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УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ  И ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 

На Ваше внимание представям отчета за изпълнение на Програмата за управление на Община 
Велико Търново за мандат 2015-2019 год. за 2019 г. Изпълнението на Програмата за управление 
през годините в периода на мандата 2015-2019 е естествено продължение на процесите на 
растеж и динамично съвременно развитие, заложени в релевантния стратегически документ за 
предходния управленски мандат. Базирането на възприетите и утвърдени приоритети за 
развитие на общината е гаранция за устойчивост и последователност, както и условие за 
постигане на трайни осезаеми резултати. През изминалата 2019 година продължихме успешната 
посока в управлението на общината. Това беше година, в която гражданите видяха реалните 
резултати  от  изпълняваните  проекти  по  европейските  програми;  убедиха  се,  че нашите 
усилия за надграждане на постигнатото дават резултати. Същевременно се повишиха 
очакванията им към нас, те стават още по-конкретни и задължаващи. Изминалата 2019 година 
се явява и последна от мандат 2015-2019 като през годините на периода заложихме на 
изпълнението на шест стратегически цели с  амбицията да ги осъществим поетапно за 
превръщане на община Велико Търново в динамично развиваща се община, притегателен 
регионален център с комплексни функции, силна икономика и подобрена градска среда чрез: 
• Съхраняване и популяризиране на културно-историческото наследство, подобряване на 
достъпа на гражданите и гостите на Община Велико Търново до значимите културни 
паметници и туристически обекти;  
• Привличане на нови инвестиции за развитие на водещите производства и туристическата 
инфраструктура; 
• Увеличаване на обема на инвестициите в публична инфраструктура; 
• Осигуряване на добри условия за живот, работа и отдих на гражданите; 
• Балансирано развитие на централна градска част, квартали и селищата в общината; 
• Осигуряване на качествени и достъпни услуги в сферата на образованието, 
здравеопазването и социалната сфера; 

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО И ЕВРОПЕЙСКАТА СОЛИДАРНОСТ 

За поредна единадесета година продължаваме  динамичната тенденция за развитие на община 
Велико Търново като привлекателно място за живот, образование и предприемачество, модел за 
добро и ефективно управление не без съществената подкрепа на европейското финансиране, 
което е важен  инструмент за реализиране на местни политики в социалната сфера, 
благоустройството, инфраструктурното развитие и опазването на околната среда  
За 2019 година Община Велико Търново управлява 18 /осемнадесет/ проекта с европейско 
финансиране в областта на  образователната, социалната, техническата инфраструктура на 
стойност 48 841 933,96 лв., от които: 
•  Безвъзмездна финансова помощ   45 876 255,80 лв.    
•  Собствен ресурс                        2 965 678,16 лв.  
Положени бяха последователни усилия за подготовка на нови проектни предложения следващи 
важни инвестиции, които ще започнат своята реализация през 2020 г., част от тях чрез 
финансов инструмент с обща индикативна стойност над 30 500 000 лева.  
През 2019 г. общината успя да защити  разработени по европейски програми проекти за над 
26 000 000 лв. и да разработи ключови проекти,  в процес на оценка на стойност над 7 570 000 
лв. 
Важна инвестиционна подкрепа през 2020 година ще е възможността община Велико Търново 
да договори реализацията на проектите си в сферата на културната и туристическата 
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инфраструктури по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 в т.ч. създаването на атрактивна зона за 
културен и конгресен туризъм на територията на Старото военно училище.  

СТРЕМЕЖ КЪМ  ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ  

И през 2019 година пред общината отново остават трудните решения за това как да задържим и 
да повишим качеството на публичните услуги, при изоставане на ръстовете на ресурсите и 
засиления натиск от страна както на потребителите за повече и по-достъпни услуги, така и на 
държавните органи, които в стремежа си да свиват своите разходи прехвърлят все повече 
отговорности на местните власти. 
Изпълнението на собствените приходи към 31.12.2019 год. е в размер на  29 568 911 лв., което 
представлява с 3,76 % увеличение спрямо отчета към 31.12.2018 година. Приходите за местни 
дейности /собствени приходи и обща изравнителна субсидия от Централния бюджет/ са в 
размер на 31 719 711 лева. Данъчните приходи са в размер на  13 905 940 лева, а местните 
неданъчни приходи са в размер на 15 662 971лева. 
Разходите за местни и дофинансирани дейности на касова основа за 2019 година са в размер на 
37 033 838 лева или с 4,28  %  повече от предходната 2018 година. 
Просрочените задължения към 31.12.2019 година са в размер на 1 293 311 лева, което е с 54 911 
лева по-малко от тези към 31.12.2018 година. Този факт отразява стремежа на общината да 
покрива просрочените си задължения в рамките на текущата година. За целта е създадена 
организация за текущо анализиране и изпълнение на бюджета с оглед своевременното 
идентифициране на рисковете и причините за възникване на просрочени задължения и 
вземания, въз основа на информацията за поети ангажименти и начислени задължения и 
вземания.  
Направеният сравнителен анализ на основните показатели за измерване на финансовата 
устойчивост на общините показва, че стойностите им за община Велико Търново, в 
преобладаващата им част, са около и над средните нива, което е индикатор за добра финансова 
устойчивост на общината.  

В УСЛУГА НА ГРАЖДАНИТЕ  

Общинската администрация се затвърди като водещ пример за модерна и ефективно работеща в 
област Велико Търново и в страната и през 2019 година. Реализираните инициативи са ключов 
приоритет по осигуряване на лесен и достъпен интегриран подход за комуникация на 
гражданите и бизнеса с общината и прилежащите структури. И през 2019 г. Община Велико 
Търново успешно прилага Общата рамка за оценка – CAF, спазвайки принципите за цялостно 
управление на качеството, даващо възможност за усъвършенстване на организацията. Община 
Велико Търново предоставя 15 административни услуги, с възможност за заявяване по 
електронен път, в следните категории: Административни услуги „Местни данъци и такси”, 
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне и Административни 
услуги "Инвестиционни намерения и въвеждане на обекти в експлоатация". Посредством 
реализирането на нови административни услуги, с възможност за заявяване по електронен път, 
е осъществен пълния диапазон от услуги, предоставени по електронен път на Дирекция 
„Местни данъци и такси”. 
През 2019 г. общината работи и успешно въвежда разпоредбите на Общите условия за достъп 
до данни от регистри на държавната администрация,  свързани с осигуряване на реален достъп 
до данни, касаещи работни процеси и административни услуги на общинска администрация 
Велико Търново. Община Велико Търново е една от общините в страната с осигурен достъп до 



ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОДИНА НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПЕРИОДА 
2015 – 2019 Г.   

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ мандат 2015 – 2019 г. 4

данни от регистри в средата за междурегистров обмен RegiX. Осъществен е максимален брой 
работни процеси, свързани със Системата за сигурно електронно връчване съгласно Закона за 
електронното управление (ЗЕУ). Дейностите включват изпращане и/или получаване и 
съхраняване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица, в 
съответствие с Регламент (ЕС) №910/2014, и Закона за електронното управление. За поредна 
година успешно е  проведен одит на интегрирана система за управление в Община Велико 
Търново, в съответствие с изискванията на международни стандарти ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004, ISO/IEC 27001:2013.
И през 2019 г. се работи усилено за осигуряване на устойчивост с последваща техническа 
поддръжка на оборудване по проект WIFI4EU на Европейската комисия, Изпълнителна агенция 
за иновации и мрежи (INEA), програма в областта на далекосъобщенията по Механизма за 
свързване на Европа, свързано с инсталиране и въвеждане в експлоатация на цялостна система 
за предоставяне на Wi-Fi зона, подсигурена с 13 точки на достъп за територията на град Велико 
Търново – паркове, библиотеки, музеи и др.  

РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 

Развитието на социалните услуги и осигуряването на заетост продължава да е основен 
приоритет в политиката на Община Велико Търново. 
В периода януари-декември 2019 година Община Велико Търново продължи да реализира 
политики в сферата на социалните дейности чрез изпълнение на Европейските механизми на 
ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и ОП „Региони в растеж” 2014-2020 със 
следните проекти:  Проект „Приеми ме 2015“, Проект  „Общностен център за деца и родители 
„ЦАРЕВГРАД”, Проект „Изграждане на кризисен център за лица”, Проект „Изграждане на 
комплекс от социални услуги за деца“, „Проект „Изграждането на комплекс за социални грижи 
за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“, Проект „Патронажна грижа за възрастни 
хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“ и Проект „Обучения и заетост за младите 
хора“, „Обучения и заетост“. През 2019 г. Община Велико Търново подаде Проектно 
предложение „Разкриване на Кризисен център „ТЪРНОВГРАД““ по ОП „Развитие на 
човешките ресурси”2014-2020. 
Бе приет Годишен план за развитие на социалните услуги на Община Велико Търново за 2020 г. 
за изпълнение на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Велико Търново /2016 
– 2020 г./, приета с Решение № 280/26.05.2016 г. на Великотърновски общински съвет, както и 
Програма за детето за 2019 г. и План за действие за осигуряване на равни възможности за 
хората с увреждания в Община Велико Търново за 2019 година.  
През 2019 година Община Велико Търново продължи да изпълнява приоритетите, заложени в 
Програма „СИНДИ“ - детска компонента „Здрави деца в здрави семейства“, Програма на 
Община Велико Търново за подобряване на психичното здраве 2017 – 2020 г., Програма за 
превенция на наркотични зависимости сред младите хора в Община Велико Търново 2019-2023 
и План за действие на Община Велико Търново за интегриране на българските граждани от 
ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение.  
Продължи активната политика на Община Велико Търново за осигуряване на заетост, с 
приоритет мерки за заетост на младежи до 29 години, безработни лица с трайни увреждания, 
безработни лица над 50-годишна възраст и продължително безработни лица. В изпълнение на 
програми и проекти, реализирани от Община Велико Търново, е осигурена заетост на над 321 
лица. Чрез предоставяните социални услуги по програми, проекти и общинска дейност е 
осигурена подкрепа и е подобрено качеството на живот на над 1360 лица, в това число и деца в 
социално неравностойно положение или в риск от изпадане в социално неравностойно 
положение. 
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През 2019 г. за втора поредна година Държавна агенция за закрила на детето организира 
церемония по връчване на Отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“, като Община 
Велико Търново бе отличена в три от категориите: 
- в категория „Устойчиво развитие“ с Отличителен знак „Аз гарантирам щастливо 
детство“ на 3-то място бе отличен Дневен център за деца и младежи с увреждания „Дъга“. 
- в категория „Успешна промяна“ с плакет бяха отличени Центровете за настаняване от 
семеен тип за деца/младежи с/без увреждания – I, II и III в гр. Велико Търново.  
- в категория „Значимо партньорство“ бяха отличени Центровете за настаняване от семеен 
тип – I и II , гр. Велико Търново, ул. „Цветарска“ № 14, за реализирани съвместни дейности със 
Сдружение „ЗОВ-България“ гр. Горна Оряховица.  
- в категория „Значима иновация“, с приз „Аз гарантирам щастливо детство“ бе удостоен 
първият в страната „SOS Клуб на приемния родител“ – инициатива на Екипа на Център за 
обществена подкрепа, гр. Велико Търново, предоставен за управление на SOS „Детски селища – 
България“. 
През ноември 2019 г. Община Велико Търново бе домакин на третата Национална среща на 
експертите по социални дейности и здравеопазване от общините, с организатор Национално 
сдружение на общините в Република България. Форумът бе с участие на 150 експерти по 
социални дейности и здравеопазване от общините и доставчици на социални услуги, които, 
съвместно с представителите на централната власт, бизнеса и неправителствения сектор, 
представиха позициите си като страни ангажирани в усилията да бъдат осигурени  ефективни 
социални и здравни услуги. 
През 2019 г., с подкрепата на Общинска програма за асистирана репродукция, са подпомогнати 
финансово 18 двойки и семейства с репродуктивни проблеми, жители на Община Велико 
Търново. В резултат от осемгодишното реализиране на Общинската програма за асистирана 
репродукция са родени 59 бебета, в това число 10 двойки близнаци. 

