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ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Настоящата Програма за управление е изготвена в съответствие с изискванията на чл.44, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и обхваща мандат за управление 2019-2023. Програмата за
управление на Община Велико Търново за периода 2019 – 2023 г. е динамичен
документ, чието реализиране в съответствие на ЗМСМА ще бъде отчитано
на годишна база.
ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Продължаване на динамичната тенденция за развитие на община Велико
Търново като привлекателно място за живот, образование и предприемачество, модел за добро и ефективно управление, основано на споделени обществени ценности, доверие и новаторство.

ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ
Върховенство на закона
Добро управление
Демократичност в процеса на вземане на решения
Честност и отговорност към гражданите
Съхраняване и развитие на регионалната и национална идентичност
Прозрачност
Толерантност, недопускане на дискриминация и дезинтеграция
Финансова стабилност и дисциплина
Ефективност на инвестициите

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ
Съхранено и изявено многообразие на природното и културното наследство;
Икономически растеж, основан на допълващи се дейности и продукти,
местно предприемачество, външни инвестиции и активна връзка между
образование и бизнес;
Подобрена жизнена среда в градовете и селата, обезпечени с качествени
публични услуги и добро управление;
Засилена роля на регионален център и фокус на междуобщински и международни инициативи;
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ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ И ОБХВАТ
Приоритет 1
ГРАДОВЕ И ФОКУСИ НА РАСТЕЖ
ОБХВАТ – Транспортна инфраструктура и свързаност; Индустриални зони; Публични открити пространства (пешеходни пространства,
градини, спортни и детски площадки) и сгради; Научно-изследователска
дейност;
Приоритет 2
СЕЛА И ПЕРИФЕРНИ ТЕРИТОРИИ
ОБХВАТ – Осигуряване на финансови ресурси; Транспортна инфраструктура и свързаност; Водоснабдяване; Публични открити пространства и
сгради; Социални дейности; Културен живот;
Приоритет 3
РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
ОБХВАТ – Социална и здравна инфраструктури; Социално включване;
Осигуряване на заетост; Образователна инфраструктура;
Приоритет 4
РЕСУРСИ И ПРОДУКЦИЯ
ОБХВАТ – Канализационна система; Нарушени територии; Горски територии; Енергийна ефективност; Привличане на частни инвестиции и
инициативи; Общинска собственост;
Приоритет 5
НАСЛЕДСТВО И ТУРИЗЪМ
ОБХВАТ – Културно наследство и архитектурни ансамбли; Крайбрежие
на река Янтра; Обновени пространства за културни дейности; Туристически маршрути; Природно наследство;
Приоритет 6
УПРАВЛЕНИЕ, ПАРТНЬОРСТВА И ВРЪЗКИ
ОБХВАТ – Електронно управление; Партньорски модел за взимане на
решения и изпълнение на проекти; Диалог между администрация и
общественост; Междуобщински и международни партньорства.
МОТИВИ И ОБОСНОВКА НА ПОДХОДА
Настоящата Програма за управление е естествено продължение на процесите на растеж и динамично съвременно развитие, заложени в релевантния
стратегически документ за предходния управленски мандат. Базирането на
възприетите и утвърдени приоритети за развитие на общината е гаранция за устойчивост и последователност и условия за постигане на трайни
осезаеми резултати. През следващите четири години, работата на общинската администрация ще е съобразена с основните европейски, национални и
общински стратегически документи - Национална стратегия за регионално
развитие 2012-2022, Национална концепция за пространствено развитие 20132025, Регионалната и селищна политика на ЕС за периода 2021-2024; Кохезионната политика на ЕС за периода 2021-2027, Национална програма за развитие
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България 2030, Подходът на ЕС към изпълнението на Програмата до 2030 г. за
устойчиво развитие и др.
Приоритет 1: ГРАДОВЕ И ФОКУСИ НА РАСТЕЖ
В рамките на приоритетната област ще се постави акцент върху усвояването на предимството от локацията на трите града и осигуряването предварителните предпоставки за икономическо развитие – инфраструктурни подобрения и осигуряване на привлекателни складови и производствени терени.
Приоритетната област е пряко свързана с мерките от обхвата на област
Ресурси и продукция, която предоставя механизми за развитие на сектор
индустрия. Аналогична е връзката с област Наследство и туризъм, формулираща интервенциите свързани с туристическия отрасъл.
Пълното усвояване потенциала на представения фокус включва и подобряване на градската среда и градския дизайн. Те са необходими за повишаване
привлекателността и притегателността на общинските градове и поддържането на благоприятни демографски параметри – задължителни изисквания за постигането на реален растеж.
Стратегически важните локация и инфраструктури са определящи фактори
за развитие. Други много силни фактори за развитие са университетите на
град Велико Търново. Те са свързани както с предпоставките за икономически
растеж (високообразовани кадри и иновации), така и с привлекателността
на община Велико Търново за образование, работа и живот.
МЕРКИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТ 1:
МЯРКА 1.1.
Подобряване състоянието на инфраструктурата за градска мобилност и осигуряване на добра свързаност с републиканската пътна мрежа и жп гари чрез комплексна
реконструкция на уличната мрежа/тротоари, вторични и третични пътни възли на европейски коридори, улично осветление, пешеходните площи и връзки за
подобрена пешеходна достъпност и подходи в т.ч. и до значимите културни ценности;
МЯРКА 1.2.
Обновяване на индустриалните зони с подобряване на инфраструктурите и обслужващите пространства за тяхната по-висока конкурентоспособност;
МЯРКА 1.3.
Осигуряване на нови публични пространства и общественозначими функции чрез
регенерация и адаптация на съществуващи сгради и прилежащата им среда;
МЯРКА 1.4.
Поетапно и приоритетно обновяване на публични пространства, основни инфраструктури и важни обществени сгради;
МЯРКА 1.5.
Обновяване на съществуващите и равномерно разпределение на нови пространства за спорт и рекреация в градската среда;
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МЯРКА 1.6.
Осигуряване на кадри за нуждите на индустрията;
МЯРКА 1.7.
Промотиране на региона и осигуряване възможности за участие на местния
бизнес на международните пазари;
МЯРКА 1.8.
Засилване ролята на университетите в развитието на община Велико Търново.
ДЕЙНОСТИ
2020 – 2022

