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Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството 

 
                          ФОНД „СОЛИДАРНОСТ” НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

 
 

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от 
Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” по  Заявление  2014BG16SPO001 

за щетите от бедствията от 19 юни 2014 г. 
 

Община Велико Търново е сключила Договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по проект “Възстановяване на функционирането на инфраструк-турата 
в сферата на транспорта и осигуряване на превантивна инфраструктура    на територията 
на община Велико Търново”, като проекта е получил финансиране от фонд “Солидарност“ на 
Европейския съюз, с максимална обща сума 1 410 926,74 лв. за възстановяване на щетите от 
поройните дъждове и наводнения от 19 юни 2014 г.  

Продължителността на изпълнение на проекта е 8 месеца. Изпълнител на проекта е 
Консорциум “Търновски пътища“ - Велико Търново. 

В проектът са включени следните обекти за възстановяване: 
 

1. гр.Килифарево – ул. ”Хаинбоаз”, ул.”Г.Димитров” и ул.”Крайбрежна”;  
2. гр.Дебелец – ул.”Патриарх Евтимий”, ул.”Иван Вазов”, ул.”Христо  Смирненски”, ул.”Дончо 

Хаджиев” и ул.”Ангел Кънчев”; 
3. с.Пчелище –   ул.”Седемнадесета”; 
4. гр.Велико Търново –  ул.”Григорий Цамблак”; 

5. общински път VTR 2016 ”с.Нацовци – с.Големаните”; 
6. с.Плаково –  улица ( ОК 300 – ОК 155) и мостово съоръжение. 
7. с.Нацовци –  улица ( ОК 8 – ОК 19 – ОК 28); 
8. с.Райковци – улица с ОК 21 - ОК12 - ОК 5 (част от общинския път VTR 3020  
    ”път ІІ-55 - с.Райковци); улица с ОК 12 - ОК 13 - ОК14 - ОК 15 - ОК 67 и  

                 отводнителен канал. 
9. с.Миндя –  улиците – ул.”Шеста” и ул.”Четиринадесета”; 

          10. гр.Дебелец –  възстановяване на предпазна дига по десен бряг на р. Белица; 
 

В тази връзка, от 20 август 2015г. започват дейностите по възстановяване на асфалтовите 
настилки на улиците - ул.”Патриарх Евтимий”, ул.”Иван Вазов”, ул.”Христо  Смирненски”, 
ул.”Дончо Хаджиев” и ул.”Ангел Кънчев” в гр.Дебелец, засегнати от поройните дъждове и 
наводнения от 19 юни 2014 г. 
 

“Този документ е създаден в рамките на проект “Възстановяване на  функционирането на 
инфраструктурата в сферата на транспорта и осигуряване на превантивна инфраструктура на 
територията на община Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на фонд 
“Солидарност“ на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи 
от община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Координиращия орган.”  


