
  
ЕВРОПЕЙСКИ  ФОНД  ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ  

 
ПРОЕКТ „ПОДГОТОВКА НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В ГРАД ВЕЛИКО 

ТЪРНОВО ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД” 
 
 На 25.09.2013г. се сключи договор №BG161PO001/5-02/2012/022 между 
Община Велико Търново и Министерство на регионалното развитие за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ в качеството му на Управляващ орган на Оперативна 
програма „Регионално развитие” 2007-2013 по проект: „Подготовка на 
инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период”. 
 
Финансиращ орган:  
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. 
 
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-02/2012 
„В подкрепа  за следващия програмен период”, операция 5.3 “Изграждане на капацитет 
на бенефициенти на ОПРР“, приоритетна ос 5: „Техническа помощ“ по ОП 
„Регионално развитие“ 2007-2013. 
 
Стойност на проекта: 549 960,00 лв. – 100% Безвъзмездна финансова помощ 
 
Продължителност на проекта: 18 месеца; Период 25.09.2013г. – 25.03.2015г. 
 
Цели на проекта: 
 
Основната цел: Укрепване на капацитета на Община Велико Търново за успешно 
участие в изпълнението на Оперативната програма за регионално развитие за периода 
2014-2020 г. и усвояване на финансовите ресурси по СФ. 
 
Конкретни цели: 
• Предоставяне на техническа помощ за генериране и подготовка на готови 
инвестиционни проекти за Оперативната програма за регионално развитие за периода 
2014-2020 г. 
• Подпомогне на  местните органи в създаването на списък с „готови за финансиране” 
проекти, които да бъдат включени в Интегрирания план за градско възстановяване и 
развитие на Община Велико Търново.  
 
В процеса на подготовка на проектното предложение са избрани 2 зони за 
разработване на 13 инвестиционни проекти:  

 
- В Зоната с преобладаващ социален характер е предвидена подготовка 5 

(пет) инвестиционни проекти: 2 за градска среда; 2 за образователна 
инфраструктура и 1 за културна инфраструктура.  
 

- В Зоната на публични функции с висока обществена значимост е 
предвидена подготовката на 8 (осем) инвестиционни проекти: 5 за градска 

Този документ е създаден в рамките на проект „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за 
следващия програмен период ”, 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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среда; 2 за образователна инфраструктура и 1 за културна инфраструктура. 
Прилагането на интегриран териториален подход ще допринесе за създаване  на 
ясна система от взаимосвързани действия между обектите на бъдеща 
интервенция: елементи от градската среда, образователната и културната 
инфраструктура. Обектите попадат в обхвата на одобрените зони за въздействие, 
одобрени от проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и 
развитие в обхвата на три зони в гр. Велико Търново” (ДБФП № 
BG161РО001/1.4-07/2010/008). 
 

Списък на обектите: 
 

 

Наименование на 
обекта 

Зона за 
въздействие 
от ИПГВР 

 
Съответствие с териториалния обхват на 

зоната 

1 

Обект 1. Градска среда в 
ж.к. „Чолаковци” 

Зона с 
преобладаващ 
социален 
характер  

Адрес: град Велико Търново, кв „Чолаковци” ,  
Координати: кв. 18,УПИ №№ІІ,VІІІ, ІХ,VІ, кв. 1 , УПИ №№ 
ІХ, VІІІ, ІІІ, ХVІІ-106, ХІІІ, ХІV, ХІІ, кв. 17, УПИ №№ ІІ и ІІІ, 
кв.2, УПИ І, кв.12, УПИ І и ІІ, кв. 15, УПИ І, кв3, УПИ №№ 
V83, І82, ІV, VІІ, VІ, ІІ, ІІІ29, кв.4, УПИ І, кв.5, УПИ І и ІІ, 
кв.8, УПИ І, кв.702, УПИ №№ І-ІV, кв.701, кв.15А, кв.1501, 
кв.7, кв.6, кв.14 

2 

Обект 2. Пешеходна алея 
между ж.к. „Чолаковци” и 
ж.к. „Бузлуджа” 

Зона с 
преобладаващ 
социален характер  

Адрес: град Велико Търново, 
Координати: Идентификатор № 10447.24.49 по КК на града 
 

3 

Обект 3. ОДЗ „Рада 
Войвода”  

Зона с 
преобладаващ 
социален характер  

Адрес: град Велико Търново, улица „Рада Войвода” №11 
Координати:  УПИ ІV кв. 7 
 

4 

Обект 4. СОУ „Владимир 
Комаров”  

Зона с 
преобладаващ 
социален характер  

Адрес: град Велико Търново, улица „Бяла Бона” № 9 
Координати: УПИ І, кв. 4 
 

5 

Обект 5. Народно читалище 
„Създание – 1936”  

Зона с 
преобладаващ 
социален характер  

Адрес: град Велико Търново, улица „П. Пармаков“№1 
Координати: УПИ ХІІ кв.1 
 

6 

Обект 6. Градска среда в 
старата градска част 

Зона на публични 
функции с висока 
обществена 
значимост  

Адрес: град Велико Търново,Координати: ул. Независимост, 
ул. Стефан Стамболов, ул. Генерал Гурко, ул. Колю Фичето, 
ул. 10-ти февруари, ул. Пролет, ул. Митрополит Панарет 
Рашев, ул. Велчо Джамджията, ул. Александър Добринов, ул. 
Велчо Джамджията, ул. Ефрем Попхристов, ул. Д-р Лонг ул. 
Крайбрежна ул. Максим Райкович, ул. Тунел, ул. Иван Вазов, 
ул. Читалищна, ул. Йордан Инджето, ул. Христо Иванов 
Войводата, ул. Михаил Кефалов /стълбище към ул. Чиалищна 
/, ул. П. Богданов, ул. Христо Иванов,  ул. Шейново, ул. Киро 
Толешков, ул.  8 – ма дружина, ул. Цани Гинчев, ул. 
Силвестър Пенов, пл. Съединениеул. Георги Сава Раковски, 
ул. Георги Мамарчев, ул. Поп Матей Преображенски, пл. 
Самоводски пазар, ул. Въстаническа, ул. Капитан Дядо 
Никола, ул. Драгоман, ул. Медникарска, ул. Кирил и 
Методий, ул. Поборническа, ул. П.Р. Славейков  