Създаване на географска информационна система за обектите общинска
собственост;

2020 – 2021

Изготвяне на нова транспортно-комуникационна система на град Велико
Търново;

2020 – 2022

2020 – 2023

2020 – 2021

Изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната
инфраструктура:
Изграждане на пешеходен надлез над ул. „Магистрална“;
Изграждане на кръгови кръстовища - кръгово кръстовище „Христо
Ботев“ и кръгово кръстовище „Беляковско шосе-България“;
Изграждане на паркинги - буферен паркинг „Френхисар“ и буферен
паркинг „Сержантско училище“;
Поставяне на електронни информационни табла на 22 от най-натоварените спирки на градския транспорт;
Модернизация на светофарни уредби на 4 кръстовища - кръстовищата
на ул. „Н. Габровски“ – ул. „Славянска“; ул. „Н. Габровски“ – ул. „Г. Измирлиев; ул. „Магистрална“ – ул. „Мармарлийска“; Светофарно регулиране на
движението на пешеходната пътека на бул. „България“ № 1;
Изграждане на Паркинг система и информационни табла за паркиране;
Модернизация на подвижния състав на обществения транспорт чрез
закупуване на екологосъобразни автобуси;
Изграждане на зарядна станция, инструменти и оборудване.
Рехабилитация и реконструкция/доизграждане на уличната мрежа:
бул. „България“, ул. „Опълченска”, ул. „Теодосий Търновски”, ул. „Димитър
Найденов”, ул. „Сливница”, ул. „Григорий Цамблак“, ул. „Климент Охридски”,
ул. „Ксилифорска”, кв. Картала - ул. „Ст. Михайловски“, ул. “В. Априлов“,
ул. “К. Зидаров“, ул. “Ал. Бурмов“, кв. Зона В - ул. “Др. Цончев“ и др.
Възстановяване на разрушени участъци от общински пътища в границите на гр. Велико Търново.
Възстановяване на каменен мост над р. Белица в границите на гр. Дебелец;
Възстановяване на мост над р. Белица на път ЖП гара Дебелец - кв. Чолаковци, гр. Велико Търново;
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2021 – 2023

Модернизация на стадион „Ивайло“ - гр. Велико Търново;
Модернизация на ДКС „Васил Левски“ - гр. Велико Търново.

