094 10094 10094   
Одит на проекта 18400 47500     47500   
Група проекти ЗВ2-2:  Модернизиране на образователна, културна и спортна 
инфраструктура

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта Кмет/Община 
В/Търново 36445 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 4049 5399 5399 5399 5399 5399 5399

Дейност ЗВ2 - 2.1.1: ВТУ Стопански факултет
 2.1.1.1. Енергийно обследване 14016 8409 5606 14016       
 2.1.1.2. Разработване и одобряване на технически 41430 41430 41430       
 2.1.1.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствиеРеализация на инвестиционния проект

70078 46719 23359 70078       

 2.1.1.4. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт

1569757 784878 784878  1569757      
2.1.1.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт

42047 21024 21024  42047      

Дейност ЗВ2 - 2.1.2: ВТУ Факултет по изобразително изкуство
 2.1.2.1. Енергийно обследване 6455 3873 2582   6455     
 2.1.2.2. Разработване и одобряване на технически 19080 19080   19080     
 2.1.2.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:

32274 21516 10758   32274     
 2.1.2.4. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт

722929 361465 361465    722929    
2.1.2.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт

19364 9682 9682    19364    

Дейност ЗВ2 - 2.1.3: Хуманитарна гимназия "Св. Св. Кирил и Методий" и ОУ „Христо
Ботев“- реконструкция на сграда, внедряване на мерки за енергийна ефективност,
благоустрояване и рехабилитация на двор и оград
 2.1.3.1. Енергийно обследване 9388 5633 3755    9388    
 2.1.3.2. Разработване и одобряване на технически 27750 27750    27750    
 2.1.3.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:

46939 31293 15646    46939    
 2.1.3.4. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт

1051430 525715 525715     1051430   
2.1.3.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт

28163 14082 14082     28163   

Дейност ЗВ2 - 2.1.4: Старопрестолна гимназия по икономика
 2.1.4.1. Енергийно обследване 5866 3520 2346     5866   
 2.1.4.2. Разработване и одобряване на технически 17340 17340     17340   

Дейности по проект ЗВ2-2.1: Обновяване и енергийна ефективност на 
образователна инфраструктура, вкл/дворни пространства, достъпна среда и 
видеонаблюдение

Отговорник Стойност,  лева
Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети
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 2.1.4.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:

29330 19554 9777     29330   
 2.1.4.4. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт

657002 328501 328501      657002  
2.1.4.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт

17598 8799 8799      17598  

Дейност ЗВ2 - 2.1.5: ОДЗ „Пролет” - ремонт на сграда, внедряване на мерки за
енергийна ефективност, благоустрояване и рехабилитация на двор и ограда
 2.1.5.1. Енергийно обследване 721 432 288      721  
 2.1.5.2. Разработване и одобряване на технически 2130 2130      2130  
 2.1.5.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:

3603 2402 1201      3603  
 2.1.5.4. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт

80704 40352 40352       80704
2.1.5.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт

2162 1081 1081       2162
Одит на проекта 46000 46000       46000

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта Кмет/Община 

В/Търново 12172 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609  2434 2434 2434 2434 2434  

Дейност ЗВ2 - 2.2.1: Спортен комплекс Юнак
 2.2.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 11361 6816 4544  11361      
 2.2.1.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие
Разработване и одобряване на технически

56803 56803  56803      

 2.2.1.3. Реализация на инвестиционния проект 1272393 254479 254479 254479 254479 254479  254479 508957 508957    
 2.2.1.4. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт

34082 6816 6816 6816 6816 6816  6816 13633 13633    

Дейност ЗВ2 - 2.2.2: Тенис кортове 
 2.2.2.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 811 487 325     811   
 2.2.2.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие
Разработване и одобряване на технически

4057 4057     4057   

 2.2.2.3. Реализация на инвестиционния проект 90885 30295 30295 30295     30295 60590  
 2.2.2.4. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт

2434 811 811 811     811 1623  
Одит на проекта 15000 15000      15000  

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта Кмет/Община 
В/Търново 23707 878 878 878 878 878 878 878 878 878 878 878 878 878 878 878 878 878 878 878 878 878 878 878 878 878 878 878 2634 3512 3512 3512 3512 3512 3512

Дейност ЗВ2 - 2.3.1:  Къща-музей „Леон Филипов“
 2.3.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 18000 10800 7200 18000       
 2.3.1.2. Енергийно обследване 7500 7500 7500       

Дейности по проект ЗВ2-2.2: Обновяване на спортна инфраструктура
Отговорник Стойност,  лева

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети

Дейности по проект ЗВ2-2.3: Обновяване и енергийна ефективност на културна 
инфраструктура, вкл/околно пространство, достъпна среда и видеонаблюдение Отговорник Стойност,  лева

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети
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 2.3.1.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствиеРазработване и одобряване на технически

133789 89192 44596 133789       

 2.3.1.4. Реализация на инвестиционния проект 2810819 1405410 1405410  2810819      
 2.3.1.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт

80273 40137 40137  80273      

Дейност ЗВ2 - 2.3.2:  Музей „Нова история“        
 2.3.2.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 879 527 352 879       
 2.3.2.2. Енергийно обследване 1780 1780 1780       
 2.3.2.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствиеРазработване и одобряване на технически

4396 2930 1465 4396       

 2.3.2.4. Реализация на инвестиционния проект 98465 49232 49232  98465      
 2.3.2.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт

2637 1319 1319  2637      

Дейност ЗВ2 - 2.3.3: Музей „Възраждане и учредително събрание”, - реконструкция на
сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност; благоустрояване и
рехабилитация на двор и ограда

       

 2.3.3.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 16595 9957 6638  16595      
 2.3.3.2. Енергийно обследване 33600 33600  33600      
 2.3.3.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствиеРазработване и одобряване на технически

82976 55317 27659  82976      

 2.3.3.4. Реализация на инвестиционния проект 1858658 929329 929329   1858658     
 2.3.3.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт

49785 24893 24893   49785     

Дейност ЗВ2 - 2.3.4. Археологически музей, Народна библиотека „П.Р.Славейков”-
реконструкция на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност;
благоустрояване и рехабилитация на двор и ограда

       

 2.3.4.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 10471 6282 4188   10471     
 2.3.4.2. Енергийно обследване 21200 21200   21200     
 2.3.4.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствиеРазработване и одобряване на технически

52354 34903 17451   52354     
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 2.3.4.4. Реализация на инвестиционния проект 1172725 586362 586362    1172725    
 2.3.4.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт

31412 15706 15706    31412    

Дейност ЗВ2 - 2.3.5:  Читалище Надежда 1869        
 2.3.5.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 4396 2637 1758    4396    
 2.3.5.2. Енергийно обследване 8900 8900    8900    
 2.3.5.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствиеРазработване и одобряване на технически

21979 14652 7326    21979    

 2.3.5.4. Реализация на инвестиционния проект 492323 246162 246162     492323   
 2.3.5.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт

13187 6594 6594     13187   

Дейност ЗВ2 - 2.3.6:  Читалище „П.Р.Славейков” кв.Варуша        
 2.3.6.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 346 207 138     346   
 2.3.6.2. Енергийно обследване 700 700     700   
 2.3.6.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствиеРазработване и одобряване на технически

1729 1152 576     1729   

 2.3.6.4. Реализация на инвестиционния проект 38722 19361 19361      38722  
 2.3.6.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт

1037 519 519      1037  

Дейност ЗВ2 - 2.3.7:  Художествена галерия ”Иван Христов”        
 2.3.7.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 741 445 296      741  
 2.3.7.2. Енергийно обследване 1500 1500      1500  
 2.3.7.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствиеРазработване и одобряване на технически

3704 2470 1235      3704  

 2.3.7.4. Реализация на инвестиционния проект 82976 41488 41488       82976
 2.3.7.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт

2223 1111 1111       2223
Одит на проекта 29700 29700       29700
Група проекти ЗВ2-3:   Опазване и промотиране на културното наследство и 
туризма

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта Кмет/Община 

В/Търново 61587 2281 2281 2281 2281 2281 2281 2281 2281 2281 2281 2281 2281 2281 2281 2281 2281 2281 2281 2281 2281 2281 2281 2281 2281 2281 2281 2281 6843 9124 9124 9124 9124 9124 9124

Дейност ЗВ2 - 3.1.1:    Архитектурно- музеен резерват Царевец        

Дейности по проект ЗВ2-3.1: Експониране и адаптация на културно наследство
Отговорник Стойност,  лева

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети
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 3.1.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури 17852 10711 7141 17852       
 3.1.1.2. Изработване и одобряване на проект за опазване на културното наследство и 
туризма, включително:

89262 89262 89262
 3.1.1.3. Управление на проекта 1999475 28564 85692 85692 85692 85692 85692 85692 85692 85692 85692 85692 85692 85692 85692 85692 85692 85692 85692 85692 85692 85692 85692 85692 85692 28564 342767 342767 342767 342767 342767 257075
 3.1.1.4. Изпълнение на проекта 53557 765 2295 2295 2295 2295 2295 2295 2295 2295 2295 2295 2295 2295 2295 2295 2295 2295 2295 2295 2295 2295 2295 2295 2295 765 9181 9181 9181 9181 9181 6886
Дейност ЗВ2 - 3.1.2:  Църквата „Св.Св.Константин и Елена” и камбанарията

 3.1.2.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури 8358 5015 3343 8358       
 3.1.2.2. Изработване и одобряване на проект за опазване на културното наследство и 
туризма, включително:

41791 41791 41791
 3.1.2.3. Управление на проекта 936118 13373 40119 40119 40119 40119 40119 40119 40119 40119 40119 40119 40119 40119 40119 40119 40119 40119 40119 40119 40119 40119 40119 40119 40119 13373 160477 160477 160477 160477 160477 120358
 3.1.2.4. Изпълнение на проекта 25075 358 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 358 4299 4299 4299 4299 4299 3224
Дейност ЗВ2 - 3.1.3:  църквата „Св.Спас”

 3.1.3.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури 8115 4869 3246 8115       
 3.1.3.2. Изработване и одобряване на проект за опазване на културното наследство и 
туризма, включително:

40574 40574 40574
 3.1.3.3. Управление на проекта 908852 12984 38951 38951 38951 38951 38951 38951 38951 38951 38951 38951 38951 38951 38951 38951 38951 38951 38951 38951 38951 38951 38951 38951 38951 12984 155803 155803 155803 155803 155803 116852
 3.1.3.4. Изпълнение на проекта 24344 348 1043 1043 1043 1043 1043 1043 1043 1043 1043 1043 1043 1043 1043 1043 1043 1043 1043 1043 1043 1043 1043 1043 1043 348 4173 4173 4173 4173 4173 3130
Дейност ЗВ2 - 3.1.4:  Шишманова баня

 3.1.4.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури 8358 5015 3343 8358       
 3.1.4.2. Изработване и одобряване на проект за опазване на културното наследство и 
туризма, включително:

41791 41791 41791
 3.1.4.3. Управление на проекта 936118 13373 40119 40119 40119 40119 40119 40119 40119 40119 40119 40119 40119 40119 40119 40119 40119 40119 40119 40119 40119 40119 40119 40119 40119 13373 160477 160477 160477 160477 160477 120358
 3.1.4.4. Изпълнение на проекта 25075 358 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 358 4299 4299 4299 4299 4299 3224
Дейност ЗВ2 - 3.1.5:  паметника на Обесените поборници в кв.Варуша

 3.1.5.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури 7303 4382 2921 7303       
 3.1.5.2. Изработване и одобряване на проект за опазване на културното наследство и 
туризма, включително:

36516 36516 36516
 3.1.5.3. Управление на проекта 817967 11685 35056 35056 35056 35056 35056 35056 35056 35056 35056 35056 35056 35056 35056 35056 35056 35056 35056 35056 35056 35056 35056 35056 35056 11685 140223 140223 140223 140223 140223 105167
 3.1.5.4. Изпълнение на проекта 21910 313 939 939 939 939 939 939 939 939 939 939 939 939 939 939 939 939 939 939 939 939 939 939 939 313 3756 3756 3756 3756 3756 2817
Одит на проекта 50000 50000       50000

       

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта Кмет/Община 
В/Търново 51500 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 5722 7630 7630 7630 7630 7630 7630

 3.2.1. Провеждане на тръжни процедури 18000 10800 7200 18000       
 3.2.2. Подготовка на проектното предложение 233876 233876 233876       
 3.2.3. Управление на проекта 140326 2005 6014 6014 6014 6014 6014 6014 6014 6014 6014 6014 6014 6014 6014 6014 6014 6014 6014 6014 6014 6014 6014 6014 6014 2005 24056 24056 24056 24056 24056 18042
 3.2.4. Изпъление на проекта 4795124 68502 205505 205505 205505 205505 205505 205505 205505 205505 205505 205505 205505 205505 205505 205505 205505 205505 205505 205505 205505 205505 205505 205505 205505 68502 822021 822021 822021 822021 822021 616516
Одит на проекта 50000 50000       50000

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта Кмет/Община 

В/Търново 34650 1283 1283 1283 1283 1283 1283 1283 1283 1283 1283 1283 1283 1283 1283 1283 1283 1283 1283 1283 1283 1283 1283 1283 1283 1283 1283 1283 3850 5133 5133 5133 5133 5133 5133

 3.3.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури 18000 10800 7200 18000       
 3.3.2. Изработване и одобряване на проект за развитие на туризма и организиране на 
културни събития, включително:

157356 157356 157356       
 3.3.3. Управление на проекта 94413 1349 4046 4046 4046 4046 4046 4046 4046 4046 4046 4046 4046 4046 4046 4046 4046 4046 4046 4046 4046 4046 4046 4046 4046 1349 16185 16185 16185 16185 16185 12139
 3.3.4. Изпълнение на проекта 3220344 46005 138015 138015 138015 138015 138015 138015 138015 138015 138015 138015 138015 138015 138015 138015 138015 138015 138015 138015 138015 138015 138015 138015 138015 46005 552059 552059 552059 552059 552059 414044
Одит на проекта 35000 50000       50000

Дейности по проект ЗВ2-3.2:  Изграждане и оборудване на военен музей, нова 
библиотека, младежки арт център, туристически център, музей на фотографията 
и експозиционен център в Старото военно училище

Отговорник Стойност,  лева
Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г.

Дейности по проект ЗВ2-3.3:  Развитие на конгресен и фестивален туризъм – 
организиране на иновативни културни събития Отговорник Стойност,  лева

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети
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I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта Кмет/Община 
В/Търново 3465 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 385 513 513 513 513 513 513

 3.4.1. Провеждане на тръжни процедури 3147 1888 1259 3147       
 3.4.2. Подготовка на проектното предложение 15736 15736 15736       
 3.4.3. Управление на проекта 9441 135 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 135 1619 1619 1619 1619 1619 1214
 3.4.4. Изпъление на проекта 320687 4581 13744 13744 13744 13744 13744 13744 13744 13744 13744 13744 13744 13744 13744 13744 13744 13744 13744 13744 13744 13744 13744 13744 13744 4581 54975 54975 54975 54975 54975 41231
Одит на проекта 3500 50000       50000
Група проекти ЗВ2-4: Модернизиране на публични пространства и зони за 
рекреация

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта Кмет/Община 

В/Търново 1298 185 185 185 185 185 185 185 556 742      

Дейност ЗП - 4.1.1: пл. "Съединение" - въвеждане на енергоспестяващо улично 
осветление; проектиране на дъждовна канализация; поставяне на указателни и  4.1.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 365 219 146 365       
 4.1.1.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

1826 1826 1826       

 4.1.1.3. Реализация на инвестиционния проект 40898 20449 20449  40898      
 4.1.1.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 1095 548 548  1095      
Дейност ЗП - 4.1.2:   пл. Велчова завера

 4.1.2.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 284 170 114
 4.1.2.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

1420 1420

 4.1.2.3. Реализация на инвестиционния проект 31810 15905 15905
 4.1.2.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 852 426 426
Дейност ЗП - 4.1.3:  пл.”Поборнически”

 4.1.3.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 284 170 114
 4.1.3.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

1420 1420

Дейности по проект ЗВ2-3.4: Проектиране и разширяване на Мултимедийния 
център на ул.”Пиколо”, административната сграда на РИМ Отговорник Стойност,  лева

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети

Дейности по проект ЗВ2-4.1: Реновиране на пешеходни пространства
Отговорник Стойност,  лева

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети
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 4.1.3.3. Реализация на инвестиционния проект 31810 15905 15905
 4.1.3.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 852 426 426
Дейност ЗП - 4.1.4:  възрожденския площад „Самоводски пазар”, чешмата, 
осветлението и зелената площ при паметника на „Ем. Станев” 4.1.4.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 365 219 146
 4.1.4.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

1826 1826

 4.1.4.3. Реализация на инвестиционния проект 40898 20449 20449
 4.1.4.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 1095 548 548
Одит на проекта 1600 1600  1600      

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта Кмет/Община 
В/Търново 609 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 122 162 162 162    

Дейност ЗВ2 - 4.2.1: Реконструкция на изгледна площадка (като част от пешеходната 
зона).

34366        
 4.2.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 284 170 114 284       
 4.2.1.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

1420 1420 1420       

 4.2.1.3. Реализация на инвестиционния проект 31810 15905 15905  31810      
 4.2.1.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 852 426 426  852      
Дейност ЗВ2 - 4.2.2:  Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление. 19638        
 4.2.2.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 162 97 65   162     
 4.2.2.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

811 811   811     

 4.2.2.3. Реализация на инвестиционния проект 18177 9089 9089    18177    
 4.2.2.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 487 243 243    487    
Дейност ЗВ2 - 4.2.3: Поставяне на указателни знаци (информационни табели за 
културните и туристически обекти, за уличната мрежа).

9819        
 4.2.3.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 81 49 32   81     

Дейности по проект ЗВ2-4.2:  Реконструкция и рехабилитация на изгледните 
площадки по ул/„Стефан Стамболов” Отговорник Стойност,  лева

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети
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 4.2.3.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

406 406   406     

 4.2.3.3. Реализация на инвестиционния проект 9089 4544 4544    9089    
 4.2.3.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 243 122 122    243    
Дейност ЗВ2 - 4.2.4: Елементи на градското обзавеждане –пейки, парапети, кошчета за 
отпадъци

9819        
 4.2.4.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 81 49 32   81     
 4.2.4.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

406 406   406     

 4.2.4.3. Реализация на инвестиционния проект 9089 4544 4544    9089    
 4.2.4.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 243 122 122    243    
Одит на проекта 750 750    750    

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта Кмет/Община 

В/Търново 644 92 92 92 92 92 92 92 276 368      

Дейност ЗП - 4.3.1: .Ремонт и реставрация на сграфитопаната - 4 бр. при изгледната 
площадка ул.”Ст.Стамболов”, пл.Велчова Завера и ул. ”Опълченска”  4.3.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 584 351 234 584       
 4.3.1.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

2922 2922 2922       

 4.3.1.3. Реализация на инвестиционния проект 58446 29223 29223  58446      
 4.3.1.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 1753 877 877  1753      
Одит на проекта 650 650  650      

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта Кмет/Община 

В/Търново 1040 149 149 149 149 149 149 149 446 594      

 4.4.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 944 566 378 944       

Дейности по проект ЗВ2-4.3:  Обновяване и поддръжка на улично озеленяване и 
градско обзавеждане Отговорник Стойност,  лева

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети

Дейности по проект ЗВ2-4.4:  Реконструкция на стари автентични елементи на 
градското обзавеждане Отговорник Стойност,  лева

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети
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 4.4.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

4721 4721 4721       

 4.4.3. Реализация на инвестиционния проект 94413 47207 47207  94413      
 4.4.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 2832 1416 1416  2832      
Одит на проекта 1050 1050  1050      

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта Кмет/Община 

В/Търново 1109 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 123 164 164 164 164 164 164

 4.5.1. Провеждане на тръжни процедури 1007 302 201 302 201 504   504    
 4.5.2. Подготовка на проектното предложение 5035 2518 2518 2518   2518    
 4.5.3. Управление на проекта 3021 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302  604 604  604 604 604
 4.5.4. Изпъление на проекта 102620 10262 10262 10262 10262 10262 10262 10262 10262 10262 10262  20524 20524  20524 20524 20524
Одит на проекта 1120 1120       1120
Група проекти ЗВ2-5: Достъпна, безопасна и приобщаваща физическа среда

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта Кмет/Община 

В/Търново 438480 39862 39862 39862 39862 39862 39862 39862 39862 39862 39862 39862 119585 159447 159447     

 5.1.1. Провеждане на тръжни процедури 18000 10800 7200 18000       
 5.1.2. Подготовка на проектното предложение 1991262 1327508 663754 1991262       
 5.1.3. Управление на проекта 1194757 298689 298689 298689 298689  597379 597379     
 5.1.4. Изпъление на проекта 40961778 10240444 10240444 10240444 10240444  20480889 20480889     
Одит на проекта 50000 50000   50000     

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта Кмет/Община 

В/Търново 51740 1916 1916 1916 1916 1916 1916 1916 1916 1916 1916 1916 1916 1916 1916 1916 1916 1916 1916 1916 1916 1916 1916 1916 1916 1916 1916 1916 5749 7665 7665 7665 7665 7665 7665

Дейност ЗВ2 - 5.2.1: ул.„Независимост”        
 5.2.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 4265 2559 1706 4265       
 5.2.1.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

21326 21326 21326       

 5.2.1.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

477702 238851 238851  477702      
 5.2.1.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 12796 6398 6398  12796      

Дейност ЗВ2 - 5.2.2:  ул.„Стефан Стамболов”        

Дейности по проект ЗВ2-4.5:  Създаване на акценти в градската среда – галерии 
на открито с произведения на изкуството от хранилищата на културните 
институсии и други.