ГРИЖА ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО 

В Община Велико Търново е изградена устойчива мрежа от институции в предучилищното и 
училищното образование, които доказват възможности за повишаване качеството на 
образованието, разработват и въвеждат нови елементи в организацията и съдържанието на 
обучението, организират по нов начин управлението на образователната средата, използват 
нови методи на преподаване, разработват по нов начин учебното съдържание, програми и 
планове.  
През 2019 г. Община Велико Търново продължи изпълнението на основните правителствени 
политики и приоритети в ресора за повишаване качеството на образование, намаляване на 
неграмотността, развитие и модернизация на професионалното образование, подкрепа на 
учителите и обновяване на материалната база. 
В следствие на ефективно взаимодействие между институциите успешно се реализираха 
политиките за обхващане на подлежащите на образование деца и ученици, за превенция на 
отпадането от училище и за намаляване дела на преждевременното напускане на училище. С 
планираните мерки и действия се осигури намаляване процента на лицата, които трайно не 
посещават училище или не са обхванати във формалното образование, независимо от това дали 
причините са социални, икономически, образователни, етнокултурни, институционални или 
здравословни. 
През 2019 година са извършени строително-ремонтни дейности за над 560 000 лева на сградния 
фонд на учебните институции, извън европейското финансиране. Отделени са специално 
внимание и средства за обезпечаване транспорта на децата и учениците, подлежащи на 
задължително обучение, за осигуряване на ученическото столово хранене чрез кухня-майка в 
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ОУ „Св. Патриарх Евтимий”. Осигурено е отоплението за сезон 2018/2019 и 2019/2020 в 
детските градини и училища. Над 2 000 000 лева са осигурени по различни Национални  и 
международни програми за развитие на средното образование, над 20 000 лева са разходени по 
наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби за 
стипендии за постигнати високи образователни резултати, както и за даровити деца, а 
проектите, които се реализираха в сферата на образованието надвишават 20. 
За развитие на устойчива, съвременна, пазарно ориентирана образователна система Община 
Велико Търново през 2019 година финансово подкрепи и съхрани учебно-възпитателната 
дейност в училищата и детските градини на територията на малките населени места, както и 
разкри пазарно ориентирани специалности и профили, съобразно потребностите на 
съвременния трудов пазар, което ще бъде катализатор за изграждането на нова бизнес среда и 
създаването на нова икономическа атмосфера в старопрестолния град и региона. 

КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУТИ С НОВА ВИЗИЯ  

На 12 април 2019 г. Народното Събрание на Р България обяви Велико Търново за „Историческа 
и духовна столица на България“. Този политически акт доведе до значителна качествена 
промяна в дейността и визията на културните институти в общината през 2019 година. Бяха 
реализирани многобройни проекти, които създадоха нови продукти на културния туризъм и 
зададоха нови параметри на разработването на нови пространства за съвременна култура в 
обекти на културно-историческото наследство. Всички културни институти и техните програми 
и събития са неразделна част от Календара на културните събития на Общината и се реализират 
в партньорство с нея.  
През 2019 г. са организирани над 443 културни събития. Акценти в тях бе Програмата за 
отбелязване на 140 години от Великото народно събрание и приемането на Търновската 
конституция, ІV Летен сезон на българските оперни театри „Сцена на вековете” с 
международно участие, новите събития Международен фестивал на кукления театър „Лято, 
кукли и приятели“, Фестивал на китайската култура и „Лятно кино под звездите“ .  
Реализираха се  27 фестивала, 46 изложби, 28 концерта, както и Международно туристическо 
изложение „Културен туризъм“, уникалното светлинно 3D Мапинг шоу „Царевград Търнов“ и 
много други, във всички жанрове на изкуството. През 2019 година бяха проведени публични 
консултации и разработен проект за Стратегия за развитие на културата в община Велико 
Търново, който предстои да бъде приет от Великотърновския общински съвет. 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 
ЖЕЛАНА ЕВРОПЕЙСКА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ  

Община Велико Търново продължава и през 2019 година да утвърждава града като водеща 
европейска туристическа дестинация. С такава цел Община Велико Търново организира 
официалното откриване на новия туристически сезон с ХVІ издание на Международното 
изложение „Културен туризъм-2019” и се представи на Националната туристическа борса 
„Ваканция и спа”, на международни борси в Лондон, Испания, Москва, Румъния.  
Домакинството на културни събития от подобен ранг носи неизмерими духовни и материални 
ползи за местната общност. Велико Търново пленява всеки със своята уникална атмосфера, дух 
и родолюбие, уникална архитектура и монументалност.  

Представям на Вашето внимание изпълненото на Програмата за 2019 година по приоритети. 
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Приоритет 1: Икономическо развитие и просперитет на община Велико Търново.
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Мерки за постигане 
на приоритетите 

Дейности  
за реализиране на 

мерките 

Задачи Срок Изпълнение 

Постигане на 
прогнозируемост в 
дейността на 
общинската 
администрация 

Укрепване на 
стратегическото 
планиране и 
програмиране. 

Разработване и актуализиране 
на секторни стратегии и планове 
за изпълнението за основните 
функции на общината: 
за управление на общинското 
имущество; развитие и 
укрепване на административния 
капацитет; 
развитие на културата; 
разгръщане на социалните 
услуги и дейности;опазването 
на околната среда и 
рационалното използване на 
природните ресурси; устойчиво 
развитие на туризъм. 

2016-2019 През 2019 г. община Велико Търново е предложила, а 
Великотърновски общински съвет, със свои решения, е изменил и 
допълнил 5 наредби и е приел 3 нови наредби. . 
Създаден е единен и унифициран подход по реализацията на 
електронно управление на Община Велико Търново, а цялостната 
информационна система осигурява както на общинска 
администрация, така и на Великотърновски общински съвет лесен, 
достъпен, интегриран подход за комуникация, усъвършенстване, 
увеличаване ефективността на работа, спестяване на разходи и пр.  

 Осигуряване участието на 
представители на общината в 
работни групи за изготвянето на 
проекти на нормативни актове и 
на стратегически и програмни 
документи, засягащи местното 
самоуправление с оглед 
планирането за програмен 
период 2014- 2020 г. 

2016-2019 В областта на културното наследство: определени представители на 
общината за участие в работни групи по изменение на Закона за 
културното наследство, както и на Закона за народните читалища; 
В областта на европейското финансиране: определени представител 
в състава на Тематичната работна група по подготовка на 
Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG Румъния-
България 2021-2027.  
По отношение на местното самоуправление: определени 
представители на общината в постоянните комисии на НСОРБ по 
бюджет и финанси,  образованието, младежта и спорта, управление 
на европейските фондове, труда и социалната политика,  
здравеопазване и др.; 
По отношение на регионалното развитие: определени 
представители на общината в състава на Областен съвет за 
развитие, както и в Регионален съвет за развитие на Северен 
централен район; 

Стимулиране на 
инвестиционата 
активност 

Разработване на ясен 
икономически 
обоснован 
инвестиционен профил 
на общината 

Анализ на ресурсите и 
потенциала и приоритизиране 
на възможностите 

2016-2019 На своята електронна страница Община Велико Търново поддържа 
специализирани секции, съдържащи актуална информация за града, 
инфраструктура, образование, инвестиции в т.ч. визуализация на 
обекти за инвестиционни предложения и пр. 
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Поетапно изработването 
на многослоен GIS 
модел на града, не само 
за целите на устройство 
на територията, но за 
анализ и управление на 
процесите  

Създаване на географска 
информационна система за 
обектите общинска собственост. 
Надграждане на 
съществуващата система 

2016-2019 Като продукт от проект „Обща стратегия за устойчиво 
териториално развитие на зоната за трансгранично сътрудничество 
Румъния-България” бе разработена териториална база данни и 
картографска подкрепа, както и доставен ArcGIS (специализиран 
софтуер) . Този продукт ефективно се използва от администрацията, 
за визуализация на проекти от висок обществен интерес по Общия 
устройствен план на Община Велико Търново. 

 Обособяване на общински зони 
с адекватна осигуреност на 
всички видове елементи на 
техническата инфраструктура, 
съобразно планираното 
развитие. 

2016-2019 Община Велико Търново е сред  67-те български общини, която 
изпълнява Интегриран план за градско възстановяване и развитие, в 
чиито обхват са повече от 65% от територията на града, обособена в 
три зони за въздействие. В него са предвидени проекти за 
реализация в дългосрочен план за създаване на атрактивна 
инвестиционна среда, по-адекватно планиране на инвестиции в 
инфраструктура посредством използването на различни източници 
на финансиране. През 2019 год. община Велико Търново управлява 
18 проекта в областта на образователна, социална, техническа 
инфраструктури, туризъм и култура на стойност над 45 млн. лева с 
цел по-устойчиво и интегрирано градско развитие. За реализацията 
 на инвестиционни проекти в областта на публичната 
инфраструктура към настоящия момент е осигурено финансиране за 
интегрирани инвестиции на обща стойност над 43 млн.лв., съгласно 
подписано Споразумение за реализация на Инвестиционна 
програма по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 
със срок на усвояване до 2023 год., чието изпълнение  решава 
сериозни проблеми на базисната инфраструктура в обособените 
зони за въздействие. 

Стимулиране на 
деловата активност

Разширяване на 
контактите с чужди 
бизнес партньори и 
поддържане на 
действено 
международно 
сътрудничество: 
организиране и участие 
в бизнес форуми и 
срещи

Подкрепа за участие на 
предприятия от общината в 
бизнес форуми и срещи с 
подкрепата на национални 
институции 

2016-2019 През 2019 г. са проведени различни информационни събития и 
прояви, организирани от и с логистичната подкрепа и съдействие на 
структурите на общината в подкрепа на бизнеса, представящи 
възможности за тяхното инвестиционно развитие, основните от 
които са: 

1. Два модула от 10-те практически обучения за бъдещи 
предприемачи от Северен централен район по проект 
„Предприемачеството – пряк път към успеха“, финансиран 
от ОПРЧР. Обученията са проведени в ОИЦ - Велико 
Търново съвместно с Русенска търговско-индустриална 
камара (РТИК) и Българо-румънска търговско-промишлена 
палата (БРТПП) като партньори. 

