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отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства 
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ПРОЕКТ „ПРИВЛЕКАТЕЛНА И СЪХРАНЕНА АВТЕНТИЧНА ГРАДСКА СРЕДА 
НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ 

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП “Региони в растеж“ 2014-2020 и 
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 
BG16RFOP001-1.009-0003-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за 
градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново”, част от процедура 
BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие 2014-2020”. 

Дата на сключване на AДБФП: 17.01.2017г. 

Срок за изпълнение: 30 месеца 

Стойност на проекта по бюджет:  11 010 062, 50 лв. 

Настоящият проект е отговор на съвременните социални, културни и икономически 
процеси, протичащи в нашето общество, които налагат нови стандарти на 
взаимоотношения и развитие на градовете и урбанизираните територии. За да се 
постигне устойчиво интегрирано развитие в тези райони е необходимо наличието на 
среда, която да е съобразена с динамиката в тези процеси и да опосредства тяхното 
осъществяване и мултиплициране. Модерната градска среда трябва да отговаря на 
непрекъснато увеличаващите се изисквания на населението и бизнеса, като 
същевременно е и фактор за привличане на туристи и нови инвеститори.Това 
предполага самата градска среда да носи в себе си безопасност и сигурност, да е 
съобразена с екологичните норми на живот,  да бъде устойчива във времето и да е с 
високо естетическо качество. Икономическото и демографско разрастване на 
общинския център в последните 12 години доведе до някои негативни влияния върху 
ежедневието на жителите и гостите на общината и върху цялостното устойчиво 
развитие на културния, социалния и икономически живот в региона. На тази основа 
изборът на проектните дейности е провокиран от: 

* потребността от постигане на модерна градска среда чрез подобряване на нейното 
общо физическо състояние в жилищните квартали и в централните части на града;  

* нуждата от постигането на сигурна и безопасна обществена среда; 

Цели на проектa 

Общата цел на проектното предложение е чрез подобряването на физическата и 
жизнената среда на град Велико Търново да се повиши качеството на живот и да се 
осигурят нови възможности за икономическо и социално развитие. Специфичните цели 
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на проекта са дефинирани така, че тяхното постигане да има максимално положително 
въздействие върху целевите групи и принос за постигането на заложената обща цел на 
проекта и целите на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, а 
именно: 

*Подобряване на физическата среда в град Велико Търново чрез благоустрояване и 
възстановяване на зелените площи и зоните за отдих, изграждането на пешеходни  алеи 
и площадки. 

*Цялостно обновление на жилищни квартали чрез рехабилитация и изграждане на 
зелени площи, зони за свободно време, улична мрежа, тротоари и др.  

*Реконструкция и ремонт на площадни пространства и въвеждане на ново 
енергоспестяващо осветление;  

*Реконструкция и ремонт на улична мрежа в Централна градска част и въвеждане на 
енергоспестяващо улично осветление; 

*Реконструкция на обществени паркинги и подходи; 

*Създаване на условия за интегриране на групите в неравностойно положение чрез 
изграждане на достъпна градска среда; 

*Повишаване на безопасността и сигурността на градската среда чрез изграждане на 
съоръжения за защита и сигурност на гражданите; 

*Подобряване на естетическия облик на градския център, чрез подчертаване на 
идентичността на градския пейзаж в унисон с уникалното историческо наследство на 
гр. Велико Търново и околния ландшафт; 

*Развитие на устойчива и интегрирана градска среда, чрез прилагането на единни 
архитектурно пространствени, тематични и ландшафтни решения при реализацията на 
проекта. 

В рамките на настоящия проект са предвидени инвестиции в елементи от градската 
среда, т.е. обектите на интервенция представляват единствено и само публична 
инфраструктура и по-конкретно: Обект на интервенция:  1. Подобряване на градската 
среда в ж.к. "Чолаковци": реконструкция и рехабилация на улици, пешеходни алеи и 
тротоари и алейна връзка с ж.к. "Бузлуджа", гр. Велико Търново. В обхвата на обекта са 
включени улици, пешеходни алеи и тротоари, т.е. елементи на градската 
инфраструктура имащи многофункционално предназначение – улиците осигуряват 
пешеходното и транспортно движение, както и служат като пространство, което има 
инженерно-техническо и естетическо предназначение, докато пешеходната алея 
гарантира връзката между отделните селищни елементи.  
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Обект на интервенция 2. Площад "Съединение" –В обхвата на проекта се предвижда да 
бъдат реализирани мерки по въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, 
проектиране на дъждовна канализация, поставяне на указателни и информационни 
табели, елементи на градското обзавеждане. Обект на интервенция  3. Текущ ремонт на 
изгледни площадки на ул. "Ст. Стамболов".  Обект на интервенция 4. Градска среда в 
Стара градска част.  Предстоящите строително-монтажни работи в обхвата на обекта 
предвиждат реконструкция на улици и тротоари, т.е. елементи на градската 
инфраструктура имащи многофункционално предназначение – улиците и тротоарите 
осигуряват  респ. транспортното и пешеходното  движение, както и служат като 
пространство, което има инженерно-техническо и естетическо предназначение.  Обект 
на интервенция 5. Реконструкция на обществена  тоалетна на ул. "Г.С. Раковски"29. 
Обект на интервенция 6 - Паркинг на ул. Крайбрежна. В рамките на проекта се 
предвижда на обекта на интервенция да бъдат осъществени  мерки за реконструкция на 
инфраструктурата. 