Отговорник Стойност,  лева
Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети

Дейности по проект ЗВ2-5.1: Интегриран проект за воден цикъл на гр.Велико 
Търново - II част Отговорник Стойност,  лева

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети

Дейности по проект ЗВ2-5.2:  Градска среда в старата градска част - 
Реконструкция, рехабилитация на уличната мрежа, прилежащи тротоари, 
подпорни стени; пешеходни алеи, въвеждане на енергоспестяващо улично 

Отговорник Стойност,  лева
Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети
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 5.2.2.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 4214 2528 1685 4214       
 5.2.2.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

21068 21068 21068       

 5.2.2.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

471924 235962 235962  471924      
 5.2.2.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 12641 6320 6320  12641      

Дейност ЗВ2 - 5.2.3:  ул.„Генерал Гурко”        
 5.2.3.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 1471 883 588 1471       
 5.2.3.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

7356 7356 7356       

 5.2.3.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

164766 82383 82383  164766      
 5.2.3.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 4413 2207 2207  4413      

Дейност ЗВ2 - 5.2.4:  ул.„Колю Фичето”        
 5.2.4.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 125 75 50 125       
 5.2.4.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

625 625 625       

 5.2.4.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

14002 7001 7001  14002      
 5.2.4.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 375 188 188  375      

Дейност ЗВ2 - 5.2.5:  ул.„10-ти февруари”        
 5.2.5.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 352 211 141 352       
 5.2.5.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

1760 1760 1760       

 5.2.5.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

39413 19707 19707  39413      
 5.2.5.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 1056 528 528  1056      

Дейност ЗВ2 - 5.2.6: л.„Пролет”        
 5.2.6.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 179 108 72 179       
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 5.2.6.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

896 896 896       

 5.2.6.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

20077 10039 10039  20077      
 5.2.6.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 538 269 269  538      

Дейност ЗВ2 - 5.2.7:  ул.„Митрополит Панарет Рашев”        
 5.2.7.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 550 220 110 220  550      
 5.2.7.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

2752 1834 917  2752      

 5.2.7.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

61639 30819 30819   61639     
 5.2.7.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 1651 826 826   1651     

Дейност ЗВ2 - 5.2.8:  ул.„Велчо Джамджията”        
 5.2.8.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 817 327 163 327  817      
 5.2.8.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

4085 2723 1362  4085      

 5.2.8.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

91495 45748 45748   91495     
 5.2.8.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 2451 1225 1225   2451     

Дейност ЗВ2 - 5.2.9: ул.„Александър Добринов”        
 5.2.9.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 75 30 15 30  75      
 5.2.9.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

377 251 126  377      

 5.2.9.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

8446 4223 4223   8446     
 5.2.9.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 226 113 113   226     

Дейност ЗВ2 - 5.2.10:  ул.„Ефрем Попхристов”        
 5.2.10.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 2477 991 495 991  2477      
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 5.2.10.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

12386 8257 4129  12386      

 5.2.10.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

277450 138725 138725   277450     
 5.2.10.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 7432 3716 3716   7432     

Дейност ЗВ2 - 5.2.11:  ул.„Д-р Лонг”        
 5.2.11.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 73 29 15 29  73      
 5.2.11.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

367 245 122  367      

 5.2.11.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

8223 4112 4112   8223     
 5.2.11.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 220 110 110   220     

Дейност ЗВ2 - 5.2.12:  ул.„Крайбрежна”        
 5.2.12.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 3810 1524 762 1524  3810      
 5.2.12.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

19051 12700 6350  19051      

 5.2.12.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

426731 213366 213366   426731     
 5.2.12.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 11430 5715 5715   11430     

Дейност ЗВ2 - 5.2.13:  ул.„Максим Райкович”        
 5.2.13.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 1999 800 400 800  1999      
 5.2.13.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

9997 6664 3332  9997      

 5.2.13.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

223923 111961 111961   223923     
 5.2.13.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 5998 2999 2999   5998     

Дейност ЗВ2 - 5.2.14:  ул.„Тунел”        
 5.2.14.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 218 131 87   218     
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 5.2.14.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

1091 1091   1091     

 5.2.14.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

24448 12224 12224    24448    
 5.2.14.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 655 327 327    655    

Дейност ЗВ2 - 5.2.15:  ул.„Иван Вазов”        
 5.2.15.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 915 549 366   915     
 5.2.15.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

4577 4577   4577     

 5.2.15.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

102534 51267 51267    102534    
 5.2.15.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 2746 1373 1373    2746    

Дейност ЗВ2 - 5.2.16:  ул.„Читалищна”        
 5.2.16.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 2315 1389 926   2315     
 5.2.16.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

11576 11576   11576     

 5.2.16.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

259299 129649 129649    259299    
 5.2.16.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 6945 3473 3473    6945    

Дейност ЗВ2 - 5.2.17:   ул.„Йордан Инджето”        
 5.2.17.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 773 464 309   773     
 5.2.17.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

3863 3863   3863     

 5.2.17.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

86532 43266 43266    86532    
 5.2.17.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 2318 1159 1159    2318    

Дейност ЗВ2 - 5.2.18:  ул.„Христо Иванов Войводата”        
 5.2.18.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 1982 1189 793   1982     
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 5.2.18.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

9912 9912   9912     

 5.2.18.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

222034 111017 111017    222034    
 5.2.18.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 5947 2974 2974    5947    

Дейност ЗВ2 - 5.2.19:  ул.„Михаил Кефалов”        
 5.2.19.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 2342 1405 937   2342     
 5.2.19.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

11708 11708   11708     

 5.2.19.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

262262 131131 131131    262262    
 5.2.19.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 7025 3512 3512    7025    

Дейност ЗВ2 - 5.2.20:  ул.„П. Богданов”        
 5.2.20.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 1093 656 437   1093     
 5.2.20.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

5464 5464   5464     

 5.2.20.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

122389 61194 61194    122389    
 5.2.20.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 3278 1639 1639    3278    

Дейност ЗВ2 - 5.2.21:  ул.„Шейново”        
 5.2.21.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 298 119 60 119    298    
 5.2.21.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

1488 992 496    1488    

 5.2.21.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

33338 16669 16669     33338   
 5.2.21.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 893 446 446     893   

Дейност ЗВ2 - 5.2.22:  ул.„Киро Толешков”        
 5.2.22.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 225 90 45 90    225    
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 5.2.22.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

1125 750 375    1125    

 5.2.22.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

25189 12595 12595     25189   
 5.2.22.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 675 337 337     675   

Дейност ЗВ2 - 5.2.23:  ул.„8 – ма дружина”        
 5.2.23.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 338 135 68 135    338    
 5.2.23.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

1690 1127 563    1690    

 5.2.23.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

37858 18929 18929     37858   
 5.2.23.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 1014 507 507     1014   

Дейност ЗВ2 - 5.2.24: ул.„Цани Гинчев”        
 5.2.24.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 774 310 155 310    774    
 5.2.24.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

3870 2580 1290    3870    

 5.2.24.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

86680 43340 43340     86680   
 5.2.24.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 2322 1161 1161     2322   

Дейност ЗВ2 - 5.2.25:  ул.„Силвестър Пенов”        
 5.2.25.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 711 284 142 284    711    
 5.2.25.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

3555 2370 1185    3555    

 5.2.25.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

79642 39821 39821     79642   
 5.2.25.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 2133 1067 1067     2133   

Дейност ЗВ2 - 5.2.26: пл.„Съединение”        
 5.2.26.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 1146 458 229 458    1146    
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 5.2.26.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

5728 3819 1909    5728    

 5.2.26.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

128316 64158 64158     128316   
 5.2.26.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 3437 1719 1719     3437   

Дейност ЗВ2 - 5.2.27: ул.„Георги Сава Раковски”        
 5.2.27.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 1757 1054 703     1757   
 5.2.27.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

8784 8784     8784   

 5.2.27.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

196771 98385 98385      196771  
 5.2.27.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 5271 2635 2635      5271  

Дейност ЗВ2 - 5.2.28:  ул.„Поп Матей Преображенски”        
 5.2.28.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 1590 954 636     1590   
 5.2.28.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

7948 7948     7948   

 5.2.28.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

178027 89014 89014      178027  
 5.2.28.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 4769 2384 2384      4769  

Дейност ЗВ2 - 5.2.29:  пл.„Самоводски пазар”        
 5.2.29.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 824 494 329     824   
 5.2.29.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

4118 4118     4118   

 5.2.29.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

92236 46118 46118      92236  
 5.2.29.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 2471 1235 1235      2471  

Дейност ЗВ2 - 5.2.30:  ул.„Възстаническа”        
 5.2.30.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 1131 679 452     1131   

19



 5.2.30.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

5656 5656     5656   

 5.2.30.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

126686 63343 63343      126686  
 5.2.30.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 3393 1697 1697      3393  

Дейност ЗВ2 - 5.2.31:  ул.„Капитан Дядо Никола”        
 5.2.31.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 139 83 56     139   
 5.2.31.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

695 695     695   

 5.2.31.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

15558 7779 7779      15558  
 5.2.31.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 417 208 208      417  

Дейност ЗВ2 - 5.2.32: ул.„Драгоман”        
 5.2.32.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 959 575 384     959   
 5.2.32.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

4796 4796     4796   

 5.2.32.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

107424 53712 53712      107424  
 5.2.32.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 2877 1439 1439      2877  

Дейност ЗВ2 - 5.2.33:  ул.„Медникарска”        
 5.2.33.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 1797 719 359 719      1797  
 5.2.33.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

8986 5991 2995      8986  

 5.2.33.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

201290 100645 100645       201290
 5.2.33.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 5392 2696 2696       5392

Дейност ЗВ2 - 5.2.34: ул.„Кирил и Методий”        
 5.2.34.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 2844 1138 569 1138      2844  
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 5.2.34.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

14222 9481 4741      14222  

 5.2.34.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

318567 159283 159283       318567
 5.2.34.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 8533 4267 4267       8533

Дейност ЗВ2 - 5.2.35:  ул.„Поборническа”        
 5.2.35.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 1389 556 278 556      1389  
 5.2.35.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

6945 4630 2315      6945  

 5.2.35.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

155579 77790 77790       155579
 5.2.35.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 4167 2084 2084       4167

 Дейност ЗВ2 - 5.2.36: ул.„П.Р. Славейков”        
 5.2.36.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 1871 749 374 749      1871  
 5.2.36.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

9357 6238 3119      9357  

 5.2.36.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

209587 104794 104794       209587
 5.2.36.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 5614 2807 2807       5614

Дейност ЗВ2 - 5.2.37: ул”Г.Мамарчев” включително разрушените стъпала до
пл.”Велчова завера” 42260        

 5.2.37.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 349 140 70 140      349  
 5.2.37.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

1746 1164 582      1746  

 5.2.37.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

39117 19559 19559       39117
 5.2.37.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 1048 524 524       1048

Дейност ЗВ2 - 5.2.38:  главните улици на Стария град        
 5.2.38.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 3551 1420 710 1420     3551   
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 5.2.38.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

17754 11836 5918     17754   

 5.2.38.3. Реализация на инвестиционния проект - СМР по рехабилитацията на 
пешеходните алеи, тротоари и уличните мрежи

397690 99423 99423 99423 99423      198845 198845
 5.2.38.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 10652 2663 2663 2663 2663      5326 5326
Одит на проекта 63760 63760       63760

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта Кмет/Община 

В/Търново 1416 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 398 531 531     

 5.3.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 1286 771 514 1286       
 5.3.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:

6429 6429 6429       
 5.3.3. Реализация на инвестиционния проект 128582 32145 32145 32145 32145  64291 64291     
 5.3.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 3857 964 964 964 964  1929 1929     
Одит на проекта 1430 1430   1430     

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта Кмет/Община 

В/Търново 3940 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 1108 1478 1478     

 5.4.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 3579 2147 1431 3579       
 5.4.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

17894 17894 17894       

 5.4.3. Реализация на инвестиционния проект 357871 89468 89468 89468 89468  178936 178936     
 5.4.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 10736 2684 2684 2684 2684  5368 5368     
Одит на проекта 3980 3980   3980     

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта Кмет/Община 

В/Търново 974 37 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 92 220 220 220 220   

Дейност ЗВ2 - 5.5.1: сигнални светофари и информационни средства за незрящи хора,
асансьори към административни и обществени сгради 58913        

 5.5.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 487 195 97 195 292 195      

Дейности по проект ЗВ2-5.3:  Модернизация и изграждане на детски площадки  
Отговорник Стойност,  лева

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети

Дейности по проект Зона ЗВ2-5.4:  Поставяне на съоръжения за намаляване на 
скоростта и ограничаване на паркирането по пешеходни пространства и 
тротоари към главните улици /колчета, изолираща разтителност, огради/ 

Отговорник Стойност,  лева
Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети

Дейности по проект Зона ЗЗВ2-5.5: Улесняване на достъпа на хора с увреждания 
в градската среда и към административни и обществени сгради Отговорник Стойност,  лева

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети
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 5.5.1.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

2434 1623 811 1623 811      

 5.5.1.3. Реализация на инвестиционния проект 54531 13633 13633 13633 13633  27266 27266     
 5.5.1.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 1461 365 365 365 365  730 730     

Дейност ЗВ2 - 5.5.2: до културни ценности и музеи като музей Учредително събрание,
Археологически музей, църкви 58913        

 5.5.2.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 487 195 97 195   292 195    
 5.5.2.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

2434 1623 811   1623 811    

 5.5.2.3. Реализация на инвестиционния проект 54531 13633 13633 13633 13633    27266 27266   
 5.5.2.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 1461 365 365 365 365    730 730   
Одит на проекта 1200 1200     1200   

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта Кмет/Община 

В/Търново 4139 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 828 1104 1104 1104    

Дейност ЗВ2 - 5.6.1:  на ул. „Крайбрежна” - в УПИ ІV кв.329А, вкл. реконструкция на 
пешеходна връзка (стъпала) 46105        

 5.6.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 381 229 152 381       
 5.6.1.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

1905 1905 1905       

 5.6.1.3. Реализация на инвестиционния проект 42675 21338 21338  42675      
 5.6.1.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 1143 572 572  1143      
Дейност ЗВ2 - 5.6.2:  към сграда ТД на НАП и подход към университета

375132        

 5.6.2.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 3100 1240 620 1240  1860 1240     

Дейности по проект Зона ЗВ2-5.6: Реконструкция на обществени паркинги
Отговорник Стойност,  лева

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети
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 5.6.2.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

15501 10334 5167  10334 5167     

 5.6.2.3. Реализация на инвестиционния проект 347230 173615 173615   347230     
 5.6.2.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 9301 4650 4650   9301     
Дейност ЗВ2 - 5.6.3:   двора на Хуманитарна гимназия „Св.К.и Методий”

79524        

 5.6.3.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 657 263 131 263   394 263    
 5.6.3.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

3286 2191 1095   2191 1095    

 5.6.3.3. Реализация на инвестиционния проект 73609 36805 36805    73609    
 5.6.3.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 1972 986 986    1972    
Одит на проекта 5100 5100    5100    

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта Кмет/Община 

В/Търново 2012 155 232 232 232 232 232 232 232 232  155 929 929    

Дейност ЗВ2 - 5.7.1: обществената тоалетна на ул. „Георги Сава Раковски” № 29 121754        
 5.7.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 1006 402 604  402 604     
 5.7.1.2. Реализация на инвестиционния проект 117729 58864 58864   117729     
 5.7.1.3. Провеждане на авторски и строителен надзор 3019 1509 1509   3019     
Дейност ЗВ2 - 5.7.2:  УПИ ІV кв.329А 121754        
 5.7.2.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 1006 402 604   402 604    
 5.7.2.2. Реализация на инвестиционния проект 117729 58864 58864    117729    
 5.7.2.3. Провеждане на авторски и строителен надзор 3019 1509 1509    3019    
Одит на проекта 2480 2480    2480    
Група проекти ЗВ2-6:  Подобряване на мобилността и развитие на меки форми 
на транспорт

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта Кмет/Община 

В/Търново 12870 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 1430 1907 1907 1907 1907 1907 1907

 6.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 11689 7014 4676 11689       

Дейности по проект Зона ЗВ2-5.7:  Обновяване на обществените тоалетни в 
публичните пространства и приспособяване за хора с увреждания Отговорник Стойност,  лева

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети

Дейности по проект Зона ЗВ2-6.1: Изграждане на велоалея и велостоянки по 
ул.Крайбрежна Отговорник Стойност,  лева

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети
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 6.1.2.Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

58446 58446 58446       

 6.1.3. Реализация на инвестиционния проект 1168927 97411 97411 97411 97411 97411 97411 97411 97411 97411 97411 97411 97411  194821 194821 194821 194821 194821 194821
 6.1.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 35068 2922 2922 2922 2922 2922 2922 2922 2922 2922 2922 2922 2922  5845 5845 5845 5845 5845 5845
Одит на проекта 13000 13000       13000

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта Кмет/Община 

В/Търново 1485 102 154 154 154 154 154 154 154 154 154 256 614 614     

 6.2.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 1349 540 270 540 809 540      
 6.2.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

6744 3372 3372 3372 3372      

 6.2.3. Реализация на инвестиционния проект 134876 24523 36784 36784 36784  61307 73569     
 6.2.4. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически паспорт 4046 736 1104 736 736  1839 1471     
Одит на проекта 1500 1500   1500     
Група проекти ЗВ2-7: Повишаване капцитета на местната администрация

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта Кмет/Община 

В/Търново 24 323    901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 2703 3603 3603 3603 3603 3603 3603

