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І. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Настоящият доклад „Финансиране и капитализация на резултатите от проекта“ е 

разработен от ДЗЗД „СЪНИ И ПАРТНЬОРИ“ град София, съгласно Договор № 

SEE/B/0006/4.3/X-U06/ 19.03.2014 г. с предмет „Начин на финансиране на културните 

паметници (Транснационален обмен на информация, системен анализ) по проект 

„CultTour – културното /градинско/ наследство като фокусни точки за устойчив 

туризъм”.  

Проектът CultTour – културното (градинско) наследство като фокусни точки за устойчив 

туризъм, се осъществява благодарение на програмата за междурегионално 

сътрудничество INTERREG IV В, финансирана от Европейския съюз (ЕС), в рамките на 

Европейско териториално сътрудничество (ETC) и Оперативна програма за 

Транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа (SEE), съфинансирана от 

Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). 

Настоящият документ представя резултатите от работни пекети 7.1, 7.2 и  7.3 за 

България.  Общата стратегия за развитие на регионалния туризъм в съответствие с 

принципите на  околната среда и устойчивост на резултатите от проучванията, са 

информационната база за дейност 7.2 и 7.3, заедно с резултатите от дейност 6.2.  

Като се има предвид, че 2014 г. е началото на нов програмен период за европейските 

фондове, информацията относно новите условия и приоритети за финансиране не са 

окончателни и предлаганите проектите са съобразени с публично достъпните 

източници на информация. Предложените интегрирани проекти са съобразени със 

следните стратегически документи на Община Велико Търново: Интегриран план за 

градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 г. на град Велико Търново; Общински 

план за развитие на Община Велико Търново за периода 2014 – 2020 година, както и с 

разработените доклади от партньорите по проекта. 

Като резултат са идентифицирани три типа проекти, които са описани подробно в 

настоящия документ:  

1-ви интегриран  проект - КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО  

2-ри  интегриран  проект - ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО  

3-ти интегриран  проект – СЪЗДАВАНЕ НА ПАРТНЬОРСКИ МРЕЖИ  
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ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 

Велико Търново е град феномен.  Тук всяка стъпка измерва вечността - наслагват се 

исторически пластове от Праисторията, Античността, Средновековието и 

Възраждането. Високата културна стойност се допълва от сложния и многостранен 

обмен на влияния като кръстопът между Изтока и Запада. Градът е уникална симбиоза 

между архитектура и природа и средище на живи традиции, културно и духовно 

общуване. Един от десетте български градове-музеи.  

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. 

В периода от 2014 до 2020 г. ще бъдат реализирани проекти, свързани с  

модернизиране на техническата инфраструктура и изграждане на инфраструктурата на 

информационното общество, защита на околната среда и културното наследство, 

развитие на културните институции, подобряване качествата на градската среда, за да 

могат да се привличат инвестиции и града активно да участват в конкурентната среда и 

културния и икономически обмен между градовете в границите на Европейския съюз. 

Една от важните цели в развитието е да се използва капацитетът на града за даване на 

тласък за развитието в цялата територия на региона, в който попада, чрез интегриране 

на околната територия и постигане на икономическо, социално, пространствено 

сближаване. 

На територията на град Велико Търново за периода 2014 – 2020 г. е предвидено да 

бъдат реализирани следните проекти: 

Градската инфраструктура. Предвидено е изграждане на Достъпна архитектурна среда 

и подобряване безопасността на движението, и видеонаблюдение на пешеходни и 

зелени пространства (рампи, сигнални сфетофарни уредби, пешеходни пространства и 

зони за отдих и социална инфраструктура; поставяне на съоръжения за спиране 

паркирането по тротоари на главните улици (колчета, изолираща растителност).  

 Реновиране на пешеходни пространства - 4 площада с площ 4 505 кв. м; 

 Рехабилитация на 1500 кв. м алеи,  30 000 кв. м улици и 4500 кв. м тротоари; 
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 Изграждане на паркинги и подземни гаражи; 

 Изграждане на велоалеи и велостоянки;  

 Развитие на енергоспестяващ и екологичен градски транспорт; 

 Реконструкция на съществуващи публични пространства - над 250 000 кв. м, 

(паркоустрояване, благоустрояване, изграждане на пешеходни алеи и поставяване на 

градско обзавеждане в публичните пространства); 

 Построяване на 3 нови детски площадки. 

Туристическата 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 30 000 кв. м; 

 Реконструкция на стари автентични елементи на градското обзавеждане; 

 Реконструкция на 3 обществени паркинга 

Предизвикателства за реализиране на инвестиционни проекти в градската и 

туристическата инфраструктура: 

 Засилено глобално търсене на културен туристически продукт, експлоатиране на 

концентрацията на множество културни природни ценности, особено високо по 

културния коридор Букурещ-Русе-Велико Търново-Стара Загора; 

 „Завладяване“ на нови открити пространства за култура, чрез възстановяване и 

реновиране на културното наследство с фокус върху ансамбли на културни паметници 

и паркове и създаване на микропространства сред недотам приветливите квартали на 

Велико Търново (извън централната градска част).  

Предложеният интегриран проект обхваща различни под-проекти, свързани с  

рехабилитация и ревитализация на избрания Пилотен обект Местността „Боруна“ и 

възможностите за популаризиране на културно – историческото и природно 

наследство с цел развитие на устойчив туризъм и повишаване атрактивността на 

района. 
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ПИЛОТЕН ОБЕКТ:  

МЕСТНОСТТА „БОРУНА“, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, БЪЛГАРИЯ 

ПИЛОТНО МЯСТО ПАРК „БОРУНА“ 

 

Живописно изваяният, от завоя на река Янтра, хълм „Боруна“ е разположен в 

централната градска част и е сред най-впечатляващите и атрактивни гледки във Велико 

Търново. Приличащата на огромен кораб природна забележителност остава 

незастроена чак до 20-те години на миналия век. 

 

Природни дадености 

Местността „Боруна“ е заобиколена от защитена зона „Река Янтра“ за опазване на 

природни местообитания и дива флора и фауна. Тя обхваща водното течение и 

бреговете на реката, а предмет на опазване са множество местообитания, растителни и 

животински видове, които могат да бъдат срещнати в района на „Боруна“.  
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Стамболовият мост 

 

С изграждането на Стамболовия мост, в края на XIX век, започва нейното 

социализиране. Местността придобива облика на културно и историческо средище 

едва през 80-те години на миналия век. Мостът е построен през 1892 г. по идея на един 

от най-големите български политици и държавници - Стефан Стамболов. Проектът е на 

един от най-известните по онова време архитекти - италианеца Джовани Мосути и е 

изцяло от желязо и бетон. Стамболовият мост е първата проява на модерното 

европейско мостостроене не само в новоосвободената българска държава, но и на 

целия Балкански полуостров. 
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Паметникът Асеневци 

 

През 1985 година във връзка с 800-годишнината от въстанието на търновските братя 

боляри Петър и Асен и възстановяването на българската държава в парка е издигнат 

внушителен монумент. Той е посветен на четирима от най-великите българи на 

Средновековието – царете Петър, Асен, Калоян и Иван Асен II, при чието управление 

държавата ни е сред водещите сили в тогавашна Европа. Пътят към него минава през 

Стамболовия мост, а от самия паметник се разкрива великолепна гледка към къщите 

на Стария град, разположени на отсрещния хълм, както и към разстилащата се шир от 

зеленина и сините води на река Янтра.  
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Художествена  галерия „Борис Денев“ 

Сградата е публична общинска собственост, въведена в експлоатация през 1928 г. От 

2002 година тя носи името на известния търновски художник Борис Денев, 

обезсмъртил в десетки платна невероятната красота на родния град. Сградата на 

галерията е основно реконструирана през 1985 г. и предлага поглед към историята на 

българското изкуство. 
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ІІ. ПРОУЧВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г. 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 е интегрирана оперативна 

програма, насочена към постигане на целите на градската политика в България и 

допринасяща за регионалните измерения на секторните политики от регионално 

значение, включени в Споразумение за партньорство. Основен принцип на програмата 

е прилагането на интегриран териториален подход. Нуждата от този подход се 

обуславя от регионалните различия между България и средностатистическите региони 

на ЕС и от напредналия процес на развитие на в посока София и 6-те големи града, 

което в дългосрочен план води до сериозни неравенства в страната, неизползване на 

потенциала на територията и увеличена миграция към големите центрове и други 

страни от ЕС. Настоящият териториален модел е една от основните предпоставки за 

демографската криза и за процесите на обезлюдяване на периферните части на 

страната. Следователно е необходимо да бъде подкрепен моделът на умерен 

полицентризъм, дефиниран в Националната концепция за пространствено развитие 

2013-2025 (НКПР) и в регионалните планове за развитие. Моделът определя 

пространствена политика, която стимулира основните центрове. 

ОПРР 2014-2020 е предназначена да отговори на най-належащите нужди на страната и 

да допринесе за изпълнението на специфичните препоръки на Съвета за страната и на 

националните цели по стратегията Европа 2020. 

ОПРР 2014-2020 е предназначена да отговори на най-належащите инфраструктурни 

нужди, установени в най-важните национални стратегически документи и да 

допринесе за постигането на техните цели и приоритети, както следва:  

Съответствие със стратегията на ЕС за Дунавския регион 

България е координатор на приоритетна област 3 „Насърчаване на дейностите в 

областта на културата и туризма и преките контакти между хората“. В този смисъл по 

Приоритетна ос 5 „Регионален туризъм“ на ОПРР 2014-2020 г. се предвижда подкрепа 
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за опазване и популяризиране на културното и природното наследство от световно и 

регионално значение.  

ОПРР ще подкрепи постигане на целите на приоритета по които е координатор и като 

цяло на Дунавската стратегия, чрез реализирането на отделни проекти за подкрепа на 

културното и природно наследство в дунавския регион. 

Чрез подкрепата за развитието на градовете от Северозападен и Северен централен 

район от ниво 2 за реализирането на интегрирани проекти за градско развитие и 

посредством останалите приоритетни оси, косвено ОПРР ще спомогне за постигане и 

на останалите цели и приоритети на Дунавската стратегия, както следва: 

 По приоритетна ос 1 – “Подобряване на мобилността и мултимодалността“ с 

инвестиции по Приоритетна ос 6 „Регионална пътна инфраструктура“ на ОПРР. 

 По приоритетна ос 6 – „Опазване на биологичното разнообразие, ландшафтите и 

качеството на въздуха и почвите“ с интервенции по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и 

интегрирано градско развитие“ на ОПРР. 

 По приоритетна ос 7 – „Развитие на обществото на знанието (научни изследвания, 

образование и ИКТ)“ с подкрепа по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано 

градско развитие“ и приоритетна ос 2 „Регионална образователна инфраструктура“ на 

ОПРР. 

 

ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ” 

Инвестиционен приоритет 2.  Действия за подобряване на градската околна среда, за 

съживяване на градовете, за възобновяване и обеззаразяване на терените за 

вторично застрояване (включително преструктурираните зони), намаляване на 

замърсяването на въздуха и насърчаване на мерките за намаляване на шума 

Градската среда се явява основният интегриращ фактор за проектите за градско 

развитие. Развитието и обновяването на градската околна среда е от важно значение 

за качеството на живот и привлекателността на градовете. Основен извод от Социално-

икономическия анализ за нуждите на ОПРР 2014-2020 е ниското качество на градската 

среда, благоустройството и публичната инфраструктура на голяма част от българските 

градове. Идентифицира се цялостна необходимост от благоустрояване на физическата 
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инфраструктура на градовете, което ще надгради и допълни мерките, изпълнявани по 

ОПРР 2007-2013. 

Един от основните недостатъци на градската среда е липсата на възможност за 

безпрепятствено придвижване по улиците и на нормален достъп за хора с увреждания 

до административни сгради, паркове, развлекателни и спортни комплекси, което 

допълнително задълбочава проблема със социалната изолация на тази група от 

населението. 

Инвестиционен приоритет 4. Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, 

която допринася за националното, регионалното и местното развитие, понижаване 

на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаване на 

социалното приобщаване чрез подобряване на достъпа до обществени, културни и 

развлекателни услуги и преминаването от служби на институционално равнище към 

служби на местно равнище 

Обектите, свързани с културата играят ключова роля за градския живот. Лошото 

състояние на материалната база неминуемо води до цялостно влошаване на 

качеството на услугите в областта на културата. Единични и изолирани са случаите, в 

които е помислено за подобряване на достъпа за хора с увреждания – не само чрез 

достъпна архитектурна среда, но и чрез съвременни аудио-визуални техники, насочени 

към тази група от населението. 

