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Приоритетна ос 1 „Интегрирано и устойчиво регионално развитие”; Процедура:
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Програма: BG16RFOP001-1.040-003, Процедура BG16RFOP001-1.009 – „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велико Търново“
Дата на сключване на Споразумение за
реализация на Инвестиционна програма: 23.03.2016 г.
Дата на приключване: 31.12.2023 г.
Стойност проекта по бюджет: 43 382 874.43 лв.
Кратко описание на проекта:
Инвестиционната програма (ИП) на град Велико Търново е средносрочен документ за
реализация на визията за градско развитие на Велико Търново, приета с Интегрирания
план за градско възстановяване и развитие(ИПГВР), одобрен с решения на ОбС Велико Търново № 762/25.07.2013 г. и №959/19.12.2013 г. и от УО на ОПРР с писмо
№99-00-6-13415/20.12.2013 г.: "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."
Общата цел на ИП съответства на главната стратегическа цел на ИПГВР:
„Съхраняване автентичния облик и превръщане на Велико Търново в интелигентен
град–център на икономически разцвет, туризъм и научно-изследователска и развойна
дейност."
Реализацията на проектите и обектите, включени в ИП, ще допринесе и за постигане на
специфичните цели на ИПГВР:
• За социална зона: съживяване на градската среда, подобряване на мобилността и
повишаване нивата на заетост;
• За публична зона: съхраняване културния и научния потенциал, усъвършенстване
на градската среда и повишаване капацитета на местното население;
• За икономическа зона: структурно и технологично обновяване на територията и
развитие капацитета на работната сила.
ИП включва списък с индикативни основни проекти за финансиране чрез БФП и
финансови инструменти на обща стойност 43 882 874, 43 лева, разпределени в четири
инвестиционни приоритета:
Този документ е създаден в рамките на проект „Инвестиционна програма на град Велико Търново за устойчиво и интегрирано развитие на градската
територия през програмен период 2014 – 2020””, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

1. „Интегриран градски транспорт“ – един проект с индикативен бюджет
10 805 767,50 лв.
2. „Градска среда“ – един проект с шест обекта с индикативен бюджет 13 014 862,
50 лева;
3. „Социална инфраструктура“ – четири проекта с индикативен бюджет 12 169
143, 75 лева ;
4. „Образователна инфраструктура“ – един проект с пет обекта с индикативен
бюджет 8 698 869,18 лева.
Към ИП е подготвен и списък с резервни проекти на стойност 21 691 437, 71 лв. (50%
от определения общ ресурс на БФП).
Цели на проекта:
Инвестиционната програма (ИП) на град Велико Търново съчетава комплекс от
инвестиционни дейности, чрез които се гарантира целенасоченост, фокусиране и
концентриране на ограничения финансов ресурс по допустимите инвестиционни
приоритети, съобразени с местните потребности на база целевия и проблемен анализ в
ИПГВР.
Чрез инвестициите, които ще бъдат направени със средствата от ОПРР 2014-2020 ще се
постигне синергичен ефект от координираното изпълнение на различни местни
секторни политики и инвестиции на териториално ниво, така че цялостното решение да
надхвърли добавената стойност, която би се получила, ако тези политики и инвестиции
биха били изпълнени поотделно.
Актуална информация и новини за изпълнението на проект
„Инвестиционна програма на град Велико Търново за устойчиво и интегрирано
развитие на градската територия през програмен период 2014 – 2020“ можете да
следите на официалния сайт на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 на следния
адрес: http://www.bgregio.eu/programirane-i-otsenka/mrrb.aspx
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