Дейност ЗВ2 - 7.1.1: езикови обучения за хора, ангажирани с международна дейност; 875632        
 7.1.1.1. Провеждане на тръжни процедури 8 108    4865 3243 8108       
 7.1.1.2. Подготовка на проектното предложение 40 539    40539 40539       
 7.1.1.3. Управление на проекта 16 215    232 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 232 2780 2780 2780 2780 2780 2085
 7.1.1.4. Изпъление на проекта 810 771    11582 34747 34747 34747 34747 34747 34747 34747 34747 34747 34747 34747 34747 34747 34747 34747 34747 34747 34747 34747 34747 34747 34747 34747 11582 138989 138989 138989 138989 138989 104242
Дейност ЗВ2 - 7.1.2: Работа с хора в неравностойно положение 875632        
 7.1.2.1. Провеждане на тръжни процедури 8 108    4865 3243 8108       
 7.1.2.2. Подготовка на проектното предложение 40 539    40539 40539       
 7.1.2.3. Управление на проекта 16 215    232 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 232 2780 2780 2780 2780 2780 2085
 7.1.2.4. Изпъление на проекта 810 771    11582 34747 34747 34747 34747 34747 34747 34747 34747 34747 34747 34747 34747 34747 34747 34747 34747 34747 34747 34747 34747 34747 34747 34747 11582 138989 138989 138989 138989 138989 104242
Дейност ЗВ2 - 7.1.3: Информационно-комуникационни технологии 875632        
 7.1.3.1. Провеждане на тръжни процедури 8 108    4865 3243 8108       
 7.1.3.2. Подготовка на проектното предложение 40 539    40539 40539       
 7.1.3.3. Управление на проекта 16 215    232 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 232 2780 2780 2780 2780 2780 2085
 7.1.3.4. Изпъление на проекта 810 771    11582 34747 34747 34747 34747 34747 34747 34747 34747 34747 34747 34747 34747 34747 34747 34747 34747 34747 34747 34747 34747 34747 34747 34747 11582 138989 138989 138989 138989 138989 104242
Одит на проекта 26 780    26780       26780

Дейности по проект Зона ЗВ2-6.2:  Съвременни системи за ориентация и 
информация Отговорник Стойност,  лева

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети

Дейности по проект Зона ЗВ2-7.1: Обучение на управленските екипи и 
работещите в местните административни структури Отговорник Стойност,  лева

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети
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I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта Кмет/Община 

В/Търново 33116 4139 4139 4139 4139 4139 4139 4139 4139 4139 4139 4139 4139 12418 16558 16558 4139    

 7.2.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури 18000 10800 7200 18000       
 7.2.2.Изработване и одобряване на проект за повишаване ефективността и качеството 
на квалификацията, включително:                                              - организиране и 

150387 150387 150387       
 7.2.3. Управление на проекта 90232 6941 6941 6941 6941 6941 6941 6941 6941 6941 6941 27764 27764     
 7.2.4. Изпълнение на проекта 3076932 236687 236687 236687 236687 236687 236687 236687 236687 236687 236687 946748 946748     
Одит на проекта 33450 33450    33450    
Група проекти ЗВ2-8: Повишаване на образователното равнище и стимулиране 
на научния капацитет

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта Кмет/Община 
В/Търново 27265 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 3029 4039 4039 4039 4039 4039 4039

 8.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури 18000 10800 7200 18000       
 8.1.2. Изработване и одобряване на проект за повишаване ефективността и качеството 
на квалификацията, включително:                                              - организиране и 

123816 123816 123816       
 8.1.3. Управление на проекта 74290 1061 3184 3184 3184 3184 3184 3184 3184 3184 3184 3184 3184 3184 3184 3184 3184 3184 3184 3184 3184 3184 3184 3184 3184 1061 12735 12735 12735 12735 12735 9552
 8.1.4. Изпълнение на проекта 2530114 36144 108433 108433 108433 108433 108433 108433 108433 108433 108433 108433 108433 108433 108433 108433 108433 108433 108433 108433 108433 108433 108433 108433 108433 36144 433734 433734 433734 433734 433734 325300
Одит на проекта 27540 27540       27540

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта Кмет/Община 
В/Търново 7524 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 2822 3762 3762 941    

 8.2.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури 6834 4100 2733 6834       
 8.2.2. Изработване и одобряване на проект за закупуване на софтуер за незрящи 
хора, включително:                                 - извършване на финансов план;                                             

34169 34169 34169       
 8.2.3. Управление на проекта 20501 1577 1577 1577 1577 1577 1577 1577 1577 1577 1577 6308 6308     
 8.2.4. Изпълнение на проекта 696350 53565 53565 53565 53565 53565 53565 53565 53565 53565 53565 214261 214261     
Одит на проекта 7600 7600    7600    
Група проекти ЗВ2-9: Повишаване квалификацията на кадровите ресурси 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта Кмет/Община 

В/Търново 31680 1173 1173 1173 1173 1173 1173 1173 1173 1173 1173 1173 1173 1173 1173 1173 1173 1173 1173 1173 1173 1173 1173 1173 1173 1173 1173 1173 3520 4693 4693 4693 4693 4693 4693

 9.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури 18000 10800 7200 18000       
 9.1.2. Изработване и одобряване на проект за повишаване ефективността и качеството 
на квалификацията, включително:  - организиране и провеждане на специализирани 

143868 143868 143868       
 9.1.3. Управление на проекта 86321 1233 3699 3699 3699 3699 3699 3699 3699 3699 3699 3699 3699 3699 3699 3699 3699 3699 3699 3699 3699 3699 3699 3699 3699 1233 14798 14798 14798 14798 14798 11098
 9.1.4. Изпълнение на проекта 2942772 42040 126119 126119 126119 126119 126119 126119 126119 126119 126119 126119 126119 126119 126119 126119 126119 126119 126119 126119 126119 126119 126119 126119 126119 42040 504475 504475 504475 504475 504475 378356
Одит на проекта 32000 32000       32000

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта Кмет/Община 

В/Търново 1485 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 165 220 220 220 220 220 220

 9.2.1. Провеждане на тръжни процедури 1349 809 540 1349       
 9.2.2. Изработване и одобряване на проект за повишаване ефективността и качеството 
на квалификацията, включително:                                              - организиране и 

6744 6744 6744       

Дейности по проект Зона ЗВ2-7.2: Закупуване на нова техника в 
административните структури Отговорник Стойност,  лева

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети

Дейности по проект Зона ЗВ2-8.1: Стимулиране на научните изследвания в 
Център за квалификация и преквалификация и филиал на БАН Отговорник Стойност,  лева

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети

Дейности по проект Зона ЗВ2-8.2: Обновяване и дигитализиране на научен фонд 
и закупуване на софтуер за незрящи хора в културните и образователни 
институции

Отговорник Стойност,  лева
Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети

Дейности по проект Зона ЗВ2-9.1: Осигуряване на заетост и достъпна работна 
среда за хора с увреждания Отговорник Стойност,  лева

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети

Дейности по проект Зона ЗВ2-9.2: Обучение за работа със зависими хора, работа 
с насилници и деца жертва на насилие, превенция за изоставени деца Отговорник Стойност,  лева

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети
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 9.2.3. Управление на проекта 4046 58 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 58 694 694 694 694 694 520
 9.2.4. Изпълнение на проекта 137437 1963 5890 5890 5890 5890 5890 5890 5890 5890 5890 5890 5890 5890 5890 5890 5890 5890 5890 5890 5890 5890 5890 5890 5890 1963 23561 23561 23561 23561 23561 17671
Одит на проекта 1500 1500       1500

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта Кмет/Община 

В/Търново 10890 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 1210 1613 1613 1613 1613 1613 1613

 9.3.1. Провеждане на тръжни процедури 9891 5935 3956 9891       
 9.3.2. Подготовка на проектното предложение 49455 49455 49455       
 9.3.3. Управление на проекта 29673 424 1272 1272 1272 1272 1272 1272 1272 1272 1272 1272 1272 1272 1272 1272 1272 1272 1272 1272 1272 1272 1272 1272 1272 424 5087 5087 5087 5087 5087 3815
 9.3.4. Изпъление на проекта 1007874 14398 43195 43195 43195 43195 43195 43195 43195 43195 43195 43195 43195 43195 43195 43195 43195 43195 43195 43195 43195 43195 43195 43195 43195 14398 172778 172778 172778 172778 172778 129584
Одит на проекта 11000 11000       11000

Дейности по проект Зона  ЗВ2-9.3: Преквалификация на кадри в различни 
сектори за адаптивност на пазара на труд Отговорник Стойност,  лева

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети

27



Планирано начало на изпълнение на проектите в зона ЗВII "Зона на 
публични функции"
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Отговорно 
звено/организ
ация/структур
а

Група проекти ЗВ2-1: Обновяване и енергийна ефективност на
административни и обществени сгради

Проект Зона ЗВ2-1.1: Основен ремонт, обновяване и енергийна
ефективност на административни и обществени сгради, достъпна
среда и видеонаблюдение

Проект Зона ЗВ2-1.2: Основен ремонт, обновяване и енергийна
ефективност на многофамилни жилищни сгради по главните улици на
Стария град „Независимост”, „Ст.Стамболов”, „Опълченска”,
„Ив.Вазов”, „Читалищна”, пл.”Цар Асен”, „Н.Пиколо” и ул. „Гурко”

Група проекти ЗВ2-2: Модернизиране на образователна, културна
и спортна инфраструктура

Проект Зона ЗВ2-2.1: Обновяване и енергийна ефективност на
образователна инфраструктура, вкл. дворни пространства, достъпна
среда и видеонаблюдение

Проект    Зона ЗВ2-2.2: Обновяване на спортна инфраструктура

Проект Зона ЗВ2-2.3: Обновяване и енергийна ефективност на
културна инфраструктура, вкл. околно пространство, достъпна среда и
видеонаблюдение

Група проекти ЗВ2-3: Опазване и промотиране на културното
наследство и туризма
Проект Зона ЗВ2-3.1: Експониране и адаптация на културно
наследство

Проект Зона ЗВ2-3.2: Изграждане на военен музей, нова
библиотека, младежки арт център, туристически център, музей на
фотографията и експозиционен център в Старото военно училище

Проект Зона ЗВ2-3.3: Развитие на конгресен и фестивален туризъм
– организиране на иновативни културни събития
Проект Зона ЗВ2-3.4: Проектиране и разширяване на
Мултимедийния център на ул.”Пиколо”, административната сграда на
РИМ
Група проекти ЗВ2-4: Модернизиране на публични пространства и
зони за рекреация
Проект    Зона ЗВ2-4.1: Реновиране на пешеходни пространства

Проект Зона ЗВ2-4.2: Реконструкция и рехабилитация на изгледните
площадки по ул. „Стефан Стамболов”

Проект Зона ЗВ2-4.3: Обновяване и поддръжка на улично
озеленяване и градско обзавеждане

Проект Зона ЗВ2-4.4: Реконструкция на стари автентични елементи
на градското обзавеждане

Проект Зона ЗВ2-4.5: Създаване на акценти в градската среда –
галерии на открито с произведения на изкуството от хранилищата на
културните институсии и други.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6: ТАБЛИЦА No 4. ПЛАН - ГРАФИК НА ПРОЕКТИТЕ В ЗОНА ЗА 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ТИП ЗОНА НА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА 

ЗНАЧИМОСТ" В ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВКЛЮЧЕНА В ИПГВР КАТО ЗВII 
"СТАРАТА ГРАДСКА ЧАСТ, КВ.ВАРУША И ХЪЛМЪТ ЦАРЕВЕЦ“

Месец 4 /година 2014

Наименование на проекта

Година 2014 Година 2015 Година 2016 Година 2017 Година 2018 Година 2019 Година 2020
Шестмесечие I Шестмесечие II Шестмесечие III Шестмесечие IV Шестмесечие V Шестмесечие VI Шестмесечие XIII Шестмесечие XIVШестмесечие VII Шестмесечие VIII Шестмесечие IX Шестмесечие X Шестмесечие XI Шестмесечие XII
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Група проекти ЗВ2-5: Достъпна, безопасна и приобщаваща
физическа среда
Проект    Зона ЗВ2-5.1: Интегриран проект за воден цикъл на гр.Велико 
Търново - II част

Проект Зона ЗВ2-5.2: Градска среда в старата градска част -
Реконструкция, рехабилитация на уличната мрежа, прилежащи
тротоари, подпорни стени; пешеходни алеи, въвеждане на
енергоспестяващо улично осветление, поставяне на указателни знаци
(информационни табели за културните и туристически обекти, за
уличната мрежа), елементи на градското обзавеждане – спирки на
масовия градски транспорт, пейки, градинско обзавеждане.

Проект Зона ЗВ2-5.3: Модернизация и изграждане на детски
площадки  

Проект Зона ЗВ2-5.4: Поставяне на съоръжения за намаляване на
скоростта и ограничаване на паркирането по пешеходни пространства
и тротоари към главните улици /колчета, изолираща разтителност,
огради/ 

Проект    Зона ЗВ2-5.5: Улесняване на достъпа на хора с увреждания в 
градската среда и към административни и обществени сгради

Проект    Зона ЗВ2-5.6: Реконструкция на обществени паркинги

Проект Зона ЗВ2-5.7: Обновяване на обществените тоалетни в
публичните пространства и приспособяване за хора с увреждания

Група проекти ЗВ2-6: Подобряване на мобилността и развитие на
меки форми на транспорт

Проект Зона ЗВ2-6.1: Изграждане на велоалея и велостоянки по
ул.Крайбрежна

Проект Зона ЗВ2-6.2: Съвременни системи за ориентация и
информация

Група проекти ЗВ2-7: Повишаване капцитета на местната
администрация

Проект Зона ЗВ2-7.1: Обучение на управленските екипи и
работещите в местните административни структури

Проект Зона ЗВ2-7.2: Закупуване на нова техника в
административните структури

Група проекти ЗВ2-8: Повишаване на образователното равнище и
стимулиране на научния капацитет
Проект Зона ЗВ2-8.1: Стимулиране на научните изследвания в
Център за квалификация и преквалификация и филиал на БАН

Проект Зона ЗВ2-8.2: Обновяване и дигитализиране на научен фонд
и закупуване на софтуер за незрящи хора в културните и
образователни институции

Група проекти ЗВ2-9: Повишаване квалификацията на кадровите
ресурси 
Проект Зона ЗВ2-9.1: Осигуряване на заетост и достъпна работна
среда за хора с увреждания

Проект Зона ЗВ2-9.2: Обучение за работа със зависими хора, работа
с насилници и деца жертва на насилие, превенция за изоставени деца 

Проект Зона ЗВ2-9.3: Преквалификация на кадри в различни сектори
за адаптивност на пазара на труд
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Група проекти ЗИ-1: Рехабилитация и модернизиране на градската средаОтговорник Стойност,  лева

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на
проекта 63 140

1.1.1.Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 125 017

1.1.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект
по всички необходими части включително: - архитектурно заснемане,  -
конструктивно обследване на сградата,  - разработка на проект за организация и
изпълнение на строителството и управление на проекта както и координиране с
други такива проекти по други програми - доклад за съответствие

312 543

1.1.3. Реализация на инвестиционния проект. Организация и управление на
проекта. 5 625 774

1.1.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 187 526

Одит на проекта 50 000

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на
проекта 1 485

1.2.1 Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 2 940

1.2.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект
по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните
данни и оглед на терена),
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други
програми
- доклад за съответствие

7 351

1.2.3. Реализация на инвестиционния проект. Организация и управление на
проекта. 132 314

1.2.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 4 410

Одит на проекта 1 500

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на
проекта 535

1.3.1. Подготовка  и провеждане на тръжни процедури 1 080

Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 година

Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 година

Дейности по проект ЗИ-1.3: Съвременни системи за информация и
ориентация, вкл. следните действия: Кмет/Община Търново

Месечен график за 2014 година Месечен график за 2015 година

Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 година

Дейности по проект ЗИ-1.2: Паркоустройство и озеленяване на
пространствата между производствените сгради, вкл. следните действия:Кмет/Община Търново

Месечен график за 2014 година Месечен график за 2015 година

Дейности по проект ЗИ-1.1: Рехабилитация на улици и тротоари, играждане
на паркинги, шумоизолираща зеленина, съоръжения за намаляване на
скоростта по основни транспортни артерии, огради, енергийно ефективно
осветление и осветени пътеки, видеонаблюдение, вкл. следните действия:

Кмет/Община Търново

Месечен график за 2014 година Месечен график за 2015 година

ПРИЛОЖЕНИЕ 7: Таблица 2: ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ПРОЕКТИТЕ В ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ТИП
"ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“ В ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВКЛЮЧЕНА В

ИПГВР КАТО ЗВIII "ЗАПАДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА“
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1.3.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект
по всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните
данни и оглед на терена),
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други
програми
- доклад за съответствие

2 700

1.3.3. Реализация на инвестиционния проект. Въвеждане на енергоспестяващо
парково осветление. Организация и управление на проекта. 48 600

1.3.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 1 620

Одит на проекта 540

Група проекти ЗИ-2: Енергийна ефективност и обновяване на
производствени сгради Отговорник Стойност,  лева

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на
проекта 24 255

Дейност ЗИ - 2.1.1: АРР на ОДМВР 184 711

2.1.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и
изпълнител) 1 847

2.1.1.2. Енергийно обследване 2 000

2.1.1.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект
по всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане,
- конструктивно обследване на сградата,
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други
програми
- доклад за съответствие

9 236

2.1.1.4. Реализация на инвестиционния проект. Организация и управление на
проекта. 166 087

2.1.1.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически
паспорт 5 541

Дейност ЗИ - 2.1.2: Промишлена енергетика ВТ 923 556

2.1.2.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и
изпълнител) 9 236

2.1.2.2. Енергийно обследване 2 000

2.1.2.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект
по всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане,
- конструктивно обследване на сградата,
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други
програми
- доклад за съответствие

46 178

2.1.2.4. Реализация на инвестиционния проект. Организация и управление на
проекта. 838 436

2.1.2.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически
паспорт 27 707

Дейност ЗИ - 2.1.3: Топлофикация ВТ 1 292 978

Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 годинаДейности по проект   Зона ЗИ-2.1: Обновяване и енергийна ефективност на
обществени сгради: Кмет/Община Търново

Месечен график за 2014 година Месечен график за 2015 година
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2.1.3.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и
изпълнител) 12 930

2.1.3.2. Енергийно обследване 2 000

2.1.3.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект
по всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане,
- конструктивно обследване на сградата,
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други
програми
- доклад за съответствие

64 649

2.1.3.4. Реализация на инвестиционния проект. Организация и управление на
проекта. 1 174 610

2.1.3.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически
паспорт 38 789

Одит на проекта 24 500

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на
проекта 319 500

2.2.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 18 000

2.2.2. Енергийно обследване 15 000

2.2.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект
по всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане,
- конструктивно обследване на сградата,
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други
програми
- доклад за съответствие

1 581 525

2.2.4. Реализация на инвестиционния проект. Организация и управление на
проекта. 29 067 060

2.2.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически
паспорт 948 915

Одит на проекта 50 000

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на
проекта 113 450

2.3.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 18 000

2.3.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект
по всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане,
- конструктивно обследване,
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други
програми
- доклад за съответствие

559 078

2.3.3. Реализация на инвестиционния проект. Организация и управление на
проекта. 10 269 026

2.3.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 335 447

Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 година

Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 година

Дейности по проект  Зона ЗИ-2.3: Мерки за зелена икономика – изграждане
на съоръжения за намаляване емисиите на вредни газове Кмет/Община Търново

Месечен график за 2014 година Месечен график за 2015 година

Дейности по проект  Зона ЗИ-2.2: Мерки за енергийно обновяване на
производствени сгради Кмет/Община Търново

Месечен график за 2014 година Месечен график за 2015 година
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Одит на проекта 50 000

Група проекти ЗИ-3:  Заетост, образование и преквалификация

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на
проекта 43 560

3.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури 18 000

3.1.2. Изработване и одобряване на проект за повишаване ефективността и
качеството на квалификацията за заетостта на младежите, включително:
- организиране и провеждане на специализирани обучения;                         -
професионално обучение по първа и втора квалифисационна степен;
- осигуряване на субсидирана заетост за младежите от рабогодатели,
финансирани със средства от държавния бюджет по програми и проекти;
- изготвяне на подробна оферта.

215 622

3.1.3.Управление на проекта 129 373

3.1.4. Изпълнение на проекта 3 949 445

Одит на проекта 44 000

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на
проекта 11 682

3.2.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури 11 565

3.2.2. Изработване и одобряване на проект за повишаване ефективността и
качеството на квалификацията за заетостта на младежите, включително:
- организиране и провеждане на специализирани обучения;                         -
професионално обучение по първа и втора квалифисационна степен;
- осигуряване на субсидирана заетост за младежите от рабогодатели,
финансирани със средства от държавния бюджет по програми и проекти;
- изготвяне на подробна оферта.