Ето защо чрез инвестициите в културна инфраструктура се цели повишаване на 

атрактивността на културните обекти, с оглед насърчаване участието в културния живот 

на населението като фактор за социално сближаване и интеграция на онези членове на 

обществото, които по една или друга причина са в уязвимо и неравностойно 

положение. 

Отчетен е и потенциалът на културните институции за генериране на приходи и 

възможността за възвръщаемост на инвестициите. Интервенциите в културна 

инфраструктура ще окажат стимулиращо въздействие върху заетостта в сферата на 

услугите и ще насърчат развитието на нови форми на заетост в областта на занаятите и 

творческите индустрии. В резултат ще се постигне устойчиво градско развитие и ще се 

създадат предпоставки за интелигентен и приобщаващ растеж. 
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ПРИОРИТЕТНА ОС 5 РЕГИОНАЛЕН ТУРИЗЪМ  

Петата приоритетна ос е насочена към опазване, популяризиране и развитие на 

културното наследство, чрез развитие на регионалния туризъм. В проекта на 

Стратегията за устойчиво развитие на туризма в България с хоризонт 2030 г. като 

стратегически цели са посочени опазването и ефективното използване на 

туристическите ресурси (вкл. културните); увеличаване на дела на специализираните 

видове туризъм, вкл. културен (във всичките му форми - исторически,  археологически, 

етнографски и поклоннически) и стимулиране на интегрираното регионално развитие 

на туризма. 

Дейностите, подкрепяни по Приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Региони в 

растеж” 2014-2020, са насочени към реализиране на основните стратегически цели, 

заложени в проекта на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в България с 

хоризонт 2030 г., което ще доведе до адекватна реализация на неизползваните 

възможности на културния туризъм и до неговото устойчиво развитие, като се отчитат 

предимствата на многообразието, уникалността и 

автентичността на ресурсите, за да се постигне баланс между развитието на културния 

туризъм и опазването на ресурсите. 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 Г.“ 

Представянето на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ е от гледна точка 

приложимостта й към предвидените проекти. 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.) е една от 

оперативните програми на Република България, изготвяни в изпълнение на Стратегия 

„Европа 2020“ на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Тези три 

взаимно допълващи се приоритета  предполагат изграждане на икономика, основана 

на знания и иновации,  насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна 

икономика с по- ефективно използване на ресурсите и стимулиране на икономика с 

високи  равнища на заетост, която да доведе до социално и териториално  сближаване.  
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ОПОС 2014 – 2020 г. е насочена предимно към изпълнение на приоритета за устойчив 

растеж на стратегия „Европа 2020“ и по-специално на следните елементи от 

определението за устойчив растеж:  

 изграждане на по-конкурентоспособна нисковъглеродна икономика,  в която 

ресурсите се използват по ефикасен и устойчив начин;  

 опазване на околната среда, намаляване на емисиите и BG 5 BG предотвратяване на 

загубата на биоразнообразие;  

 възползване от водещата позиция на Европа в разработването на нови екологични 

технологии и производствени методи. 

ОПОС подкрепя активно изпълнението на макрорегионалната стратегия на ЕС за  

развитие на Дунавския регион. Изпълнението на програмата ще допълва в пълна  

синергия, но и ясна демаркация приоритетите на Дунавската стратегия, както и  

Механизма за свързаност на Европа, ТГС България-Румъния и  транснационална 

програма „Дунав“. В тази връзка, в ОПОС ще бъдат включени проекти,  които покриват 

целите на стратегията, като ще взимат предвид и ще отчитат резултатите  и 

допълнителните нужди по отношение изпълнението на проектите Дунавски паркове 

1.0  и 2.0. Успешното участие на България в Дунавската стратегия изисква непрекъснато 

осъществяване на дейности от различни ведомства и координация между тях за 

изпълнение на общ план за действие на всички заинтересовани страни, с ясно 

дефинирани отговорности и конкретни задачи. Към настоящия момент са създадени 

Национален механизъм за координация на участието на България в Стратегията на ЕС 

за Дунавския регион. В тази връзка са създадени съвместни експертни работни групи 

по специфични цели към Стратегията за изграждане и поддръжка на инфраструктура, 

както и за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Дунавския 

регион.  
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ПРИОРИТЕТНА ОС 3 „НАТУРА 2000 И БИОРАЗНООБРАЗИЕ“  

За постигане на съответствие с Директива 92/43/ЕИО, Директива 2009/147/ЕО и 

Стратегия за биоразнообразието в ЕС 2020 (Цел 1 и 2) ще се инвестира в:  

Приоритетна ос 3 на ОПОС предвижда финансов ресурс по отношение на посочените 

предизвикателства „Подкрепа за устойчивото управление и възстановяването на 

мрежата НАТУРА 2000, възстановяване и опазване на влажните зони и реките, 

изготвяне на планове за управление, изграждане на капацитет за органите, отговорни 

за НАТУРА 2000, както и за повишаване на осведомеността сред различните 

заинтересовани страни“ и „Преустановяване на загубата на биологично разнообразие“. 

Определените в приоритетната ос мерки се основават на Националната приоритетна 

рамка за действие за Натура 2000 (НПРД) и Стратегията на ЕС за биологичното 

разнообразие до 2020 г. и националното законодателство. 

През 2014-2020 г. ще се финансират дейности, релевантни на планираните по 

настоящия проект: 

Приоритет 1: Управленско планиране на защитените зони от мрежата НАТУРА 2000  

Изготвяне/ актуализиране/ хармонизиране на планове и други стратегически 

документи 

Разработване и/или актуализиране на планове за управление или други релевантни 

документи (вкл. научни изследвания, проучвания на нуждите от планиране и 

изпълнение, базирано на солидни познания); Хармонизиране на 

планови/стратегически документи, относими за една и съща територия, например: 

 Прилагане на иновативни методи за съвместно управление в съответствие със 

съвременните принципи на биосферните паркове и резервати (БР) и паркове 

съобразно Севилската стратегия за БР по програмата „Човекът и биосферата” на 

ЮНЕСКО; 

 Проучване на възможностите за съвместяване на целеви територии от Натура 2000 с 

изискванията на Севилската стратегия за БР и евентуално изготвяне на номинации за 

обявяването им като БР по Програмата „Човек и биосфера“. 
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Бенефициенти: държавни органи и техните поделения в сферата на своята 

компетентност (напр. МОСВ, МЗХ, ДНП, РИОСВ, ДПП), общини и сдружения на 

общини, научни и академични институти, НПО, органите за управление и 

администриране на ЗЗ. 

Приоритет 2: Устойчиво управление на защитените зони от мрежата НАТУРА 2000:  

Инвестиции в консервационни дейности за поддържане/подобряване на  

природозащитното състояние на видове и природни местообитания.  

Изпълнение на дейности, заложени в ПУ или други релевантни документи и  Планове 

за действие.  

Възстановяване на природни местообитания и местообитания на видове  например 

чрез:  

 Реинтродукция и разселване на Натура 2000 видове, където е приложимо;  

 Възстановяване на стари меандри и речни корита;  

 Повишаване на резистентността на влажните зони към ефектите от  изменението в 

климата чрез изпълнение мерки за поддържане на водния  режим;  

 Защита и поддържане на заблатени местности;  

 Възстановяване и поддържане на влажни зони, вътрешни водоеми, места  за 

размножаване и миграционни пътища на мигриращи видове, в т.ч. и на  

„трансгранични влажни зони” по смисъла на Рамсарската конвенция, вкл.  чрез 

изграждане и поддържане на обекти на зелената инфраструктура;  

 Пилотни проекти за възстановяване на типове природни местообитания;  

Бенефициенти: структури на МОСВ и МЗХ, органите за управление и  

администриране на ЗЗ, НПО, общини.   

Изграждане и поддържане на инфраструктура, необходима за  възстановяване на 

природни местообитания и видове.   

Бенефициенти: Общини, НПО, МЗХ, МОСВ/ органите за управление и  

администриране на ЗЗ 

Приоритет 4: Изграждане, развитие и поддържане на споделена визия за 

екологичната мрежа НАТУРА 2000 в България: Организация и провеждане на 

иновативни екологични събития.  
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Организация и провеждане на атрактивни, иновативни форми на събития на местно 

и/или национално ниво;  

Бенефициенти: НПО и местни власти   

Планиране и провеждане на поддържащи информационни кампании, насочени към 

заинтересованите страни.  

Задържане на интереса на заинтересованите страни върху темата „НАТУРА 2000“, като 

се предвижда организацията и изпълнението на общо 25 регионални  поддържащи 

кампании по специфични теми. Индикативният обхват на мярката  включва проучване 

на потребностите от информация, организиране и провеждане  на комуникационни 

събития, прилагане на подходи за работа с медии.  

Бенефициенти: НПО, местни и регионални власти  (ЕФРР) 

 

 
ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО (ТГС)  

РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ  

Представянето на Програмата за трансгранично сътрудничество (ТГС) България - 

Румъния е от гледна точка приложимостта й към предвидените проекти (ЕФРР) 

Община Велико Търново попада в обхвата на Програма за ТГС  България-Румъния. 

 

Приоритетна ос 2: Околна среда – Устойчиво използване и опазване на природните 

ресурси и на околната среда и повишаване на ефективното управление на риска в 

трансграничния регион 

2.1 Разработване на съвместни системи за управление за опазване на околната среда 

 Подобрение на опазването и запазването на природата в трансграничния регион 

 Подобрение на обществената информираност относно управление и опазване на 

околната среда. 

2.2 Развитие на съвместна инфраструктура и служби за предотвратяване на 

естествените и причинени от човешка дейност кризи, включително съвместни служби 

за реагиране при извънредни ситуации 

 Съвместно предотвратяване на естествени и технологични рискове; 

 Съвместни дейности за ранно предупреждение и реагиране при извънредни 

ситуации; 
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Приоритетна ос 3: Икономическото развитие и социално сближаване чрез съвместно 

определяне и насърчаване на относителните предимства на региона 

3.1 Подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество и подобряване на 

регионалния образ и идентичност 

 Подкрепа за развитието на трансгранична бизнес инфраструктура и насърчаване на 

сътрудничеството; 

 Съвместно изграждане на мрежи за насърчаване на чуждестранни инвестиции и 

създаване на положителна регионална идентичност и образ; 

 Насърчаване на трансгранични туристически мрежи и разнообразяване на 

съществуващите трансгранични туристически услуги; 

 Насърчаване на сътрудничеството между университети, научноизследователски 

центрове и бизнеса в областта на научно-развойна дейност и иновации; 

 Съвместен маркетинг и реклама на трансграничните продукти; 

3.2 Сътрудничество за развитие на човешките ресурси – съвместно развитие на 

уменията и знанията 

 Подкрепа за трансграничния обмен на информация относно възможности за работа; 

 Развитие на трансгранични образователни услуги за заетост във връзка 

интегрираните пазарни нужди; 

 Развитие на трансгранични връзки и обмен между образователните/обучителни 

центрове; 

3.3 Сътрудничество от типа „хора за хора” 

 Подкрепа за развитието на гражданско общество и местните общност; 

  Подобрение на местното управление; 

 Увеличаване на образователния, културния,здравния, младежкия и спортния обмен; 

 

Разработване и реализиране на съвместни проекти с град Авриг, Румъния след 

одобрение на Програмата за трансгранично сътрудничество (ТГС) Румъния – 

България. 
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ІІІ. ИНТЕГРИРАНИ ПРОЕКТИ В ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 

Проект CultTour подпомогна подготовката на кандидатурата на Велико Търново за 

Европейска столица на културата през 2019 г.  

Подготовката на кандидатурата на Велико Търново за европейска столица на културата 

и изготвянето на Стратегия за развитието на културата на територията на Община 

Велико Търново с времеви хоризонт (2014 – 2025 г.) спомогна за дефиниране на 

следните предизвикателства, които градът трябва да преодолее, подготвяйки се за 

2019 г. 

 Повишаване показателите на предлагания културен продукт, качество и 

приложимост на творческите умения и новаторското мислене, свободен достъп и 

повишаване на участието в културния живот на града, икономически ефективното 

използване на ресурсите. Тези предизвикателства са не само важна част от пътя за 

постигане на целите на стратегия „Европа 2020” за  интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж, но и за формиране на нови показатели за техния напредък.  

 Изграждане и реновиране на инфраструктура за културни събития. Велико 

Търново има остра необходимост от зали, сграда за нова библиотека (втората по 

големина библиотека се намира в града), културни центрове в периферията на града, 

които да дават възможност за създаване на качествен културен продукт, създаване на 

нови интерактивни пространства в неизползвани сгради, наследени от миналото 

(Старото военно училище, разположено в центъра на града, старата поща, 

индустриални сгради и др.) Не се предлагат достатъчно възможности за алтернативни 

културни пространства и изява на млади творци за техните дебюти. Има наличие на 

изоставени обществени пространства, които могат да се превърнат в пространства за 

предлагане на културни продукти и услуги. (Дейностите са планирани в Интегрирания 

план за градско възстановяване и развитие на град Велико Търново от 2014 до 2020 г.) 