2. Информационна среща на тема „ЕСИФ и възможности за 
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бизнеса по Оперативните програми 2014-2020“ ; 
3. Информационен ден за представяне на процедурата 

„Умения“ за работодатели по ОП „Развитие на човешките 
ресурси“;  

4. Информационен ден за представяне на Процедура 
„Създаване и развитие на Регионални иновационни 
центрове (РИЦ)“ по ОП „Иновации и 
конкурентоспособност“; 

5. Пилотно обучение по проект „Подобряване мобилността на 
работещи и безработни”, финансиран по Програма за 
трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A 
РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ“; 

6. Информационен ден за представяне на процедура 
„Подобряване на производствения капацитет в малките и 
средни предприятия“ по ОП „Иновации и 
конкурентоспособност“; 

7. Представяне на  процедурата „Умения“ по ОП „Развитие на 
човешките ресурси“, насочена към работодатели; 

8. Разпространена анкета до фирми и работодатели от региона 
във връзка с провеждано от Агенцията по заетостта 
проучване за потребностите на работодателите от кадри в 
България; 

9. Семинарни обучения по проект „Повишаване на 
информираността и капацитета на българските 
предприятия за реализиране на дейности и мерки по 
енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за 
подпомагане на схемата за задължения за енергийни 
спестявания и свързаните с нея дейности“; 

10.  Конференция за популяризиране прилагането на ЕСКО 
механизма и повишаване на енергийната ефективност в 
промишлените предприятия;. 

11. Семинарни обучения на АУЕР за енергийни мениджъри по 
управление на енергийната ефективност и БДС EN ISO 
50001 в промишлени предприятия, финансиран по ОПИК; 

12.  Регионална консултация за обмяна на мнения и идеи за 
Северен централен регион, във връзка с изготвяне на 
„Национална стратегия за малки и средни предприятия в 
България 2021-2027 г.“  



ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОДИНА НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2019 Г.   

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ мандат 2015 – 2019 г. 11

 Промотиране и представяне на 
местни производители при 
провеждане на международни 
форуми с национално участие / 
бизнес-делегации, 
представяния, дни на България 
и пр./ 

2016-2019 През 2019 година Велико Търново бе домакин на първата българо-
руска кръгла маса на тема „Ролята на туризма за развитие на 
регионите. Културният туризъм – традиции и бъдеще”. Участваха 
десетки представители на български и руски общини, туроператори, 
музеи, културни институции.  Успешно бе представянето на Велико 
Търново на няколко големи международни туристически изложения 
– FITUR в Мадрид, Targul de Turism al Romaniei (TTR) в Букурещ и 
INTOURMARKET 2019 в Москва. През лятото на 2019 г.  Велико 
Търново бе домакин на голям занаятчийски базар, в който се 
включиха десетки занаятчии от България и Румъния. Подчертан бе 
силният интерес към първата по рода си платформа за електронна 
търговия чрез виртуални магазини за занаятчийски продукти 
FairDeal, която се създава по проект с водещ партньор Община 
Велико Търново.  

 Разработване на програма за 
обмен на визити с 
побратимените градове  и 
включване на представители на 
бизнеса с конкретни срещи и 
контакти. 

2016-2019 През 2019 година са организирани и проведени над 60 срещи и 
прояви с международен характер, 45 от тях са с гости и делегации 
от други държави, а 15  от тях – с посланици и дипломати. Активно 
бе представянето на Велико Търново като целогодишна дестинация 
за културен, опознавателен и творчески туризъм извън пределите на 
България. 
Като център със сериозен туристически потенциал ефективната 
реклама за общината като добро място за туризъм и правене на 
бизнес през 2019 год. бе с фокус засилване популяризирането 
потенциала на общината на външния пазар чрез по-активното 
сътрудничество с побратимените градове, както и чрез създаване на 
нови взаимоотношения, както с европейски, така и с държави от 
останалата част на света. Поставеното  начало на ново партньорство 
с град Нахъчиван, Република Азербайджан през 2018 г. прерасна в 
реално сътрудничество с подписването на Споразумение за 
двустранно партньорство между Кмета на общината  и  посланика 
на Азербайджан в РБългария. Побратимяването разширява 
възможностите за сътрудничество между Велико Търново и 
Азербайджан в сферите на културата, опазването на историческото 
наследство, туризма, икономиката и др.  
Великотърновското село Никюп се побратими с френското село 
Ондовил. Споразумението бе подписано от Кмета на с.Никюп и от   
Заместник-кмета на Ондовил, както и от Председателя на 
Асоциацията за побратимяване между двете населени места. 

Туризмът като Разработване и Разработване  на  цялостна  2016-2019 Въз основа на анализи на постигнатите резултати Община Велико 
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фактор за 
икономическото 
развитие 

прилагане на общинска 
стратегия за развитие на 
туризма и средносрочна 
програма за нейното 
изпълнение 

стратегия  за  устойчиво 
развитие  на туризма  в община 
Велико Търново и План за 
действие 

Търново, в координация с „Царевград Търнов“ ЕООД, е в процес на 
разработване  на  цялостна  стратегия  за  устойчиво развитие  на 
туризма  в община Велико Търново базирайки се и на Стратегията 
за устойчиво развитие на туризма на РБългария 2014-2030. 
Документът предвижда систематизиране визията, стратегическите 
цели, приоритетите и дейностите, чиято реализация ще води до 
утвърждаване на устойчиви схеми за развитие и управление на 
туристическите дейности.  

  Развитие на разработения набор 
от туристически маршрути с 
различна тематична насоченост 
чрез ТА „Царевград Търнов” 
ЕООД 

2016 – 2019 Разработени са 10 (десет) туристически маршрута за 
популяризиране на Велико Търново и района, които се предлагат на 
индивидуални, организирани туристи, както и на партньорите, с 
които работи „Царевград Търнов“ ЕООД. 
През 2019 година "Царевград Търнов" ЕООД продължи работата по 
обновяване на официалния сайт на АВП "Царевград Търнов - Звук и 
светлина" - www.soundandlight.bg, като новата версия отговаря 
напълно на модерните стандарти.Разработените  информационни 
брошури на италиански, испански, френски и китайски езици за 
най-значимите обекти и места са силно търсени от туристите.  
Продължи успешното предлагане на международно отличеният 
филм "Велико Търново в сърцето на историята" на китайски език и 
на рекламния филм, посветен на спектакъла "Звук и светлина".  
В изпълнение на Националната стратегия за развитие на туризма и 
утвърдена от министъра на туризма Концепция за туристическо 
райониране на България, в град Велио Търново бе учредена 
Организация за управление на Старопланински туристически 
район. Туристически район „Стара планина“ разширява 
възможностите на институции, НПО и бизнес да работят в 
партньорство за още по-богат туристически продукт, рекламата и 
маркетинга му.  Град Велико Търново е център на Старопланински 
туристически район. 

 Разработване на 
съвременни програми за 
интерпретация и 
анимация на новите 
туристически атракции 

Разширяване  на "Мултимедиен 
посетителски  център" 
Царевград Търнов"–II-ри етап 

2017-2019 Обектът е включен в списъка с основни проекти в одобрената 
Инвестиционна програма на общината по ПО1“Устойчиво и 
интегрирано градско развитие“на ОП „Региони в растеж“2014-2020 
/ОПРР/. Проектното предложение попада в групата проекти, които 
ще се изпъляват чрез комбинирано финансироне – БФП и финансов 
инструмент.  През м. декември 2019 г. Община Велико Търново 
представи пред финансовия посредник – Регионален фонд за 
градско развитие, пакет документи съгласно изискванията на 
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финансовия посредник, в т.ч. бизнес план за реализиране на 
проектно предложение „Разширение на „Мултимедиен 
посетителски център“, с прогнозна стойност 1 302 577,31 лв. и 
период на изпълнение - 30 месеца от подписване на ДБФП. 

 Повишаване 
достъпността до 
туристически обекти и 
привлекателността на 
дестинацията 

Изготвяне на експертна оценка 
на състоянието на пътищата до 
всички манастири в общината и 
приоритетно осигуряване на 
средства за всички маршрути, 
предоставящи достъп до 
туристически обекти и 
забележителности. 

2016-2019 Наличен е експертен анализ на общинска администрация на някои 

от основните обекти, предмет на религиозен туризъм и 

довеждащата техническа инфраструктура, а именно: 

1. Към настоящия момент са завършени в голям обем неотложните 

аварийно-възстановителни работи и укрепителните мероприятия на 

свлачище № VTR 04.10447.28 над улица ”Трапезица” в гр.Велико 

Търново, съгласно одобрения инвистиционен проект. Улицата е и 

част от общинския път    VTR 1027 за манастир „Света Троица”. 

Направена е укрепваща подпорна стена, пилотно фундирана в 

земната основа, по цялата дължина на засегнатия участък.   

Улицата е възстановена и асфалтирана, като по този начин е 

осигурено нормалното автомобилно движение към жп гара 

“Трапезица“ и Патриаршеския манастир.   След провеждане на 

отчуждителни процедури, през 2020 г. предстои да се извърши 

анкериране на укрепителната подпорна стена към ската над нея, за 

цялостно укрепване на свлачищната зона. 

2. Извършено е обследване на общинските пътища и мостовите 

съоръжения, водещи към Къпиновски манастир, като през 2019 г. са 

извършени следните възстановителни дейности: 

2.1. Общински път VTR 1021 “( път ІІІ-551) - с.Велчево - 

Къпиновски манастир“ - извършени СМР по  трайното 

възстановяване на мостовото съоръжение над р. Елишин до 

с.Велчево и направа на нов водосток между с.Велчево и 

Къпиновски манастир, изграден  със стоманобетонови елементи.

Резултат от извършените СМР - възстановено експлоатационнното 

състояние на общинския път; осигурен нормален и безопасен 

транспортен трафик до с.Велчево и Къпиновски манастир.  

2.2. Общински път VTR 3015 “( път ІІІ-5302) - с.Велчево - в 

края на 2019 г. започнаха СМР по възстановяване на водостока на 
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дере Татанчец на общински път VTR 3015 преди с.Велчево от 

републиканския път ІІІ-5302 „Миндя – Пчелище – Присово“. 

Завършени са над 90% от СМР, изразяващи се във възстановен 

водосток и пътната конструкция над него; асфалтиране на пътния 

участък.  През 2020 предстои извършване на дейности по 

обезопасяване и поставяне на пътна сигнализация.  

Осигуреният финансов ресурс за строителство и възстановяване 

също на горепосочените обекти е от Междуведомствената комисия 

за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.  

 Повишаване качеството 
на туристическото 
предлагане 

Разширяване експертния състав 
на комисиите за категоризация 
на туристически обекти, чрез 
привличане на НПО и браншови 
организации 

2016- 2019 Седма  поредна година работи експертна комисия по 
категоризиране с включени двама представители на браншови 
организации, а със Заповед на Кмета на общината от 2012 год. е 
създаден консултативен съвет с водещи функции: решаване 
въпросите на туризма, в който са включени - Кмета на Община 
Велико Търново, двама заместник-кметове,  представители на 
Община Велико Търново, както и представители на браншови 
организации. Вследствие на  работата му  се постига гарантиране 
изпълнението и контрола на дейностите в структуроопределящия за 
общината сектор. 

 Реклама и 
маркетинг на 
туристическата 
дестинация 

Представяне на общината чрез 
рекламни материали в големите 
възли за пътнически транспорт 
– летищата, гарите и автогарите 
на големите градове, както и в 
големите съсредоточия на 
туристически интерес – зимните 
и морските курорти, 
историческите центрове на 
големите градове; 

2016 -2019 „Царевград Търнов“ ЕООД продължава онлайн рекламната 
кампания в Google, Facebook и Instagram. Рекламирани са Четвръти 
летен сезон на българските оперни театри "Сцена на вековете", 
"Arbanassi Summer Music", както и АВП "Царевград Търнов - Звук и 
светлина". 
През 2019 година "Царевград Търнов" ЕООД откри нов 
туристически информационен център – ТИЦ 2, намиращ се на 
улица „Никола Пиколо“ 27 А, с цел подобряване на туристическото 
обслужване и повишеното търсене. 