7 

Обект 7. Реконструкция и 
рехабилитация на 
изгледните площадки по ул. 
„Стефан Стамболов” 

Зона на публични 
функции с висока 
обществена 
значимост  

Адрес: град Велико Търново, ул. Стефан Стамболов № 1-67 
Координати: кв. 280, УПИ VІ, ПИ898, кв. 280, УПИ VІІІ ПИ 
906 

Този документ е създаден в рамките на проект „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за 
следващия програмен период ”, 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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8 

Обект 8. Реконструкция на 
обществената тоалетна на 
ул. „Георги Сава Раковски” 
№ 29 

Зона на публични 
функции с висока 
обществена 
значимост  

Адрес: град Велико Търново, улица „Георги Сава Раковски” 
№29 
Координати: УПИ VІІ – 762, кв.278 
 

9 

Обект 9. Площад 
„Съединение” 

Зона на публични 
функции с висока 
обществена 
значимост  

Адрес: град Велико Търново 
Координати: кв. 309, ПИ 6208 и ПИ 2286 
 

10 

Обект 10. Изграждане на 
обществен паркинг на ул. 
„Крайбрежна” 

Зона на публични 
функции с висока 
обществена 
значимост  

Адрес: град Велико Търново, ул. "Крайбрежна"Координати: 
УПИ ІV кв.329А 

11 

Обект 11. ОДЗ „Пролет” Зона на публични 
функции с висока 
обществена 
значимост  

Адрес: град Велико Търново, улица „Иван Вазов” №5 
Координати: УПИ 2308 кв. 310 
 

12 

Обект 12. Хуманитарна  
гимназия  "Св. Св. Кирил и 
Методий"  

Зона на публични 
функции с висока 
обществена 
значимост  

Адрес: град Велико Търново, улица „Михаил Кефалов” №2 
Координати: кв. 328, ПИ 2090 
 

13 

Обект 13. Музей 
„Възраждане и учредително 
събрание”, Археологически 
музей, Народна библиотека 
„П.Р.Славейков”  

Зона на публични 
функции с висока 
обществена 
значимост  

Адрес: град Велико Търново, улица „Иванка Ботева” №2. 
Координати: УПИ VІІІ кв. 278 
 

 
Очаквани резултати:  
 
1.Изработен работен проект „Подобряване на градската среда в ж.к. "Чолаковци”, 
съгласуван с всички експлоатационни дружества(1бр.); 
 
2.Изработен работен проект „Реконструкция на пешеходната алея между ж.к. 
„Чолаковци” и ж.к. „Бузлуджа”, съгласуван с всички експлоатационни дружества(1бр.); 
 
3.Изработен работен проект „Реконструкция на ОДЗ „Рада Войвода“ и внедряване на 
мерки за енергийна ефективност”  (1 бр.), 
 
4. Изработен работен проект „Реконструкция на СОУ „Вл.Комаров” (1 бр.) , съгласуван 
с всички експлоатационни дружества; 
 
5. Изработен работен проект Реконструкция на Народно читалище „Създание – 1936" и 
внедряване на мерки за енергийна ефективност (1 бр.) , съгласуван с всички 
експлоатационни дружества; 
 
6. Изработен работен проект „Подобряване на градската среда в старата градска част в 
гр.Велико Търново”, съгласуван с всички експлоатационни дружества – (1 бр.) 
 
7. Изработен работен проект „Реконструкция и рехабилитация на изгледните площадки 
по ул. "Стефан Стамболов”, съгласуван с всички експлоатационни дружества – (1 бр.) 
 

Този документ е създаден в рамките на проект „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за 
следващия програмен период ”, 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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8. Изработен работен проект „Реконструкция на обществена тоалетна на ул. „Георги 
Сава Раковски” №29, съгласуван с всички експлоатационни дружества – (1 бр.) 
 
9. Изработен работен проект „Подобряване на градската среда на площад "Съединение" 
в гр. Велико Търново”, съгласуван с всички експлоатационни дружества – (1 бр.) 
 
10.Изработен работен проект „Изграждане на обществен паркинг на ул. „Крайбрежна“, 
съгласуван с всички експлоатационни дружества – (1 бр.) 
 
11.Изработен работен проект „Реконструкция на ОДЗ „Пролет” и внедряване на мерки за 
енергийна ефективност” , съгласуван с всички експлоатационни дружества; 
 
12.Изработен работен проект „Реконструкция на Хуманитарна гимназия „Св.Св.Кирил 
и Методий” и внедряване на мерки за енергийна ефективност” , съгласуван с всички 
експлоатационни дружества; 
 
13.Изработен работен проект „Реконструкция на Музей „Възраждане и учредително 
събрание”, Археологически музей и Народна библиотека „П.Р.Славейков“ и внедряване 
на мерки за енергийна ефективност” (2 бр.) , съгласуван с всички експлоатационни 
дружества; 
 
 
             Съгласно изискванията в Насоките за кандидатстване по настоящата схема, 
проектът предвижда извършването на процес на широко обществено обсъждане, както 
и да бъде публикувана информация на интернет-страницата на Община Велико 
Търново.  
 

Този документ е създаден в рамките на проект „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за 
следващия програмен период ”, 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. 
 
 