 Изграждане на качествена градска среда чрез обновяване на изоставени градски 

зони за бизнес и услуги, повишаване качеството на важните публични пространства в 
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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. (Дейностите са планирани в 

Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Велико Търново от 

2014 до 2020 г.) 

 Партньорства и създаване на една общност. Специфична особеност на Велико 

Търново е неговата мултиобщностноост (на студентите, на творците, на английските 

заселници и др.), които функционират поотделно, но не и заедно. Сериозно 

предизвикателство през периода до 2020 г. е постигане на нужната „заедност“ в 

реализиране на културните политики на града и запазване на творческата им 

идентичност. Постигане на между-институционалната и междусекторна комуникация, 

която да изгражди трайни, ефективни и ефикасни партньорства. 

 Икономическа криза: Въпреки икономическата криза, Община Велико Търново 

отделя близо  продължава да отделя близо 9% от общия бюджет за култура, с които 

стимулира обогатяването на културния календар на града, подпомага реализирането 

на проекти на неправителствените организации, творческите гилдии и др. Средствата 

са ограничени и не дават възможност за устойчиво развитие на утвърдени културни 

събития и тяхното по-добро позициониране на международно ниво. 

Предизвикателството през годините до 2020 е създаването и утвърждаването на 

алтернативни методи за набиране на допълнителни средства, като се проучи и 

използва опита и добрите практики от други европейски градове.  

 Публики и достъп до култура:  Няма достатъчно активни и последователни 

политики, които да привличат нови публики, включително и чрез образователни 

програми и използване на нови технологии, активно партньорство с медиите.   

 Реклама: Велико Търново е исторически, културен и туристически център. Но е 

необходимо изграждането на разпознаваем образ на международно ниво и като 

център за съвременно изкуство. Необходимо е да се реализират системни и активни 

дейности в позиционирането на града, както на национално, така и на регионално и 

международно ниво. При възможност да се реализира настоящия проект, рекламната 

кампания трябва да се разгърне и в посока – град, в който се твори щастие. 
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Целите на града за 2019 година 

 Да постигнем положителна, видима и измерима промяна на всеки човек и 

обществото като цяло във Велико Търново и региона чрез култура и творчество и да 

повиши самочувствието на местното население. 

 Да предложим на България и Европа модел за постигане на личностно, обществено 

развитие и благополучие. 

 Да се усвоят добрите практики от градове – европейски столици, които да 

подпомогнат позиционирането на Велико Търново като град, запазващ автентичността 

си и даващ простор на съвременното изкуство, чрез реализиране на атрактивна 

културна програма. 

 Да се създадат устойчиви мрежи на различни нива (артисти, културни институции, 

градове и държави, култура, туризъм, бизнес общности, администрация и политика). 

 Да се разработи и промотира програма, която да включва основните характеристики 

на Велико Търново, региона и Европа и отразяваща глобалните тенденции в изкуството 

и културата. 

 Велико Търново да стане разпознаваем фактор в културата и изкуството чрез 

изграждане на успешен публичен имидж извън границите на България. 

 

Беше организиран и проведен информационен ден на културния туризъм за 

представяне перспективите и възможностите за финансиране пред заинтересованите 

страни през месец юни 2014 г. След консултации с Възложителя бе определено за най-

подходящо място – офисът на Туристически информационен център „Царевград 

Търнов“, като контакта точка с потребителите на туристически услуги и чрез промотъри 

в парк „Боруна“. Първото издание на Информационния ден бе проведено паралелно с 

организирания фестивал на парковете на 1 юни 2014 г., за да се постигне максимална 

информираност и да достигне до по-голям брой крайни потребители. Поради лошо 

време се проведе второ издание – на 21 юни 2014 г. 
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1-ВИ ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ - КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

Старият град - символът на Велико Търново е формиран в продължение на столетия.  

От края на ХІІІ в. пр.Хр. са първите тракийски поселения. 

През 102г., с  построяването на Никополис ад Иструм (в близост до Велико Търново), 

завършва териториалната консолидация на Римската империя, а  „моделът” на идеята 

за Обединена Европа съществува в продължение на близо две хилядолетия. Тук през 

IVв. епископ Вулфила създава първата германска азбука /Из „История на готите“ 

Йорданес, 6.век/. Никополис ад Иструм е единственият голям римски градски 

център в България, върху който няма по-късно селище.  

Късна античност ІVв.; Ранновизантийският град Сукидава V-VІІв - на Царевец и Момина 

крепост; Стробългарско селище VIII –Xв. и византийски период ХI-ХІIв. - на Царевец и 

поречието на река Янтра;  Средновековието - столичен период ХІІ-ХІVв. - на Царевец, 

Трапезица, Девинград (Момина крепост) и по поречието на т.н. „Новия град“.  

От 1185г. до 1393г. Търновград е столица на възстановеното българско царство и 

олицетворение на идеята за свещен град на българите до избирането на София за 

столица през 1879 г.  

През XIVв. Царевград Търнов е един от най-големите градове в Европейския югоизток, 

считан за Втори Константинопол и Трети Рим, заради културното си влияние на 

Балканите и целия православен свят. Столица е на възобновената българска държава в 

периода 1185 – 1393 г. 

Градът е главен център на християнството в България и едно от водещите средища на 

Православието през вековете.  

В царствения град са формирани Търновската книжовна, художествена и архитектурна 

школи от които тръгват най-значимите културни послания към православните народи и 

държави. Те са проводници и на достиженията на вековното наследство на Византия. 

Старобългарският език е един от трите класически езика в средновековна Европа, 

заедно със старогръцкия и латинския, а Търново е книжовен център с влияние в цяла 

Европа. 

Османски период – XV-XVIIв.; Възраждане XVI-XIXв. и периодът след Освобождението 

от османско владичество до днес, свързан с разширяване на града в западна посока. 
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След Освобождението (1877г.) във Велико Търново започва да се изгражда 

държавността и политическият живот на съвременна България. Тук се провежда 

Учредителното събрание. Заседава Първото Велико народно събрание 1879г., 

поставило основите за развитието на съвременна България. Тук се приема първата 

българска конституция, наречена Търновска. Тук покълват европейските 

политически идеи – либерализъм, консерватизъм, социалдемокрация; тук се обявява 

независимостта на Княжество България (1908г.). 

През 1955г. град Велико Търново е обявен за архитектурно-музеен резерват. 

Състоянието на културно-историческото наследство на Стария град днес е в резултат на 

продължителни над 100-годишни усилия за неговото спасяване и опазване. 

Конвенцията за опазване на Световното културно и природно наследство (1972) дава 

основания да се счита, че ценностите на Стария град притежават необходимата 

„изключителна общочовешка стойност“ и ако не изцяло, то определени негови обекти 

или зони от територията му, заедно с природната рамка, могат да бъдат номинирани и 

включени в Листата на Световното културно наследство.  

Митове и легенди, смесващи жестокост и романтика, придават загадъчност на града и 

чрез различните изкуства – литература, музика, живопис се вписват в общото 

европейско културно съдържание. 

Историята и наследството са огромен капитал за Велико Търново и региона, но 

градът трябва да гледа и към своето бъдеще, в което основният капитал са 

хората с техните постижения в полето на познанието, културата, начина на 

живот, със способността си да сътворяват и съпреживяват. Тези умения и 

компетентности ще формират новото европейско наследство.  
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1. Интеграция на парк 
„Боруна“ в туристическите 
атракции в регионалните 
културни маршрути  
2.Изграждане на 
необходимата 
инфраструктура за 
туристическите маршрути  
3. Интегрирани проекти в 
областта туризма  
4. Взаимодействие с 
културни събития от местно 
и регионално ниво  

 

1.Въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност в 
Художествена галерия „Борис 
Денев“  
2.Реконструкция на 
Стамболовия мост в парк 
„Боруна“  
3.Реставрация и 
ревитализация на парк 
„Боруна“: пешеходни алеи, 
въвеждане на 
енергоспестяващо 
осветление, поставяне на 
указателни и информационни 
табели, елементи на 
градското обзавеждане  
4.Изграждане на нови 
елементи в парковата среда: 
пешеходен надлез с парк 
Света гора; изграждане на 
две тематични алеи с 
информационни табла на 
тема биоразнообразие и 
история.  
5.Изграждане на съоръжения 
за свободен достъп до 
интернет  

1.Обогатяване на културната 
програма „Арт лято“ и 
Културния календар на 
община Велико Търново със 
събития в парк „Боруна“  
2.Провеждане на музиклни 
концерти, театрални 
представления и фестивали 
на открито;  
3.Културни работилници  

 

 

 

КУЛТУРНО 
НАСЛЕДСТВО 

КУЛТУРНИ 
МАРШРУТИ 

ПАРК "БОРУНА" 

КУЛТУРНИ 
СЪБИТИЯ 
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ОБЩА ЦЕЛ  

Утвърждаване образа на региона като уникална туристическа дестинация на националния 

и международен пазар и да подкрепи, популяризира и увеличи интереса към 

конкурентноспособни туристически атракции на територията на община Велико Търново, 

които ще допринесат ефективно за диверсификация на интегриран регионален 

туристически продукт, намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно 

разпределение на ползите от туризма. Увеличаване броя на посетителите и 

продължителността на техния престой, подобряване на сезонното и териториално 

разпределение на туризма в различните райони и територии, основано на интегрирано 

управление и маркетинг на дестинациите и използване на различни средства, техники и 

системи, осигуряващи ефективна туристическа информация и маркетинг.  

Успешната реализация на комплекса от проектни дейности ще резултира в следните ползи 

за целевите групи: развити конкурентноспособни културно-исторически продукти, 

способни да привлекат значителен брой български и чуждестранни посетители и туристи;  

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:  

 Възстановяване, опазване и валоризация на културното и природното наследство в парк 

„Боруна“ като ресурс за културно, социално, образователно и икономическо развитие на 

град Велико Търново.  

 Изграждане на функционираща инфраструктура за организиране на фестивали и 

културни събития, които привличат туристи, износ на местни продукти, свързани с 

културното и природното наследство. 

 Повишаване на информираността на ниво общност и образование на младите хора за 

ролята на културното и природното наследство, и повишаване на тяхната информираност 

за индивидуалната отговорност да участва в защитата или контрола на културните 

ценности  

 

ОСНОВЕН АКЦЕНТ – „ПАРК БОРУНА“ 

В рамките на проект CultTour е извършено екологично обследване на парка, 

разработен е идеен проект за подобряване инфраструктурата на парк „Боруна“ 

(подобряване на достъпността, осветеността и благоустрояване на средата). 

Извършено е обследване за енергийната ефективност на Художествената галерия 
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„Борис Денев“. Разработени са препоръки към местната администрация за възможните 

модели на управление. Според изготвения доклад за развитието на туризма е 

необходимо усилията на местната власт да се насочат към допълване на 

туристическата инфраструктура (указателни табели, пътни знаци, информационни 

табла и др.) и прилагане на успешни европейски практики за генериране на приходи от 

увеличения туристически поток.  

 

Интегрираният проект се състои от следните под-проекти, които могат да се 

реализират поетапно: 

1.Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис 

Денев“  

Описание на проекта: Извършване на строително – ремонтни дейности 

(енергоспестяващи мерки: топлинно изолиране на външните стени; подмяна на 

дървена дограма с нова PVC; топлоизолация на покрив; подмяна на всички 

отоплителни тела; подмяна на разпределителната мрежа; доставка и монтаж на 

контролери за управление с карта за външна температура; подмяна на съществуващия 

котел с термопомпена система въздух – вода, тип чилър; внедряване на рекуперация; 

термопомпена система; циркулационна помпма; замяна на съществуващите лампи и 

монтиране на електронна пускова система). Извършване на възстановителни и 

рехабилитационни работи на елементи от сградата, доставка и монтаж на оборудване. 

 

2.Реконструкция на Стамболовия мост в парк „Боруна“  

Описание на проекта: Извършване на рехабилитационни, реставрационни и 

консервационни дейности, запазвайки уникалността на изграждане на мостовото 

съоръжение: подмяна с високоякостни болтове; възстановяване на каменна зидария, 

укрепване стъпките на моста на скалния масив, по който се наблюдават разломи и 

пукнатини; антикорозионна защита. 
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3.Реставрация и ревитализация на парк „Боруна“: пешеходни алеи, въвеждане на 

енергоспестяващо осветление, поставяне на указателни и информационни табели, 

елементи на градското обзавеждане  

Описание на проекта: Билото на „Боруна“ е най-атрактивната част от зоната, където са 

разположени Художествената галерия и паметникът на Асеневци. Паркът на Асеневци 

е една от най-популярните зони за отдих в града. Дървесни и храстови видове са добре 

поддържани и имат здравословен потенциал. Тревни площи също са добре 

поддържани, покрити с плътен чим. Триизмерната пространствена и композиционна 

комбинация от природни и архитектурни елементи е друга посока на развитие парк.  