  Участие на общината и 
подкрепа участието на 
икономически субекти в 
сферата на туризма в изложения 
в и извън България; 

2016-2019 Туризмът е един от основните фактори за икономически потенциал 
на общината, поради което се използват всички възможности за 
представяне и подкрепа на икономически субекти, развиващи 
дейността си на територията на общината по време на участието си 
в редица изложения и борси в страната, като най-важните от тях за 
2019 г. са:  
1. Участие на «Царевград Търнов»ЕООД във «Ваканция и Спа 



ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОДИНА НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2019 Г.   

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ мандат 2015 – 2019 г. 15

Експо» - София; 
2. Участие на общината като съорганизатор в 
Международното туристическо изложение "Културен туризъм", В. 
Търново; 
3. Участие на общината в МТИ „Планините на България – 
гостоприемство в четири сезона“ - гр. Смолян. 
През 2019 г. Община Велико Търново бе представена на следните 
изложения извън територията на страната:  
1. FITUR MADRID – Мадрид, Испания;  
2. TTR - пролетно и есенно издание - Букурещ, Румъния; 
3. Отдых/ Leisure - Москва, Русия; 
4. WTM LONDON – Лондон, Великобритания. 
На тези изложния се сключени договори с туроператори, 
предоставени са карти и рекламни материали на различни езици, 
както и направени видео презентации. 

  „Нощ на Самоводската чаршия 
и фестивал на занаятите”  – 2019 
г. 

2016- 2019 През септември 2019 г. е проведено поредното издание на „Нощ на 
Самоводската чаршия и фестивал на занаятите” с участието на 
занаятчии от общината и страната, както и на производители на био 
храни и продукти. „Царевград Търнов“ ЕООД организира богата 
музикална програма, детски работилници и атрактивната празнична 
украса. Обявени бяха фотоконкурс „Празникът на Самоводска 
чаршия“ и дарителска кампания „Чадъри за нов живот“, средствата 
от която са  дарени във фонд „Ин витро“ на Община Велико 
Търново. 

  Организиране на изложението 
„Културен туризъм” и  
популяризирането му, чрез 
привличане на по-широк кръг 
чуждестранни изложители и 
запазване правата. 
Превръщане на изложението в 
туристическа борса за културен 
туризъм, за постигане не само 
рекламен, но и на икономически 
ефект 

2016-2019 През 2019 год. е проведено 16-то издание на форума. Над 50 
участници от страната и чужбина представиха културно-
историческия си потенциал в най-престижния форум за културен 
туризъм в България   на изложбена площ от 300 кв.м. Участваха над 
30 общини, исторически музеи, посолства и над 45 издателства във 
„Фоайе на книгата с автограф“.  В рамките на изложението са 
проведени Международен филмов фестивал - за 15-ти път и конкурс 
Read & Travel - за  7-ми път. Станалото традиция  изложение 
резултира в разширяване възможностите на местния бизнес за 
привличане интерес към региона; изграждане на трайни 
партньорства и търговски контакти. 

Прилагане   на   
стратегия   за   
стабилизиране   и   

 Регламентиране на места в 
селищата за продажба на 
продукти местно производство. 

2016-2019 В  населениите места на територията на Община Велико Търново - 
с. Балван, с. Дичин, с. Леденик, с.Ресен, с.Ново, гр.Дебелец и 
гр.Килифарево, произведената местна продукция от пекарни, 
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повишаване   на 
конкурентоспособно
стта на малките 
населени места в 
общината и 
разнообразяване на 
селската икономика

 баничарници и сладкарски цехове се предоставя в търговската 
мрежа в населените места на общината, с което се дава възможност, 
както за популяризиране на тези населени места, така и за 
реализиране на продукцията на дребно.  
С цел    стабилизиране   и   повишаване   на 
конкурентоспособността на малките населени места в общината и 
разнообразяване на селската икономика община Велико Търново 
изпълнява проект „FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка 
на уникални занаятчийски и фермерски продукти в трансграничен 
регион“, финансиран по Програма Interreg V-A Румъния-България 
2014-2020 като основната задача е стимулиране на 
предприемачеството на малкия и среден бизнес чрез създаване на 
уеб-базирана мрежа от платформи за бърза търговия на уникални 
занаятчийски и фермерски продукти. Предвижда се изграждането 
на мрежа от платформи за бърза електронна търговия, замислена 
като междинно приложение, което да осигурява информация, 
където заинтересованите местни производители, търговци, 
занаятчии и земеделци имат директен достъп до пазара на 
занаятчийските и земеделски продукти и услуги. 

Оптимизация на 
административната 
тежест за бизнеса и 
гражданите

Система за данъчни 
облекчения, 
оптимизиране на 
данъците и 
оптимизиране на 
таксите за активните 
стопански субекти; 

Оценка на съществуващите 
практики за администриране на 
туристически данък. 

2016-2019 След отпадането на туристическата такса, в Наредбата за 
определянето и администрирането на местните данъци е създаден 
Раздел - Туристически данък. С Решение № 65 от 28.12.2011 е 
приета Наредба за определянето и администрирането на местните 
данъци, в която е определен туристическия данък, който е избор на 
адекватната структура на местната икономика и е балансиран от 
една страна с бюджета на Община Велико Търново, а от друга с 
развитието на туристическия бизнес на територията на Община 
Велико Търново. 

Прилагане на единните 
стандарти за работа на 
администрацията и за 
качествено обслужване на 
гражданите и бизнеса. 

2016-2019 През 2019 г. общинска администрация продължава работата си в 
посока осъществяване на максимален брой работни процеси, 
свързани със Системата за сигурно електронно връчване, във вр. с 
одобрено през месец март 2019 година Заявление за създаване на 
профил в Системата за сигурно електронно връчване на лице по 
чл.1 ал.1 и ал.2 от Закона за електронното управление (ЗЕУ), 
съгласно прилагането на чл.43 и чл.44 от Регламент (ЕС) 
№910/2014, чл.19, чл.20 и чл.26, ал.2 и ал.4 от Закона за 
електронното управление (ЗЕУ). Дейностите включват изпращане 
и/или получаване и съхраняване на електронни документи за/от 
публични органи, физически и юридически лица, в съответствие с 
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чл.43 от Регламент (ЕС) №910/2014, и чл.26, ал.2 и ал.4 от Закона за 
електронното управление (ЗЕУ). 
И през 2019 г. Община Велико Търново успешно прилага  Общата 
рамка за оценка – CAF, спазвайки принципите за цялостно 
управление на качеството, даващо възможност за усъвършенстване 
на организацията. 
Успешно проведен е одит на интегрирана система за управление в 
Община Велико Търново, в съответствие с изискванията на 
международни стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO/IEC 
27001:2013. Изпълнението им е в пълен диапазон на процедурите и 
клаузите по стандартите за качество. 
Дейностите на Центрове за услуги и информация на гражданите, 
свързани с качествено обслужване на гражданите и бизнеса, имат 
следните показатели: 
Общ брой обработени документи: 62 465, от които - 37 334 
входящи, 17 502 изходящи и 7629 вътрешни документа. 
Общ приход от дейности на Центровете за услуги и информация на 
гражданите: 638 727,60 лв. 

Разработване и 
прилагане на система от 
мерки за ограничаване 
на корупционните 
практики 

Продължаване въвеждането на 
механизми за дистанционно 
обслужване на гражданите 

2016-2019 Реализиране на максимален брой работни процеси от общинската 
администрация като реален участник в електронен обмен на 
документи, свързан с Решение №357 от 29 юни 2017 година на 
Министерски съвет, относно привеждане на информационни 
системи за електронен обмен на документи в съответствие с единен 
технически протокол, утвърден от Държавна агенция „Електронно 
управление“, включващи: изпращане и получаване на документи от 
други администрации, участници в обмена; запитвания за състояние 
на регистриран документ; следене на цялостното състояние на 
изпратена и получена документация. Годишната справка за 2019 
година, относно извършен електронен обмен на документи,
е свързана с обработване на 2333 документа.  
Продължава ефективното функциониране на Модул за проверка и 
заплащане на местни данъци и такси, част от платформа е-Община 
Велико Търново със следните резултати: 1479 извършени плащания 
през 2019 година, в размер на 52 683 лв. 
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 Предлагане на максимално 
широк набор от 
административни услуги по 
електронен път – развитие на е-
община 

2016-2019 Община Велико Търново предоставя 15 административни услуги, с 
възможност за заявяване по електронен път, в следните категории: 

Административни услуги „Местни данъци и такси” 
 Издаване на копие от подадена данъчна декларация; 
 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим 
имот; 
 Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни 
средства; 
 Издаване на удостоверение за платен данък върху 
недвижими имоти и такса за битови отпадъци; 
 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху 
наследство; 
 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния 
данък; 
 Издаване на удостоверение за наличие или липса на 
задължения по Закона за местните данъци и такси; 
 Удостоверение за декларирани данни; 
 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на 
ползване; 
 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на 
строеж. 

Административни услуги по гражданска регистрация и 
актосъставяне 
 Издаване на удостоверение за постоянен адрес; 
 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес; 
 Издаване на удостоверение за настоящ адрес; 
 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес. 

Административни услуги "Инвестиционни намерения и въвеждане 
на обекти в експлоатация" 
 Издаване на удостоверение за административен адрес на 
имот. 

Посредством реализирането на нови административни услуги, с 
възможност за заявяване по електронен път, е осъществен пълния 
диапазон от услуги, предоставени по електронен път на дирекция 
„Местни данъци и такси”. 
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Публичност и 
прозрачност в 
дейността на 
общинската 
администрация 

Разширяване на 
механизмите за 
гражд нски контрол 

Организиране на широки 
публични обсъждания преди 
вземане на значими за общината 
решения 

2016-2019 Община Велико Търново е въвела практиката за публичност и 
прозрачност на административните процеси още преди същите да 
са задължително условие по приет нормативен акт. Наложена във 
времето практика е да се организират публични обсъждания за 
Бюджета на общината за съответната година, за ОУП, за ИПГВР, за 
правилници, наредби, планове от местно значение и др. През 2019 
год. са проведени три публични обсъждания и консултации / 
Бюджет-2019, Отчет за касово изпълнение на бюджета към 
31.12.2018 г, както и  обществени консултации във вр. със  Схема за 
преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата по 
Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за 
подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 
IPE/BG/000012./, обявленията за които са публикувани на 
официалната страница на общината. 

 Създаване на Консултативни 
съвети по основни секторни 
политики за развитието на 
общината: КС по спорт и 
младежки дейности, КС по 
туризъм и др. 

2016-2019 И през 2019 година продължават своята работа създадените 
обществени, експертни и консултативни съвети:  
1. Обществен съвет за закрила на културното наследство на 

основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и чл.17 ал.1 т.2 от ЗКН като 
съвещателен орган към община Велико Търново, който  
подпомага организирането и провеждането на местната 
политика по опазване на културното наследство, намиращо се 
на територията на общината.  