2020 – 2023

Реализиране на интегрирани териториални инициативи;
Подкрепа за участие на предприятия от общината в бизнес форуми и
срещи с подкрепата на национални институции;
Привличане на средства за извършване на анализ, проучване и проектиране, активно участие в междуведомствени работни групи, вътрешни
и международни икономически форуми;
Подсилване на университетската научно-изследователска дейност,
ориентирана към създаването на местна икономика на знанието;
Рекламиране на община Велико Търново като национален център за растеж
и подходящо място за живеене, работа, образование и бизнес инициатива.
Приоритет 2: СЕЛА И ПЕРИФЕРНИ ТЕРИТОРИИ
Предвидените мерки на приоритетната област са формулирани съобразно идеята за съхраняване и стабилизиране на селата от общината. Необходимо е паралелното подсилване на по-големите и значими от тях, докато се предприемат мерки за преустановяване
тенденциите за обезлюдяване на останалите. Най-големите общински
села, както и другите села със съхранен демографски ресурс и икономически дейности са разположени в северната и равнинна част на общината. Те се различават драстично от старопланинските в южните периферни територии. Докато първите имат потенциала да подкрепят
основните
фокуси
на
растеж
в
общината
–
трите
града
–
вторите
са
застрашени
от
обезлюдяване. Това изисква и два различни подхода към двата типа села в
общината.
Общите мерки са свързани със стимулиране на партньорствата и търсене на алтернатива за финансиране и на проекти за развитието на селата,
включително и за съвместно развитие на групи от тях.
МЕРКИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТ 2:

МЯРКА 2.1.
Прилагане на устойчива общинска политика за съхраняване на селата, формиране
на партньорства и мобилизиране на организационни и финансови ресурси;
МЯРКА 2.2.
Осигуряване на качествено водоснабдяване в общинските села;
МЯРКА 2.3.
Осигуряване на по-добра свързаност, изграждане на нови и рехабилитация на
стари улици в общинските села;
МЯРКА 2.4.
Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в административни, образователни, здравни и социални сгради;
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МЯРКА 2.5.
Благоустройство на публични пространства (площади, градини, зелени площи) и
осигуряване на повече места за отдих;
МЯРКА 2.6.
Трансформация на неизползваеми училищни и други обществени сгради за предоставяне на социални, здравни и културни услуги;
МЯРКА 2.7.
Осигуряване на разнообразни възможности за културен живот в селата, приоритетно чрез стимулиране на читалищната дейност;
МЯРКА 2.8.
Осигуряване на предпоставки и реклама за стимулиране на селското стопанство.
ДЕЙНОСТИ
2020 – 2023

Ремонт на уличната мрежа в населените места извън общинския център по фонд „Програма местни инициативи“;
Укрепване на свлачища в населените места на общината.

2020 – 2021

Възстановяване на мостове в селата Габровци и Плаково - Килифарево;
Почистване на речното легло и бреговете на р. Янтра и нейния водосбор в участъци в селата Леденик, Емен, Шемшево и др.;
Възстановяване на водостоци в селата Ново село и Шемшево/Керека;
Възстановяване на пътища на територията на селата Велчево,
Ветринци, Шемшево и др.;
Възстановяване на улици в с. Ветринци.