57 826

3.2.3.Управление на проекта 34 696

3.2.4. Изпълнение на проекта 1 052 431

Одит на проекта 11 800

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на
проекта 64 300

3.3.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури 18 000

3.3.2. Изработване и одобряване на проект за повишаване ефективността и
качеството на квалификацията за заетостта на младежите, включително:
- организиране и провеждане на специализирани обучения;                         -
професионално обучение по първа и втора квалифисационна степен;
- осигуряване на субсидирана заетост за младежите от рабогодатели,
финансирани със средства от държавния бюджет по програми и проекти;
- изготвяне на подробна оферта

318 285

3.3.3.Управление на проекта 190 971

3.3.4. Изпълнение на проекта 5 838 444

Одит на проекта 50 000

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 година

Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 година

Дейности по проект   Зона ЗИ-3.4:  Обучения за работещите за повишаване
на квалификация, езикови и компютърни умения Кмет/Община Търново

Месечен график за 2014 година Месечен график за 2015 година

Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 година

Дейности по проект   Зона ЗИ-3.3:   Стажове за млади специалисти в
различни направления Кмет/Община Търново

Месечен график за 2014 година Месечен график за 2015 година

Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 година

Дейности по проект   Зона ЗИ-3.2:  Преквалификация на кадри в различни
сектори на икономиката според нуждите на пазара на труда Кмет/Община Търново

Месечен график за 2014 година Месечен график за 2015 година

Дейности по проект   Зона ЗИ-3.1: Осигуряване заетост за
нискоквалифицирани кадри Кмет/Община Търново

Месечен график за 2014 година Месечен график за 2015 година
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Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на
проекта 15 444

3.4.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури 15 290

3.4.2. Изработване и одобряване на проект за повишаване ефективността и
качеството на квалификацията за заетостта на младежите, включително:
- организиране и провеждане на специализирани обучения;                         -
професионално обучение по първа и втора квалифисационна степен;
- осигуряване на субсидирана заетост за младежите от рабогодатели,
финансирани със средства от държавния бюджет по програми и проекти;
- изготвяне на подробна оферта.

76 448

3.4.3.Управление на проекта 45 869

3.4.4. Изпълнение на проекта 1 391 350

Одит на проекта 15 600

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на
проекта 2 178

3.5.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури 2 156

3.5.2. Изработване и одобряване на проект за повишаване ефективността и
качеството на квалификацията за заетостта на младежите, включително:
- организиране и провеждане на специализирани обучения;                         -
професионално обучение по първа и втора квалифисационна степен;
- осигуряване на субсидирана заетост за младежите от рабогодатели,
финансирани със средства от държавния бюджет по програми и проекти;
- изготвяне на подробна оферта.

10 781

3.5.3.Управление на проекта 6 469

3.5.4. Изпълнение на проекта 196 216

Одит на проекта 2 200

Група проекти ЗИ-4: Стимулиране на младите предприемачи

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на
проекта 1 782

4.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури 1 764

4.1.2. Изработване и одобряване на проект за повишаване ефективността и
качеството на квалификацията за заетостта на младежите, включително:
- организиране и провеждане на специализирани обучения;                         -
професионално обучение по първа и втора квалифисационна степен;
- осигуряване на субсидирана заетост за младежите от рабогодатели,
финансирани със средства от държавния бюджет по програми и проекти;
- изготвяне на подробна оферта.

8 821

4.1.3.Управление на проекта 5 293

4.1.4. Изпълнение на проекта 160 540

Одит на проекта 1 800

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на
проекта 4 208

4.2.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури 4 165

Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 година

Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 година

Дейности по проект Зона ЗИ-4.2:  Обучения за управленските екипи за
организация и управление на проекти Кмет/Община Търново

Месечен график за 2014 година Месечен график за 2015 година

Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 година

Дейности по проект    Зона ЗИ-4.1: Бизнес-обучение за млади предприемачиКмет/Община Търново Месечен график за 2014 година Месечен график за 2015 година

Дейности по проект   Зона ЗИ-3.5:  Осигуряване на Интернет достъп в зонатаКмет/Община Търново
Месечен график за 2014 година Месечен график за 2015 година
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4.2.2. Изработване и одобряване на проект за повишаване ефективността и
качеството на квалификацията за заетостта на младежите, включително:
- организиране и провеждане на специализирани обучения;                         -
професионално обучение по първа и втора квалифисационна степен;
- осигуряване на субсидирана заетост за младежите от рабогодатели,
финансирани със средства от държавния бюджет по програми и проекти;
- изготвяне на подробна оферта.

20 827

4.2.3.Управление на проекта 12 496

4.2.4. Изпълнение на проекта 379 054

Одит на проекта 4 250

Група проекти ЗИ-5: Стимулиране използването на интелигентни и
иновативни производствени системи

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на
проекта 219 500

5.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 18 000

5.1.2. Разработване и одобряване на проектa 1 086 525
5.1.3. Реализация на проекта. 19 974 060

5.1.4. Наблюдение 651 915

Одит на проекта 50 000

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на
проекта 99 500

5.2.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 18 000

5.2.2. Разработване и одобряване на  проектa 492 525

5.2.3. Реализация на проекта. 9 044 460

5.2.4. Наблюдение  на проекта 295 515

Одит на проекта 50 000

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на
проекта 23 760

5.3.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 18 000

5.3.2. Разработване и одобряване на  проектa 117 612

5.3.3. Реализация на проекта. 2 146 061

5.3.4. Наблюдение  на проекта 70 567

Одит на проекта 24 000

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на
проекта 7 920

5.4.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 7 841

Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 година

Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 година

Дейности по проект     Зона ЗИ-5.4:  Изграждане на панаирно градче за
изложения и конгреси Кмет/Община Търново

Месечен график за 2014 година Месечен график за 2015 година

Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 година

Дейности по проект Зона ЗИ-5.3: Повишаване ресурсната ефективност в
предприятията Кмет/Община Търново

Месечен график за 2014 година Месечен график за 2015 година

Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 година

Дейности по проект  Зона ЗИ-5.2: Въвеждане на модерни информационно-
комуникациони технологии в предприятията Кмет/Община Търново

Месечен график за 2014 година Месечен график за 2015 година

Дейности по проект      Зона ЗИ-5.1: Иновации и технологична модернизация
на предприятия Кмет/Община Търново

Месечен график за 2014 година Месечен график за 2015 година
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5.4.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект
по всички необходими части включително: - архитектурно заснемане,  -
разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и
управление на проекта както и координиране с други такива проекти по други
програми - доклад за съответствие

39 204

5.4.3. Реализация на инвестиционния проект. Организация и управление на
проекта. 713 513

5.4.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 23 522

Одит на проекта 8 000

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на
проекта 209 500

5.5.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 18 000

5.5.2. Разработване и одобряване на  проектa 1 037 025

5.5.3. Реализация на инвестиционния проект. 19 063 260

5.5.4. Наблюдение 622 215

Одит на проекта 50 000

Група проекти ЗИ-6:  Реклама и промоция на икономическите дейностиОтговорник Стойност,  лева

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на
проекта 17 820

6.1.1. Провеждане на тръжни процедури 17 642

6.1.2. Подготовка на проектното предложение 88 209

6.1.3.Управление на проекта 52 925

6.1.4. Изпъление на проекта 1 605 404

Одит на проекта 18 000

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на
проекта 15 840

6.2.1. Провеждане на тръжни процедури 15 682
6.2.2. Подготовка на проектното предложение 78 408
6.2.3.Управление на проекта 47 045
6.2.4. Изпъление на проекта 1 427 026

Одит на проекта 16 000

Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 година

Месечен график за 2016 година Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 година

Дейности по проект     Зона ЗИ-6.2: Рекламиране и промоция на
икономическата дейност Кмет/Община Търново

Месечен график за 2014 година Месечен график за 2015 година

Месечен график за 2016 година

Месечен график за 2016 година

Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 година

Дейности по проект    Зона ЗИ-6.1: Бизнес маркетинг и маркетинг на
възможностите за инвестиции Кмет/Община Търново

Месечен график за 2014 година Месечен график за 2015 година

Дейности по проект    Зона ЗИ-5.5: Ефективно третиране на отпадъците,
сепариране и преработка - екоиновации Кмет/Община Търново Месечен график за 2014 година Месечен график за 2015 година
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Група проекти ЗИ-1: Рехабилитация и модернизиране на градската среда Отговорник Стойност, лева

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта 63140 3323 3323 3323 3323 3323 3323 3323 3323 3323 3323 3323 3323 3323 3323 3323 3323 3323 3323 3323 9969 13293 13293 13293 13293   

1.1.1.Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 
125017 75010 50007 125017       

1.1.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително: - архитектурно заснемане,  - конструктивно 
обследване на сградата,  - разработка на проект за организация и изпълнение на 
строителството и управление на проекта както и координиране с други такива проекти 
по други програми - доклад за съответствие

312543 234407 78136 312543       

1.1.3. Реализация на инвестиционния проект. Организация и управление на проекта. 5625774 1406444 1406444 703222 703222 703222 703222 703222 703222  2812887 1406444 1406444 1406444   
1.1.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 187526 46881 46881 23441 23441 23441 23441 23441 23441  93763 46881 46881 46881   
Одит на проекта 50000 50000     50000   

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта 1485 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65  194 258 258 258 258 258

1.2.1 Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител)
2940 1764 1176  2940      

1.2.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 
оглед на терена), 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

7351 5513 1838  7351      

1.2.3. Реализация на инвестиционния проект. Организация и управление на проекта.
132314 13231 13231 13231 13231 13231 13231 13231 13231 13231 13231   26463 26463 26463 26463 26463

1.2.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 4410 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441   882 882 882 882 882

Одит на проекта 1500 1500       1500

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта 535 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28   84 113 113 113 113

Дейности по проект ЗИ-1.1: Рехабилитация на улици и тротоари, играждане на 
паркинги, шумоизолираща зеленина, съоръжения за намаляване на скоростта по 
основни транспортни артерии, огради, енергийно ефективно осветление и 
осветени пътеки, видеонаблюдение, вкл. следните действия:

Кмет/Община Търново

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8: ТАБЛИЦА 3: БЮДЖЕТ ПО ДЕЙНОСТИ ЗА ПРОЕКТИТЕ В ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ 
ТИП "ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“ В ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО , ВКЛЮЧЕНА В 

ИПГВР КАТО ЗВIII "ЗАПАДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА“

Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети

Дейности по проект ЗИ-1.2: Паркоустройство и озеленяване на пространствата 
между производствените сгради, вкл. следните действия: Кмет/Община Търново

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети

Дейности по проект ЗИ-1.3: Съвременни системи за информация и ориентация, 
вкл. следните действия: Кмет/Община Търново

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети
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1.3.1. Подготовка  и провеждане на тръжни процедури 1080 648 432   1080     
1.3.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- геодезическо заснемане на съшествуващия терен (проучвания на изходните данни и 

2700 2025 675   2700     

1.3.3. Реализация на инвестиционния проект. Въвеждане на енергоспестяващо парково 
осветление. Организация и управление на проекта. 48600 6075 6075 6075 6075 6075 6075 6075 6075    12150 12150 12150 12150

1.3.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 1620 203 203 203 203 203 203 203 203    405 405 405 405
Одит на проекта 540 540       540
Група проекти ЗИ-2: Енергийна ефективност и обновяване на производствени 
сгради Отговорник Стойност, лева     0   

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта 24255 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 1692 564 5077 6769 6769 5641    

Дейност ЗИ - 2.1.1: АРР на ОДМВР 184711        
2.1.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 

1847 1108 739 1847       

2.1.1.2. Енергийно обследване 2000 2000 2000       
2.1.1.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

9236 6157 3079 9236       

2.1.1.4. Реализация на инвестиционния проект. Организация и управление на проекта.
166087 99652 66435  166087      

2.1.1.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт 5541 3325 2217  5541      

Дейност ЗИ - 2.1.2: Промишлена енергетика ВТ 923556        
2.1.2.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 

9236 5541 3694  9236      

2.1.2.2. Енергийно обследване 2000 2000  2000      
2.1.2.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

46178 30785 15393  46178      

2.1.2.4. Реализация на инвестиционния проект. Организация и управление на проекта.
838436 503061 335374   838436     

2.1.2.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт 27707 16624 11083   27707     

Дейност ЗИ - 2.1.3: Топлофикация ВТ 1292978        
2.1.3.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 

12930 7758 5172   12930     

2.1.3.2. Енергийно обследване 2000 2000   2000     

Дейности по проект   Зона ЗИ-2.1: Обновяване и енергийна ефективност на 
обществени сгради: Кмет/Община Търново

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети
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2.1.3.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

64649 43099 21550   64649     

2.1.3.4. Реализация на инвестиционния проект. Организация и управление на проекта.
1174610 704766 469844    1174610    

2.1.3.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт 38789 23274 15516    38789    

Одит на проекта 24500 8167 16333    24500    

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта 319500 14096 14096 14096 14096 14096 14096 14096 14096 14096 14096 14096 14096 14096 14096 14096 14096 14096 14096 14096 14096 14096 14096 9397 42287 56382 56382 56382 56382 51684  

2.2.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 
18000 10800 7200 10800 7200      

2.2.2. Енергийно обследване 15000 11250 3750 15000       
2.2.3. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване на сградата, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

1581525 1054350 527175 1054350 527175      

2.2.4. Реализация на инвестиционния проект. Организация и управление на проекта.
29067060 3488047 2325365 3488047 2325365 3488047 2325365 3488047 2325365 3488047 2325365  5813412 5813412 5813412 5813412 5813412  

2.2.5. Провеждане на авторски и строителен надзор и изготвяне на технически паспорт
948915 113870 75913 113870 75913 113870 75913 113870 75913 113870 75913  189783 189783 189783 189783 189783  

Одит на проекта 50000 16667 33333      50000  

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта 113450 7735 7735 7735 7735 7735 7735 7735 7735 7735 7735 7735 7735 7735 7735 5157  23206 30941 30941 28363   

2.3.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 18000 10800 7200  18000      
2.3.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително:
- архитектурно заснемане, 
- конструктивно обследване, 
- разработка на проект за организация и изпълнение на строителството и управление 
на проекта както и координиране с други такива проекти по други програми
- доклад за съответствие

559078 139769 419308  559078      

2.3.3. Реализация на инвестиционния проект. Организация и управление на проекта.
10269026 2053805 2053805 2053805 2053805 2053805 2053805   4107610 4107610 4107610   

2.3.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 335447 67089 67089 67089 67089 67089 67089   134179 134179 134179   
Одит на проекта 50000 16667 33333     50000   
Група проекти ЗИ-3:  Заетост, образование и преквалификация

Отговорник Стойност, лева

Дейности по проект  Зона ЗИ-2.2: Мерки за енергийно обновяване на 
производствени сгради Кмет/Община Търново

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети

Дейности по проект  Зона ЗИ-2.3: Мерки за зелена икономика – изграждане на 
съоръжения за намаляване емисиите на вредни газове Кмет/Община Търново

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети
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I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта 43560 1613 1613 1613 1613 1613 1613 1613 1613 1613 1613 1613 1613 1613 1613 1613 1613 1613 1613 1613 1613 1613 1613 1613 1613 1613 1613 1613 4840 6453 6453 6453 6453 6453 6453

3.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури 18000 10800 7200 18000       
3.1.2. Изработване и одобряване на проект за повишаване ефективността и качеството 
на квалификацията за заетостта на младежите, включително:                        - 
организиране и провеждане на специализирани обучения;                         - 
професионално обучение по първа и втора квалифисационна степен;                                                                
- осигуряване на субсидирана заетост за младежите от рабогодатели, финансирани 
със средства от държавния бюджет по програми и проекти;                                                     
- изготвяне на подробна оферта.

215622 215622 215622       

3.1.3.Управление на проекта 129373 1848 5545 5545 5545 5545 5545 5545 5545 5545 5545 5545 5545 5545 5545 5545 5545 5545 5545 5545 5545 5545 5545 5545 5545 1848 22178 22178 22178 22178 22178 16634
3.1.4. Изпълнение на проекта 3949445 56421 169262 169262 169262 169262 169262 169262 169262 169262 169262 169262 169262 169262 169262 169262 169262 169262 169262 169262 169262 169262 169262 169262 169262 56421 677048 677048 677048 677048 677048 507786
Одит на проекта 44000 44000       44000

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта 11682 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 1298 1731 1731 1731 1731 1731 1731

3.2.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури 11565 6939 4626 11565       
3.2.2. Изработване и одобряване на проект за повишаване ефективността и качеството 
на квалификацията за заетостта на младежите, включително:                                                     
- организиране и провеждане на специализирани обучения;                         - 
професионално обучение по първа и втора квалифисационна степен;                                                                                                          
- осигуряване на субсидирана заетост за младежите от рабогодатели, финансирани 
със средства от държавния бюджет по програми и проекти;                                                     
- изготвяне на подробна оферта.

57826 57826 57826       

3.2.3.Управление на проекта 34696 496 1487 1487 1487 1487 1487 1487 1487 1487 1487 1487 1487 1487 1487 1487 1487 1487 1487 1487 1487 1487 1487 1487 1487 496 5948 5948 5948 5948 5948 4461
3.2.4. Изпълнение на проекта 1052431 15035 45104 45104 45104 45104 45104 45104 45104 45104 45104 45104 45104 45104 45104 45104 45104 45104 45104 45104 45104 45104 45104 45104 45104 15035 180417 180417 180417 180417 180417 135313
Одит на проекта 11800 11800       11800

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта 64300 2381 2381 2381 2381 2381 2381 2381 2381 2381 2381 2381 2381 2381 2381 2381 2381 2381 2381 2381 2381 2381 2381 2381 2381 2381 2381 2381 7144 9526 9526 9526 9526 9526 9526

3.3.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури 18000 10800 7200 18000       
3.3.2. Изработване и одобряване на проект за повишаване ефективността и качеството 
на квалификацията за заетостта на младежите, включително:                                                                                
- организиране и провеждане на специализирани обучения;                         - 
професионално обучение по първа и втора квалифисационна степен;                                                                                                          
- осигуряване на субсидирана заетост за младежите от рабогодатели, финансирани 
със средства от държавния бюджет по програми и проекти;                                                     
- изготвяне на подробна оферта

318285 318285 318285       

3.3.3.Управление на проекта 190971 2728 8184 8184 8184 8184 8184 8184 8184 8184 8184 8184 8184 8184 8184 8184 8184 8184 8184 8184 8184 8184 8184 8184 8184 2728 32738 32738 32738 32738 32738 24553
3.3.4. Изпълнение на проекта 5838444 83406 250219 250219 250219 250219 250219 250219 250219 250219 250219 250219 250219 250219 250219 250219 250219 250219 250219 250219 250219 250219 250219 250219 250219 83406 1000876 1000876 1000876 1000876 1000876 750657
Одит на проекта 50000 50000       50000

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта 15444 572 572 572 572 572 572 572 572 572 572 572 572 572 572 572 572 572 572 572 572 572 572 572 572 572 572 572 1716 2288 2288 2288 2288 2288 2288

Дейности по проект   Зона ЗИ-3.1: Осигуряване заетост за нискоквалифицирани 
кадри Кмет/Община Търново

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети

Дейности по проект   Зона ЗИ-3.2:  Преквалификация на кадри в различни 
сектори на икономиката според нуждите на пазара на труда Кмет/Община Търново

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети

Дейности по проект   Зона ЗИ-3.3:   Стажове за млади специалисти в различни 
направления Кмет/Община Търново

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети

Дейности по проект   Зона ЗИ-3.4:  Обучения за работещите за повишаване на 
квалификация, езикови и компютърни умения Кмет/Община Търново

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети
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3.4.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури 15290 9174 6116 15290       
3.4.2. Изработване и одобряване на проект за повишаване ефективността и качеството 
на квалификацията за заетостта на младежите, включително:                                                                                  
- организиране и провеждане на специализирани обучения;                         - 
професионално обучение по първа и втора квалифисационна степен;                                                                                                                                 
- осигуряване на субсидирана заетост за младежите от рабогодатели, финансирани 
със средства от държавния бюджет по програми и проекти;                                                     
- изготвяне на подробна оферта.