2. Обществено-експертен съвет по култура, който анализира и 
обобщава информация в областта на дейностите по 
осъществяване на общинската политика за закрила и развитие 
на културата, след обсъждане на проекти за участие в 
международни, национални и отраслови програми за развитие 
на дейностите по осъществяване на стратегията на общинската 
политика за закрила и развитие на културата;проекти на 
нормативни актове в областта на културата, свързани с 
осъществяване на дейностите по общинската политика за 
закрила и развитие на културата; механизми за практическо 
стимулиране на дейностите по осъществяване на стратегията на 
общинската политика за закрила и развитие на културата; 
проблеми, свързани със структурата на звената на Общината, 
общинските културни институти и организацията на културния 
живот във Велико Търново. Съветът предлага конкретни 
дейности за реализиране на общинската политика за закрила и 
развитие на културата. 



ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОДИНА НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2019 Г.   

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ мандат 2015 – 2019 г. 20

3. В общината е определена структурата, състава и функциите на 
Щаб за изпълнение на план за защита при бедствия с цел 
организиране, координиране и провеждане на превантивни 
действия за недопускане или намаляване последиците от 
бедствия, както и осъществяване своевременно оповестяване и 
информиране на населението за реалната ситуация на 
възникнало бедствие. В неговите основни прерогативи са и 
следенето, оценката и анализа на развитието на бедствена 
обстановка, както и прилагане на ефективен контрол на взетите 
мерки за справяне със възникналите ситуации. 

4. Консултативен съвет с водещи функции: решаване въпросите 
на туризма, в който са включени - Кмета на Община Велико 
Търново, двама заместник-кметове,  представители на Община 
Велико Търново, представители на браншови организации и 
НПО, чрез което се постига по-голяма представителност на 
заинтересованите струни в бранша, както и гарантиране 
изпълнението и контрола на дейностите в 
структуроопределящия за общината сектор. 

Ефективно 
управление на 
финансовите и 
материалните 
ресурси 

В условия на 
икономическа и 
финансова криза за 
общинските бюджети 
разумната политика по 
отношения на 
бюджетната стабилност 
на общината, трябва да 
се запази, като се 
съчетае с едно по-
активно управление на 
общинските финанси,  

Предоставяне на публични 
услуги в номенклатура, обем и 
качество съответстващи на 
потребностите при оптимално 
вложен финансов ресурс; 

2016- 2019 І. В изпълнение на основните функции на отдел „Гражданска 
регистрация“, свързани с издаване на актове по гражданска 
регистрация и удостоверителни документи по гражданско 
състояние въз основа на регистъра на населението,  през 2019г.  са 
издадени 15 146 бр. удостоверителни документи по гражданско 
състояние по заявления от граждани. 
В гр. Велико Търново са съставени 2 629 бр. актове по гражданско 
състояние /в т.ч. 1 215 бр. актове за раждане, като 189 бр. са 
съставени по документи за събития настъпили в чужбина и 7 бр. –на 
основание съдебни решения/; 349 бр. актове за сключен граждански 
брак, като 50 бр. са съставени по документи за събития настъпили в 
чужбина;   1 065 бр. актове за смърт, като 37 бр. са съставени по 
документи за събития настъпили в чужбина и 3 бр. -  на основание 
съдебни решения. За всеки съставен акт по гражданско състояние е 
създаден и електронен еквивалент  в Националния регистър на 
актовете по гражданско състояние. 

 Извършени 665 бр. припознавания на деца съгласно чл.64-
чл.66  от Семейния кодекс  /в това число – 604бр. към 
момента на раждането и  61 бр. след съставяне на акта за 
раждане.  
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 Изготвени 20 бр. решения по признаване на чуждестранни 
съдебни решения по чл.117 и чл.118 от Кодекса на 
международното частно право.  

 Издадени 2 398 бр. удостоверителни документи  по искане 
на държавни, общински, съдебни институции, МВР, частни 
съдебни изпълнители  и др.  

 Обработени 16 587 бр. актуализационни съобщения за 
актуализация на ЕЛРК  в НБД  „Население” и Националния 
регистър за гражданско състояние. 

 Изпратени 630 бр. уведомления към Регистъра на 
имуществените отношения на съпрузите  към Агенцията по 
вписвания, съгласно  изискванията на чл.19 от Семейния 
кодекс. 

През 2019 г., при спазване на изискванията на Закона за защита на 
личните данни, за гр. В. Търново се извърши цифровизация на 
актовите книги – актове за раждане, брак  смърт от 1940г. до 1999г. 
(без раждане за годините 1977, 1978, 1979 и 1980г.). Инсталирана е 
база данни към изградения електронен архив от цифровизирани 
актове по гражданско състояние с общ брой 118 490 бр.   
ІІ. По отношение на дейност „Общинска икономика” – част от 
дейността на отдел „Управление на собствеността“, Дирекция 
ПОУС, отчетът за 2019 година показва следното : 

 Издадени 28 бр разрешения за поставяне на преместваемо 
съоръжение;  

 Издадени 268 бр. разрешения за извършване търговия на 
открито;  

 Категоризирани  158 бр. обекти;   
 Издадени 221 бр.  разрешения за търговия на открито в 

прилежаща територия на търговски обект;    
 Издадени 73 документа за работно време-отменен с 

Решение № 1388/28.02.2019 г.;  
 Издадени 409 бр. удостоверения за наличие или липса на 

задължения; 
 Общо приходи от дейността за 2019 г. – 226 156,13 лв.

ІІІ. 1. По отношение на дейностите, свързани с технически услуги 
на отдел „УТ“ и „ТР“, Дирекция „СУТ”, отчетът за 2019 година 
показва следното : 
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1. Промяна предназначението на земеделските земи и включване 
в строителните граници на населените места – 18бр. 

2. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени 
сгради и нанасяне на съществуващи сгради в действащия 
кадастрален план по чл.54a от Закон за кадастъра и имотния 
регистър, във връзка с чл.175 от Закон за устройство на 
територията – 104бр. 

3. Издаване на разрешение за строеж –285бр. 
4. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на 

инвестиционни проекти – 42бр. 
5. Разрешаване изработването на комплексен проект за 

инвестиционна инициатива –1бр. 
6. Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило 

действието си поради изтичане на срока –1бр. 
7. Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект –

38бр. 
8. Осъществяване на контрол по строителството при откриване на 

строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво 
на строежа – 125бр. 

9. Уведомления за заверена на заповедна книга – 131бр. 
10. Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна 

документация – 28бр. 
11. Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване 

на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от 
IV и V категория – 175бр. 

12. Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен 
на завършеност на строежи – 24бр. 

13. Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за 
премахване/поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни 
за използване или застрашени от самосрутване – 4бр. 

14. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж – 22бр. 
15. Издаване на удостоверение за заварен строеж –14бр. 
16. Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж –242бр. 
17. Заверка на копие на документ от технически архив – 67бр. 
18. Одобряване на инвестиционен проект за съдебна делба с 

Експертен съвет по устройство на територията –1бр. 
19. Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти –

18бр. 
20. Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно 

изменения на устройствени планове и схеми –131бр. 
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21. Допускане изработването на проекти за изменение на подробни 
устройствени планове – 69бр. 

22. Издаване скица – виза за проучване и проектиране – 250бр. 
23. Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които 

се издава разрешение за строеж и заповед за допълване на 
разрешение за строеж–325бр. 

24. Вписване на сграда (вход) в регистъра на етажната собственост 
и на промени във вписаните данни и обстоятелства – 1590бр. 

25. Регистриране на сдружения на собствениците –0бр. 
26. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по 

териториалното и селищното устройство - 54бр.  
27. Изготвяне на скици за недвижими имоти –1620бр. 
28. Изготвяне на служебни скици – 153бр. 
29. Презаверяване на скица от издаването, на която са изтекли 6 

месеца-86бр. 
30. Заверка на Молба-декларация  за територията на община 

Велико Търново-100бр. 
31. Заверка на служебна страница в данъчни декларации за 

общината и гр. Велико Търново общо – 6500бр. 
32. Заверка протокол в инвестиционния процес-за съответствие на 

извършеното строителство с одобрен ПУП-96бр. 
33. Изготвяне на справки и отговори на молби и жалби, /обща 

кореспонденция/-571 бр. 
34. Издаване на удостоверение за нанасяне на ново изградени 

сгради в действащия кадастър по чл.54 от Закон за кадастъра и 
имотния регистър /за населени места без Кадастрална карта и 
Кадастрални регистри/-66бр. 

35. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по Закон 
за устройство на територията, Закон за кадастъра и имотния 
регистър - 26бр. 

36. Издаване на удостоверения с характеристики на имоти по пар.4 
от ПЗР на ЗСПЗЗ - 36бр. 

37. Приемане и одобряване на проект за ПУП-План за регулация-
68бр. 

38. Нанасяне на влезли в сила изменения на ПУП-План за 
регулация в цифров модел и на плановете на населените места 
за Община В. Търново и архивиране - 68бр. 

39. Приемане и одобряване на проект за изменение на ПНИ пар.4 
Нанасяне на влезли в сила изменения-4бр. 

40. Издаване на Заповеди за въвод във владение по ПНИ пар.4-5бр. 
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41. Приемане и одобряване на проект за ЧИ на  ПУП-План за 
регулация –параграф 8, ал.2 от Преходни разпоредби на Закона 
за устройство на територията-6бр. 

42. Обработка  на преписки и архивиране-уведомления и заповеди 
от Служба по геодезия картография и кадастър  за промени и 
изменения на Кадастралната карта и Кадатралните регистри и 
Заповеди от ОД“Земеделие“ за промяна предназначението на 
земеделска земя  -165бр. 

43. Обработка на заявления за изплащане на дължима средна рента 
на граждани-220бр.  

44. Изготвяне на служебни справки от КАИС – 81бр. 
45. Устни справки по плановете, цифровите модели и архива в 

Отдел"ТР" на граждани-ежедневно при необходимост 
46. Устни справки по плановете, цифровите модели и архива в 

Отдел"ТР" на служители в Община В.Търново-ежедневно при 
необходимост 

47. Организиране и провеждане на заседания на Комисии-5 бр. 
48. Участие в комисии и огледи на място-52 бр. съвместно с отдел 

ОС и 13 други 
49. Служебни Извадки от цифрови модели на служители от 

Община В.Търново-формат А4-А3-ежедневно при 
необходимост 

50. Изготвяне на схеми  и справки по ОУП за служебно ползване – 
при поискване 

51. Сканиране , разпечатване и обработка за нуждите на Евро 
проекти.Нанасяне и изчертаване в цифров вид на обекти - при 
поискване 

52. Разпечатки на проекти и извадки от наличните бази данни във 
формат А3-А0 -158 бр.  

53. Обработка , подготовка и записване  на цифрова информация за 
нуждите на проектирането -53 бр. 

54. Обработка и подготовка и записване на цифрова информация за 
разпечатки на данни и схеми за нуждите на проектирането за 
община В.Търново.  

55. Изготвяне на Служебни Проекти за нанасяне в кадастралната 
карта на гр.В.Търново и с.Арбанаси за общински имоти- 6 бр. 

56. Изготвяне на Служебни Проекти за изменение на ПУП - ПР за 
общински имоти- 6 бр. 

57. Разработване на предложения до общински съвет-13 бр. 
58. Изготвяне на служебни справки по данни от цифрови модели, 
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планове и архив-ежедневно при поискване. 
59. Съгласуване на служебни проекти с РИОСВ-12 бр. 
60. Кореспонденция по процедура на МЕ за разрешения за 

проучване на строителни материали-2 открити процедури и 
1бр.разрешение. 

61. Специални обработки на данни и графики за територии на града 
и общината за служебни нужди –21 бр. 