2020 – 2023

Доизграждане на система за видеонаблюдение на обществени места в
населените места;
Разширяване на мрежата от доброволчески групи в малките населени
места;
Организиране на фермерски пазари.
Приоритет 3: РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
Приобщаващият растеж остава да е един от основните приоритети на стратегията на ЕС за устойчиво развитие с хоризонт 2030. Неговата същност е осигуряването на равни възможности за различните социални групи и потребности, подкрепени от
качествени и достъпни образование, здравеопазване, социални услуги и
подпомагане. Включването на различните групи в социалния и икономически живот е допълнителен стимул за растеж на местните общности. Община Велико Търново се отличава със своята активно прилагана политика
и значителен брой успешни проекти, ориентирани към социалната сфера.
Възможните подобрения са свързани с разширяване на обхвата и капацитета
на предоставяните услуги. Добре функциониращите мрежи междуинституции7
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те и неправителствените структури са мощен инструмент за разнообразие и
по-голяма достъпност на предоставяните услуги за населението и специфичните услуги в общността.
МЕРКИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТ 3:
МЯРКА 3.1.
Разработване на общински стратегии и програми в сферата на социалните услуги и здравеопазването;
МЯРКА 3.2.
Оптимизиране на системата за здравеопазване чрез инвестиции в здравната инфраструктура и гарантиране достъпа до здравно обслужване за всички социални
групи и за всички населени места - подобряване материално-техническата база на
детските ясли, детска млечна кухня и здравните кабинети в детските заведения
и училища;
МЯРКА 3.3.
Обновяване на социалната инфраструктура в населените места;
МЯРКА 3.4.
Промяна в капацитета на социални услуги, съобразени с анализа на потребностите от социални услуги предоставяни на деца/младежи и възрастни хора в Община
Велико Търново в т.ч. изграждане на липсващата инфраструктура за тях;
МЯРКА 3.5.
Ефективно управление на социалните услуги в т.ч. подкрепа на хора с увреждания,
чрез националния механизъм Лична помощ;
МЯРКА 3.6.
Продължаване на инициативите за социално включване, достоен живот и пълноценна заетост на групите в неравностойно положение;
МЯРКА 3.7.
Осигуряване на възможности за трудова заетост на младежи, безработни лица и
групи в неравностойно положение;
МЯРКА 3.8.
Осигуряване на здравословна жизнена среда за нормално физическо и психическо
развитие на подрастващите;
МЯРКА 3.9.
Насърчаване на раждаемостта вкл. чрез подпомагане на семейства и двойки, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми;
МЯРКА 3.10.
Обновяване на образователната инфраструктура и подобряване на качеството
и привлекателността на професионалното образование;
МЯРКА 3.11.
Насърчаване образователната активност чрез създаване на стажантски програми и равен достъп до качествено образование;
МЯРКА 3.12.
Насърчаване на извънучилищни форми на заетост;
8
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МЯРКА 3.13.
Подкрепа за утвърждаване на пазарно ориентирано професионално обучение.

ДЕЙНОСТИ
2020 – 2023

Извършване на външни и вътрешни ремонтни дейности в Детските
ясли, обновяване на оборудване и обзавеждане на здравните кабинети в
детските заведения и училищата в Община Велико Търново;
Реализиране на субституираща метадонова терапия и провеждане на
дневни психорехабилитационни програми в „Център за психично здраве
– Велико Търново” ЕООД;
Реализиране на Програма СИНДИ за профилактика на хроничните неинфекциозни болести (ХНБ) – детска компонента „Здрави деца в здрави
семейства”;
Реализиране на Програма на Община Велико Търново за подобряване на
психичното здраве;
Реализиране на Програмата за превенция на наркотични зависимости
сред младите хора в Община Велико Търново;
Реализиране на „Оздравителна програма за ограничаване усложненията
като хипертония и диабет, поради затлъстяване сред учениците в Община Велико Търново”;
Реализиране на „Оздравителна програма за ограничаване на наднорменото тегло, затлъстяването, гръбначните изкривявания и неправилните
стойки сред децата и учениците от Община Велико Търново”.

2020

Реализиране на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община
Велико Търново и Годишни планове към нея.

2020 – 2023

Реализиране на Програма за детето.

2021

Изготвяне на Анализ на Община Велико Търново относно потребностите от социални услуги.

2020 – 2023

Изготвяне на Годишен план на социалните услуги, включващ планирането на социалните услуги съгласно Националната карта на социалните
услуги, и планирането на социалните услуги.

2020 – 2023

Реализиране на проекти:
„Приеми ме 2015“;

2020

„Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД“;

2020

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община
Велико Търново“;
9
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2020
2020 – 2022

2020 – 2022

2020 – 2022

2020 – 2023

2020 – 2023

Кризисен център за лица „ТЪРНОВГРАД“;
„Разкриване на комплекс от социални услуги за деца“;
Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите, Етап 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства;
„Разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания”, реализиране на
Проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и
лица с умствена изостаналост“;
„Създаване на ЦСРИ за лица с психични разстройства и за лица с интелектуални затруднения“;
Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения;
Реализиране на мерки и дейности свързани с прилагане на Закона за
личната помощ;
Закриване на специализирана институция за социални услуги Дом за
пълнолетни лица с умствена изостаналост село Пчелище, община Велико Търново;
Закриване на социалната услуга от резидентен тип Защитено жилище
за лица с умствена изостаналост село Пчелище, община Велико Търново;

