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ПРОЕКТ: „ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА В ЗАПАДНА 
ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА” 

 
 
Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП “Региони в растеж“ 2014-2020 и 
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 
BG16RFOP001-1.009-0003-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за 
градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново”, част от процедура 
BG16RFOP001-1.001-039  „Изпълнение на Интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие 2014-2020” 
 
Дата на сключване на AДБФП: 17.01.2017г. 
Срок за изпълнение: 30 месеца 
Стойност на проекта по бюджет:  2 000 000,00 лв. 
 
Настоящия проект е в отговор на съвременните процеси в нашето общество и 
предизвикателствата, пред които е изправена модерната регионална икономическа 
политика,водена от Община Велико Търново. Малките и средните предприятия, 
разположени в Западната промишлена зона са гръбнакът на местната икономика. Те 
осигуряват значителен дял от всички работни места на територията на общината, а в 
съчетание с предприемачеството представляват ключов фактор за постигане на ускорен 
и устойчив икономически растеж и развитие на икономика, основана на знанието и 
информационното общество, за достигане на средните равнища на развитие на сходни 
административно-териториални единици в страната, респ. в ЕС. За да се постигне 
устойчиво интегрирано развитие в района на ЗПЗ е необходимо наличието на среда и 
реализиране на вътрешния потенциал на ЗПЗ, изразяващ се в грижа за наличния фонд, 
модернизиране на техническата инфраструктура, развитие на съществуващите в района 
предприятия, стимулиране основаването на нови такива, както и засилено стимулиране 
на правоприемниците им. Модернизирането на елементите на техническата 
инфраструктура, се явява факторът,който следва да отговори на горепосочените 
съвременни изисквания и е  едновременно съобразен  с динамиката в тези процеси и 
опосредства тяхното осъществяване и мултиплициране. Модерната бизнес среда  
същевременно е и предпоставка за привличане на туристи и нови инвеститори.Това 
изисква самата промишлена зона да носи в себе си безопасност и сигурност, да е 
съобразена с екологичните норми на живот, да бъде устойчива във времето и да е с 
високо естетическо качество. На тази основа изборът на проектните дейности е 
провокиран от: 
* потребността от постигане на съвременна промишлена зона, в която условията са 
благоприятни за разположените в нейния обхват предприятия, чрез синергични 
взаимодействия и добавена стойност в кооперирането и процесите на регионалното 
управление;  
* нуждата от постигането на сигурна и безопасна обществена среда. 
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Общата цел на проекта е чрез възстановяване на Западна промишлена зона – зона с 
потенциал за икономическо развитие  да се подобри инвестиционната активност  в град 
Велико Търново. Специфичните цели на проекта са дефинирани така, че тяхното 
постигане да има максимално положително въздействие върху целевите групи и принос 
за постигането на заложената обща цел на проекта и целите на схемата за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ, а именно: 
 
*Подобряване и реконструкция на съществуващата техническа инфраструктурна 
мрежа, свързана с бизнеса; 
* Обособяване на терени за инвестиции „на зелено“ за организация и насочване на 
бизнес дейностите и прехвърляне в ЗПЗ на производства, които не отговарят на 
критериите за безопасност.  
*Обновяване, почистване и възстановяване на територията на ЗПЗ; 
* Конструкция и рехабилитация на  кратки участъци от общинската пътна мрежа, 
осигуряваща достъп до ЗПЗ; 
*Създаване на условия за интегриране на групите в неравностойно положение чрез 
изграждане на достъпна градска среда; 
*Повишаване на безопасността и сигурността на в района на ЗПЗ чрез изграждане на 
съоръжения за защита и сигурност на гражданите; 
* Поставяне на знаци и указателни табели до и в рамките на ЗПЗ 
*Развитие на устойчива и интегрирана бизнес среда, чрез прилагането на единни 
архитектурно пространствени, тематични и ландшафтни решения при реализацията на 
проекта. 
 
В  обхвата на строително-монтажните работи по проекта са включени дейности по 
реконструкция и рехабилитация на улиците и тротоарите, т.е. елементи на градската 
инфраструктура имащи многофункционално предназначение – улиците осигуряват 
пешеходното и транспортно движение, както и служат като пространство, което има 
инженерно-техническо и естетическо предназначение, докато пешеходната алея 
гарантира връзката между отделните селищни елементи, респ. връзката на Зоната с 
икономическо въздействие с останалите две зони – Зоната с преобладаващ социален 
характер и Зоната на публични функции.  
 
 

 