76448 76448 76448       

3.4.3.Управление на проекта 45869 655 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 655 7863 7863 7863 7863 7863 5897
3.4.4. Изпълнение на проекта 1391350 19876 59629 59629 59629 59629 59629 59629 59629 59629 59629 59629 59629 59629 59629 59629 59629 59629 59629 59629 59629 59629 59629 59629 59629 19876 238517 238517 238517 238517 238517 178888
Одит на проекта 15600 15600       15600

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта 2178 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 242 323 323 323 323 323 323

3.5.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури 2156 1294 862 2156       
3.5.2. Изработване и одобряване на проект за повишаване ефективността и качеството 
на квалификацията за заетостта на младежите, включително:                                                                                       
- организиране и провеждане на специализирани обучения;                         - 
професионално обучение по първа и втора квалифисационна степен;                                                                                                                              
- осигуряване на субсидирана заетост за младежите от рабогодатели, финансирани 
със средства от държавния бюджет по програми и проекти;                                                     
- изготвяне на подробна оферта.

10781 10781 10781       

3.5.3.Управление на проекта 6469 92 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 92 1109 1109 1109 1109 1109 832
3.5.4. Изпълнение на проекта 196216 2803 8409 8409 8409 8409 8409 8409 8409 8409 8409 8409 8409 8409 8409 8409 8409 8409 8409 8409 8409 8409 8409 8409 8409 2803 33637 33637 33637 33637 33637 25228
Одит на проекта 2200 2200       2200
Група проекти ЗИ-4: Стимулиране на младите предприемачи Отговорник Стойност, лева

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта 1782 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 198 264 264 264 264 264 264

4.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури 1764 1059 706 1764       
4.1.2. Изработване и одобряване на проект за повишаване ефективността и качеството 
на квалификацията за заетостта на младежите, включително:                                                                                     
- организиране и провеждане на специализирани обучения;                         - 
професионално обучение по първа и втора квалифисационна степен;                                                                                                                                       
- осигуряване на субсидирана заетост за младежите от рабогодатели, финансирани 
със средства от държавния бюджет по програми и проекти;                                                     
- изготвяне на подробна оферта.

8821 8821 8821       

4.1.3.Управление на проекта 5293 76 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 76 907 907 907 907 907 680
4.1.4. Изпълнение на проекта 160540 2293 6880 6880 6880 6880 6880 6880 6880 6880 6880 6880 6880 6880 6880 6880 6880 6880 6880 6880 6880 6880 6880 6880 6880 2293 27521 27521 27521 27521 27521 20641
Одит на проекта 1800 1800       1800

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта 4208 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 468 623 623 623 623 623 623

4.2.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури 4165 2499 1666 4165       
4.2.2. Изработване и одобряване на проект за повишаване ефективността и качеството 
на квалификацията за заетостта на младежите, включително:                                                                                           
- организиране и провеждане на специализирани обучения;                         - 
професионално обучение по първа и втора квалифисационна степен;                                                                                                                                
- осигуряване на субсидирана заетост за младежите от рабогодатели, финансирани 
със средства от държавния бюджет по програми и проекти;                                                     
- изготвяне на подробна оферта.

20827 20827 20827       

Дейности по проект   Зона ЗИ-3.5:  Осигуряване на Интернет достъп в зоната Кмет/Община Търново
Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети

Дейности по проект    Зона ЗИ-4.1: Бизнес-обучение за млади предприемачи Кмет/Община Търново
Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети

Дейности по проект Зона ЗИ-4.2:  Обучения за управленските екипи за 
организация и управление на проекти Кмет/Община Търново

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети
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4.2.3.Управление на проекта 12496 179 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 179 2142 2142 2142 2142 2142 1607
4.2.4. Изпълнение на проекта 379054 5415 16245 16245 16245 16245 16245 16245 16245 16245 16245 16245 16245 16245 16245 16245 16245 16245 16245 16245 16245 16245 16245 16245 16245 5415 64981 64981 64981 64981 64981 48735
Одит на проекта 4250 4250       4250
Група проекти ЗИ-5: Стимулиране използването на интелигентни и иновативни 
производствени системи Отговорник Стойност, лева

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта 219500 8130 8130 8130 8130 8130 8130 8130 8130 8130 8130 8130 8130 8130 8130 8130 8130 8130 8130 8130 8130 8130 8130 8130 8130 8130 8130 8130 24389 32519 32519 32519 32519 32519 32519

5.1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 18000 10800 7200 18000       

5.1.2. Разработване и одобряване на проектa 1086525 1086525 1086525       
5.1.3. Реализация на проекта. 19974060 285344 856031 856031 856031 856031 856031 856031 856031 856031 856031 856031 856031 856031 856031 856031 856031 856031 856031 856031 856031 856031 856031 856031 856031 285344 3424125 3424125 3424125 3424125 3424125 2568093
5.1.4. Наблюдение 651915 9313 27939 27939 27939 27939 27939 27939 27939 27939 27939 27939 27939 27939 27939 27939 27939 27939 27939 27939 27939 27939 27939 27939 27939 9313 111757 111757 111757 111757 111757 83818
Одит на проекта 50000 50000       50000

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта 99500 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326  12978 17304 17304 17304 17304 17304

5.2.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител)
18000 10800 7200  18000      

5.2.2. Разработване и одобряване на  проектa 492525 492525  492525      
5.2.3. Реализация на проекта. 9044460 452223 452223 452223 452223 452223 452223 452223 452223 452223 452223 452223 452223 452223 452223 452223 452223 452223 452223 452223 452223  452223 1808892 1808892 1808892 1808892 1356669
5.2.4. Наблюдение  на проекта 295515 14776 14776 14776 14776 14776 14776 14776 14776 14776 14776 14776 14776 14776 14776 14776 14776 14776 14776 14776 14776  14776 59103 59103 59103 59103 44327
Одит на проекта 50000 50000       50000

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта 23760 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990  3960 3960 3960 3960 3960 3960

5.3.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител)
18000 10800 7200  18000      

5.3.2. Разработване и одобряване на  проектa 117612 88209 29403  117612      
5.3.3. Реализация на проекта. 2146061 107303 107303 107303 107303 107303 107303 107303 107303 107303 107303 107303 107303 107303 107303 107303 107303 107303 107303 107303 107303  107303 429212 429212 429212 429212 321909
5.3.4. Наблюдение  на проекта 70567 3528 3528 3528 3528 3528 3528 3528 3528 3528 3528 3528 3528 3528 3528 3528 3528 3528 3528 3528 3528  3528 14113 14113 14113 14113 10585
Одит на проекта 24000 24000       24000

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта 7920 743 743 743 743 743 743 743 743 743 743 743 2228 2970 2970 0 0 0 0

5.4.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител) 
7841 3136 1568 1568 1568 6273 1568      

5.4.2. Разработване и одобряване на технически/работен инвестиционен проект по 
всички необходими части включително: - архитектурно заснемане,  - разработка на 
проект за организация и изпълнение на строителството и управление на проекта както 
и координиране с други такива проекти по други програми - доклад за съответствие

39204 19602 19602 39204       

Дейности по проект      Зона ЗИ-5.1: Иновации и технологична модернизация на 
предприятия Кмет/Община Търново

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети

Дейности по проект  Зона ЗИ-5.2: Въвеждане на модерни информационно-
комуникациони технологии в предприятията Кмет/Община Търново

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети

Дейности по проект Зона ЗИ-5.3: Повишаване ресурсната ефективност в 
предприятията Кмет/Община Търново

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети

Дейности по проект     Зона ЗИ-5.4:  Изграждане на панаирно градче за изложения 
и конгреси Кмет/Община Търново

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети
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5.4.3. Реализация на инвестиционния проект. Организация и управление на проекта. 713513 178378 178378 178378 178378  356756 356756     
5.4.4. Провеждане на авторски и строителен надзор 23522 5881 5881 5881 5881  11761 11761     
Одит на проекта 8000 8000   8000     

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта 209500 7759 7759 7759 7759 7759 7759 7759 7759 7759 7759 7759 7759 7759 7759 7759 7759 7759 7759 7759 7759 7759 7759 7759 7759 7759 7759 7759 23278 31037 31037 31037 31037 31037 31037

5.5.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури (за проектант и изпълнител)
18000 10800 7200 18000       

5.5.2. Разработване и одобряване на  проектa 1037025 1037025 1037025       
5.5.3. Реализация на инвестиционния проект. 19063260 828837 828837 828837 828837 828837 828837 828837 828837 828837 828837 828837 828837 828837 828837 828837 828837 828837 828837 828837 828837 828837 828837 828837  3315350 3315350 3315350 3315350 3315350 2486512
5.5.4. Наблюдение 622215 27053 27053 27053 27053 27053 27053 27053 27053 27053 27053 27053 27053 27053 27053 27053 27053 27053 27053 27053 27053 27053 27053 27053  108211 108211 108211 108211 108211 81158
Одит на проекта 50000 50000       50000
Група проекти ЗИ-6:  Реклама и промоция на икономическите дейности Отговорник Стойност, лева

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта 17820 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 1980 2640 2640 2640 2640 2640 2640

6.1.1. Провеждане на тръжни процедури 17642 10585 7057 17642       
6.1.2. Подготовка на проектното предложение 88209 88209 88209       
6.1.3.Управление на проекта 52925 2301 2301 2301 2301 2301 2301 2301 2301 2301 2301 2301 2301 2301 2301 2301 2301 2301 2301 2301 2301 2301 2301 2301  9204 9204 9204 9204 9204 6903
6.1.4. Изпъление на проекта 1605404 69800 69800 69800 69800 69800 69800 69800 69800 69800 69800 69800 69800 69800 69800 69800 69800 69800 69800 69800 69800 69800 69800 69800  279201 279201 279201 279201 279201 209400
Одит на проекта 18000 18000       18000

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Разходи за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта 15840 834 834 834 834 834 834 834 834 834 834 834 834 834 834 834 834 834 834 834   2501 3335 3335 3335 3335

6.2.1. Провеждане на тръжни процедури 15682 9409 6273   15682     
6.2.2. Подготовка на проектното предложение 78408 78408   78408     
6.2.3.Управление на проекта 47045 1023 3068 3068 3068 3068 3068 3068 3068 3068 3068 3068 3068 3068 3068 3068 3068   1023 12273 12273 12273 9204
6.2.4. Изпъление на проекта 1427026 31022 93067 93067 93067 93067 93067 93067 93067 93067 93067 93067 93067 93067 93067 93067 93067   31022 372268 372268 372268 279201
Одит на проекта 16000 16000       16000

Дейности по проект    Зона ЗИ-5.5: Ефективно третиране на отпадъците, 
сепариране и преработка - екоиновации Кмет/Община Търново

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети

Дейности по проект    Зона ЗИ-6.1: Бизнес маркетинг и маркетинг на 
възможностите за инвестиции Кмет/Община Търново

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети

Дейности по проект     Зона ЗИ-6.2: Рекламиране и промоция на икономическата 
дейност Кмет/Община Търново

Тримесечни разчети за 2014г. Тримесечни разчети за 2015г. Тримесечни разчети за 2016г. Тримесечни разчети за 2017г. Тримесечни разчети за 2018г. Тримесечни разчети за 2019г. Тримесечни разчети за 2020г. Годишни разчети
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Група проекти ЗИ-1: Рехабилитация и модернизиране на
градската среда

Проект Зона ЗИ-1.1: Рехабилитация на улици и тротоари, играждане
на паркинги, шумоизолираща зеленина, съоръжения за намаляване на
скоростта по основни транспортни артерии, огради, енергийно
ефективно осветление и осветени пътеки, видеонаблюдение

Проект Зона ЗИ-1.2: Паркоустройство и озеленяване на
пространствата между производствените сгради

Проект Зона ЗИ-1.3: Съвременни системи за информация и
ориентация

Група проекти ЗИ-2: Енергийна ефективност и обновяване на 
производствени сгради

Проект    Зона ЗИ-2.1: Обновяване и енергийна ефективност на 
обществени сгради:

Проект    Зона ЗИ-2.2: Мерки за енергийно обновяване на 
производствени сгради
Проект    Зона ЗИ-2.3: Мерки за зелена икономика – изграждане на 
съоръжения за намаляване емисиите на вредни газове
Група проекти ЗИ-3:  Заетост, образование и преквалификация
Проект    Зона ЗИ-3.1: Осигуряване заетост за нискоквалифицирани 
кадри

Проект    Зона ЗИ-3.2:  Преквалификация на кадри в различни сектори 
на икономиката според нуждите на пазара на труда

Проект    Зона ЗИ-3.3:   Стажове за млади специалисти в различни 
направления

Проект    Зона ЗИ-3.4:  Обучения за работещите за повишаване на 
квалификация, езикови и компютърни умения

Проект    Зона ЗИ-3.5:  Осигуряване на Интернет достъп в зоната

Група проекти ЗИ-4: Стимулиране на младите предприемачи 

Проект    Зона ЗИ-4.1: Бизнес-обучение за млади предприемачи

Проект    Зона ЗИ-4.2:  Обучения за управленските екипи за 
организация и управление на проекти

Група проекти ЗИ-5: Стимулиране използването на интелигентни и 
иновативни производствени системи 
Проект    Зона ЗИ-5.1: Иновации и технологична модернизация на 
предприятия
Проект    Зона ЗИ-5.2: Въвеждане на модерни информационно-
комуникациони технологии в предприятията

Година 2017 Година 2018 Година 2019

ПРИЛОЖЕНИЕ 9: ТАБЛИЦА No 4. ПЛАН - ГРАФИК НА ПРОЕКТИТЕ В ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ТИП "ЗОНА С 
ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“ В ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВКЛЮЧЕНА В ИПГВР КАТО  ЗВIII 

"ЗАПАДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА“

Месец 4/година 2014

Шестмесечие VII Шестмесечие VIII Шестмесечие IX

Планирано начало на изпълнение на проектите в зона ЗВIII 

Наименование на проекта

Година 2014 Година 2015 Година 2016

Шестмесечие I Шестмесечие II Шестмесечие III Шестмесечие IV Шестмесечие V Шестмесечие VI Шестмесечие X Шестмесечие XI Шестмесечие XII Шестмесечие XIII Шестмесечие XIV

Година 2020
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Проект    Зона ЗИ-5.3: Повишаване ресурсната ефективност в 
предприятията

Проект    Зона ЗИ-5.4:  Изграждане на панаирно градче за изложения и 
конгреси

Проект    Зона ЗИ-5.5: Ефективно третиране на отпадъците, 
сепариране и преработка - екоиновации

Група проекти ЗИ-6:  Реклама и промоция на икономическите 
дейности

Проект    Зона ЗИ-6.1: Бизнес маркетинг и маркетинг на възможностите 
за инвестиции

Проект    Зона ЗИ-6.2: Рекламиране и промоция на икономическата 
дейност
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Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ   
№ BG161РО001/1.4-07/2010/008 

Проект  „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в 
обхвата на три зони в гр. Велико Търново” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 

развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие 

 

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на 
три зони в гр. Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-
2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието 
на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и  Управляващия орган.” 

Приложение 10. Списък на заинтересовани страни, взели активно участие в разработването на ИПГВР 

на град Велико Търново 

Име, Фамилия Длъжност Организация 

Николай Николов Проектант Проект бюро „Никел" 

Цветелина Иларионова Репортер Радио „Фокус" 

Иван Църов Директор РИМ РИМ- В.Търново 

Николай Сираков Директор ХГ „Борис Донев" 

Ивелин Ненов Архитект ВНЕ Ltd 

Росица Здравкова Гл. специалист Мл. дом 

Гергана Пинова Гл. специалист Мл. дом 

Здравка Бачева Проектен мениджър Център проектни инвестиции 

Проф. Михаил Харалампиев Общински съветник В. Търново 

Пламен Н. Колев Управител В. Търново 

Иван П. Руспанов Преседател УС Барс ВТ 

Николай Танчев Управител ИНВЕСТСТРОЙ-92 

Йордан Кръстев студент УАСТ 

Петър Мустафчиев студент ВТУ 

Ваня Н. Главева безработна - 

Валентин Генев Началник група ОДМВР 

Веселин Димитров Върбанов  Мл. дом 

Красимир Костов Зам. началник ОВО ЦВО 

Румен Тошев Димитров Общински съветник В. Търново 

Инж. Иванка Банкова Гл. Експерт Областна администрация 

Мариета Гъркова Ст. експерт Областна администрация 

Радослава Кирова Архитект - 

Елена Петкова Архитект - 

Иван Иванов Инспектор В-к Стандарт 

Румяна Бройнова Архитект ЕТ Варкантр 

Мария Дончева Репортер Север ГГ 

Снежана Първанова Репортер Общинско радио 

Здравка Маслянкова Репортер Янтра Днес 

Нина Иванова Ст. експерт Мл. дом 

Величка Симеонова Гл. специалист Мл, дом 

http://www.bgregio.eu/


Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  
 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

№ BG161РО001/1.4-07/2010/008 
Проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в 

обхвата на три зони в гр. Велико Търново” 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в 
обхвата на три зони в гр. Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства 
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.” 

Инж. Иванка Банкова Гл. Експерт Областна администрация 
Мариета Гъркова Ст. експерт Областна администрация 
Радослава Кирова Архитект - 
Елена Петкова Архитект - 
Иван Иванов Инспектор В-к Стандарт 

Румяна Бройнова Архитект ЕТ Варкантр 
Мария Дончева Репортер Север ГГ 

Снежана Първанова Репортер Общинско радио 
Здравка Маслянкова Репортер Янтра Днес 

Нина Иванова Ст. експерт Мл. дом 
Величка Симеонова Гл. специалист Мл, дом 
Николай Александров Инспектор ОУПБЗН 

Камен Алексиев Общински съветник 
Стефчо Радев Не се чете Вива Тур България 

Светло Дечев Александров Директор дирекция Обр. администрация 

Даниел Христов Банков 
Мария Илчева Експерт евро проекти Гражданин 

Звездимира Цветанова Главен асистент БАН 
Мариан Маринов Директор дирекция Община В. Търново 
Росен Иванов Община Свещник 

Веселин Георгиев управител /Бивш кмет/ Атлас ЕООД 
Светлана Христова ПР Мениджър РsaiгпssСотрапу 

Катя Паркова В. Търново 
Светослав Стефанов Експерт ОМЦ Областен информационен център 
Петър Атанастев Гражданин 
Николай Стоянов Архитект КАБ 
Цветанка Ватлева Архитект КАБ 

Сашо Павов Началник отдел ПД ГПОЦВ 
Галина Гвоздиева Финансов директор МОБАЛ Д-р Черезев АД 
Николай Георгиев Архитект Визара ЕООД 
Цветомир Дояджиев Управител Царевград 

http://www.bgregio.eu/


 
 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ   
№ BG161РО001/1.4-07/2010/008 

Проект  „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в 
обхвата на три зони в гр. Велико Търново” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 

развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие 

 

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на 
три зони в гр. Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-
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Информация за проведени обществени обсъждания 
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Резултати от общественото обсъждане 

 
Протокол от проведеното обществено обсъждане в Приложение 1.  
 