Функционално разпределение на площите в Боруна е друг ключов въпрос за 

развитието на парка. В това отношение районът не трябва да трябва да претърпи 

изменения, а да се доразвият добре ситуираните зони за отдих, развлечения и събития. 

 

4.Изграждане на нови елементи в парковата среда: пешеходен надлез с парк Света 

гора; изграждане на две тематични алеи с информационни табла на тема 

биоразнообразие и история.  

Описание на проекта: Боруна трябва да се развива като място за отдих. Затова, 

крайречната зона трябва да се развива като място за отдих, разходки с лодка по реката, 

визуални ефекти и атракции. В този контекст е разработена концепция за изкуствени 

водни гейзери, които могат да бъдат част от най-атрактивно 3D-шоу и красиви фонтани, 

които да изригват от реката. Такъв обект никога не е бил инсталиран в страната, но 

функционирането му е напълно проучено и представлява трайно решение. Водни струи 

изстреляни от специални водни оръдия могат да достигнат до 80 места височина, а 

когато са осветени от силни подводни светлини ще представляват неописуема 

атракция за града. 

Алеята на паметните плочи на видни търновци трябва да се доразвива като такава, а 

парковата част да се осмисли с повече паркови детайли и привлекателни места за 

отдих и съзерцания. Желателно е да се направи по-убедителна връзката с другата 

привлекателна местност – парка „Света гора“. Затова е направено идейно  

предложение за пешеходен надлез, чрез който да се избегне конфликтната точка  
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между пешеходци и автомобили на 300-та градусовия завой на входа на парка. Този 

надлез може да бъде съчетан с малък пункт за кафе, безалкохолни и информация. 

   

 

5.Изграждане на съоръжения за свободен достъп до интернет 

 

Град Велико Търново, който е символ на съчетание от история и съвременност 

заслужава да бъде и екологично чист и привлекателен за гражданите си и за гостите 

от цял свят и да е  достоен кандидат за европейска столица. 

 

КУЛТУРНИ МАРШРУТИ 

Създадени са множество туристически маршрути, които обхващат както културно- 

исторически обекти, така и природни забележителности от всички общини на областта: 

три резервата; част от Природен парк „Персина” , който обхваща ограждащия стръмен 

дунавски бряг при Никопол и Свищов и всички български дунавски острови в тази част 

от река Дунав – място за опазване на влажните зони; защитени местности (15 бр.) с 

характерни и забележителни обекти на неживата природа, като: скални форми, 

пещери, находища на редки и защитени видове растения, водопади, специфични 

ландшафти, Хотнешки водопад, Еменски каньон и други, които са с изключителна 

стойност поради присъщата им рядкост, представителност и естетичност. 

1. Интеграция на парк „Боруна“ в туристическите маршрути на Велико Търново  

1.1. Съвременни системи за ориентация и информация  

1.2. Разработване и прилагане на цялостна схема за туристическа информация и 

сигнализация  

2.Изграждане на необходимата инфраструктура за туристическите маршрути  

2.1.Изграждане на велоалея и велостоянки по ул. „Крайбрежна“  
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2.2.Реконструкция на обществени паркинги (ул. „Крайбрежна“ - УПИ IV, кв. 329А, към 

сграда ТД на НАП, към Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“)  

2.3.Паркоустрояване, благоустрояване, изграждане на пешеходни алеи и поставяване 

на градско обзавеждане в публичните пространства  

2.4.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 и информационни 

табели, елементи на градското обзавежда не в старата градска част  (ул. 

„Независимост“, ул. „Стефан Стамболов“, ул. „Генерал Гурко“, ул. „Колю Фичето“, ул. 

„10 Февруари“, ул. „Пролет“, ул. „Митрополит Панарет Рашев“, ул. „Велчо 

Джамджията“, ул. „Александър Добринов“, 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“, ул. „П. 

Богданов“, ул. „Шейново“, ул. „Киро Толешков“, ул. „8 дружина“, ул. „Цани Гинчев“, ул. 

„Силвестър Пенов“, пл. „Съединение“, ул. „Георги Сава Раковски“, ул. „Матей 

Преображенски“, пл. „Самоводски пазар“, ул. „Възстаническа“, ул. „Капитан Дядо 

Никола“, ул. „Драгоман“, ул. „Медникарска“, ул. „Кирил и Методий“, ул. 

„Поборническа“, пл. „П. Р. Славейков“, благоустрояване на ул. „Гурко“, ул. „Георги 

Мамарчев“, ул. „Крайбрежна“, главните улици на Стария град) 

3. Интегрирани проекти в областта туризма  

3.1. Допълнително проучване, консервация, реставрация и социализация на 

археологическия резерват Никополис ад Иструм  

3.2. Обновяване на културни ценности с национално значение, включени в 

приоритетния списък на ОПРР  

3.3. Експониране и адаптация на културно наследство (Архитектурно-музеен резерват 

„Царевец“, Църквата „Св. св. Константин и Елена“, Църквата „Св. Спас“, Шишманова 

баня, Паметник на обесените)  

3.4. Възстановяване на единствения в България музей на архитектурата във Велико 

Търново  
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3.5. Изграждане на аудиториум „Никополис ад Иструм“ в кв. 48 (терен на старата баня) 

в с. Никюп. Представяне и популяризиране историята на археологическия резерват 

Никополис ад Иструм  

3.6. Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура, вкл/околно 

пространство, достъпна среда и видеонаблюдение (Къща музей „Леон Филипов“, 

Музей „Нова история“, Музей „Възраждане и учредително събрание“, Археологически 

музей, Народна библиотека „П. Р. Славейков“, Читалище „Надежда 1869“, Читалище 

„П. Р. Славейков“, Художествена галерия „Иван Христов“)  

3.7. 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  

3.8. Осигуряване на помещение за магазин „Работилница на мечтите”  

3.9. Проектиране и разширяване на Мултимедийния център на ул. „Пиколо“, 

административната сграда на РИМ  

3.10. Реконструкция и рехабилитация на изгледните площадки по ул. „Стефан 

Стамболов”  

3.11. Обновяване и поддръжка на улично озеленяване и градско обзавеждане  

3.12. Реконструкция на стари автентични елементи на градското обзавеждане  

3.13. Създаване на акценти в градската среда – галерии на открито с произведения на 

изкуството от хранилищата на културните институции и други 

3.14. Въвеждане на система за доброволно сертифициране на туристическите услуги  

4. Взаимодействие с културни събития от местно и регионално ниво  

4.1. Популяризиране на културното наследство по протежението на Източния 

трансбалкански културен коридор - Приносът на Велико Търново към общото 

европейско наследство  

 

КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ 

1.Обогатяване на културната програма „Арт лято“ и Културния календар на община 

Велико Търново със събития в парк „Боруна“  

2.Провеждане на музикални концерти, театрални представления и фестивали на 

открито;  
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3.Културни работилници 

4. Развитие на конгресен и фестивален туризъм – организиране на иновативни 

културни събития  

 

КОНТЕКСТ/ АРГУМЕНТИ  

Проектът предлага устойчиво решение за възстановяване и съживяване на парк 

„Боруна“ като многофункционален културен център на открито.  

Парк „Боруна“ – е емблематично пространство от живота на Велико Търново.  Община 

Велико Търново води трайна политика за социализация и преоткриване на парка 

„Боруна“. Той е любимо място за посещение от туристи. Неделима част от социалния 

живот на местното население. Парк „Боруна“ е място за срещи и разходки, за вричане 

във вярност на младоженци и възпитание на децата към творчество и преклонение 

пред природата.  

   

   

   

 

 



 

 34 

 

Парк „Боруна“ е пилотен модел за развитие на нови културни пространства. От 2012 г. 

започна реализирането на програмата „Арт Лято“ – успешно партньорство между 

местната администрация, бизнеса, културните мениджъри и неправителствените 

организации. В парка се реализират над 100 събития годишно, насочени към публика 

от всички възрастови групи.  

Социализацията на парка ще създаде условия за увеличаване броя на посещенията и 

продължителността на престоя в района. В същото време, резултатите от проекта ще 

имат пряк резултат за общността: настаняване, храна услуги, сувенири и т.н.). 

Ползите от проекта за местната общност са свързани с увеличаване познанието и 

информираността за културното и природно наследство и разгръщане на по-богата 

културна програма на открито.  

 

ВЪЗМОНОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА Индикативн
а стойност 
/хил. лв./ 

Източник на  
финансиране 

Отговорна 
структура 

Партньорски 
структури 

1-ВИ ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ - КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 70 646,00    

І. КУЛТУРНИ МАРШРУТИ 56 086,00    

1. Интеграция на парк „Боруна“ в туристическите атракции 
в регионалните културни маршрути  

400,00    

1.1. Съвременни системи за ориентация и информация 150,00 ОПРР ПО1 
ИП2 

Община 
Велико 
Търново 

 

1.2. Разработване и прилагане на цялостна схема за 
туристическа информация и сигнализация  

250,00 Общински 
бюджет 

Община 
Велико 
Търново 

 

2.Изграждане на необходимата инфраструктура за 
туристическите маршрути  

31 527,00    

2.1. Изграждане на велоалея и велостоянки по ул. 
„Крайбрежна“ 

1 300,00 ОПРР ПО1 
ИП2 

Община 
Велико 
Търново 

 

2.2. Реконструкция на обществени паркинги (ул. 
„Крайбрежна“ - УПИ IV, кв. 329А, към сграда ТД на НАП, към 
Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“)  

510,00 ОПРР ПО1 
ИП2 

Община 
Велико 
Търново 

 

2.3. Паркоустрояване, благоустрояване, изграждане на 
пешеходни алеи и поставяване на градско обзавеждане в 
публичните пространства  

23 341,00 ОПРР ПО1 
ИП2 

Община 
Велико 
Търново 

Местната 
общност 

2.4.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 и информационни табели, елементи на 
градското обзавежда не в старата градска част   

6 376,00 ОПРР ПО1 
ИП2 

Община 
Велико 
Търново 

Местната 
общност 

3. Интегрирани проекти в областта туризма  23 859,00    
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3.1. Допълнително проучване, консервация, реставрация и 
социализация на археологическия резерват Никополис ад 
Иструм  

2 000,00 ОПРР ПО5 
ИП1, 
Финансов 
механизъм на 
ЕИП 

Община 
Велико 
Търново 

МК, НИНКН, 
РИМ Велико 
Търново 

3.2. Обновяване на културни ценности с национално 
значение, включени в приоритетния списък на ОПРР  

10 000,00 ОПРР ПО5 
ИП1 

 МК, НИНКН, 
РИМ Велико 
Търново 

3.3. Експониране и адаптация на културно наследство 
(Архитектурно-музеен резерват „Царевец“, Църквата „Св. св. 
Константин и Елена“, Църквата „Св. Спас“, Шишманова баня, 
Паметник на обесените)  

6 160,00 ОПРР ПО5 
ИП1 

Община 
Велико 
Търново 

 

3.4. Възстановяване на единствения в България музей на 
архитектурата във Велико Търново  

1 500,00 ТГС Румъния - 
България 2014 
- 2020, 
Програма 
"Красива 
България", 
ФМ по ЕИО 

 МК, НИНКН, 
РИМ Велико 
Търново 

3.5. Изграждане на аудиториум „Никополис ад Иструм“ в кв. 
48 (терен на старата баня) в с. Никюп. Представяне и 
популяризиране историята на археологическия резерват 
Никополис ад Иструм  

285,00 ТГС Румъния - 
България 2014 
- 2020,  ФМ по 
ЕИО 

Община 
Велико 
Търново 

РИМ Велико 
Търново, 
"Царевград 
Търнов" 
ЕООД, ВТУ 
"Св.Св. Кирил 
и Методий", 
РБ 
"П.Р.Славейк
ов", Клуб на 
великотърнов
ци в София 

3.6. Обновяване и енергийна ефективност на културна 
инфраструктура, вкл/околно пространство, достъпна среда и 
видеонаблюдение  
 

2 970,00 ОПРР ПО1 
ИП4 

Община 
Велико 
Търново 

Институции 

3.7. Реконструкция на Народно читалище „Съзнание – 1936 
и внедряване на мерки за енергийна ефективност“:  

87,00 ОПРР ПО1 
ИП4 

 НЧ "Съзнание 
- 1936" 

3.8. Осигуряване на помещение за магазин „Работилница на 
мечтите”  