2020 – 2021

Разкриване на социалната услуга от резидентен тип Кризисен
център за лица гр. Велико Търново, ул. „Драган Цончев“ № 6, с капацитет 15
места;
Разкриване на социалната услуга от резидентен тип Кризисен
център за лица гр. Велико Търново, ул. „Драган Цончев“ № 8, с капацитет 15
места;

2020 – 2023

Участие в мрежата „Община – приятел на детето“;
Разширяване на дейността на Центровете за работа с деца и младежи
на територията на Община Велико Търново;
Продължаване на дейността на Клубовете на пенсионера и инвалида на
територията на Община Велико Търново;
Разширяване дейността на Домашен социален патронаж гр. Велико
Търново, база Дебелец, осигуряване на ново оборудване и обзавеждане
на базата на кухнята майка;
Реализиране на програми и проекти, чрез създаване на заетост на безработни лица, с приоритетна насоченост към уязвимите групи на пазара на труда и повишаване на уменията и конкурентноспособността на
безработните лица;
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2014 – 2020

Реализиране на проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 20142020, чрез разкриване на нови работни места за лица имащи нагласа да
работят в социалната сфера;

2020 – 2021

Изграждане на детска градина в кв. Зона В, гр. Велико Търново;

2020 – 2023

Ремонт и модернизация на СУ „Емилиян Станев”, ОУ „П. Р. Славейков”,
ОУ „Неофит Рилски” - гр. Килифарево, ДГ „Здравец“, ДГ „Е. Кисимова“,
ДГ „Ивайло“ и др.;
Въвеждане на информационни и комуникационни технологии във всички
общински училища;
Активизиране дейността по програми за социално включване. Пълноценна интеграция на децата от различни етнически общности, с фокус
върху граждани от ромски произход и създаване на условия за равен достъп до качествено образование;
Организиране и провеждане на Ученически игри, като част от националния спортен календар на МОН и ММС;
Подпомагане провеждането на спортни прояви в и между училищата на
територията на община Велико Търново;
„Изграждане на Младежки център – Велико Търново“.
Приоритет 4: РЕСУРСИ И ПРОДУКЦИЯ
Общинското икономическо развитие следва да се основава на устойчиво
използване на природните ресурси. Предвидено е осигуряването на адекватното управление на отпадъчните води и отпадъците. Силен принос за баланса между опазването на ресурсите и увеличаването на продукцията дават и
практиките за повишаване на енергийната ефективност, използване на
възобновяеми източници и въвеждането на технологични иновации за
по-малък екологичен отпечатък на производствата.
МЕРКИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТ 4:

МЯРКА 4.1.
Разработване/актуализация на общински стратегии и програми в сферата на
опазване на околната среда;
МЯРКА 4.2.
Осигуряване на ресурси за обновяване и изграждане на липсващите елементи на
системите за събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчните води;
МЯРКА 4.3.
Развитие на зелената система на общината и местата за отдих;
МЯРКА 4.4.
Развитие на системата за управление на отпадъците в съответствие със съвременните екологични изисквания;
МЯРКА 4.5.
Внедряване на мерки за повишаване качеството на атмосферния въздух и понижаване шумовото замърсяване;
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МЯРКА 4.6.
Регламентиране и контролиране опазването на целостта и устойчивото оползотворяване на горските територии;
МЯРКА 4.7.
Повишаване на енергийната ефективност на административни, производствени и многофамилни жилищни сгради;
МЯРКА 4.8.
Осигуряване на предпоставки и подкрепа за доразвитие на традиционните и конкурентоспособни икономически субекти;
МЯРКА 4.9.
Осигуряване на предпоставки и подкрепа за увеличаване гъстотата на икономическите субекти в индустриалните зони и създаване на нови малки и средни предприятия;
МЯРКА 4.10.
Оптимално използване на инвестиционния потенциал на общинската собственост.
ДЕЙНОСТИ
2020 – 2023
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Актуализация и изпълнение на мерките, заложени в общинските стратегии и програми в сферата на опазване на околната среда;
Доизграждане, реконструкция и модернизация на канализационни
мрежи и съоръжения;
Реализиране на Схема за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата на територията на град Велико Търново;
Изграждане на системи за мониторинг на атмосферния въздух;
Рекултивация на депо за ТБО – с. Шереметя;
Изграждане на Клетка 2 на терена на Регионалната система за управление на отпадъци – с. Шереметя;
Изграждане на система за разделно събиране на едрогабаритни
отпадъци;
Разширяване на системата за разделно събиране на зелени, текстилни, дървесни и отпадъци от опаковки;
Разширение и оформяне на площадка за третиране на строителните
отпадъци в землището на с. Леденик;
Ежегодно осъществяване на кампании за събиране на масово разпространени опасни отпадъци /батерии, електрическо и електронно оборудване, гуми и др./;
Почистване на речното легло и бреговете на р. Янтра в участъци в
границите на гр. Велико Търново;
Укрепване на свлачища в гр. Велико Търново /ул. Трапезица/ и
гр. Дебелец;
Увеличаване капацитета на приюта за безстопанствени кучета. Подновяване, поддържане и увеличаване зоните за разхождане на домашни
любимци;
Ремонт и изграждане на детски площадки в откритите простран-
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ства на територията на гр. Велико Търново;
Изграждане на нови и възстановяване на съществуващи детски площадки в откритите и междублокови пространства на градовете и
селата на общината;
Изграждане на ново парково пространство в УПИ XI-3779, кв.237;
Създаване на съвременна бизнес инфраструктура на територията на
съществуващите индустриални зони;
Създаване на среда, благоприятстваща иновациите;
Създаване на възможности за реален и информиран избор при локализиране на мястото за инвестиране.
Приоритет 5: НАСЛЕДСТВО И ТУРИЗЪМ
Наследството следва своята по-обхватна интерпретация от стратегическа цел 1 – съчетание на културно наследство и природни дадености.
Приоритетната област въвежда идеята за баланс между опазването и
изявата на наследството и развитието на туризма. В този смисъл туристическите дейности са инструмент за изява и популяризиране на местната идентичност, и обратно, културните ценности и природните ресурси
са фактор за икономическо развитие.
Разумното използване и представяне на местните дадености се основава
на последователността на предварително идентифициране на пълното
многообразие на местните дадености, осигуряване на рамка, предпоставки и действия за тяхното трайно съхраняване и последващото им представяне, популяризиране и активно включване в съвременните социални
и икономически активности. Приоритетната област последователно
интегрира темите културно наследство, съвременна култура, природни забележителности, както и връзките между тях за формирането на (регионален)
туристически продукт. Акцент на темата е проникването междукултурното
наследство, съвременния културен живот и откритите публични пространства на населените места. Предвижда се обновяването и социализирането на исторически сгради да е свързано с осигуряването на повече
площи за културни дейности, а културният живот да „излиза” отвън и да се
осъществява в уличните и площадните пространства. Така ще се гарантират специфичната атмосфера и креативността на цели квартали.
МЕРКИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТ 5:
МЯРКА 5.1.
Регламентиране на подход за интегрирано управление и развитие на културното
наследство, креативните и туристическите индустрии, вкл. чрез координирана
подготовка и прилагане на необходимите стратегии, програми и планове;
МЯРКА 5.2.
Адекватно и законосъобразно управление и поддържане на защитените територии и зони. Социализация на крайречната улица;
МЯРКА 5.3.
Гарантиране съответствието на консервационно-реставрационните, художествено-реставрационните и ремонтните дейности с принципите за запазването на автентичността на наследството;
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МЯРКА 5.4.
Осигуряване на подходи и средства за съхраняване единството и автентичността на историческите резервати, комплекси и ансамбли (групови културни
ценности) вкл. подпомагане на археологическите проучвания;
МЯРКА 5.5.
Разработване на програма и осигуряване на средства за реновиране и социализация на археологически и архитектурни културни ценности в градовете и селата;
МЯРКА 5.6.
Осигуряване на по-добри условия за разнообразен културен живот на населението и повече експозиционни площи за културните институции предимно чрез
реновиране на исторически сгради;
МЯРКА 5.7.
Създаване, регулация и управление на официален общински културен календар;
МЯРКА 5.8.
Формиране, обозначаване и популяризиране на мрежа от общински туристически
маршрути на основата на съществуващите културни и еко маршрути;
МЯРКА 5.9.
Подобряване на визуалните характеристики на градската среда;
МЯРКА 5.10.
Разполагане на средства за туристическа информация и ориентация, следващи
туристическите маршрути;
МЯРКА 5.11.
Изграждане на нови културни институции и подобряване читалищната база.
ДЕЙНОСТИ
2020

Актуализиране на символите на града във връзка с обявяването на
град Велико Търново за историческа и духовна столица на България;
Разработване на стратегия за развитие на културата на община
Велико Търново.