На 28.08.2012 г., 10:30 часа в Ритуална зала в сградата на Община Велико Търново се  проведе 
обществено обсъждане във връзка с изпълнение на проект по „Изготвяне на Интегриран план за градско 
възстановяване и развитие в обхвата на три зони в гр. Велико Търново”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  

На обсъждането присъстваха представители на община Велико Търново, представители на изпълните ля, 

граждани, представители на браншови и неправителствени организации.  
Обсъждането се проведе в три панела, във всеки от които е изнесена презентация и е дадена възможност 

на гражданите за техните мнения и препоръки, въпроси и коментари по представената преди това част от 

Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Първият панел включва откриване от кмета на 
община Велико Търново - инж.Даниел Панов, който призова гражданите към широк дебат и включване в 

процеса на подобряване на градската среда на град Велико Търново. След неговите встъпителни думи е 
представена същността на интегрирания план за градско възстановяване  и развитие от ръководителя на 
екипа. Той обясни на присъстващите, че интеграцията в този вид планови документи се постига чрез 

свързани във времето и пространството планове, програми, обществено мнение и нагласи, проекти и се 
създадат възможни партньорства за реализирането на проектите. Интегрираният план за градско 
възстановяване и развитие се създава, за да се подобри икономическото, социалното и екологичното 

състояние на дадена градска територия, като по този начин се постигне повишаване на цялостното к ачество 
на живота в града. В този панел въпросите са насочени към начина на допитване до мнението на гражданите, 
за които управителят на дружеството изпълнителя обясни на присъстващите за анкетното проучване, 

проведено по телефона, интернет анкетите, както  и оставените на входа на залата анкети. Друг въпрос е 
насочен към използването на ОУП на Велико Търново при изработването на Интегрирания план. На  този 
въпрос е отговорено, че старият и действащ ОУП се използва при разделянето на града на територии по 

преобладаващо предназначение. След изясняване на поставените въпроси е обявена кафе -пауза, в която 
присъстващите да попълнят анкетни и регистрационни карти.  

Вторият панел продължава с презентация на един от управителите на дружеството на изпълнителя 
относно постигнатите до момента резултати по отношение на целевия и проблемен анализ, изводи относно 
териториите в неудовлетворително състояния, както и визията за развитие. Дискусията в този панел е 

насочена към дефиниране на по-кратка и ясна визия, като за това уточнение е обясняно, че залегналите 
изисквания на Методическите насоки включва обвързване на визията със стратегическите документи на по -
високо ниво, както и различните социално -икономически сфери на живот. 

В последния панел на обсъждането е представено какво представляват различните видове зони и тяхната 
дефиниция съгласно изискванията на Методическите насоки, както и кои са предложените от екипа на 
проекта зони за въздействие с кратка обосновка по всяка една от тях и приложени критерии.  
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В хода на общественото  обсъждане на зоните бяха направени следните предложения, около които се 

получи консенсус на мненията на присъстващите:  
1. Към предлаганата Зона на публични  функции с висока обществена значимост – Стария 

градски център, бе предложено да се разшири като се включи към нея хълма Царевец и кв.Варуша 

2. Предложената Социална зона, включваща жк.”Чолаковци” и жк.”Бузлуджа”, бе предложено да 
се разшири с включване и на жк. „Зона В”  

3. Вместо предложената Втора социална зона, включваща жк.”Света гора” , бе предложено да се 

включи Зона с потенциал за икономическо  развитие състояща се от Западната промишлена зона – 
линейната промишлена зона над кв.”Бузлуджа” и  ж.к. „Зона В” до пътния възел.  

 

Резултати от анкетното проучване 
 
Анкетното проучване е приложено в Приложение 2. 

 
Град Велико Търново, с население от близо 69 000 души, е разделен на 11 квартала. Сред анкетираните 

преобладават живеещите в Бузлуджа, широк център и Колю Фичето, а най-малко (под 4%) живеят във 
Варуша и Асенов. 

Предпочитани места в града 

Колю Фичето и Картала са най-често срещаните отговори на въпроса „в кой квартал бихте живели“, с 
дялове съответно от 19% и 16%, следвани от центъра с 15% (фигура 1). Отредената трета позиция на 
центъра е в противоречие с очакванията именно това да е предпочитаното мяс то за живеене, както в 

повечето градове. Що се отнася до най-малко желан квартал, цели 41% дават отговор Чолаковци. В Зона В и 
Бузлуджа не биха живели 17% и 15% от анкетираните. Тези квартали, макар и в различен ред, са и най -
замърсените от гледна точка на среда на живот и са определени за местата с най-малко зелени площи. 

Най-привлекателен за туристите във Велико Търново е кв. Варуша (40%), следван от центъра (18%) и 
Асенов, с дялове от по 18% (фигура 2). Това са и частите на града, в които биха отишли повечето 
респонденти, ако бяха просто посетители. Що се отнася до най-значимите места във Велико Търново, 

Царевец категорично заема първото място, с дял от 86%, следван от конниците, чаршията и Трапезица. По -
надолу в класацията се срещат още Асеневци, историческият музей, Арбанаси и др. 

Ключов момент при оценката на състоянието на един град е осигуряването на безопасността на неговите  
жители. За най-безопасен се определя центъра (31%), следват Картала, Колю Фичето и широк център, 
дялове между 6% и 7%. От проведеното изследване става ясно, че 23% от населението приемат Чолаковци 

за опасно място,  а Бузлуджа и Зона В. се посочват от 15% и 11% от анкетираните. Бузлуджа и Чолаковци са 
местата, в които стават най-много престъпления. 

Жителите на Велико Търново не индикират наличие на сериозни проблеми по отношение на 

осветлението, водоподаването или канализацията. Може да се разпознае обаче недостиг на детски 
площадки – всеки трети отговаря отрицателно на въпроса дали в близост до мястото, в което живее, има 
такава площадка.  
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Важен аспект от инфраструктурата на града е транспортът - 84% имат редовна автобусна до мястото, 

където живеят. Що се отнася до придвижването из улиците на града, цели 21% отговарят,че във всички 
квартали има неасфалтирани улици и липсват тротоари. Сред конкретно посочените райони с такъв проблем 
са Варуша, Зона В и Бузлуджа, като Варуша е определена и за най-труднодостъпен с кола квартал. 

 
Виждания за бъдещето на града 
Близо половината анкетирани предпочитат социалните и културни учреждения да се  намират в центъра, а  

25% - в широкия център (фигура 3). На трето място по честота на посочване е кв. Варуша (11%). Резултатите 
еднозначно говорят за преобладаващо оптимистично настроение спрямо развитието на гр. Велико Търново 
през следващите 20 години. Начело на класацията на всички отговори са „с голям напредък“, „подобрена 

инфраструктура“ и „повече тревни площи“. Така формулирани, мненията на гражданите могат да бъдат 
приети и за съвет, какво би следвало да се подобри.  

Сред изказаните негативни виждания са прекомерно застрояване (7%), лошо развитие (4%), 

обезлюденост (2%), но дяловете на тези мнения са малки. Промяна няма да има според 8% от анкетираните.  
 

Основни изводи 
 
- Колю Фичето, Картала и центъра са трите квартала, които най-ясно се отличават като подходящи за 

живеене и с осигурена безопасност; 
- Атрактивни за туристите са предимно Варуша, центъра и Асенов, а най-значимото място в града е 

Царевец; 

- Населението на гр.Велико Търново дава негативни оценки най-вече на кварталите Бузлуджа, Чолаковци 
и Зона В. Те са най-опасни, най-замърсени от гледна точка на среда на живот и с най-малко зелени площи; 

- Оптимистични очаквания за развитието на града през следващите 20 години имат предимно жените,  

висшистите и хората със средни доходи. 
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Приложение 1:  

 
ПРОТОКОЛ 

 

ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ 
 

НА ИПГВР ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 
Днес, 28.08.2012 г., 10:30 часа в Ритуална зала в сградата на Община Велико Търново  се проведе 

обществено обсъждане във връзка с изпълнение на проект по „Изготвяне на Интегриран план за градско 

възстановяване и развитие в обхвата на три зони в гр. Велико Търново”, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  

На обсъждането присъстваха предствители на община Велико Търново, представители на изпълнител я, 
граждани, представители на браншови и неправителствени организации.  
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Представители на община Велико Търново: 

Даниел Панов - Кмет на Община Велико Търново 
Снежана Данева - Иванова - Зам. Кмет "Икономическо развитие" 

Мариян Маринов - Директор Дирекция "Бюджет и финанси" 
Г-жа Мариела Цонева - Директор Дирекция "Общинско развитие"  
 арх. Николай Малаков - Гл. архитект на Община Велико Търново  

Г-жа Катерина Гечева - Главен експерт Отдел "Устройство на територията 
 арх. Лора Бъчварова -  Старши експерт/ отдел "Устройство на територията"  
Г-н Николай Ашиков - Председател на Великотърновски общински съвет 

Общински съветници 
 
Представители на обществеността: 
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проф. д-р Пенчо Пенчев - Областен Управител на област с административен център град Велико Търново. 

Представители на бизнеса и НПО 
Граждани  
по приложени регистрационни списъци на участници .  

 
Заседанието бе открито от Кмета на Община Велико Търново – г-н Даниел Панов. 
 

 
 
Г-н Панов направи кратко представяне на целите на проекта и  прикани присъстващите към активно 

участие като призова: „Да работим за един по-добър, по-красив и по-удобен град за живеене след 10 години”. 
Целта на публичното обсъждане е реализиране на широк публичен дебат на предложенията за избор на  
Визия за развитие на град Велико Търново до 2020 г. и предложенията и обосновката за обхвата на зоните за 

въздействие, които  са обект на Интегриран план за градско възстановяване и развитие(ИПГВР) на гр. Велико 
Търново, с оглед на трайното подобрение на икономическия, физическия, социален и екологичен статус на 
градските зони и на града като цяло . 
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Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на три зони във Велико 

Търново се осъществява с финансовата подкрепа на ОП "Регионално развитие" 2007-2013, съфинансиран от 
Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.  

 

Г-н Панов изтъкна важността за град Велико Търново да има една обща визия и всички заедно с местната 
власт, архитектите и инженерите на града да имат обща насока за предложенията, които са важни за 
реализирането на Интегрирания план за градско развитие. Изразено бе  мнение за ползите от плана и е 

възможностите за по-глобален и по-реалистичен поглед на града.  
 
Г-н  Даниел Панов: „И това, което е най-важно за мен като кмет на Велико Търново е да подобрим и 

жизнената среда на нашите граждани, качеството на живот също е приоритет, да предоставим максимално 
широк кръг възможности на инициативите и да бъдем в крак с всички световни, урбанистични, иновационни 
тенденции и практики” .  

Ръководителя на екипа представи същността на Интегрирания план за градско възстановяване и 
развитие.- значение на интегрирания подход за постигане на синергичен ефект и устойчиво развитие, цели и 

задачи, най-широко гражданско  участие , прозрачност и публичност. Презентация на ключовите дейности и 
дати при реализиране на проекта. 
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Ръководителят на екипа обясни, че интеграцията се постига чрез свързани във времето и пространството 
планове, програми, общвествено мнение и нагласи, проекти и се създадат възможни партньорства за 
реализиарането на проектите. Интегрираният план за градско възстановяване и развитие се създава, за да 

се подобри икономическото, социалното и екологичното състояние на дадена градска територия, като по този 
начин се постигне повишаване на цялостното качество на живот в града.  

Логиката на интегрираното планиране и управление на територията се основава от една страна на 

наличния потенциал на територията, а от друга е  в съответствие с очакванията желанията на местните 
общности, изразени чрез формулирането и прилагането на определена стратегическа, планова и 
управленска рамка, конкретизирани в установяването и експлоатацията на територията чрез установени 

модели на земеползване и териториално устройство.  
Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на Велико Търново ще осигури 

пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси 

за постигане и дефиниране на цели с използване на специфични финансови инструменти, като се осигури 
много широко обществено участие. 

В тази връзка контекстът от стратегически и планови документи, в който се изготвя ИПГВР, проследява 
основните принципи, цели и приоритети, залегнали в европейските, националните, регионалните и местни 
планови документи. 

Интегрираният план на Велико Търново ще бъде съобразен с принципите на документите на Европейско 
ниво (Лайпцигска харта за устойчиви европейски градове, Европейска перспектива за про странствено 
развитие, Декларацията от Толедо по въпросите за градското развитие), Национално (Национална стратегия 

за регионално развитие), регионално (план за развитие на ЮЦРП и областна стратегия за развитие на 
Област Велико Търново) и общинско (Общински план за развитие и ОУП на Велико Търново). 

 

Въпроси, мнения и предложения по първа част на презентацията от участниците:  
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Г-жа Таня Василева задава въпрос относно анкетирането и е насочена от един от управителите на 
дружеството на изпълнителя към анкетите на сайта на Община Велико Търново и на входа на залата в 
момента на обсъждането, обяснява че и в момента всички могат да се включват с предложения в 

обсъждането . 
 
Г-н Христо Тюфекчиев задава въпроси за   връзката на общия устройствен план с изработването на 

интегрирания план за градско възстановяване и развитие и има ли конфликт, кои е основен.  
 

Отговор от един от управителите на дружеството на изпълнителя, използва се стария ОУП, които е в сила, 
тъй като новия все още не е приет, на база на него града се разделя на територии по преобладаващо 
предназанчение. ОУП решава проблеми предимно на самата община, не е в конфликт с ИПГВР.  

 
Г-жа Кирова моли за представяне на екипа. 
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Един от управителите на дружеството на изпълнителя представя присъстващите представители на екипа 

изпълнителя и уточнява, че по проекта работят много експерти, според изискванията на спецификата на 
изпълняваната задача. 

 

Обявена е Кафе - пауза и участниците са приканени към попълване на анкетите предоставени на входа на 
залата.  

 

 
 
Един от управителите на дужеството на изпълнителя представи обобщени резултати и изводи от 

разработен целеви проблемен анализ, включващ анализ в социален, икономически и екологичен план и по 
отношение на осигуреността на територията с действащи устройствени планове, SWOT анализа, 
проучването на общественото мнение и разкритите проблеми за изследваната територия , локализирани 

териториално за целите на проекта. 
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Единият от управителите на дружеството на изпълнителя представи силните и слаби страни, 
възможностите и заплахите по изготвения SWOT анализ от екипа. Представени бяха и резултатите от 
проучването на общественото мнение. 

Г-жа Таня Василева задава въпрос - как е определена зоната с потенциал за развитие. В е обяснено от 
един от управителите на дружеството на изпълнителя, че потенциала се определя от критериите посочени в 
Методическите насоки за разработване  и прилагане на ИПГВР на МРРБ, а как ще се постигне ще се обсъжда 

след приемане на зоните и разработване на стратегията.  
Г-жа Таня Василева дава предложение за изграждане на пешеходна зона . 

Г-н Панов отбелязва наличието на проект за реализация на пешеходна зона по крайречната зона на река 
Янтра, където са заложени около 3 км велосипедна и пешеходна алея. Този проект ще залегне в 
разработването на интегрирания план за градско възстановяване и развитие, както и необходимата 

инфраструктура към него.  
Г-жа Таня Василева дава предложение за затваряне на ул. Васил Левски и създаване на пешеходна зона 

в централната градска част.  
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Отговора на г-н Панов е че, вече е обсъдено с експерт и  представители на  КАТ. Пешеходната зона ще 

стига до съда и ще е реалност за  следващото  лято .  
Г-жа Таня Василева обръща внимание на замърсения  въздух в централната градска част, като причина за 

това изтъква масовото използването на твърдо гориво за отопление в зимния сезон.  

Експертите от екипа подчертаха значението на интегрирания подход и синергичния ефект: „Намесата 
трябва да бъде в социалната, икономическата, екологичната сфера”  

Представено бе предолжение за избор на Визия за развитие на града с  описание на представата за 

развитие на ключовите икономически и социални сектори в града и за неговото пространствено развитие към 
2020г. Предложението на експертния екип е :  

„Град Велико Търново – привлекателен за хората, интелигентен европейски град, водещ образователен, 

промишлен, туристически и културен център, с конкурентна икономика, високо качество на живот и съхранена 
автентична градска среда. „ 

 

Предложение за по- кратък и запомнящ се текст от участник. Единият от управителите на дружеството на 
изпълнителя прави кратко разяснение на същността и значението на визията , залегнали в „Методическите 

насоки за разработване и прилагане на ИПГВР” . Разяснения по спецификата на формиране на Визията и 
съществуващите стратегически документи – областна стратегия, регионален план и включване на новите  
приоритети на Стратегия 2020. Приканват се присъстващите за предложения относно визията на града.  

Предложение на участник – представител на туристически бизнес - мотото да не включва туризъм и 
индустрия, тъй като заедно не звучат добре.  

Предложение на г-н Николай Николов - общински съветник: Изказва опасения от възникване на 

презастрояване, чрез разрешаване на ново строителство. Задава въпрос как ще се преодолеят даденостите 
на средата и предлага да се насочат към район, които позволяват реализиране на дейностите. Предлага да 
се съсредоточат дейностите там, където е възможно да се реализират за постигане на хармонично развитие 

според на Европейския съюз. Предлага терена на Старото военно училище да се използва за разполагане на 
Великотърновския университет с мост до Света гора. 

Изказване на Румен Димитров - общински съветник - По отношение на квартала тепърва ще се разраства, 

насаждани проблеми са  назад във времето. Проблема е с изграждането  на  инфраструктурата Не са 
предвидени достатъчна ширина на уличните платна, тъй като в момета има части в които автобусите не 

могат да стигнат. Критика, че обсъждането не е  в конкретика.  
Г-н Панов уточнява, че  сега трябва да се определят зоните, да има конструктивен диалог и предложения, 

след одобряване на избраните зони от общински съвет следва уточняването на  детайлните мерки и проекти, 

като например проекта за лифта, проекта  за околовръстен път около Трапезица и т.н , но първо трябва  да 
бъдат уточнени районите. Трите района обхващат зони за обществено обслужване, за жилищно ползване  и 
индустриална зона. Подчертава възможността на гражданите да участва активно  в този важен момент на 

избор и приканва участниците към активност . 
Единият от управителите на дружеството изпълнителя прецезира етапите на работа и подчертава, че 

екипът работи и всичко представено до този момент е предложение, целта на общественото обсъждане е да 
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се постигне широко гражданско участие и приканва към предложения  за да се определят окончателно 

предложения за зоните за въздействие и визията. Обяснява , че в следващата част на презентацията ще се 
представят конкретните предложения на екипа за зони за въздействие. Всички предложения ще бъдат 
разгледани и работната група ще определи кои ще вземе предвид.  

Г-н Панов отново приканва към конструктивен диалог и предложения за избор на зони.  
Гражданин моли да се качи на сайта на общината информация за общественото обсъждане.  
Обсъждането продължи с презентация на предложенията по видове зони, разяснения и обосновка при 

избора им: направена е кратка характеристика на състоянието на планираната територия към настоящия  
момент, като обясни, че на територията на града са формирани 5 структурно обособени зони за 
производствени дейности, като двете най- големи са в западна и южна части на града. Освен това се вижда 

ясно изразена структура на териториите за обитаване, заключени между главните ул ици в града. Има 
формирани три части за общвествено обслужване. 

 

 
 
Презентация на предложението на екипа за „Зони с преобладаващ социален характер”. 
На базата на направения целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация, изведените от него изводи 

за градски територии в неудовлетворително състояние и оценка на всяка една от структурно обособените 
части на града, екипа  предлага 6 възможни зони с преобладаващ социален характер.  
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Първата е ж.к. Картала, намираща се в северната част на града. Втората е кв.Асенов, която е 

разположена в североизточната част на гр.Велико Търново, третата е кв. Света Гора, която се намира в 
източната част, след това е ж.к. Зона Б - в южната част, до нея е зоната на ж.к. Бузлуджа, която от север 
тангира с ул. Димитър Благоев и последната зона с преобладаващ социален характер е ж.к. Чолаковци.  

 
Презентация на предложението на екипа за Зони с преобладаващ социален характер. 
 

Един от управителите на дружеството на изпълнителя обобщава резултати от направената оценка. За 
всички тези територии са налице лошо състояние на техническата инфраструктура, неудовлетворително 
състояние на елементите на градската среда, ниска енергийна ефективност на сградния фонд, който 

представлява многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ. Намаляване на цените на 
недвижимата собственост. Оценяването на критериите и проследяването на тенденции показва, че 
състоянието на кв.Света гора, ж.к. Бузлуджа и ж.к. Чолаковци е по -неудовлетворително в сравнение с 

останалите три квартала, в които също съществуват тези тенденции.  
 