50,00 Общински 
бюджет 

Община 
Велико 
Търново 

Културни 
институции, 
СНЦ 

3.9. Проектиране и разширяване на Мултимедийния център 
на ул. „Пиколо“, административната сграда на РИМ  

350,00 ОПРР ПО1 
ИП4, 
финансови 
инструменти 

Община 
Велико 
Търново 

 "Царевград 
Търнов" 
ЕООД, РИМ 
Велико 
Търново 

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

75,00 ОПРР ПО1 
ИП2 

Община 
Велико 
Търново 

 

3.11. Обновяване и поддръжка на улично озеленяване и 
градско обзавеждане  

65,00 ОПРР ПО1 
ИП2 

Община 
Велико 
Търново 

 

3.12. Реконструкция на стари автентични елементи на 
градското обзавеждане  

105,00 ОПРР ПО1 
ИП2 

Община 
Велико 
Търново 

 

3.13. Създаване на акценти в градската среда – галерии на 
открито с произведения на изкуството от хранилищата на 
културните институции и други 

112,00 ОПРР ПО1 
ИП2 

Община 
Велико 
Търново 

 

3.14. Въвеждане на система за доброволно сертифициране 
на туристическите услуги  

100,00 Общински 
бюджет 

Община 
Велико 
Търново 

 "Царевград 
Търнов" 
ЕООД 
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4. Взаимодействие с културни събития от местно и 
регионално ниво  

300,00    

4.1. Популяризиране на културното наследство о 
протежение на Източния трансбалкански културен коридор - 
Принос на Велико Търново към общото европейско 
наседство 

300,00 Програма 
Творческа 
Европа, ТГС 
Румъния - 
България 2014 
- 2020 

Община 
Велико 
Търново 

Партньори на 
Община 
Велико 
Търново 

ІІ. ПАРК "БОРУНА" 9 960,00    

1.Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 
Художествена галерия „Борис Денев“ 

3 900,00 ТГС Румъния - 
България 2014 
- 2020, ТЦ 6, 
ПО 3 

Община 
Велико 
Търново 

 

2.Реконструкция на Стамболовия мост в парк „Боруна“ 4 050,00 ТГС Румъния - 
България 2014 
- 2020, ТЦ 6, 
ПО 3 

Община 
Велико 
Търново 

 

3.Реставрация и ревитализация на парк „Боруна“: 
пешеходни алеи, въвеждане на енергоспестяващо 
осветление, поставяне на указателни и информационни 
табели, елементи на градското обзавеждане 

1 050,00 ТГС Румъния - 
България 2014 
- 2020, ТЦ 6, 
ПО 3 

Община 
Велико 
Търново 

 

4.Изграждане на нови елементи в парковата среда: 
пешеходен надлез с парк Света гора; изграждане на две 
тематични алеи с информационни табла на тема 
биоразнообразие и история. 

760,00 ТГС Румъния - 
България 2014 
- 2020, ТЦ 6, 
ПО 3 

Община 
Велико 
Търново 

 

5.Изграждане на съоръжения за свободен достъп до 
интернет 

200,00 Общински 
бюджет 

Община 
Велико 
Търново 

Местната 
общност 

ІІІ. КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ 4 600,00    

3.1.Обогатяване на културната програма „Арт лято“ и 
Културния календар на община Велико Търново със събития 
в парк „Боруна“  

500,00 Общински 
бюджет 

Община 
Велико 
Търново 

Местната 
общност 

3.2.Провеждане на музикални концерти, театрални 
представления и фестивали на открито;  

500,00 Програма 
"Творческа 
Европа", ТГС 
Румъния - 
България, 
спонсори 

Община 
Велико 
Търново 

Местната 
общност 

3.3.Културни работилници  100,00 Общински 
бюджет, НПО 

Община 
Велико 
Търново 

Местната 
общност 

3.4. Развитие на конгресен и фестивален туризъм – 
организиране на иновативни културни събития  

3 500,00 ОПРР ПО 5 Община 
Велико 
Търново 

Общини 
партньори  
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2-РИ ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ - ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО 

 

Няма друг град в България, който от пръв поглед да предизвиква възхищение, заради 

прекрасната си архитектура, разположение и съчетание на природа и градска среда.  

 

 „И като гледам този невероятен, невъзможен град,  

аз мисля, че пред мене стои видение, измама за очите!” 

Иван Вазов (български писател, 1850-1921) 

 

 

 

1.Изготвяне на планове за управление на 
защитени територии и зони  
2.Провеждане на информационна кампания 
 
 

3.Подобряване състоянието на крайречната 
гора и териториите, включени в обхвата на от 
защитена зона „Река Янтра“ BG0000610 за 
опазване на природните местообитания и 
дива флора и фауна 

 

 

 

 

ПРИРОДНО 
НАСЛЕДСТВО 

БИОРАЗНООБРАЗИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРА 

ЗА РЕКРЕАЦИЯ 
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ОБЩА ЦЕЛ  

Основната цел на проекта е да се приложи стратегия за опазване и поддържане на 

културното наследство, включително архитектура, озеленяване, открити площи, които 

са част от културните забележителности, намиращ се в зона Боруна-Велико Търново.  

Друга цел на проекта е разработване на цялостна екологична концепция за развитието 

на Парк  „Боруна“ и изграждане на новата визия за композиционно изграждане на 

места за защита на околната среда и провеждане на информационна кампания сред 

местното население и посетителите в парк „Боруна“. 

Това би увеличило потока от туристи и би създало комфортна и разнообразна среда за 

жителите на града. 

 

ОСНОВЕН АКЦЕНТ  

БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

1.Изготвяне на планове за управление на защитени територии и зони  

Описание на проекта: При щателно проучване на зоната, особено, както в случая 

същата попада в рамките на града, би следвало след локализиране на реалните 

местообитания, останалата част да може да се представи за разумно ползване на 

гражданите, при строг контрол по отношение опазване на защитените видове и техните 

местообитания. 

 

2.Провеждане на информационна кампания 

Описание на проекта: Осведомителна кампания по отношение на предмета и целите 

на опазване на защитената зона би могла да бъде определящ фактор при 

превръщането на достъпните участъци на реката в част от градската среда. Добрата 

информираност на населението би било фактор при правилното организиране на 

мястото около реката, особено на Боруна, предвид разположението му в централната 

част на града. 
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ИНФРАСТРУКТУРА ЗА РЕКРЕАЦИЯ 

3.Подобряване състоянието на крайречната гора и териториите, включени в обхвата 

на от защитена зона „Река Янтра“ BG0000610 за опазване на природните 

местообитания и дива флора и фауна 

Описание на проекта: Защитена зона Натура 2000 в България – река Янтра, тип E с код 

на обекта BG0000610, с площ 13900.4100 ха, се намира в Северен Централен район, 

областите Габрово, Русе и Велико Търново. Зоната от тип A – Защитена зона по 

Директива за птиците; тип B – Защитена зона по Директива за хабитатите; тип C – 

Защитена зона и по двете Директиви. Като проблем на разглежданата площадка се 

явява фактът, че достъпът до реката е затруднен в резултат на недоброто поддържане 

на бреговете на реката от гледна точка на достъпност. Бреговете на много места са 

стръмни, а там където не са, са обрасли с дървета и храстова растителност. При 

оптимален баланс между режима на опазване на защитената зона и осигуряването на 

достъп до реката чрез почистване на бреговете, без отстраняване на дървесни видове. 

По реката се извършва риболов на места, които са трудно достъпни и опасни. Това 

създава рискове за самите риболовци и не гарантира контрол при опазването на 

реката и местообитанията, предмет на опазване в зоната. Цивилизованият подход в 

случая би бил определяне на регламентирани места, обезопасени и снабдени с 

необходимите съоръжения – пейки, заслони и т.н. 

 

КОНТЕКСТ/ АРГУМЕНТИ  

Местността „Боруна“ е заобиколена от защитена зона „Река Янтра“ за опазване на 

природни местообитания и дива флора и фауна. Тя обхваща водното течение и 

бреговете на реката, а предмет на опазване са множество местообитания, растителни и 

животински видове, които могат да бъдат срещнати в района на 

„Боруна“.Преобладават карстови скалисти местообитания, съчетани с храстови 

формации и широколистни гори. Горските масиви са в относително добро 

морфологично и здравословно състояние, като има отделни единични изсъхнали. 

Необходимо е да се извършва периодично почистване на сухи клони и изтъняване на 

средния слой на масиви, а крайбрежието на реката трябва да се почиства от падналите 
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дървета и клони и други отпадъци. Екологичното състояние в рамките на района е 

много добро. Реката в долното си течение прави много меандри, които, освен красиви, 

са и фактор за подобряване самопочистващите функции на водата. Те от своя страна са 

условие за поддържане на речната вода толкова чиста, колкото е необходима за 

правилното размножаване на водните и земноводните организми, както и на 

крайбрежната растителност.  

 

ВЪЗМОНОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА Индикативн
а стойност  
/хил. лв./ 

Източник на  
финансиране 

Отговорна 
структура 

Партньорски 
структури 

2-РИ ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ - ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО 9 900,00    

І. БИОРАЗНООБРАЗИЕ 700,00    

1.Изготвяне на планове за управление на защитени 
територии и зони  

500,00 ОПОС ПО 3 Община 
Велико 
Търново 

МОСВ, РИОСВ 
В.Търново 

2.Провеждане на информационна кампания 200,00 LIFE+; ТГС Ро-
БГ, ПО 3, ИП 
6Д 

Община 
Велико 
Търново 

Местната 
общност 

ІІ. ИНФРАСТРУКТУРА ЗА РЕКРЕАЦИЯ 9 200,00    

3.Подобряване състоянието на крайречната гора и 
териториите, включени в обхвата на от защитена зона „Река 
Янтра“ BG0000610 за опазване на природните 
местообитания и дива флора и фауна 

9 200,00 LIFE+; ТГС Ро-
БГ, ПО 3, ИП 
6Д 

Община 
Велико 
Търново 

Местната 
общност, 
НПО 
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3-ТИ ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ – ПАРТНЬОРСКИ МРЕЖИ 

 

Силно предимство на град Велико Търново е Кръстопътят (географски, исторически, 

културен). Това дава всички предпоставки градът и регионът да се развият като зона за 

световен културен обмен. В тази насока се работи активно за възстановяване на 

историческите  и културни връзки между отделните селища, развиват се съвместни 

културни проекти и мрежи. 

Това е градът с повече от 20 000 студенти, най-много на глава от населението в 

страната. Бъдещите педагози, писатели, журналисти, преводачи, художници, 

архитекти, юристи, икономисти, военни, богослови го превръщат в отворено творческо 

пространство, в лаборатория за отглеждане на жива култура и таланти, в център за 

творчество, иновации, обмен и диалог. Градът и регионът се радват на присъствието на 

хиляди творци, студенти, млади хора, публика, културни организации и клубове.  

Във Велико Търново туристите са повече от 400 000 на година. В региона има 

петнадесет действащи манастира, които привличат хиляди поклонници.  

Понякога една и съща характерност може да бъде силна страна и проблем 

едновременно. Пример за това са младите хора. Видимо градът е изпълнен с тях, но 

за съжаление, съпричастността им към живота на общността е недостатъчна. Младите 

хора имат потенциала да бъдат силно активна и креативна общност и привличането им 

като основен партньор по организиране и провеждане на събитията през 2019г. от 

първостепенно значение при подготовката на кандидатурата на Велико Търново за 

Европейска столица на културата. 

В по-широк контекст този проблем е общностен. Във Велико Търново общността е 

фрагментирана, което я прави неустойчива, демотивирана и създава условия 

традиционния подход на управление отгоре-надолу да преобладава във всяка сфера 

на живот. В града живеят 80 000 местни жители, над 20 000 студенти, повече от 2000 

творци и научни работници, завършили местния престижен университет и пожелали да 

останат да живеят в града, над 400 000 туристи на година, над 2000 души, ангажирани в 

туристическия бизнес, който е пряко свързан с отношението към процеса на 

производство и разпространение на култура. Като цяло пресечните точки между тези 

групи са недостатъчни, макар и да са изследвани стратегически и от известно време да 
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стават по-активни. Сега, при разработването на новата стратегия и концепцията за 

кандидатурата на Велико Търново за Европейска столица на културата 2019, се отваря 

възможност за мащабни и иновативни решения, които да катализират процеса на 

сближаване на тези общностни групи. 

Историята и наследството са огромен капитал за Велико Търново и региона, но градът 

трябва да гледа към своето бъдеще, в което основният капитал са хората с техните 

постижения, умения и компетентности да формират новото европейско наследство.  