2020 – 2021

Създаване на фонд „Културно наследство“;
Създаване на План за опазване и управление „Историческо селище
Велико Търново“;
Разработване на Програма за устойчиво развитие на туризма на територията на общината;
Разработване на Програма за ремонтни, възстановителни и реставрационни работи на военни паметници, монументални паметници и
сграфито-пана в община Велико Търново.

2020 – 2023

Ежегоден мониторинг на недвижимите културни ценности, монументалните и военни паметници;
Фото-документиране състоянието на културните ценности в града
и населените места в общината; поддържане на архив на недвижимите
паметници на културата и на монументалните и военни паметници в
общината. Поетапна цифровизация на архива;
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Подкрепа участието на икономически субекти в сферата на туризма
в изложения в и извън България;
Организиране на изложението „Културен туризъм”;
Създаване на атрактивна зона за културен и конгресен туризъм на
територията на Старото военно училище;
Изграждане на Експозиционен център вкл. Концертна зала и библиотека;
Разширяване на Мултимедиен посетителски център „Царевград
Търнов“;
Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително
събрание“;
Подобряване на градоустройствената комуникация между ВТУ „Св.
Св. Кирил и Методий“ и Стария град;
Разширяване на експозиционната площ на Регионален исторически музей.

2020 – 2021

2020 – 2023

2020 – 2021

2020 – 2023

Обновление на културни обекти:
Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в
Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново.
Ремонт на художествената галерия ”Ив. Христов”;
Реконструкция на покрива на Археологически музей.
Подпомагане на проекти за опазване на националното културно наследство на институции, сдружения, кметства; партньорство с църковни
настоятелства, читалища, кметства, други религиозни институции
за опазване на културните ценности:
Възстановяване на религиозни храмове на територията на общината
в т.ч.
Възстановяване на храм „Св. Архангел Михаил“, с. Миндя;
Възстановяване на храм „Св. Архангел Михаил“, гр. Велико Търново,
кв. Чолаковци.
Атрактивно представяне и социализация на резервати и значими
културни обекти:
Социализация на църквата „Св. Димитър” в кв. Асенов с експозиция,
подходи, паркиране;
Нов център за туристическо обслужване при църквата „Св. Петър и
Павел”;
Паркинг и приемна сграда при църквата „Св. 40 мъченици” и др.;
Последователно изготвяне на ПУП със специфични правила за кварталите на града, както и на населените места.
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2020 – 2021

Създаване на туристически маршрути:
Архитектурен маршрут „Улица Гурко”;
Архитектурен маршрут „Варуша”, включващ църквите „Св. Св. Кирил и Методий” и „Св. Никола” до „Самоводска чаршия”;
Туристически маршрут АЕК ”Самоводска чаршия”, включващ дюкяни,
работилници, музей „Емилиян Станев” и хан „Хаджи Николи“;
Туристически маршрут АМР ”Царевец” - кв. Асенов, включващ и средновековните църкви, Владишки мост и други обекти в кв. Асенов;
Туристически маршрут „Възрожденски училища и църкви” в гр. Дебелец, селата Пчелище, Ветринци, Русаля и др.;
Туристически маршрут „Търновски манастири”;
Туристически маршрут „Средновековие и Възраждане” в гр. Килифарево и др.
Приоритет 6: УПРАВЛЕНИЕ, ПАРТНЬОРСТВА И ВРЪЗКИ
Предвижда се оптимизиране на административния капацитет за прилагане на политики и реализиране на проекти, успоредно с надграждане на
съществуващите традиционно обслужване и електронни услуги за населението. Приоритетната област обхваща и инициативите за публичното
участие и диалог като основен инструмент на ефективното управление.
Акцентира се върху сътрудничеството между университети, научни
центрове и производствата, създаващи синергия за генериране и разпространяване на иновативни подходи в подкрепа на местната социална
среда, икономика и управление.
Продължава работата в посока стимулиране на партньорските мрежи
между общинска власт, образователни институции и бизнес. Подобни
мрежи са необходимото условие за постигане на съответствие между
потребностите на пазара на труда и образователната подготовка. Те са
начин за стимулиране на устойчива заетост.
Темата за партньорствата е продължена с концепциите за активни
партньорства между различните субекти в туристическия отрасъл, в
рамките и извън рамките на общината. Междуобщинското сътрудничество е средство за съвместно действие на общини в съседство на Велико Търново и особено в триградието Велико Търново - Горна Оряховица
- Лясковец.
Значимостта на връзката между образованието и бизнеса е припозната
като европейски и национален приоритет.
Съществена част от управлението и взимането на решения са свързани
с териториалното и селищно устройство. Неговото регламентиране е
основа едновременно, както за съхраняване на териториалните ресурси, културното наследство и природните забележителности, така и за
стимулиране на инвестиционната активност.
МЕРКИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТ 6:

МЯРКА 6.1.
Усъвършенстване на съществуващото административно обслужване чрез
разнообразяване на предоставяните услуги;
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МЯРКА 6.2.
Постигане на добро финансово управление и контрол в организацията чрез спазване на принципите за законосъобразност, икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите;
МЯРКА 6.3.
Подобряване на вътрешния контрол в организацията в съответствие с изискванията на действащото законодателство;
МЯРКА 6.4.
Качествено управление на човешките ресурси в администрацията за постигане
на правилно и рационално използване на бюджетните средства;
МЯРКА 6.5.
Разумно и ефективно управление на общинската собственост и общинските дружества, гарантиращо целесъобразно и максимално изгодно за общината разпореждане с общинско имущество, устойчиво развитие на общинските дружества
и ефективен мениджмънт при стриктна финансова дисциплина за постигане на
стабилен икономически растеж;
МЯРКА 6.6.
Генериране на нови възможности в сферата на културата, бизнеса, образованието и др. с побратимените градове. Развитие на проекти, обмен и трансфер на
умения във всички сфери на обществения живот.
ДЕЙНОСТИ
2020 – 2023

Прилагане на единните стандарти за работа на администрацията и за
качествено обслужване на гражданите и бизнеса;
Предлагане на максимално широк набор от административни услуги
по електронен път – развитие на е-община;
Предоставяне на публични услуги в номенклатура, обем и качество
съответстващи на потребностите при оптимално вложен финансов
ресурс;
Осигуряване на съвременна офис техника и възможност за директна
работа в комуникационната среда на общинската администрация за
кметствата и кметските наместничества;
Създаване на контролно звено по опазване на компонентите на
околната среда;
Стимулиране на активен и открит диалог между местната власт,
неправителствения сектор и бизнеса за постигане на ефективен баланс между публичния и частния интерес;
Междуобщинско сътрудничество за повече инициативи и инвестиции в
сфератанатранспорта,логистикатаиконкурентнитепроизводствавт.ч.
Развитие на споделени услуги;
Реализиране на интегрирани териториални инвестиции;
Разработване на програма за обмен на визити с побратимените градове.
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ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ СА ПОСТИЖИМИ
ЧРЕЗ:
Ефективно управление на финансовите и материални ресурси;
Разширяване на капацитета за проектно финансиране на общински дейности и ефективно усвояване на достъпните фондове;
Продължаване на успешните практики за реализиране на ефективни и
прозрачни форми на партньорство;
Ефективно използване на съвременните финансови инструменти за реализиране на перспективни инвестиционни дейности;
Активно партньорство с институциите на регионално, национално и
международно ниво.

ОБОБЩЕНИЕ
Изброените приоритетни области и мерки за реализация определят предизвикателството пред настоящия мандат на управление – предлагане на разумни и изпълними начини за усвояване на потенциалите и решаване на проблемите
в Община Велико Търново. Водеща философия и този път е съхраняването и
надграждането на вече съществуващите дадености, а най-важните насоки са:
съхранено и популярно историческо и природно наследство, което е
представено в своето многообразие и е фактор за икономическо развитие;
икономически растеж, базиран на разнообразие от допълващи се сектори
и дейности, местната наука и стремежа за баланс между опазването на
ресурсите и стимулирането на продукцията;
продължаване на стремежите за осигуряване на достоен живот на всички
социални групи, качествени образование, здравеопазване и социални услуги;
благоприятни и привлекателни условия за живот в градовете и съхранение на селата;
засилена функция на регионален център и водеща роля в междуобщински
партньорства с български и чужди общини.

Настоящата Програма за управление е внесена за разглеждане от Великотърновски общински съвет в законоустановения срок с вх. № 227/06.02.2020г.
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