III.2 .В направление «Опазване на околната среда» за 2019 год. са 
извършени следните дейности: 

1. Писма, молби, жалби, заявления – 387 бр. 
2. Кореспонденция по преписки с органи на местно и държавно 

управление – 83 бр. 
3. Издадени Заповеди – 90 бр. 
4. Съставени Предписания – 134 бр. 
5. Съставени Констативни протоколи от проверки – 110 бр. 
6. Заповеди за принудително премяхване на ИУМПС – 12бр. 
7. Съставени Актове за УАН – 45 бр. 
8. Издадени Наказателни постановления – 36 бр. 
9. Проведени Комисии по установяване на ИУМПС – 127 бр. 
10. Изготвени преписки до районен съд – 6 бр. 
11. Справки до ОДБХ – 13 бр. 
12. Разглеждане на АНП – 44 бр. 
13. Прекратени АУАН с резолюция –  10 бр. 
14. Преписки до НАП – 35 бр. 
15. Съвместни проверки с органите на МВР във връзка с 

упражняване на контрол по спазване на наредбите – 56 бр. 
16. Обявени преписки по процедури в РИОСВ, МОСВ, Басейнова 

дирекция – 36 бр. 
17. Изготвени уведомления за инвестиционни предложения на 

Община Велико Търново – 11 бр. 
18. Разгледани и одобрени Планове за управление на строителни 

отпадъци – 39 бр. 
19. Издадени Протоколи за налична дървесна растителност – 4 бр. 
20. Организирани кампании за събиране и предаване на ИУЕЕО и 

НУБА – 3 бр. 
21. Организирани кампании за събиране и предаване на Опасни 

битови отпадъци – 3 бр. 
22. Издадени разрешителни за ползване на воден обект – 1 бр. 
23. Подготвени Заявления за издаване на разрешителни за ползване 
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на водни обекти за инвестиционни обекти на Общината – 5 бр. 
24. Обработени Декларации по чл.22 от НОАМТЦУ – 204 бр. 
25. Участие в комисии с ОП „Горско стопанство“ – 95 бр. 
26. Изпълнени са дейностите по проект „Моята градинка“ 2019 г. 

за 45 бр. подадени заявления за предоставяне на посадъчен 
материал. 

27. Изготвен  отчет за изпълнение на Програма за опазване на 
околната среда. 

28. Изготвен  отчет за изпълнението на Общ устройствен план на 
Община Велико Търново. 

29. Изготвен  отчет за изпълнението на Комплексно разрешително 
за Регионална система за управление на отпадъците в регион 
Велико Търново. 

30. Почистени нерегламентирани сметища на територията на 
общината – 68 бр. 

31. Изготвени  годишни отчетни документи за дейността на РСУО. 
32. Заявления за освобождаване на отчисления по реда на Наредба 

7 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на 
отпадъци  – 2 бр. 

33. Извършван  инвеститорски контрол върху всички дейности 
свързани с почистване на обществени територии, 
сметоизвозване, озеленяване, овладяване на популацията на 
безстопанствени кучета, поддръжка на обществени химически 
WC, детски площадки и охрана. 

34. Реализирани  кампании с участието на „Екопак България“ АД -
„Книги за смет“ и Кампания „Стара хартия за нова книга“ 

35. Обявена ЗМ „Средно поречие на р. Негованка“ – 1 бр. 
36. Проведена кампания за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета с фондация „Четири лапи“; 
37. Въведен електронен регистър за регистрация на кучета; 
38. Предприети действия по сигнали на граждани – 70 бр. 
39. Изготвен проект за промяна на Наредба за овладяване на 

популацията на безстопанствените кучета и регламентиране на 
правилата за отглеждане на кучета на територията на Община 
Велико Търново; 

40. Изготвен проект на Наредба за изграждане, поддържане и 
опазване на зелената система на Община Велико Търново; 

41. Изготвена и приета промяна на Наредба за опазване на 
околната среда на територията на община Велико Търново; 
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42. Изготвен отчет  за изпълнение на Общинската програма за 
овладяване на популацията на безстопанствените кучета 

43. Два броя приемателни комисии за биологична рекултивация на 
депата за ТБО в гр.Дебелец и гр.Килифарево. 

44. Държавна приемателна комисия за рекултивацията на депото за 
ТБО в гр.Дебелец. 

 Актуализиран анализ на 
обектите общинска собственост 

2016-2019 Община Велико Търново се възползва от всички правни способи, 
даващи възможност за придобиване на общинско имущество. 
Постоянна е дейността по издирване на недвижими имоти, за които 
да бъдат инициирани процедури по отписване от актовите книги за 
държавна собственост и прехвърляне в собственост на Община 
Велико Търново или съставяне на актове за общинска собственост 
за имоти, които са общинска собственост по закон. Продължават и 
действията по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост за 
безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху 
недвижими имоти от Държавата в полза на Община Велико 
Търново.  През 2019 г. са инициирани четири преписки по 
прехвърляне право на собственост от държавата към Община 
Велико Търново. На основание чл.52 от Закона за наследствата 
Община Велико Търново е придобила 5/8 идеални части от дворно 
място и сграда, находящи се в с. Хотница. Съгласно чл.34 ал.3 от 
Закона за общинската собственост, Община Велико Търново е 
приела дарение – недвижим имот, намиращ се в с. Ново село. 

 Развитие  на система за 
управление на общинската 
недвижима собственост чрез 
публичен регистър.

2016-2019 Регистърът на актовете за общинска собственост е публикуван на 
интернет-страницата на Община Велико Търново с цел публичност 
и достъп на гражданите до информация за наличните недвижими 
имоти общинска собственост. Община Велико Търново 
осъществява дейностите по управление и разпореждане с общинско 
имущество при стриктно спазване разпоредбите на Закона за 
общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество. През декември 
2019 г. е приета нова Стратегия за управление на общинската 
собственост за периода 2019-2023 г. Целите и приоритетите на 
Община Велико Търново по отношение управлението и 
разпореждането с общинска собственост се определят 
предварително чрез приемане на Годишна програма за управление и 
разпореждане с общинско имущество, което осигурява 
последователност в дейността на общинска администрация. 
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Продажбите и отдаването под наем на общинско имущество се 
осъществяват чрез провеждане на законоустановените процедури – 
публични търгове или публично оповестени конкурси. 
Разпоредителните сделки с недвижими имоти общинска 
собственост се извършват след изрично решение на 
Великотърновски общински съвет. Заповедите за обявяване на 
тръжни и конкурсни процедури се публикуват в местните 
ежедневници, обявяват се на интернет-страницата на Общината и се 
поставят на видно място в сградата на Община Велико Търново. По 
този начин се осигурява публичност и прозрачност при провеждане 
на процедурите, което води до равнопоставеност на кандидатите, 
свободна и честна конкуренция.  През 2019 г. отдел „Управление на 
собствеността“ е организирал и провел 12 броя тръжни процедури 
за продажба на недвижими имоти общинска собственост. От тях 
шест са непроведени поради липса на кандидати, а 6 процедури са 
приключили със сключване на договори за продажба. Организирани 
са 20 процедури по продажба на движими вещи общинска 
собственост, включително бракувани такива. От тях 12 са 
непроведени поради липса на кандидати, а 8 процедури са 
приключили със сключване на договори за продажба. 

Ефективно управление 
на общинските 
предприятия 

Преглед на състоянието на 
общинските предприятия и 
дружества и разработване на 
дългосрочни бизнес-програми. 

2016-2019 Девет еднолични търговски дружества, в които Община Велико 
Търново е едноличен собственик на капитала, функционират към 
31.12.2019 г.  
Търговските дружества в зависимост по отрасловата си обособеност 
се групират по отраслите – Услуги и  Здравеопазване. 
Услуги - "Обредни дейности" ЕООД,  "ЦаревградТърнов" ЕООД;  
"Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД; 
"Инвестстрой-92" ЕООД; 
Здравеопазване – "Медицински център за рехабилитация и  спортна 
медицина – I – В. Търново" ЕООД, „Комплексен онкологичен 
център-Велико Търново” ЕООД, „Център за кожно-венерически 
заболявания-Велико Търново” ЕООД, „Център за психично здраве-
Велико Търново” ЕООД  и „Специализирана болница  за активно 
лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” 
ЕООД. Медицинските центрове и специализирана болница 
общинска собственост са с предмет на дейност за извършване на 
активно издирване, диагностика, лечение и периодично наблюдение 
и рехабилитация на болни.  
Финансовият резултат от дейността на търговските дружества, в 
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които Община Велико Търново е едноличен собственик на 
капитала,  за 9-месечието на 2019 г., е положителен и e в размер на 
54 000 лв., разпределена както следва:  

1. „Обредни дейности" ЕООД               -  +25 000 лв.  
2. „Царевград Търнов" ЕООД               -  +60 000 лв. 
3. "МЦРСМ І" ЕООД                              -   +5 000 лв.  
4. „ОДПГ" ЕООД                                    -  +20 000 лв. 
5. „Инвестстрой-92" ЕООД                    -   + 3 000 лв.   
6. „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД     -   + 4 000 лв. 
7. „СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД    -   +13 000 лв. 
8. „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД        -  +69 000 лв. 
9. „КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД         -  -145 000 лв 

Четири от търговските дружества са изплатили дивидент за 2018 
година - „Царевград Търнов” ЕООД, внесен дивидент - 30% от 
печалбата в размер на 7 068,93 лв. по сметка на Община Велико 
Търново; „Обредни дейности” ЕООД, внесен дивидент - 30% от 
печалбата в размер на 4 973,74 лв. по сметка на Община Велико 
Търново;    „Организация на движението, паркинги и гаражи” 
ЕООД , внесен дивидент - 30% от печалбата в размер на 7 424,75лв. 
по сметка на  

Разходи и приходи на Търговските дружества  за 
 9 месечие на 2018г. и 2019г. 

Наименование 

2018 година /хил.лв/ 2019 година /хил.лв/ 

Разход
и 
2018г. 

Приход
и 2018г.

Печал
ба/Загу
ба 

Разходи 
2019г. 

Прихо
ди 
2019г. 