 

 

1. Създаване на партньорска мрежа за 
регламентиране, иницииране и реализиране 
на проекти в сферата на културното 
наследство 
2. Създаване на партньорска мрежа между 
общинската администрация, частния сектор и 
образователните институции за  съвместно 
планиране на учебните програми и прилагане 
на метода „учене чрез работа“ 
3. Разработване на стратегия за развитие на 
туризма в община Велико Търново 

4. Създаване на център за професионална 
ориентация и информационен обмен между 
партньорите в мрежата между общинската 
администрация, частния сектор и 
образователните институции 
5. Стажове за млади специалисти в различни 
направления (с приоритет сферите 
обслужващи туризма) 
6. Формиране и популяризиране на 
регионален туристически продукт с фокус 
община Велико Търново 

 

 

 

 

 

ПАРТНЬОРСКИ 
МРЕЖИ 

СЪЗДАВАНЕ НА 
ПАРТНЬОРСКИ 

МРЕЖИ 
ОБРАЗОВАНИЕ 
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ОБЩА ЦЕЛ  

 Предефиниране на мисията на града, запазвайки автентичните ценности и 

постигане на промяна на социални навици чрез  културните дейности.  

 Осигуряване възможност за творческа изява  

  Формиране на новото европейско наследство чрез инвестиции в най-големия 

капитал – хората, в техните постижения в полето на познанието, културата, начина на 

живот, със способността си да сътворяват и съпреживяват. Привличане на хора от 

различни социални групи и с различни политически убеждения, професионални 

творци, експерти и изследователи от цялата страна и Европа. 

 Създаване на междуинституционалното партньорство  

 Партньорство с градове от ЕС при реализиране на транснационални проекти; 

 

ОСНОВЕН АКЦЕНТ  

Създаване на партньорски мрежи 

1. Създаване на партньорска мрежа за регламентиране, иницииране и реализиране 

на проекти в сферата на културното наследство 

Реализация на устойчиви партньорски инициативи по р. Дунав и с други региони в 

Европа. Целта е развитие на транснационалното и трансрегионалното сътрудничество в 

духа на Новата кохезионна политика с акцент върху териториалното сближаване. 

Конкретни възможности ще даде новосъздадената „Транснационална програма 

Дунав“, която ще осигури ресурси за финансиране и иницииране на проектите, както и 

за необходимите анализи и проучвания. Ще продължи да се осъществява програмата 

за трансрегионалното сътрудничество и партньорство между общини, НПО, 

академични институции и др. от страните членки на ЕС. Внедряване на европейски 

стандарти и ноу-хау; Концесиониране на обекти на спорта и културата с оглед 

предлагане на по-добри и по-достъпни възможности за гражданите; Реализиране на 

пилотни проекти за интегрирано местно развитие на групи общини, съобразени с 

конкретните икономически условия, достъпността и наличието на културни и 

природните ресурси. 
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Примерен проект, включен в проектите за кандидатурата на град „Велико Търново“ за 

Европейска столица на културата 2019:  

Описание на проекта: „Българските градина в Европа“ ще се реализира в 

партньорство между студенти и ученици, млади ландшафтни архитекти, млади 

предприемачи, Национално сдружение за малък и среден бизнес – София; 

Националната изложба „Флора Бургас“; изложенията „Цветна пролет“ и „Цветна есен“ 

(част от Международния панаир Пловдив).  Концепция на проекта: Проектът включва 

изследователска дейност на студенти и ученици за история на българските градинари в 

Европа, които са от района на Велико Търново – Лясковец, Златарица и др. Приносът ни 

в европейската съкровищница на градинското и парково изкуство намира своята изява 

през 2014 г., когато в унгарската столица Будапеща ще бъде открит паметник на 

българските градинари и българска чешма, по повод на 100-годишнината от 

основаването на Дружеството на българите в Унгария. Ще бъде валидирана и 

пощенска марка в България, посветена на годишнината. Резултатите от 

изследователската дейност ще бъде издадени в книга и ще бъде заснет документален 

филм. Млади ландшафтни архитекти ще участват в конкурс със свои предложения за 

осъвременяване на парковете във Велико Търново и региона, като свободни зона за 

култура, изкуство и… щастие.  Ще бъдат създадени мини-паркови пространства с цветя, 

декоративни храсти, пластики, малки сцени и др. Млади производители на цветята и 

декоративната растителност от община Павликени (един от най-големите центрове за 

производство) ще организират и проведат с Панаир на цветята, а жителите на 

Златарица и Лясковец ще организират традиционните дни по посрещане на 

градинарите – традиция жива 150 години. 

 

2. Създаване на партньорска мрежа между общинската администрация, частния 

сектор и образователните институции за  съвместно планиране на учебните програми 

и прилагане на метода „учене чрез работа“ 

Описание на проекта: Формиране на партньорства за местно развитие между местната 

власт, бизнеса и неправителствения сектор в общини със сродни характеристики. 

Разработване и прилагане на стратегии за интегрирано местно развитие на групи 

общини. Младите хора са основен приоритет в общинската политика, която е насочена 
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към подобряване на условията на живот на младите хора и усъвършенстване 

качеството на образованието. Младите хора са активни участници в културния живот 

на града. За периода 2001-2010 година, община Велико Търново в партньорство с 

неправителствени организации е реализирала проекти на стойност над 3 000 000 лева 

в различни области на обществения живот, като най-голям дял се пада на проектите за 

култура и туризъм. 

 

3. Разработване на стратегия за развитие на туризма в община Велико Търново 

Описание на проекта: Доколкото Велико Търново е емблематичен за страната ни град 

и най-популярната дестинация за културен туризъм на България, осъществяването на 

планираните дейности пряко ще повлияе върху повишаване на атрактивността на 

националния туристически продукт. 

Ще бъде спазван принципът на концентрация, чрез съсредоточаване на финансови и 

други ресурси в т.н. „локомотиви на развитието“ – Велико Търново, където се очаква да 

има най-голям ефект от направените инвестиции. С подкрепата на т.н. полюси на 

растеж, които имат доказан потенциал, разработват и реализират успешни проекти, 

тяхното още по-добро развитие се очаква да окаже благоприятно влияние, както на 

съседните територии и населени места, така и на цялата страна. Тези градове ще станат 

още по-привлекателни за инвестиции.  

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

4. Създаване на център за професионална ориентация и информационен обмен 

между партньорите в мрежата между общинската администрация, частния сектор и 

образователните институции 

Описание на проекта: 

Туризмът в област Велико Търново отдавна се е утвърдил като важен отрасъл от 

третичния сектор на областната икономика, който се развива относително стабилно. 

Най-голям дял от приходите през последните години са в отрасъл „Търговия, услуги и 

туризъм“ (около 57% - 60%). Това е трайна тенденция през годините и устойчивото 

развитие на града е планирано в тази посока.  
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Велико Търново се посещава средно от над 350 000 хил.посетители годишно. 

Посещенията на музеите са силно концентрирани във Велико Търново (71% от всички 

посещения и над 96% от посещенията на чужденци). Според специалисти през 

следващите 10-15 години градът ще бъде посетен от близо три милиона българи и 

един милион чуждестранни туристи. За обезпечаване на местната икономика е 

необходимо навременна професионална  ориентация на младите хора.   

 

5. Стажове за млади специалисти в различни направления (с приоритет сферите 

обслужващи туризма) 

Описание на проекта: Младите хора са основна целева група в рамките на проекта. Те 

представляват близо 30% от жителите на града (не само местното население). Старата 

столица е много важен образователен център. Местните средни и висши училища се 

определят 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. Стажуването в хотелите, заведенията за хранене, както и 

на културно – исторически обекти, ще доведе до повишаване професионалните умения 

и подобряване качеството на обслужване. 

 

6. Формиране и популяризиране на регионален туристически продукт с фокус 

община Велико Търново 

 

КОНТЕКСТ/ АРГУМЕНТИ  

В Област Велико Търново са разположени 3 университета: Великотърновски 

университет „Св. св. Кирил и Методий“, Национален  военен университет „Васил 

Левски“ във Велико Търново и Финансово-стопанска академия „Д.А.Ценов“ в Свищов. 

Те 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 



 

 47 

общината, но и в цялата област. 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. 

 

ВЪЗМОНОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА Индикативна 
стойност 
/хил. лв./ 

Източник на  
финансиран

е 

Отговорна 
структура 

Партньорски структури 

3-ТИ ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ – СЪЗДАВАНЕ НА 
ПАРТНЬОРСКИ МРЕЖИ 

10 360,00    

І. СЪЗДАВАНЕ НА ПАРТНЬОРСКА МРЕЖА 1 380,00    

1. Създаване на партньорска мрежа за 
регламентиране, иницииране и реализиране на 
проекти в сферата на културното наследство 

150,00 Общински 
бюджет 

Община 
Велико 
Търново 

Частни собственици, 
Царевград Търнов 
ЕООД, РИМ Велико 
Търново, МК, НИНКН, 
НПО 

2. Създаване на партньорска мрежа между 
общинската администрация, частния сектор и 
образователните институции за  съвместно 
планиране на учебните програми и прилагане 
на метода „учене чрез работа“ 

1 200,00 ОПНОИР ПО 
2 ИПЗ 

Община 
Велико 
Търново 

Частен сектор, 
образователни 
институции 

3. Разработване на стратегия за развитие на 
туризма в община Велико Търново 

30,00 Общински 
бюджет 

Община 
Велико 
Търново 

 "Царевград Търнов" 
ЕООД, туристически 
бранш, културни 
институции 

ІІ. ОБРАЗОВАНИЕ 8 980,00  Община Велико Търново 

4. Създаване на център за професионална 
ориентация и информационен обмен между 
партньорите в мрежата между общинската 
администрация, частния сектор и 
образователните институции 

1 000,00 ОПНОИР Община 
Велико 
Търново 

Частен сектор, 
образователни 
институции 

5. Стажове за млади специалисти в различни 
направления (с приоритет сферите обслужващи 
туризма) 

6 480,00 ОП РЧР ПО 
1,  ИП 2 

Община 
Велико 
Търново 

 "Царевград Търнов" 
ЕООД, туристически 
бранш, културни 
институции 

6. Формиране и популяризиране на регионален 
туристически продукт с фокус община Велико 
Търново 

1 500,00 ОПРР ПО 5 
ИП1 

Община 
Велико 
Търново 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 . 

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ 

 И РЕВИТАЛИЗАЦИЯ НА ОБЕКТИ В ПАРК „БОРУНА“ 

 

ОБЩА ЦЕЛ 

Възстановяване, опазване и валоризация на културното и природното наследство в 

парк „Боруна“ като ресурс за културно, социално, образователно и икономическо 

развитие на град Велико Търново. 

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА  

Проектът предлага устойчиво решение за възстановяване и съживяване на парк 

„Боруна“ като многофункционален културен център на открито.  

Парк „Боруна“ – е емблематично пространство от живота на Велико Търново. 

Община Велико Търново води трайна политика за социализация и преоткриване на 

парка „Боруна“. Той е любимо място за посещение от туристи. Неделима част от 

социалния живот на местното население. Парк „Боруна“ е място за срещи и разходки, 

за вричане във вярност на младоженци и възпитание на децата към творчество и 

преклонение пред природата. 

Предвидените дейности по проекта осигуряват предоставяне на по-нисоко качество на 

услугата на туристите, които посещават града. Чрез проекта ще бъдат въведени мерки 

за енергийна ефективност в художествената галерия „Борис Денев“ - паметник на 

културата от местно значение и ще се осигури възможност за използването й 

целогодишно, както за любителите на изобразителното изкуство, така и за провеждане 

на културни събития. За по-добрата сигурност на посетителите е необходимо да бъдат 

предприети дейности за рехабилитация на уникалния Стамболов мост, който е 

построен през периода 1892 – 1898 година и  е в експлоатация повече от 100 години. 

За подобряване на парковата среда е необходимо да бъдат извършени 

рехабилитационни дейности на съществуващите пешеходни алеи, изграждане на 
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енергоспестяващо осветление, поставяне на указателни и информационни табели, 

елементи на градското обзавеждане и др.  

За подсилване и ефективно използване на пряката връзка между парк „Боруна“ и парк 

„Света гора“ е предвидено изграждане на нов пешеходен надлез, чрез който ще се 

избегне конфликтната точка между пешеходци и автомобили на 300 –та градусовия 

завой на входа на парка. За превръщането на парка и в своеобразен образователен 

център на открито (сред защитените представителите на флората и фауната), е 

предвидено изграждането на две тематични алеи с информационни тала на тема: 

биоразнообразие и история на Велико Търново. Повишаване информираността на 

туристите при посещение в парка е една от слабите страни при предоставяне на услуги 

към настоящия момент.  

Парк „Боруна“ е пилотен модел за развитие на нови културни пространства. От 2012 г. 

започна реализирането на програмата „Арт Лято“ – успешно  партньорство между местната 

администрация, бизнеса, културните мениджъри и неправителствените организации. В 

парка се реализират над 100 събития годишно, насочени към публика от всички 

възрастови групи. 