Презентация на предложението на екипа за  Зони с потенциал за икономическо развитие  
За зони с потенциал за икономическо развитие се предлага западната промишлена зона и промишлена 

зона - Дълга лъка, които максимално се доближават до изискванията за такъв тип територии.  

И в двете зони е налице концентрация на икономически дейности. Техническата инфраструктура се 
нуждае от обновяване и доизграждане, както и това са територии с нарушени екологични параметри предвид 
характера на производствата в тях. 

 
Презентация на предложението на екипа за Зони с публични функции с висока обществена значимост  
За такъв тип зона се предлага центъра на град Велико Търново, защото преобладаващата част от 

сградния фонд са административни сгради, елементите на градската среда трябва да бъдат обновени, както 
и сградния фонд, в който степента на енергийна ефективност е изключително нисъка.  

 

Коментари и предложения 
Дискусията започва с обсъждане и предложения за предложения  за промишлената  зона.  

Таня Василева преви коментар на залегналата в ОУП на града развитие на промишлента зона на запад. 
Предложение за избор на Западна зона от град Велико Търново, тъй като има неновършена инфраструктура.  

Предложение за предвиждане на територии за изграждане на паркове от гражданин. Коментар за липсата 

на  общинска земя в  двата  квартала  за да могат да се обособят паркове.  
В квартал Чолаковци се пределага да се използват междублоковите пространства за обособяване на 

паркове. 

Обобщаване на резултатите от проведеното обществено обсъждане - ръководителят на екипа и Кметът 
на община Велико Търново - г-н Даниел Панов. Отправяне на благодарност към участниците за 
конструктивния диалог и представените идеи и предложения. Представена бе кратка информация за 
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предстоящите действия по реализиране на проекта - анализ на предложенията, определяне на три зони за 

въздействие и одобряването им на общински съвет и до 23.09 внасянето им за оценяване в ОУ на ОПРР и в 
последствие нови обществени обсъждания във втория етап на проекта .  

 

Закриване на заседанието.  
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Приложение 2: Анкетно проучване 
 
Паспорт на изследването 

Данните са резултат от изследване  сред пълнолетното население на град Велико Търново, проведено в 
периода 20-26 август 2012 г. В проучването са обхванати 1000 лица, като използваният метод на регистрация 
е „телефонно интервю в дома на респондента“.  

Проучването е осъществено  за целите на Интегрирания план за градско развитие и има за цел да анализира 
нагласите, оценките и предпочитанията на гражданите  по отношение на градската среда, както и техните 
визии за бъдещето на трада.  

 
Профил на анкетираните 
Сред анкетираните има известен превес  на жените – 53%, срещу 47% мъже. По възрастови групи 

разпределението е както следва: 

 От 18 до 29 години – 25% 

 От 30 до 39 години – 18% 

 От 40 до 49 години – 16% 

 От 50 до 59 години – 17% 

 Над 60 години – 24%  

 
Взелите участие в изследването лица се отличават в високо ниво на образованост – с най-висок дял (44%) са 
завършилите висше образование, следвани от хората със средно. Делът на получилите полувисше или 

основно е съответно по 7%.  
Град Велико Търново, с население от близо 69 000 души, е разделен на 11 квартала. Преобладават 
живеещите в кварталите Бузлуджа, широк център и Колю Фичето, а най-рядко респондентите живеят във 

Варуша и Асенов. Най-разпространени са панелните жилища (76%).  
 

Анализ на резултатите 

Анализът ще бъде в две посоки – маркиране на най-значимите места в град Велико Търново, според 
населението на града и профил на кварталите, в които най-често могат да бъдат идентифицирани дадени 

проблеми.  
 
Предпочитани места в града 

Предпочитаните за живеене квартали не съвпадат напълно с най-привлекателните за туристите места. Най-
приятни за живеене са Колю Фичето, Картала и центъра (фиг. 1), докато „туристически магнити“ са Варуша, 
центъра и Асенов.  Това са и частите на града, в които биха отишли повечето респонденти, ако бяха просто 

посетители.  
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фигура 1 

 
Що се отнася до най-значимите места във Велико Търново, Царевец категорично заема първото място, с дял 
от 86%, следван от конниците, чаршията и Трапезица. По -надолу в класацията се срещат още Асеневци, 
историческият музей, Арбанаси и др.  

Разнообразието в отговорите и фактът, че не само центърът оглавява двете положителни класации, е 
индикатор за липсата на тенденция да се инвестира и развива само централния район, тоест има повече 
„добри“ примери. На този етап е трудно да се заяви каква е причината зад това, но със сигурност дава добри 

основи за разработването на подходящ интегриран план за развитие на града.  
 

Основните проблеми на град Велико Търново, според населението 
Една от главните цели на изследването е да се изготви обобщена картина на ситуацията в отделните 
квартали, според населението на града. В рамките на интервюто се набират мнения по ключови аспекти, 

свързани с характерни за големите градове проблеми като инфраструктура, безопасност и др уги.  
Чолаковци, Зона В. и Бузлуджа рязко се открояват като най-често асоциирани с редица важни проблеми. 
Макар и с варираща поредност, трите квартала са в челните позиции, когато се говори за замърсеност (шум, 
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смог, безпорядък), липса на достатъчно зелени площи, висока престъпност (фиг. 2). Изброеният списък не 

оставя съмнение защо именно тези места са най-малко привлекателни за живеене. 
 
фигура 2 

 
Интересно е, че горните три квартала отстъпват на други, по отношение на инфрастр уктурните проблеми.  
 

Варуша се отличава с трудна достъпност с кола, както и с лоши условия за пешеходците (фиг. 3), докато 
редовна автобусна линия липсва най-вече за живеещите в Асенов и Акация. 
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фигура 3 

 
 
Картала също е труднодостъпен с кола и се появява на челно място при споменаване на липсващо 
осветление по улиците, следван от Зона В.  

Проблеми с водоподаването заявяват респондентите от кварталите Чолаковци и Асенов, но същевременно 
само два квартала са без канализация и то  при пренебрежимо малък дял на събрани отговори (под 5%).   

Детските площадки са рядкост най-вече за живеещите във Варуша, Зона В. и Асенов (фиг .4).  
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фигура 4 

 
 
Едномерни изследвания 
 

1.1 В кой квартал бихте живяли? 
база: 1000 

 Процент 

Колю Фичето 18,7 

Картала 15,7 

Център 14,7 

Бузлуджа 12,2 

Широк център 10,5 

Акация 5,7 

Варуша 5,7 

Зона В. 4,7 

Света Гора 4,0 

Асенов 1,0 

Чолаковци ,7 

http://www.bgregio.eu/


 
 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ   
№ BG161РО001/1.4-07/2010/008 

Проект  „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в  
обхвата на три зони в гр. Велико Търново” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 

развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие 

 

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на 
три зони в гр. Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-
2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието 
на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и  Управляващия орган.” 

267 

Друг квартал 6,0 

не знам ,2 

общо 100,0 

 
1.1.1 Моля посочете друг:  
база: 20 *процентен дял на отговорилите "Друг квартал" 

 Процент 

извън града 1,2 

Пишмана ,7 

Слънчев дом ,7 

Триъгълника ,7 

Габровски ,5 

Арбанаси ,2 

Момина крепост ,2 

с хубава детска плошадка ,2 

покрай стадиона ,2 

общо 5,0 

 
1.2 В кой квартал не бихте живяли? 

база: 1000 

 Процент 

Чолаковци 40,9 

Зона В. 17,0 

Бузлуджа 14,5 

Асенов 5,5 

Картала 5,5 

Колю Фичето 4,7 

Център 4,0 

Варуша 1,0 

Широк център ,7 

Акация ,5 

Света Гора ,2 

Друг квартал 1,7 

Няма такъв 1,0 

Всички ,5 

Не знам 2,2 
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общо 100,0 

 

1.2.1 Моля посочете друг:  
база: 5 *процентен дял на отговорилите "Друг квартал"  

 Процент 

Пишмана ,5 

Триъгълника ,5 

Царевец ,2 

общо 1,2 

 

2. Според вас, кой квартал на града е най-замърсен, от гледна точка на среда за живот 
(шум, смог, безпорядък)? база: 1000 

 Процент 

Бузлуджа 22,9 

Чолаковци 22,2 

Зона В. 12,7 

Център 9,2 

Асенов 4,5 

Колю Фичето 2,5 

Варуша 1,0 

Картала 1,0 

Акация ,7 

Света Гора ,2 

Широк център ,2 

Друг квартал 6,5 

Всички 6,0 

Не знам 10,2 

общо 100,0 

2.1 Моля посочете друг: 
база: 8 *процентен дял на отговорилите "Друг квартал" 

 Процент 

Пишмана ,7 

Триъгълника ,5 

до болницата ,2 

крайните квартали ,2 

Слънчев дом ,2 
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общо 2,0 

 

3. В кой квартал има най-малко зелени площи, според Вас? 
база: 1000 

 Процент 

Бузлуджа 18,5 

Чолаковци 13,5 

Зона В. 13,0 

Център 10,2 

Картала 9,2 

Колю Фичето 8,0 

Света Гора 3,5 

Асенов 2,5 

Варуша 2,2 

Широк център 2,2 

Акация ,5 

Друг квартал 5,0 

Няма такъв 2,5 

Всички 3,2 

Не знам 6,0 

общо 100,0 

 

3.1 Моля посочете друг: 
база: 9 *процентен дял на отговорилите "Друг квартал" 

 Процент 

Пишмана 1,2 

Триъгълника ,5 

около Царевец ,2 

Чаршията ,2 

общо 2,2 

 
4. Кой квартал е най-труднодостъпен с кола? 
база: 1000 

 Процент 

Варуша 37,2 

Картала 12,5 
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Център 9,2 

Зона В. 5,5 

Чолаковци 5,5 

Бузлуджа 5,0 

Асенов 2,5 

Широк център 2,0 

Колю Фичето 1,7 

Акация ,7 

Света Гора ,2 

Друг квартал 6,7 

Няма такъв 3,7 

Всички 2,0 

Не знам 5,5 

общо 100,0 

 

4.1 Моля посочете друг: 
база: 4 *процентен дял на отговорилите "Друг квартал"  

 Процент 

Старата част ,5 

Пишмана ,2 

Чешмата ,2 

общо 1,0 

 
5. А кой квартал приемате като най-привлекателен за туристите? 

база: 1000 

 Процент 

Варуша 39,9 

Център 18,0 

Асенов 17,5 

Широк център 5,7 

Картала 2,7 

Колю Фичето 1,0 

Бузлуджа ,7 

Акация ,5 

Света Гора ,5 

Чолаковци ,2 
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Друг квартал 10,7 

Няма такъв 1,0 

Не знам 1,5 

общо 100,0 

 

5.1 Моля посочете друг: 
база: 43 *процентен дял на отговорилите "Друг квартал"  

 Процент 

Старата част 7,2 

около Царевец 2,2 

ул.Гурко ,7 

Чаршията ,5 

общо 10,7 

 
6. Кои са най-значимите места в града? 
база: 1000* сумата от отговорите надхвърля 100%, тъй като запитаните са давали повече от един 

отговор 

 Процент 

Царевец 86,0% 

Конниците 16,2% 

Чаршията 14,0% 

Трапезица 11,7% 

Асеневци 7,7% 

Старата част 7,2% 

Паметник Майка България 5,9% 

Църкви и манастири 5,4% 

Историческия музеи 5,4% 

Туристическите обекти 4,5% 

Галерията 4,5% 

Историческите паметници 3,2% 

Арбанаси 2,7% 

Университета 2,7% 

Център 2,7% 

Марно поле 1,8% 

Света гора 1,8% 

Стамболовия мост ,9% 
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Трапезица ,9% 

Бибиотеката ,9% 

Катедралата ,5% 

Асенова махала ,5% 

Момина крепост ,5% 

Боруна ,5% 

Всичко 1,8% 

не мога да преценя 2,7% 

общо 192,3% 

 

7.1 Кой, според вас, е най-опасният квартал в града? 
база: 1000 

 Процент 

Чолаковци 22,9 

Бузлуджа 15,0 

Зона В. 11,0 

Колю Фичето 6,5 

Асенов 6,0 

Център 5,5 

Картала 1,7 

Света Гора ,7 

Широк център ,7 

Варуша ,5 

Акация ,2 

Друг квартал 11,2 

Няма такъв 2,0 

Всички 1,7 

Не знам 14,2 

общо 100,0 

 

7.1.1 Моля посочете друг: 
база: 11 *процентен дял на отговорилите "Друг квартал"  

 Процент 

Пишмана 1,0 

крайните квартали ,5 

бул.България ,2 
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квартал с малцинства ,2 

около Царевец ,2 

парка Дружба ,2 

Триъгълника ,2 

общо 2,7 

 
7.2 Кой, според вас, е най-безопасният квартал в града? 

база: 1000 

 Процент 

Център 31,2 

Картала 6,7 

Колю Фичето 6,0 

Широк център 5,5 

Акация 4,2 

Варуша 4,2 

Бузлуджа 3,5 

Асенов 1,7 

Зона В. 1,2 

Чолаковци 1,2 

Света Гора 1,0 

Друг квартал 12,5 

Няма такъв 3,7 

Всички 2,5 

Не знам 14,7 

общо 100,0 

 
7.2.1 Моля посочете друг: 
база: 15 *процентен дял на отговорилите "Друг квартал"  

 Процент 

Триъгълника 1,2 

до полицейско управление  ,7 

крайните квартали ,5 

до пожарната ,2 

около Беляковско шосе  ,2 

около стадиона ,2 

Пишмана ,2 
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Слънчев дом ,2 

общо 3,7 

 
8. В кой квартал, според вас, се извършват най-много престъпления? 

база: 1000 

 Процент 

Бузлуджа 14,2 

Чолаковци 12,7 

Център 7,7 

Зона В. 7,5 

Колю Фичето 5,0 

Асенов 4,2 

Картала 2,0 

Варуша ,7 

 

 Процент 

Широк център ,7 

Света Гора ,5 

Друг квартал 18,0 

Няма такъв 1,7 

Всички 5,0 

Не знам 20,0 

общо 100,0 

 
8.1 Моля посочете друг: 

база: 17 *процентен дял на отговорилите "Друг квартал"  

 Процент 

крайните квартали 3,2 

Пишмана ,5 

към Царевец ,2 

турската махала ,2 

общо 4,2 

 

9. Имате ли редовна автобусна/маршрутна линия до мястото, където живеете?  
база: 1000 

 Процент 
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Да 83,5 

Не 16,5 

общо 100,0 

 
10. Ако сте посетител в града, в коя част бихте отишли първо? 
база: 1000 

 Процент 

Варуша 41,1 

Център 26,4 

Асенов 11,7 

Широк център 7,0 

Бузлуджа ,7 

Света Гора ,7 

Акация ,2 

Друг квартал 11,7 

Не знам ,2 

общо 100,0 

 
10.1 Моля посочете друг: 

база: 42 *процентен дял на отговорилите "Друг квартал"  

 Процент 

старата част 5,7 

Царевец 4,0 

Самоводската чаршия ,5 

Майка България ,2 

общо 10,5 

 

11. В кой квартал, според вас, има неасфалтирани улици и липсват тротоари? 
база: 1000 

 Процент 

Варуша 17,2 

Зона В. 13,2 

Бузлуджа 8,7 

Картала 8,0 

Колю Фичето 4,5 

Асенов 3,7 
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Чолаковци 3,2 

Широк център 3,0 

Център 2,7 

Света Гора 1,0 

Друг квартал 7,7 

Няма такъв ,7 

Всички 20,7 

Не знам 5,5 

общо 100,0 

 

11.1 Моля посочете друг: 
база: 7 *процентен дял на отговорилите "Друг квартал" 

 Процент 

крайните квартали ,7 

Триъгълника ,5 

Пишмана ,2 

ул.Полтава ,2 

общо 1,7 

 
12. В какво жилище живеете /панелно, къща/? 
база: 1000 

 Процент 

панелно 75,8 

къща 24,2 

общо 100,0 

 
12.1 На колко години е жилището? 
база: 1000 

 Процент 

Над 50 5,5 

Под 5 5,2 

5-10 3,5 

10-15 2,0 

15-20 5,7 

20-25 15,2 

30-35 19,2 
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35-40 18,0 

40-45 14,0 

45-50 11,7 

общо 100,0 

 

13. Има ли в близост до мястото, в което живеете, детска площадка? 
база: 1000 

 Процент 

Да 67,3 

Не 32,7 

общо 100,0 

 

14. Осветена ли е вашата улица? 
база: 1000 

 Процент 

Да 89,0 

Не 11,0 

общо 100,0 

 
15. В коя част на града, бихте искали да се намират социалните и културни учреждения?  
база: 1000 

 Процент 

Център 48,6 

Широк център 25,2 

Варуша 10,5 

Асенов 7,2 

Чолаковци ,7 

Акация ,2 

Друг квартал 1,2 

Както са сега ,5 

Няма такъв ,2 

Навсякъде 4,0 

Не знам 1,5 

общо 100,0 

 
15.1 Моля посочете друг: 
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база: 3 *процентен дял на отговорилите "Друг квартал"  

 Процент 

извън центъра ,7 

общо 0,7 

 
16. Как си представяте Велико Търново в близките 20 години? 

база: 1000* сумата от отговорите надхвърля 100%, тъй като запитаните са давали повече от един 
отговор 

 Процент 

с голям напредък 30,5% 

подобрена инфраструктура 20,5% 

повече тревни площи 17,3% 

развит туризъм 8,6% 

по-чист 6,8% 

много застроен 6,8% 

много детски площадки 6,4% 

лошо развитие 4,1% 

по-малко безработица 3,2% 

по-красив 2,7% 

висок жизнен стандарт 2,3% 

без безмислено строителство  2,3% 

обезлюден 1,8% 

добра културна политика 1,4% 

по-шумен и мръсен 1,4% 

пренаселен 1,4% 

по-лоша инфраструктура ,9% 

развита индустрия ,9% 

места за отдих и спорт ,9% 

по-малко трафик ,9% 

лош транспорт ,9% 

без наркомани и наркотици ,5% 

справяне с малцинствата ,5% 

повече детски градини ,5% 

справяне с бездомните кучета ,5% 

добри условия за малък и среден бизнес  ,5% 

добър транспорт ,5% 
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да стане столица ,5% 

няма да има промяна 8,2% 

не мога да преценя 7,3% 

общо 140,5% 

 

17. Имате ли редовно водоподаване? 
база: 1000 

 Процент 

Да 95,0 

Не 5,0 

общо 100,0 

 

18. Канализиран ли е вашия квартал? 
база: 1000 

 Процент 

Да 99,5 

Не ,5 

общо 100,0 

 
Пол:  
база: 1000 

 Процент 

мъж 47,1 

жена 52,9 

общо 100,0 

 
Възрастова група: 
база: 1000 

 Процент 

от 18 до 29 г. 25,4 

от 30 до 39 г. 17,5 

от 40 до 49 г. 16,2 

от 50 до 59 г. 17,0 

над 60 г. 23,9 

общо 100,0 
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В кой квартал живеете? 

база: 1000 

 Процент 

Бузлуджа 18,2 

Широк център 16,5 

Колю Фичето 16,2 

Център 11,0 

Картала 10,0 

Зона В. 8,2 

Акация 5,5 

Света Гора 4,7 

Чолаковци 4,2 

Варуша 3,7 

Асенов 1,7 

общо 100,0 

 

19. Каква е вашата най-висока степен на завършено образование? 
база: 1000 

 Процент 

висше 44,4 

полувисше/ колеж 7,0 

средно 41,6 

основно 7,0 

общо 100,0 

 
20. Вие сте: 
база: 1000 

 Процент 

учащ 6,0 

работещ на ръководна длъжност 10,0 

работещ на изпълнителска длъжност 61,1 

безработен 11,7 

пенсионер 7,2 

домакиня / по майчинство  4,0 

общо 100,0 

 

http://www.bgregio.eu/


 
 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ   
№ BG161РО001/1.4-07/2010/008 

Проект  „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в  
обхвата на три зони в гр. Велико Търново” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 

развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие 

 

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на 
три зони в гр. Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-
2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието 
на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и  Управляващия орган.” 