Печалб
а/Загуб
а 

„ЦПЗ-
ВеликоТърново” 

ЕООД 1 214 1 303 89 1 426 1 495 69
„СБАЛПФЗ „Д-р 
Трейман” ЕООД   753 780 27 811 824 13

" Инвестстрой 92 
" ЕООД 145 148 3 147 150 3

„КОЦ-Велико 
Търново” ЕООД 8 585 8 605 20 9 526 9 381 -145

"Обредни 
дейности" ЕООД 329 342 13 349 374 25

"ОДПГ" ЕООД 918 936 18 955 975 20
"Царевград 

Търнов" ЕООД 900 953 53 935 995 60
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„ЦКВЗ-Велико 
Търново” ЕООД 257 265 8 289 293 4

"МЦРСМ І" 
ЕООД 320 325 5 363 368 5

13 421 13 657 236 14 801 14 855 54

Община Велико Търново;  „Инвестстрой – 92” ЕООД, внесен 
дивидент - 30% от печалбата в размер на 1 991,71лв. по сметка на 
Община Велико Търново.   
Финансовите резултати на медицинските търговски дружества 
силно се влияят от начина на финансиране, което е в приоритета на 
Държавата, респективно на  Министерството на Здравеопазването 
по специфична методика за изчисляване на държавната субсидия, 
както и остойностяването на клиничните пътеки по които тези 
дружества имат договори с РЗОК. По този начин формираната 
субсидия и приходи по клинични пътеки в някои от случаите не 
отразяват детайлно и актуално необходимите средства, вследствие 
на което, неразплатени извършени задължения по лечението се 
отчитат като загуби. През 2019г. приходите на търговските 
дружества са се увеличили с 1 190 хил.лв. и от 13 657 хил.лв. за 
аналогичния период на  2018г. са постигнати 14 855 хил.лв., но 
едновременно с това  са се променили и разходите,  като при тях 
също има увеличение, което е от 1 380 хил.лв.   
Налага се изводът, че търговските дружества  са запазили 
възможността си като цяло да се развиват успешно при промяна на 
средата, а това определя системна устойчивост на функциониране 
на дружествата. 
С решения на Великотърновски общински съвет през годините са 
създадени и функционират към настоящия момент общински 
структури, явяващи се специализирани звена за управление на 
общинско имущество, за задоволяване потребности на населението, 
за осигуряване изпълнението на общински дейности и свързаните с 
това доставки на стоки и извършване на услуги. 
Финансовият резултат от дейността им на касова основа в лева към 
31.12.2019 г. е със следните показатели: 
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Общинска структура 

Общо 
разходи в 
т.ч. текущи и 
капиталови 

Общо приходи в 
т.ч. допълнителни 
от дейността 

Доп. 
приходи 

1 2 3 4

ОП "Спортни имоти и 
прояви" 

403 816 511 327 107 511

ДКС "В. Левски" 358 372 439 973 81 601

ОП "Кабелно радио - 
Велико Търново" 

316 035 347 752 31 618

ОП "Горско 
стопанство" 

125 440 331 397 205 957

ОП "Зелени системи" 2 179 992 2 204 983 24 991

Младежки дом 346 010 432 475 86 465

ОП "Реклама - Велико 
Търново" 

121 840 471 873
350 033

ОБЩО 3 851 505 4 739 780 888 176

Общите приходи на всички общински структури, които са 
формирани от общински трансфери, съгласно нормативната уредба 
и гласувания и приет Общински бюджет за 2019 г., заедно с 
допълнителните приходи от извършвани дейности, остойностени в 
наредбите за 2019 год., са в размер на 4 739 780 лв. Разходите за 
извършената дейност от общинските структури, заедно с 
извършените капиталови разходи за 2019 год., са в размер на 3 
851 505 лв. Така реализираната дейност от общинските структури 
удовлетворява устойчивото социално развитие, насочено в интерес 
на гражданите на общината. 

 Анализ и оценка на 2016-2019 Общата сума на капитала на дружествата в частта на дълготрайните 
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възможностите за ефективно 
икономическо функциониране.  

активи е променен в сравнение с  2018г., като е намален от 15 060 хил. 
лв. на 14 600 хил.лв.  
Дълготрайните материални активи са в размер на 13 649 хил.лв., а 
дълготрайните нематериални активи са в размер на 154 хил.лв. за 
2019г. 
Стойността на материалните запаси/материали, продукция, стоки и 
незавършено производство/ в търговските дружества е увеличена с 
325хил.лв., катоза периода на 9-месечието на 2019 г. те са в размер 
на 1 073 хил. лв.  
През 9-месечието на 2019 г. общинските еднолични търговски 
дружества са извършвали дейност по отдаване под наем, чрез 
сключване на договори за отдаване под наем на обекти.  
Осем дружества са извършвали наемоотдаване. Едно  дружество- 
„Обредни дейности” ЕООД няма отдавани под наем обекти. Общо 
отдадените обекти през 2019 г. са по 43бр. договори. Дължимият 
наем за 2019 г. от наемателите е бил 117 984лв., от който на 
дружествата са издължени 105 958лв. Неиздължената от 
наемателите сума е 12 026лв., което е 10,19 %, а събираемостта на 
наемите е 89,81%. 
През 2019 г. търговските дружества са закупили общо 16 броя 
дълготрайни мателиални активи на обща стойност 240 162лв. 
През 2019 г. не са били налице предпоставки, които да налагат 
оптимизиране на общинските търговски дружества, както и 
консолидация на активи. 

 Активно прилагане на 
съвременни подходи  за 
ефективно управление на 
общинските предприятия и 
дружества за предоставяне на 
публични услуги.  

2016-2019 Ефективното управление на общинските дружества, предоставящи  
публични услуги е гарантирано с разписаните разпоредби в 
приетата от Великотърновски общински съвет Наредба за 
управление и упражняване правата на собственост върху 
общинската част от капитала на търговските дружества. С нея се 
определя редът за образуване и преобразуване на общинските 
дружества; органите за управление и техните правомощия; 
правилата при сключване на договори за дълготрайни материални 
активи, включени в капитала им; компетенциите на 
представителите на общината в търговски дружества; възлагането 
на управлението и контрола на еднолични търговски дружества с 
общинско участие и др. 

 Контрол по прилагането на 
системите за финансово 

2016-2019 Съгласно „Устройствен правилник на общинска администрация на 
Община Велико Търново”, утвърден със Заповед № РД 22-
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управление и контрол  в община 
Велико Търново и 
второстепенните разпоредители 
с бюджет към нея 

2415/01.12.2016 г. на Кмета на Община Велико Търново, в сила от 
01.01.2017 г., звено „Финансов контрол” (ФК) е на пряко 
подчинение на Кмета на общината. Основна функция на звено 
„Финансов контрол” е осъществяване на адекватни контролни 
дейности в областта на финансовия контрол в съответствие с 
изискванията на Закона за финансово управление и контрол в 
публичния сектор (ЗФУКПС), а именно: предварителен финансов 
контрол, изпълняван от финансови контрольори в звеното и 
последващ контрол, изпълняван от експертите в звеното въз основа 
на Заповед на кмета на Община Велико Търново, съгласно 
утвърдени Вътрешни правила. 
Проверките през 2019 г. са извършени съобразно наличния човешки 
ресурс от експерти в звено ФК на общината. 
През 2019 година е актуализирана и надградена интегрираната 
Система за финансово управление и контрол в Община Велико 
Търново чрез изготвяне на Заповеди, инструкции, съгласуване на 
указания за подобряване на контролната дейност в организацията. 
Организиран и осъществен е процеса по годишното докладване за 
състоянието на системите за финансово управление и контрол в 
Община Велико Търново в срок и в съответствие с изискванията на 
ЗФУКПС и Наредбата за формата, съдържанието, реда и сроковете 
за предоставяне на информация по чл. 8, ал. 1 от ЗФУКПС.  
Звено „Финансов контрол“, на база предоставена информация от 
структурните звена в Община Велико Търново, изготви обобщен 
Риск-регистър на Община Велико Търново за периода 01.01.2019 г. 
– 31.12.2019 г. , одобрен от Кмета на общината. 
Като част от мониторинга на финансовото управление и контрол, 
вътрешния одит се осъществява от създаденото за това звено в 
структурата на общинската администрация, в съответствие с чл.12, 
ал.2, т.3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор. 
През 2019 г. , на база оценка на рисковете в основните дейности и 
процеси на общината и утвърден от Кмета на общината Годишен 
план за дейноста по вътрешен одит, звено „Вътрешен одит" 
извърши и приключи 9 бр. одитни ангажимента за даване на 
увереност. 
ОА–19-01-У/08.03.2019 „Оценка за законосъобразното изпълнение 
на сключени договори по програми и проекти на ЕС” за периода от  
01.01.2018 г. до 31.12.2019 г. 
ОА–19-02-У/01.04.2019 „Оценка  на процеса по събиране и 
отчитане на таксите за ползване на детски градини”, за периода от 
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01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. 
ОА–19-03-У/15.05.2019 г.„Оценка  на финансовото управление и 
контрол по отношение дейностите извършвани от „Център за кожно 
венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД, за периода от 
01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. 
ОА–19-04-У/12.06.2019 „Оценка  на процеса по администриране на 
приходите от специализираните институции за предоставяне на 
социални услуги-Домове за стари хора”, за периода от 01.01.2018 г. 
до 31.03.2019 г. 
ОА–19-05-У/18.07.2019 „Оценка  относно законосъобразното и 
ефективно разходване на предоставените средства на ОП „Зелени 
системи”,  за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г... 
ОА-19-06-У/04.09.2019 г. „Оценка на процеса по отдаване под наем 
на места общинска собственост за поставяне на временни 
съоръжения”, за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. 
ОА-19-07-У/27.09.2019 г. „Оценка относно законосъобразното и 
ефективно разходване на определените бюджетни средства в 
Общински приют за безстопанствени кучета към отдел „Околна 
среда”, за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. 
ОА-19-08-У/13.12.2019 г. „Оценка на управлението на цикъла на 
обществените поръчки в Община Велико Търново”, за периода от 
01.10.2018 г. до 31.08.2019 г. 
ОА-19-09-У/23.12..2019 г.„Оценка на изпълнението на дадени 
препоръки в одитните доклади през 2019 г. и препоръки по доклади 
от  предходни години.” 
През  2019 г. , във връзка  с постъпило искане, е  извършена  
проверка, относно възлагане изпълнението на дейности в горски 
територии общинска собственост по отношение залесяване и 
попълване на горски култури, за периода 01.01.2018-30.09.2019 г., 
отчетен като официален одитен ангажимент за консултиране под № 
ОА-19-05-К/26.11.2019 г. 
Дадени са и 4 становища по постъпили устни и писмени запитвания 
по конкретни въпроси, отчетени като неофициални одитни 
ангажименти за консултиране. 
Общо са дадени 22 броя препоръки,  от които 19 по одитни 
ангажименти за увереност и 3 броя по консултиране. Съставени са 
Планове за действие за изпълнение на дадените препоръки.  
От дадените препърки  през 2019 г.  са изпълнени 18   броя, като 
останалите 4 бр. са със срок на изпълнение през 2020 г . 
Всички документи, съставени във връзка с извършените през 
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посочения период вътрешни одити, се съхраняват в текущи   одитни 
досиета на хартиен и електронен носители в звено „Вътрешен 
одит”. През 2019 година е извършен и надзор върху изпълнението 
на одитните ангажименти, в съответствие със Стандарт 2340 от 
Международните стандарти за професионалната практика по 
вътрешен одит. 

Развитие на 
формите на 
публично-частно 
партньорство за 
оптимизиране на 
административните 
процеси

Прозрачност при 
възлагане на 
общинските дейности 

Своевременно планиране и 
широка публичност при 
възлагане на дейности, 
финансирани с публични 
средства 

2016– 2019 Планирането на обществените поръчки на Община Велико Търново 
през 2019 г. е извършено при спазване на разпоредбите на ППЗОП. 
В изпълнение на изискванията на ЗОП и ППЗОП, Община Велико 
Търново продължава да поддържа секция „Профил на купувача“ на 
интернет-страницата на Община Велико Търново с цел осигуряване 
на публичност и достъп на участници и граждани до информация, 
относно възлагането на дейности, финансирани с публичен ресурс. 
През 2019 г. от общината са обявени 83 процедури по чл.18, ал.1 от 
ЗОП, в т.ч. са и процедурите по оперативни програми;  по чл. 186 от 
ЗОП са публикувани 39 обяви за събиране на оферти и покани до 
определени лица. Сключените през годината договори са общо 478 
бр., част от които са по следните проекти: „FairDeal – мрежа - 
платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в 
района на трансграничното сътрудничество”, финансиран по 
Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A 
Румъния-България 2014-2020г.; „Изграждане на комплекс за 
социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ 
по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020; „Изграждане на комплекс от 
социални услуги за деца“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020; 
„Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на 
устойчивото развитие на туризма“ по Програма за трансгранично 
сътрудничество “ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020“; по 
проект Красива България; проект „Интегриран градски транспорт 
на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и 
интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-
2020 и др.. В официалния сайт на Община Велико Търново, в 
секция „Профил на купувача“ е публикувана цялостната 
информация по възлагането и провеждането на обществените 
поръчки  за 2019 г. 