Социализацията на парка ще създаде условия за увеличаване броя на посещенията и 

продължителността на престоя в района. В същото време, резултатите от проекта ще 

имат пряк резултат за общността: настаняване, храна услуги, сувенири и т.н.). Ползите 

от проекта за местната общност са свързани с увеличаване познанието и 

информираността за културното и природно наследство и разгръщане на по-богата 

културна програма на открито. Проектът има реален принос при подготовка 

кандидатурата на град Велико Търново за Европейска столица на културата през 2019 г. 

 

ВРЕМЕВИ ГРАФИК: 2015 - 2017 

Период на изпълнение – 20 МЕСЕЦА 

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 

1. Управление на проекта 

1.1. Организация и изпълнение на договора за  проекта 

1.2. Сформиране на екипа на проекта 
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1.3. Изпълнение на дейностите по управлението на проекта 

2. Проектиране и инженерингови услуги 

2.1 Избор на изпълнители за изработване на проекти чрез прилагане на националното 

законодателство - Закон за обществени поръчки в България 

2.2 Изпълнение на договора за проектиране  

2.3. Изготвяне на ЕО и провеждане на съгласувателни процедури с РИОСВ и НИНКН 

3. Рехабилитация и ревитализация на обекти в парк „Боруна“ 

3.1. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в художествена галерия „Борис 

Денев“ 

Извършване на строително – ремонтни дейности (енергоспестяващи мерки: топлинно 

изолиране на външните стени; подмяна на дървена дограма с нова PVC; топлоизолация 

на покрив; подмяна на всички отоплителни тела; подмяна на разпределителната 

мрежа; доставка и монтаж на контролери за управление с карта за външна 

температура; подмяна на съществуващия котел с термопомпена система въздух – вода, 

тип чилър; внедряване на рекуперация; термопомпена система; циркулационна 

помпма; замяна на съществуващите лампи и монтиране на електронна пускова 

система). Извършване на възстановителни и рехабилитационни работи на елементи от 

сградата, доставка и монтаж на оборудване. 

3.2. Рехабилитация на Стамболовия мост в парк „Боруна“ 

Извършване на рехабилитационни, реставрационни и консервационни дейности, 

запазвайки уникалността на изграждане на мостовото съоръжение: подмяна с 

високоякостни болтове; възстановяване на каменна зидария, укрепване стъпките на 

моста на скалния масив, по който се наблюдават разломи и пукнатини; 

антикорозионна защита. 

3.3. Реконструкция и рехабилитация на парковата среда 

(пешеходни алеи, изграждане на енергоспестяващо осветление, поставяне на 

указателни и информационни табели, елементи на градското обзавеждане) 

3.4. Изграждане на нови елементи в парковата среда (пешеходен надлез за връзка с 

парк Света гора; изграждане на две тематични алеи с информационни табла на тема 

биоразнообразие и история и др.). 
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4. Оборудване 

4.1 Избор на изпълнител за доставка на оборудване 

4.2 Доставка и монтаж на оборудване за нуждите на изложбената галерия 

5. Разработване и реализиране на образователни програми с деца и младежи в 

областта 

5.1 Идентификация на образователни звена, които се интересуват от участие в проекта 

5.2 Извършване на 3 иновативни събития за повишаване на осведомеността в 

участващите училища 

6. Публичност и прозрачност 

6.1 Информация и реклама в началния етап на проекта 

6.2 Междинни информационни и рекламни събития 

6.3 Информация и реклама в заключителния етапа на проекта 

7. Одит на проекта 

7.1 Избор на изпълнител за услугата финансов одит 

7.2 Извършване на одит 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  ОБЩ БЮДЖЕТ 

ИНТЕГРИРАНИ ПРОЕКТИ 
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1 3 4 5 6,00 7,00 8,00 9,00 

                

1-ВИ ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ - 
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

      70 646,00       

І. КУЛТУРНИ МАРШРУТИ       56 086,00       

1. Интеграция на парк 
„Боруна“ в туристическите 
атракции в регионалните 
културни маршрути  

      400,00       

1.1. Съвременни системи за 
ориентация и информация  

  да да 150,00 ОПРР 
ПО1 
ИП2 

Община 
Велико 
Търново 

  

1.2. Разработване и прилагане 
на цялостна схема за 
туристическа информация и 
сигнализация  

  да   250,00 Общин
ски 
бюдже
т 

Община 
Велико 
Търново 

  

2.Изграждане на 
необходимата инфраструктура 
за туристическите маршрути  

      31 527,00       

2.1. Изграждане на велоалея и 
велостоянки по ул. 
„Крайбрежна“ 

Идеен 
проект 

да да 1 300,00 ОПРР 
ПО1 
ИП2 

Община 
Велико 
Търново 

  

2.2. Реконструкция на 
обществени паркинги (ул. 
„Крайбрежна“ - УПИ IV, кв. 
329А, към сграда ТД на НАП, 
към Хуманитарна гимназия „Св. 
св. Кирил и Методий“)  

Техниче
ски 
проект 

да да 510,00 ОПРР 
ПО1 
ИП2 

Община 
Велико 
Търново 

  

2.3. Паркоустрояване, 
благоустрояване, изграждане 
на пешеходни алеи и 
поставяване на градско 
обзавеждане в публичните 
пространства  

Техниче
ски 
проект 

да да 23 341,00 ОПРР 
ПО1 
ИП2 

Община 
Велико 
Търново 

Местната 
общност 
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2.4.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 и информационни 
табели, елементи на градското 
обзавежда не в старата градска 
част   

  да да 6 376,00 ОПРР 
ПО1 
ИП2 

Община 
Велико 
Търново 

Местната 
общност 

3. Интегрирани проекти в 
областта туризма  

      23 859,00       

3.1. Допълнително проучване, 
консервация, реставрация и 
социализация на 
археологическия резерват 
Никополис ад Иструм  

  да   2 000,00 ОПРР 
ПО5 
ИП1, 
Финан
сов 
механи
зъм на 
ЕИП 

Община 
Велико 
Търново 

МК, 
НИНКН, 
РИМ 
Велико 
Търново 

3.2. Обновяване на културни 
ценности с национално 
значение, включени в 
приоритетния списък на ОПРР  

  да   10 000,00 ОПРР 
ПО5 
ИП1 

  МК, 
НИНКН, 
РИМ 
Велико 
Търново 

3.3. Експониране и адаптация 
на културно наследство 
(Архитектурно-музеен резерват 
„Царевец“, Църквата „Св. св. 
Константин и Елена“, Църквата 
„Св. Спас“, Шишманова баня, 
Паметник на обесените)  

  да да 6 160,00 ОПРР 
ПО5 
ИП1 

Община 
Велико 
Търново 

  

3.4. Възстановяване на 
единствения в България музей 
на архитектурата във Велико 
Търново  

  да   1 500,00 ТГС 
Румън
ия - 
Българ
ия 
2014 - 
2020, 
Програ
ма 
"Краси
ва 
Българ
ия", 
ФМ по 
ЕИО 

  МК, 
НИНКН, 
РИМ 
Велико 
Търново 
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3.5. Изграждане на аудиториум 
„Никополис ад Иструм“ в кв. 48 
(терен на старата баня) в с. 
Никюп. Представяне и 
популяризиране историята на 
археологическия резерват 
Никополис ад Иструм  

  да   285,00 ТГС 
Румън
ия - 
Българ
ия 
2014 - 
2020,  
ФМ по 
ЕИО 

Община 
Велико 
Търново 

РИМ 
Велико 
Търново, 
"Царевгра
д Търнов" 
ЕООД, ВТУ 
"Св.Св. 
Кирил и 
Методий", 
РБ 
"П.Р.Славе
йков", 
Клуб на 
великотър
новци в 
София 

3.6. Обновяване и енергийна 
ефективност на културна 
инфраструктура, вкл/околно 
пространство, достъпна среда и 
видеонаблюдение  

  да да 2 970,00 ОПРР 
ПО1 
ИП4 

Община 
Велико 
Търново 

Институци
и 

3.7. Реконструкция на Народно 
читалище „Съзнание – 1936 и 
внедряване на мерки за 
енергийна ефективност“:  

  да да 87,00 ОПРР 
ПО1 
ИП4 

  НЧ 
"Съзнание 
- 1936" 

3.8. Осигуряване на помещение 
за магазин „Работилница на 
мечтите”  

  да   50,00 Общин
ски 
бюдже
т 

Община 
Велико 
Търново 

Културни 
институци
и, СНЦ 

3.9. Проектиране и 
разширяване на 
Мултимедийния център на ул. 
„Пиколо“, административната 
сграда на РИМ  

  да да 350,00 ОПРР 
ПО1 
ИП4, 
финанс
ови 
инстру
менти 

Община 
Велико 
Търново 

 
"Царевгра
д Търнов" 
ЕООД, 
РИМ 
Велико 
Търново 

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

  да да 75,00 ОПРР 
ПО1 
ИП2 

Община 
Велико 
Търново 

  

3.11. Обновяване и поддръжка 
на улично озеленяване и 
градско обзавеждане  

  да да 65,00 ОПРР 
ПО1 
ИП2 

Община 
Велико 
Търново 

  

3.12. Реконструкция на стари 
автентични елементи на 
градското обзавеждане  

  да да 105,00 ОПРР 
ПО1 
ИП2 

Община 
Велико 
Търново 

  

3.13. Създаване на акценти в 
градската среда – галерии на 
открито с произведения на 
изкуството от хранилищата на 
културните институции и други 

  да да 112,00 ОПРР 
ПО1 
ИП2 

Община 
Велико 
Търново 

  

3.14. Въвеждане на система за 
доброволно сертифициране на 
туристическите услуги  

  да   100,00 Общин
ски 
бюдже
т 

Община 
Велико 
Търново 

 
"Царевгра
д Търнов" 
ЕООД 
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4. Взаимодействие с културни 
събития от местно и 
регионално ниво  

      300,00       

4.1. Популяризиране на 
културното наследство о 
протежение на Източния 
трансбалкански културен 
коридор - Принос на Велико 
Търново към общото 
европейско наседство 

      300,00 Програ
ма 
Творче
ска 
Европа
, ТГС 
Румън
ия - 
Българ
ия 
2014 - 
2020 

Община 
Велико 
Търново 

Партньор
и на 
Община 
Велико 
Търново 

ІІ. ПАРК "БОРУНА"       9 960,00       

1.Въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност в 
Художествена галерия „Борис 
Денев“  

Предин
вестици
онно 
проучва
не 

    3 900,00 ТГС 
Румън
ия - 
Българ
ия 
2014 - 
2020, 
ТЦ 6, 
ПО 3 

Община 
Велико 
Търново 

  

2.Реконструкция на 
Стамболовия мост в парк 
„Боруна“  

Идеен 
проект 

    4 050,00 ТГС 
Румън
ия - 
Българ
ия 
2014 - 
2020, 
ТЦ 6, 
ПО 3 

Община 
Велико 
Търново 

  

3.Реставрация и ревитализация 
на парк „Боруна“: пешеходни 
алеи, въвеждане на 
енергоспестяващо осветление, 
поставяне на указателни и 
информационни табели, 
елементи на градското 
обзавеждане  

Идеен 
проект 

    1 050,00 ТГС 
Румън
ия - 
Българ
ия 
2014 - 
2020, 
ТЦ 6, 
ПО 3 

Община 
Велико 
Търново 

  

4.Изграждане на нови 
елементи в парковата среда: 
пешеходен надлез с парк Света 
гора; изграждане на две 
тематични алеи с 
информационни табла на тема 
биоразнообразие и история.  