281 

21. Какъв е вашият приблизителен личен месечен доход за последния месец?  

база: 1000 

 Процент 

нямам доход 7,2 

по-малко от 200 лв. 8,2 

от 201 до 300 лв. 16,7 

от 301 до 500 лв. 27,9 

от 501 до 700 лв. 24,2 

от 701 до 1000 лв. 8,0 

повече от 1000 лв. 3,7 

не желая да отговоря  4,0 

общо 100,0 

 
Населено място:  
база: 1000 

 Процент 

гр. Велико Търново 100,0 
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РЕЗУЛТАТИ ОТ РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЦЕДУРИ  

 

ЗА ОБЩЕСТВЕНО УЧАСТИЕ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА ВТОРАТА ЧАСТ НА 

 

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА  

ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
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РЕЗУЛТАТИ ОТ  ПРОВЕДЕНИ ФОКУС ГРУПИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ  

НА СТРАТЕГИЯТА И ЦЕЛИТЕ НА ИПГВР НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО И 

НАБИРАНЕ И ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ И ПРОЕКТНИ ИДЕИ 

 

 Днес 18.03.2013 г. в зала Елена на Хотел Болярски в град Велико Търново бяха  

проведени фокус групи с представители на  бизнеса, представители на  инженери и архитекти, 

представители на местната и териториална администрация, представители на хората ангажирани в  

социалната сфера.  

Като обобщение на резултатите от проведените фокус групи се установи :  

- Представителите на административните структури са силно заинтригувани от 
проектите за рехабилитация на градската среда, енергийна ефективност на административни 

сгради, развитие на административен капацитет и преквалификация и обмен на служители. 

-  Архитектите се интересуват от проекти, свързани с оптимизиране на 

достъпността в градската структура и обновяването на публични пространства.  

- Представителите на социалната сфера – образование и култура акцентират 
върху проектите за повишаване на образователното равнище, развитие на културната и 

индустрия на града и младежко развитие. 

-  Представителите на бизнеса се интересуват най-вече от програмите за 

наемане на персонал, стажове за млади специалисти и обновяване на производствена 

инфраструктура.  

Всички предложения и проектни идеи са предоставени за обсъждане на работната група по 

проекта и са отразени в индикативния списък с проекти представен в ИПГВР на град Велико Търново. 
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ИНТЕРНЕТ ВЪПРОСНИК 

 

 

В периода от месец март 2013 година до месец юни 2013 г. чрез електронния  сайт на община 

Велико Търново се проведе допитване до всички заинтересовани лица за набиране на проекти и 

проектни идеи, които да бъдат включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на 

град Велико Търново.   

 

Извадка от електронната страница на община Велико Търново 
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Интернет въпросник за набиране на проекти и проектни идеи  . 
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Таблица 1: Подробни резултати от електронен интернет въпросник, използван като 

допълващ инструмент за широко обществено участие към проведени фокус групи за 

набиране и приоритизиране на проектни идеи и проекти, реализиран в периода месец 

03.2013г. до месец 06.2013 година. 

 

ПРОЕКТ/ОБЕКТ 
ВЪЗМОЖНОСТ 

ЗА ПЧП 

ГОТОВНОСТ 

НА ПРОЕКТА 

ВАШИТЕ 

КООРДИ-НАТИ 

ВИЕ СТЕ 

ПРЕДСТА-

ВИТЕЛ НА: 

Включване в проекта на 

сградата на ул. "Христо Ботев" 

2, която е в центъра на града и 

се нуждае както от външно 

обновление като подмяна на 

дограма, изолация, боядисване, 

така и от сериозен ремонт на 

общите части:стълбище, 

коридори и сервизни 

помещения(като последните са 

в особено окаяно състояние). В 

сградата се помещават много 

неправителствени организации, 

От наша 

страна Не 

На 

настоящия 

етап това е 

само идеен 

проект. 

rzkvt@a

bv.bg ; 

062/601368; 

0898671410 

непра
вителствена 

организация 
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които се посещават както от 
български, така и от 
чуждестранни граждани. 

Административна 

сграда на РИОСВ  гр.Велико 

Търново. 

 

Предлагаме да бъдат включени 

за финансиране следните 

проекти и дейности : 

 

1.Енергийна ефективност –
извършване на обследване за 

енергийна ефективност и 

реализиране на следните 

дейности: 

 

-  подмяна на фасадна дограма 

на сградата; 

 

- вътрешна топлоизолация на 

фасадни стени; 

 

НЕ Проект
на готовност- 
ЧАСТИЧНА и 

описана по-

подробно в 

текста 

ПРОЕКТ/ОБЕ
КТ 

riosvt@r

iosvt.org    062  

646 847 

терит
ориална 

администрац
ия 
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- монтиране на инсталация за 

използване на възстановяем 

енергиен източник – слънчева 

енергия на покрива на сградата; 

 

2. Реализиране на 

довършителни работи на 

инсталация  за водоподготовка 

на  деминерализирана вода за 

лабораториите  и  

неутрализация на отпадъчните 

води , към отдел Регионална 

лаборатория към ИАОС – 

готовност - техничeски проект. 
 

3. Монтиране на агрегат за 

резервно електрозахранване. 

 

4. Ново изграждане  - 

изграждане на навес за 

служебни коли  и площадка. 

 

5. Общинска улична мрежа – 



 
 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  
 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ   

№ BG161РО001/1.4-07/2010/008 
Проект  „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в 

обхвата на три зони в гр. Велико Търново” 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
“Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие 
 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на 
три зони в гр. Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 
2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и  Управляващия орган.” 

10 
 

изграждане на улицата покрай 

сградата – южна страна; 

Здравейте 

Става въпрос за много 

елементарен,евтин лесен за 

изпълнение ,но според мен 

много полезен проект - кутия за 

Не. идеен. nicklach

ey@abv.bg 

гражд
анското 

общество 
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книги. Ето какво представлява. 

 

https://fbcdn-sphotos-e-

a.akamaihd.net/hphotos-ak-

prn2/7896_576771939009619_33

0516450_n.jpg 

 

Идеята е кутията да бъде 

поставена на местата за отдих, 

откючена постоянно ,така всеки 

желаещ може да взема и да 

връща книгите когато иска. 

Нещо като безплатна 

библиотека.  

За първи път виждам в 

чужбина,за жалост.Мислех си 

,че Търново би станал с една 

идея по-хубав и европейски 

град ако ги има из всички места 

за отдих . 

Ще очаквам вашия 

отговор,благодаря. 

Поздрави 
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ПРОТОКОЛ 

 

ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ 

 

НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯБАНЕ И 

РАЗВИТИЕ НА  ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 

 

        Днес, 24.06.2013 г., 11.00 часа в Ритуална зала в сградата на Община Велико Търново се  

проведе обществено обсъждане във връзка с изпълнение на проект по „Изготвяне на Интегриран план 

за градско възстановяване и развитие в обхвата на три зони в гр. Велико Търново”, който се 

осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
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         На обсъждането присъстваха представители на община Велико Търново, представители 

на изпълнителя - ДЗЗД „Консорциум УРБАНИКО ” ,  граждани, представители на браншови и 

неправителствени организации и медии.  

 

Обсъждането запозна с изготвяне на регистрационни списъци на участниците.  

 

    Заседанието беше открито от  Ръководителя на проекта – г-н Мариан Маринов - Директор 

Дирекция "Бюджет и финанси"  на Община Велико Търново  
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Г-н Маринов припомни, че изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие 

в обхвата на три зони във Велико Търново се осъществява с финансовата подкрепа на ОП 

"Регионално развитие" 2007-2013, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за 

регионално развитие.  
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Г-н Маринов направи кратко резюме на целите на изготвяния интегриран план за градско 

възстановяване и развитие на град Велико Търново и даде думата на представителите на изпълнителя 

 

ДЗЗД КОНСОРЦИУМ УРБАНИКО за да презентират цялостния проекта за Интегриран план за 

градско възстановяване и развитие на град Велико Търново. 

Г-н Маринов припомни, че изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие 

в обхвата на три зони във Велико Търново се осъществява с финансовата подкрепа на ОП 

"Регионално развитие" 2007-2013, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за 

регионално развитие.  
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 На входа на залата бяха разположени с информационни табла с информация и картен 

материал за онагледяване на предвижданията на Интегрирания план за градско възстановяване и 

развитие.  

 

Презентацията започна с резюме на извършените дейности и техните резултати . Представени 

бяха резултатите от анкетните проучвания и акцентите от целевия и проблемен анализ на плана.  

Експертите от екипа  припомниха на присъстващи обхвата на обсъдените и одобрени зони за 

въздействие на ИПГВР  на град Велико Търново онагледени с карти за визуализация на обхвата и 

интервенциите, а именно : 
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Зона с преобладаващ социален характер 

/Зона С: ж.к.Бузлуджа, ж.к.Чолаковци и ж.к.Зона Б/ 

-  Зона с на публични функции с висока обществена значимост 

/Зона П: Старата градска част, кв.Варуша и хълмът Царевец/ 

-  Зона с потенциал за икономическо развитие 

/Зона И: Западна индустриална зона / 

Урбанист Ангелова припомни одобрената Визия за развитие на град Велико Търново до  2020 

година :  

Град Велико Търново – привлекателен за хората, интелигентен европейски град, водещ 

образователен, промишлен, туристически и културен център, с конкурентна икономика, високо 

качество на живот и съхранена автентична градска среда. 

Експертите от екипа на изпълнителя представиха стратегията и целите за постигане на 

набелязаната Визия за развитие:  

 

Дефинираната главната цел на ИПГВР гласи: Съхраняване на автентичния облик и 

превръщане на Велико Търново в интелигентен град – център на икономически разцвет, туризъм и 

научно-изследователска и развойна дейност. 
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Представени бяха пет приоритета на стратегическата част  на плана  :  

• Приоритет 1. Интелигентна икономика и развитие на научно-изследователска и 

развойна дейност  

• Приоритет 2. Висококачествено образование и високи нива на заетост за всички 

групи 

• Приоритет 3. Привлекателна и съхранена автентична градска среда и културни 

ценности  

• Приоритет 4. Устойчиво развитие и опазване на местните ресурси 

• Приоритет 5. Достъпна среда и усъвършенствана мобилност 

Стратегията за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие 

включва и дефиниране на специфични цели ангажирани по зоните за въздействие на плана. 

Представени бяха и следните специфични цели  и мерки на ИПГВР по зони на въздействие : 

-  за зона с преобладаващ социален характер: 

Съживяване на градската среда, подобряване на мобилността и повишаване нивата на заетост 
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Мерки: 

С1. Съживяване и модернизация на градската среда и жилищните комплекси 

С2. Интеграция на целевите групи и висока заетост 
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С3. Повишена мобилност и достъпност  

-  за зона с на публични функции с висока обществена значимост: 

Съхраняване културния и научния потенциал, усъвършенстване на градската среда и 

повишаване капацитета на местното население 

 



 
 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  
 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ   

№ BG161РО001/1.4-07/2010/008 
Проект  „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в 

обхвата на три зони в гр. Велико Търново” 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
“Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие 
 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на 
три зони в гр. Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 
2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и  Управляващия орган.” 

21 
 

Мерки: 

П1. Обновяване на административна, културна и образователна инфраструктура  

П2. Съхранена, достъпна и модернизирана автентична градска среда 

П3. Развитие на научния и административния капацитет и човешките ресурси 

-  за зона с потенциал за икономическо развитие 

Структурно и технологично обновяване на територията и развитие капацитета на работната 

сила 
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Мерки: 

И1. Обновяване на средата и производствената инфраструктура 

И2. Повишаване квалификацията на работната сила и развитие на предприемачеството 

И3. Икономически прогрес и развитие на иновациите 

Презентацията на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие продължи с 

подробно представяне на групите проекти и конкретните проекти включени в програмата за реализация 

плана  

Урб. Ангелова представи  групите проекти, както и параметрите на конкретните проекти 

включени в програмата за реализация плана на зона с преобладаващ социален характер. 

Мярка С1: Съживяване и модернизация на градската среда в жилищните комплекси 

1.1. Безопасна, обновена и привлекателна среда  

1.2. Обновяване и енергийна ефективност на жилищните комплекси 

1.3. Обновяване на образователна, културна и социална инфраструктура 

Мярка С2: Интеграция на целевите групи и висока заетост 

2.1. Интеграция на маргинализирани групи и хора с увреждания  
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2.2. Насърчаване на заетостта сред всички групи от населението 

Мярка С3: Повишена мобилност и достъпност  

3.1. Достъпна архитектурна среда 

3.2. Подобряване на мобилността и развитие на меки форми на транспорт  

 Представени бяха и групите проекти, както и параметрите на конкретните проекти включени в 

програмата за реализация плана на зона на публични функции с висока обществена значимост: 

Мярка П1: Обновяване на административна, културна и образователна инфраструктура  

1.1. Обновяване и енергийна ефективност на административни, обществени и жилищни сгради 

1.2. Модернизиране на образователна, културна и спортна инфраструктура 

1.3. Опазване и промотиране на културното наследство и туризма 

Мярка П2: Съхранена, достъпна и модернизирана автентична градска среда 

2.1. Модернизиране на публични пространства и зони за рекреация 

2.2. Достъпна, безопасна и приобщаваща физическа среда 

2.3. Подобряване на мобилността и развитие на меки форми на транспорт 

Мярка П3: Развитие на научния и административния капацитет и човешките ресурси  
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3.1. Повишаване капацитета на местната администрация 

3.2. Повишаване на образователното равнище и стимулиране на научния капацитет 

3.3. Повишаване квалификацията на кадровите ресурси  

Урб. Ангелова представи  групите проекти, както и параметрите на конкретните проекти 

включени в програмата за реализация плана на зона с потенциал за икономическо развитие 

Мярка И1: Обновяване на средата и производствената инфраструктура  

1.1. Рехабилитация и модернизиране на градската среда 

1.2. Енергийна ефективност и обновяване на производствени сгради 

 Мярка И2: Повишаване квалификацията на работната сила и развитие на предприемачеството 

2.1. Заетост, образование и преквалификация 

2.2. Стимулиране на младите предприемачи  

 Мярка И3: Икономически прогрес и развитие на иновациите 

3.1. Стимулиране използването на интелигентни и иновативни производствени системи  

3.2. Реклама и промоция на икономическите дейности 
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Представени бяха очакваните резултати на ниво град от реализацията на Интегрирания план 

за градско възстановяване и развитие:  

• устойчиво развитие и подобрено качество на живот и здраве 

• икономия на енергия в следствие използването на ВЕИ 

• съживяване на обществените пространства и участието им в творческата 

комуникативна среда на града 

• развитие на научно-изследователската дейност 

• разкриване на нови работни места 

• развитие на нови продукти и увеличаване на обема на производството  

• укрепване капацитета на местната администрация, добро управление, 

изграждане и насърчаване на партньорства и сътрудничество 

• активиране потенциала на териториите за растеж и опазване на местните 

ресурси 

• ефективно разпределение на инвестиционните ресурси, публичност и 

прозрачност на всички процеси и успешен градски мениджмънт 

• по-активни и компетентни граждански структури 
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Урбанист Ангелова представи и очакваните резултати от реализацията на плана на ниво 

община и район 2, а именно  : 

• растеж на заетостта 

• повишаване ефективността на малките и средни предприятия  

• подобряване на инвестиционния климат и развитие на иновациите 

• развитие на предприемаческите инициативи у младите хора  

• решаване на проблема с младежката заетост 

• увеличаване дела на децата, получаващи образователни услуги при условия, 

които отговарят на техните образователни потребности 

• укрепване на материално-техническата база и по-голямо удобство на учебния 

процес 

• въвеждане на иновативни информационни, комуникационни и образователни 

технологии 

• финансиране на социалната инфраструктура със значителен процент от 
цялостния бюджет на ИПГВР /над 5%/ 

• повишаване знанията и уменията на местното население 
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• подобрено обслужване в местните административни структури 

• засилване конкурентоспособността на местната икономика 

• подобряване благосъстоянието и качеството на живот 

• комфорт и достъпност на обществените услуги 

• формиране на екологичен мироглед и култура 

• създаване на екологично активна гражданска позиция и отговорност 

• създаване на условия за посрещане на културните потребности на населението  

• разкриване привлекателния образ на града за туристите и популяризиране на 

туристическия продукт 

• минимизиране негативното въздействие върху климата  

• намаляване риска от природни бедствия 

• намаляване на бедността и социалните неравенства 

Представен беше и синергичния ефект от реализацията на ИПГВР по отношение на: 
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  усилията и интересите на заинтересованите страни - местните власти, бизнеса 

и жителите на града - по-добър резултат, отколкото ако всеки участник се е стремил да 

постигне целта индивидуално 

• използване на различни информационни кампании и проучвания и разработване 

на разнообразни инструменти за градско обновяване 

• благоприятното използване на възможностите за развитие и ефикасното и 

целенасочено използване на ресурсите 

• взаимодействието между човека и новите технологии: ГИС като инструмент за 

пространствени анализи и професионализма на експертите 

• синергия между различните стратегически и планови документи 

• цялостен и систематичен подход - целева синергия  

• проекти, които взаимно ще се подсилват, а не противоречат или изключват 
взаимно 

• трансферът на ноу-хау и споделянето на ресурси - фактор за постигане на 

синергия 

• взаимодействие между различните стълбове на устойчивото развитие: 

икономически, социален, екологичен и институционален 
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:В заключение експертите обобщиха очакваните резултатите, като: 

• мобилизиране на средствата за възстановяване на териториите в упадък и 

стимулирано развитие на териториите с нереализиран потенциал 

• по-ефективно и ефикасно усвояване на финансовите средства по оперативните 

програми  

• по-добра отчетност на изразходваните средства 

• широко гражданско участие при формулирането и реализирането на политики. 

Експертите от екипа уточниха, че проектите са формирани чрез широко гражданско участие и 

обсъждане, като са  реализирани четири фокус групи през месец март 2013 година и е осигурен 

свободен непрекъснат достъп чрез сайта на Община Велико Търново до интернет въпросник чрез 
който всички заинтересовани страни имат възможността да участват активно в процеса по 

разработване на плана.   
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Присъстващите бяха приканени да зададат въпроси, да дадат мнения и предложения по 

представения проект за Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Велико 

Търново . : 

Въпрос:  Колко проекта общо обхваща интегрирания план за градско възстановяване и 

развитие и на каква стойност са те?  
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Отговор :  Плана обхваща общо над 90 проекта на приблизителна обща стойност 320 хиляди 

лева. 

Въпрос:  Как са определени стойностите на проектите?  

Отговор  Стойността на всеки проект е определена от експерти на база оценка на заложените 

интервенции, формираните цени и обхвата на обектите по проекта. Всички бюджети са прецезирани 

спрямо планираните дейности. 
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Експертите от екипа на КОНСОРЦИУМ УРБАНИКО, приканиха присъстващите да дадат мнения 

и препоръки, както и конкретни предложения за включване в плана, като беше пояснено ,че все още са 

възможни корекции на плана и това е целта на общественото обсъждане. 

Урбанист Ангелова обясни , че представените информационни материали могат да бъдат 
намерени на електронната страница на община Велико Търново и напомни, че пред залата са 

изложени табла с подробно описание и характеристика на предвидените интервенции и обектите за 

въздействие. 



 
 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  
 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ   

№ BG161РО001/1.4-07/2010/008 
Проект  „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в 

обхвата на три зони в гр. Велико Търново” 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
“Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие 
 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на 
три зони в гр. Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 
2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и  Управляващия орган.” 
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Г-н Маринов обясни, че предстои разглеждането и одобряването на плана  от Общинския съвет 
на община Велико Търново и внасянето му за окончателно одобряване в Управляващия орган на 

Оперативна програма „Регионално развитие“.  

Закриване на обсъждането.  

. 
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