Техниче
ски 
проект 

    760,00 ТГС 
Румън
ия - 
Българ
ия 
2014 - 
2020, 
ТЦ 6, 
ПО 3 

Община 
Велико 
Търново 

  

5.Изграждане на съоръжения 
за свободен достъп до 
интернет  

  да да 200,00 Общин
ски 
бюдже
т 

Община 
Велико 
Търново 

Местната 
общност 
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ІІІ. КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ       4 600,00       

3.1.Обогатяване на културната 
програма „Арт лято“ и 
Културния календар на община 
Велико Търново със събития в 
парк „Боруна“  

      500,00 Общин
ски 
бюдже
т 

Община 
Велико 
Търново 

Местната 
общност 

3.2.Провеждане на музикални 
концерти, театрални 
представления и фестивали на 
открито;  

      500,00 Програ
ма 
"Творч
еска 
Европа
", ТГС 
Румън
ия - 
Българ
ия, 
спонсо
ри 

Община 
Велико 
Търново 

Местната 
общност 

3.3.Културни работилници        100,00 Общин
ски 
бюдже
т, НПО 

Община 
Велико 
Търново 

Местната 
общност 

3.4.  Развитие на конгресен и 
фестивален туризъм – 
организиране на иновативни 
културни събития  

  да   3 500,00 ОПРР 
ПО 5 

Община 
Велико 
Търново 

Общини 
партньори  

                

2-РИ ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ - 
ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО 

      9 900,00       

І. БИОРАЗНООБРАЗИЕ       700,00       

1.Изготвяне на планове за 
управление на защитени 
територии и зони  

  да да 500,00 ОПОС 
ПО 3 

Община 
Велико 
Търново 

МОСВ, 
РИОСВ 
В.Търново 

2.Провеждане на 
информационна кампания 

      200,00 LIFE+; 
ТГС Ро-
БГ, ПО 
3, ИП 
6Д 

Община 
Велико 
Търново 

Местната 
общност 

ІІ. ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 
РЕКРЕАЦИЯ 

      9 200,00       

3.Подобряване състоянието на 
крайречната гора и 
териториите, включени в 
обхвата на от защитена зона 
„Река Янтра“ BG0000610 за 
опазване на природните 
местообитания и дива флора и 
фауна 

      9 200,00 LIFE+; 
ТГС Ро-
БГ, ПО 
3, ИП 
6Д 

Община 
Велико 
Търново 

Местната 
общност, 
НПО 

                

3-ТИ ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ – 
СЪЗДАВАНЕ НА ПАРТНЬОРСКИ 
МРЕЖИ 

      10 360,00       

І. СЪЗДАВАНЕ НА 
ПАРТНЬОРСКА МРЕЖА 

      1 380,00       
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1. Създаване на партньорска 
мрежа за регламентиране, 
иницииране и реализиране на 
проекти в сферата на 
културното наследство 

  да   150,00 Общин
ски 
бюдже
т 

Община 
Велико 
Търново 

Частни 
собствени
ци, 
Царевград 
Търнов 
ЕООД, 
РИМ 
Велико 
Търново, 
МК, 
НИНКН, 
НПО 

2. Създаване на партньорска 
мрежа между общинската 
администрация, частния сектор 
и образователните институции 
за  съвместно планиране на 
учебните програми и прилагане 
на метода „учене чрез работа“ 

  да   1 200,00 ОПНО
ИР ПО 
2 ИПЗ 

Община 
Велико 
Търново 

Частен 
сектор, 
образоват
елни 
институци
и 

3. Разработване на стратегия за 
развитие на туризма в община 
Велико Търново 

  да   30,00 Общин
ски 
бюдже
т 

Община 
Велико 
Търново 

 
"Царевгра
д Търнов" 
ЕООД, 
туристиче
ски 
бранш, 
културни 
институци
и 

ІІ. ОБРАЗОВАНИЕ       8 980,00   Община 
Велико 
Търново 

  

4. Създаване на център за 
професионална ориентация и 
информационен обмен между 
партньорите в мрежата между 
общинската администрация, 
частния сектор и 
образователните институции 

  да   1 000,00 ОПНО
ИР 

Община 
Велико 
Търново 

Частен 
сектор, 
образоват
елни 
институци
и 

5. Стажове за млади 
специалисти в различни 
направления (с приоритет 
сферите обслужващи туризма) 

  да да 6 480,00 ОП РЧР 
ПО 1,  
ИП 2 

Община 
Велико 
Търново 

 
"Царевгра
д Търнов" 
ЕООД, 
туристиче
ски 
бранш, 
културни 
институци
и 

6. Формиране и 
популяризиране на регионален 
туристически продукт с фокус 
община Велико Търново 

  да   1 500,00 ОПРР 
ПО 5 
ИП1 

Община 
Велико 
Търново 

  

ОБЩО        90 906,00       
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА РЕГИОНАЛНИТЕ 

ИКОНОМИЧЕСКИ ПОЛЗИ 

 

Град Велико Търново е административен център на най-големия регион в Северна 

Централна България - регион Велико Търново. Той е разположен на стратегическо 

средищно място, част от Транс европейски коридор номер 9 Север – Юг/ Хелзинки - 

Александруполис / и магистрален път Изток – Запад, пресечна точка на всички главни 

пътни артерии на територията на България. Река Дунав свързва региона със съседния - 

Телеорман в Румъния. В рамките на региона има голямо речно пристанище, летище, 

както и една от най-големите ж.п. гари в страната. Велико Търново има население над 

80 000 души и е част от втората по големина в страната агломерация от около 130 000 

души, като числеността на града заедно с подкрепящия регион е около 300 000 души. 

Важен икономически, образователен и културен център с национално и международно 

значение, той е носител на дълбоки традиции, свързан с духа на Европа и нейната 

култура, знак за развитие на творческа България днес. 

 

Велико Търново е  щедро надарен с исторически и културни забележителности и 

артефакти, крепости, църкви, манастири, много зеленина и живописните 

извивки на река Янтра, която се влива само на 60 км., в рамките на регион Велико 

Търново – до град Свищов, в река Дунав, „културната” връзка с Европа. Неповторима е 

атмосферата  и характерът на това уникално селище, което активно съхранява и 

развива природното си , историческо и културно наследство.  Няма друг град в 

България, който от пръв поглед да предизвиква възхищение, заради прекрасната си 

архитектура, разположение и съчетание на природа и градска среда.  

Силно предимство е и Кръстопътят (географски, исторически, културен). Това дава 

всички предпоставки градът и регионът да се развият като зона за световен културен 

обмен. В тази насока се работи активно за възстановяване на историческите  и 

културни връзки между отделните селища, развиват се съвместни културни проекти и 

мрежи. 
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Това е градът с повече от 20 000 студенти, най-много на глава от населението в 

страната. Бъдещите педагози, писатели, журналисти, преводачи, художници, 

архитекти, юристи, икономисти, военни, богослови го превръщат в отворено творческо 

пространство, в лаборатория за отглеждане на жива култура и таланти, в център за 

творчество, иновации, обмен и диалог. Градът и регионът се радват на присъствието на 

хиляди творци, студенти, млади хора, публика, културни организации и клубове.  

Във Велико Търново туристите са повече от 400 000 на година. В региона има 

петнадесет действащи манастира, които привличат хиляди поклонници.  

Историята и наследството са огромен капитал за Велико Търново и региона, но градът 

трябва да гледа към своето бъдеще, в което основният капитал са хората с техните 

постижения, умения и компетентности да формират новото европейско наследство.  

Въпреки, че в града се реализират голям брой събития – минимум по едно на ден, в 

културно отношение той остава сравнително отдалечен от европейските и световни 

тенденции и образци. Липсват „нестандартни”, творчески самобитни идеи, липсва 

усещането за творческа енергия и динамизъм. Трябва да се инвестира 

целенасочено в развитие на човешките ресурси, в подкрепа и стимулиране на новото 

модерно експериментално изкуство и разширяване на международните връзки и 

партньорства. 

Друг основен проблем е инфраструктурата. Необходимо е да се доразвият 

културните пространства, както и да се разширят общите градски пространства, да се 

изградят културни точки по кварталите. 

Град Велико Търново има много голям потенциал като политически, икономически, 

образователен и културен фактор за развитие на Северна Централна България (за 

съжаление силната централизация на културата и липсата на самостоятелна 

регионална политика в България превръщат Северен централен район във втория по 

икономически проблеми в страната след Северозападен район). В рамките на съюза 

значението на града и региона като средищен за България и Европа ще се увеличава.  

Доколкото Велико Търново е емблематичен за страната ни град и най-популярната 

дестинация за културен туризъм на България, осъществяването на планираните 

дейности пряко ще повлияе върху повишаване на атрактивността на националния 

туристически продукт. 



 

 60 

Ще бъде спазван принципът на концентрация, чрез съсредоточаване на финансови и 

други ресурси в т.н. „локомотиви на развитието“ – Велико Търново, където се очаква да 

има най-голям ефект от направените инвестиции. С подкрепата на т.н. полюси на 

растеж, които имат доказан потенциал, разработват и реализират успешни проекти, 

тяхното още по-добро развитие се очаква да окаже благоприятно влияние, както на 

съседните територии и населени места, така и на цялата страна. Тези градове ще станат 

още по-привлекателни за инвестиции.  

Пред този период Градът ще подпомогне малките населени места да осмислят 

културата, като основен инструмент за подобряване благосъстоянието на хората, 

живеещи в тях и да се реализират устойчиви инициативи, които да допринасят за 

подобряване на цялостния облик на региона. В програмата е предвидено реализиране 

на събития и извън градския ареал, за да се подпомогне финансирането на нови идеи, 

които имат нужда от подкрепа. 

Средносрочен ефект 

 Повишаване конкурентоспособността на малкия и средния бизнес в региона чрез 

насърчаване на културните и творчески индустрии. 

 Развитие на силен туристически сектор, основан на богатото природно, културно 

наследство и създаденото културно многообразие след 2019 г. Разнообразният 

туристически сектор е идентифициран като потенциално устойчив и развиващ се 

елемент от икономическия комплекс на района.  

 Увеличаване на заетостта, която е сред инвестиционните приоритети на 

Структурните фондове за периода 2014-2020 г. и до голяма степен се вписва в 

направлението „Конкурентоспособност на малките и средни предприятия ”. 

 Подобрена довеждаща и съпътстваща туристическа инфраструктура в региона и 

постигнат напредък в развитието на културния туристически коридор. 

 Повишено търсенето на предлагания в района продукт, чрез ефективния маркетинг 

през периода 2014 – 2020 г. и увеличен броя на туристите.  

 Увеличен броят на интегрирани проекти с трансграничен и транснационален 

характер; 

 Велико Търново ще се превърне в притегателно място за модерните форми на 

изкуство и култура, след изграждането на център за съвременно изкуство, който ще 
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допълни традиционно утвърдените характеристики на LOCUS 3: Възрожденският град 

(представяне на исторически, културни и природни атракции като ценна част от 

специфичния географски район, местното наследство и идентичност); 

 Формиране на партньорства за местно развитие между местната власт, бизнеса и 

неправителствения сектор в общини със сродни характеристики. Разработване и 

прилагане на стратегии за интегрирано местно развитие на групи общини; Внедряване 

на европейски стандарти и ноу-хау; Концесиониране на обекти на спорта и културата с 

оглед предлагане на по-добри и по-достъпни възможности за гражданите; 

Реализиране на пилотни проекти за интегрирано местно развитие на групи общини, 

съобразени с конкретните икономически условия, достъпността и наличието на 

културни и природните ресурси. 

 Реализация на устойчиви партньорски инициативи по р. Дунав и с други региони в 

Европа. Целта е развитие на транснационалното и трансрегионалното сътрудничество в 

духа на Новата кохезионна политика с акцент върху териториалното сближаване. 

Конкретни възможности ще даде новосъздадената „Транснационална програма 

Дунав“, която ще осигури ресурси за финансиране и иницииране на проектите, както и 

за необходимите анализи и проучвания. Ще продължи да се осъществява програмата 

за трансрегионалното сътрудничество и партньорство между общини, НПО, 

академични институции и др. от страните членки на ЕС.  

Дългосрочен ефект 

 Промяна на личността.  

 Промяна на обществото.  

 Промяна на културното планиране. 

 Промяна на жизнената среда .  

 Промяна на отношението към здравето и природата.  

 Промяна на чувството за регионална и европейска идентичност и принадлежност. 

 Промяна на качеството на живот. 

При постигане на целите на проекта за постигане на реални средносрочни и 

дългосрочни ефекти ще се спазват следните основни принципи: 

 Устойчивост – основен като  принцип, който се прилага за всички пространствени 

дейности в Стратегия за устойчиво интегрирано регионално развитие; 
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 Развиване на културната и териториалната идентичност на региона; 

 Териториално сближаване, като резултат от добре балансирано социално-

икономическо регионално развитие; 

 Засилване на конкурентоспособността, което означава по-нататъшното развитие на 

урбанизираните територии и в същото време укрепването и функционално 

профилиране на по-слабо развитите части от разглежданата територия, особено на 

селските райони; 

 Полицентрично териториално развитие, с подчертана ролята на градовете и 

агломерационните формирования, както и укрепване на връзките между селските и 

градските райони; 

 Създаване и укрепване на мрежа от градове и населени места, които могат да 

осигурят развитието на нови допълващи функции; 

 Подобряване на транспортната достъпност, като основен фактор за отключване на 

териториалния потенциал за по-добро балансирано развитие; 

 Подобряване и защита на природното и културното наследство като ресурс за 

развитие. 

Близо 60% от приходите в града се формират от дейности, свързани с туризма, 

културата, образованието. Това е трайна тенденция през годините и 

устойчивото развитие на града е планирано в тази посока. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.  ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
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Снимките са предоставени от община Велико Търново 
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