  Осигуряване на независим 
контрол по прилагане на ЗОП 

2016- 2019  Прилага се задължението на Възложителя за изпращане на 
информация до АОП, относно обявяване в Регистъра на обществени 
поръчки на процедури, които подлежат на контрол.  През 2019 г. 
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Приоритет 2: Достоен живот и развитие на човешкия капитал

Мерки за постигане 
на приоритетите 

Дейности за 
реализиране на 

мерките 

Задачи Срок Изпълнение 

Развитие на 
устойчива, 
съвременна, пазарно 
ориентирана 
образователна 
система. 

Подобряване МТБ на 
образователните 
институции 

Ремонтни дейности в 

образователната инфраструктура 

2016-2019 През 2019 са извършени частични ремонти почти във всички 
учебни институции, свързани със саниране на учебните и  
сервизните помещения и помещенията за хранене, ремонт на 
санитарните възли, ремонт на покривни конструкции. Общата 
стойност на ремонтите в учебните институции възлиза на 562 008 
лева в т.ч.: 

 в училищата                            399 474 лева 

Община Велико Търново е избирана само веднъж от АОП за 
осъществяване чрез случаен избор за контрол. 
Осигурена е  публичност при отварянето на офертите,  съгласно 
изискванията на ЗОП и чл. 54 от ППЗОП, както и при отваряне на  
пликове „Предлагани ценови параметри” на постъпилите оферти, 
съгласно чл.57, ал.3 от ППЗОП чрез вписване на тази възможност в 
обявленията за поръчки.  Осигурена е  възможност  да присъстват 
на  публичните заседания участниците в процедурата или техни 
упълномощени представители, както и представители на средствата 
за масово осведомяване.  
Съгласно ПМС № 332 от 13 декември 2019 г. е приет график за 
използване на Централизираната електронна платформа по чл. 39а, 
ал. 1 от Закона за обществените поръчки, съгласно който 
електронното възлагане и провеждане на обществени поръчки и 
подаване на оферти от участниците за Община Велико Търново ще 
започне от 01.04.2020 г. 

 “Освобождаване” на общината, 
от функции, които няма 
капацитет да поддържа и 
отдаването им на 
подизпълнители при ясна и 
конкурентна конкурсна 
процедура. 

2016-2019 В туристическата индустрия работи и осъществява проекти и 
дейности, свързани с община Велико Търново  ЕООД 
„ЦаревградТърнов”. 
Горско-техническите мероприятия по лесоустройствените планове, 
касаещи община Велико Търново и стопанисването на общинския 
горски фонд, се извършва от ОП „Горско стопанство” . 
Стопанисването и поддържането на част от парковите зони в града, 
междублокови пространства и свободни зони се осъществява от ОП 
«Зелени системи». 
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 в детските градини                 150 964 лева  
 в ученическите общежития       6 456 лева  
 в общински плувен басейн        5 114 лева  

Приоритетно са извършени следните строително-ремонтни 
дейности: 

 ремонт на отоплителна инсталация в ОУ „Христо 
Смирненски “, село Водолей – 10 669 лева; 

 частичен ремонт на покрив ОУ „П. Р. Славейков”, гр. 
Велико Търново – 7 000 лева; 

 ремонт на отоплителна инсталация в СУ „Владимир 
Комаров “, гр. Велико Търново – 14 699 лева. 

Разходът за горепосочените ремонтни дейности са от средствата 
за нерегулярни разходи през 2019 г. 

По Инвестиционна програма-2019 на Община Велико Търново са 
извършени следните строително-ремонтни дейности: 

 основен ремонт на санитарни помещения в ДГ „Ивайло“, 
град Велико Търново – 35 535 лева 

 основен ремонт на санитарни помещения в ОУ „Димитър 
Благоев “,град Велико Търново – 26 951 лева 

Подкрепа за 
утвърждаване на 
пазарно 
ориентирано 
професионално 
обучение

Създаване на механизъм 
за подпомагане на 
сътрудничеството между 
стопанските субекти и 
образователни 
институции  

Задълбочено професионално 
партньорство с училища в т.ч. от 
побратимените градове. 

2016-2019 ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +” 
1. През 2019 година СУ „Емилиян Станев“ град Велико 

Търново работи по следните проекти: 
 „Евроастрономия“ – Цел на проекта - насърчаване 

придобиването на умения и компетенции в областта на 
математиката и астрономията. По проекта се разработват учебни 
материали, предназначени да подобрят познаването и разбирането 
на научните принципи, които са ориентирани към астрономията, 
математиката и физиката и допринасят за процеса на учене през 
целия живот. Партньори са училища от Великобритания, 
Германия, Франция, Словения, Румъния, Португалия, Македония. 

 „Педагогика на културното наследство“ – период на 
изпълнение - 01.08.2018 -31.08.2019 г. Цел на проекта –
запознаване с богатото културно-историческо наследство на 
града; усвояване умения за анализ и осмисляне на исторически 
паметник като елемент на общото европейско наследство и 
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разбиране как могат да се използват културните артефакти в 
преподаването на своите предмети. Работи се в екип, където всеки 
един е част от цялото. По време на мобилносттите  са 
осъществени посещения в часове с цел запознаване с добри 
практики по отношение на: комплексен подход в обучението и 
възпитанието и работа в екип с ученици и/или учители; 
интегриране на изкуствата в обучението; организиране на 
практически дейности в час за усвояване на преподаденото.  В 
края на проекта е издаден електронен сборник с добри 
педагогически практики, свързани с педагогиката на 
наследството. 

 „Изкуството е навсякъде“ – Период на изпълнение - 
01.09.2019 г. - 31.08.2021 г.  Партньори по проекта - училища от 
Чехия, Италия, Испания, Португалия, Турция. Цел на проекта - 
повишаване активността и мотивацията на учениците, 
ефективността и въздействието от училищната работа чрез 
представяне на типично старо и модерно изкуство. Очаквани 
резултати - разработени четири брошури: брошура за компютърни 
програми и мобилни приложения използвани в часовете по 
изкуство, брошура за занаятите и художествените техники, 
брошура за важни артистични личности, брошура с европейски 
рецепти. 

 „Отговорното хранене активна ценност в 
европейското образование“ – Период на изпълнение -  01.09.2019 
г. - 31.08.2021г.  Партньори: училища от Франция, Италия, Сърбия 
и Кипър. Участници в проекта са седем учители и ученици от 
гимназиалния етап. Цел на проекта - повишаване активността и 
мотивацията на учениците към здравословното хранене и 
качеството на храната, ефективността и въздействието на 
здравословното планирано хранене върху нашите земеделски 
ресурси и опазването на околната среда.  Очаквани резултати - 
реализирани международни работни срещи на младите хора, 
запознаване с хранителните традиции на различни народи, 
здравословно приготвяне на храни и характерни традиционни 
рецепти, въздействието на неправилното хранене върху 
човешкото здраве, както и методи за решаване на проблема с 
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ограничените ресурси на Земята.   
2. През 2019 година ОУ „Димитър Благоев“ град Велико 

Търново работи по следните проекти: 

 „Математиката никога те е била толкова забавна“ –
Общи цели на проекта - постигане на умения и компетенции с 
високо качество, развиване на интерес към изучаване на 
математиката, разширяване на логическо и пространствено 
мислене, развиване на чуждоезикови умения, повишаване 
осведомеността на учителите за необходимостта от адаптиране 
към новите технологии и използването на ИКТ в процес на 
преподаване и учене. Партньори по проекта - училища от Полша, 
Италия, Турция и Унгария. Резултати - над 60 ученици и 40 
учители запознати с нова културна и училищна среда, 
насърчаване за действия като активни граждани, представящи 
местните и национални ценности и откриване красотата на 
математиката чрез игри, културни семинари, неформални 
дейности и работа в екип, спорт, логически игри, Еразъм + 
празник, музика, поезия, рисунки, набиране на средства чрез 
посещения в партньорско училище.  
 „Social Media - Natural Learning Environment“- Период 

на изпълнение - две години, считано от 01.09.2018г. Координатор 
на проекта -  училището от град Калтанисета, Италия. Останалите 
партньорски училища са от градовете Измир /Турция/, Загуже 
/Полша/ и Питещ /Румъния/. Над 450 ученици и 70 учители от 
страните участнички по проекта вече прилагат иновативни 
практики в дигиталната сфера на обучение в училище, като се 
дискутират ефективното и безопасно използване на социалните 
медии в процеса на образованието, и се предлагат алтернативни 
начини за прекарване на свободното време, свързани със спорт и 
изкуства. Реализирани дейности по проекта  – проведен конкурс 
за лого на проекта, песен на проекта, попълване на анкети и 
въпросници, кампании под надслов „Използвай социалните медии 
разумно“, „Алтернативи на социалните медии“ и „Положителните 
страни на социалните медии“, списание „Алтернативи“, което 
отразява извънкласните форми във всяко училище, фотоалбуми, 
конкурс за дигитално ученическо портфолио „Аз и интернет“, 
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отбелязване Деня за безопасен интернет, Световния ден на 
музиката и Европейската седмица на спорта, Отбелязване  Деня на 
розовата фланелка с акцент върху киберпрестъпленията, тренинг 
със специалисти от РЗИ – Физическото състояние на младото 
поколение – зависи ли то от телефоните и компютрите?, Интервю 
с учители и ученици на тема - Кое е твърде много в социалните 
медии?.Дейностите по проекта се интегрират в образователния 
процес на ОУ“Д.Благоев“, като се използват междупредметните 
връзки в часовете по Информационни технологии, Английски 
език, Музика, Изобразително изкуство, Физическо възпитание и 
спорт. 

3. През 2019 година СУ „Владимир Комаров“ град 
Велико Търново  работи по следните проекти: 

 „Културно картографиране на Европа”. Период на 
изпълнение - 24 месеца /от 01-09-2017 до 31-08-2019/. Приоритети 
са социално включване, насърчаване на придобиването на умения 
и компетенции, подпомагане на училищата за справяне с 
проблемите, водещи до преждевременно напускане на училище. 
Основни цели на проекта -  подобряване знанията за различните 
местни култури на Европа чрез създаване на устойчиви 
съвременни материали, които запазват културната ни 
идентичност; подобряване знанията за европейските езици; 
подобряване компютърните умения и комуникационните умения в 
интернет; създаване мрежа между европейските училища за обмен 
на опит и сътрудничество в бъдещи проекти. Главен координатор 
на проекта - CEIP MESTRE PERE GARAU, Испания , град Son 
Macia (TM Manacor); партньори: SCOALA GIMNAZIALA MARIA 
ROSETTI, град Букурещ, Румъния;  SULTANTEPE ORTAOKULU, 
град Истанбул, Турция;  СУ”Владимир Комаров” град Велико 
Търново, България;  Scuola Secondaria di 1°Grado "Mastro Giorgio-
Nelli“, град Губио, Италия и Начално училище №9, град 
Митилини, Гърция. В СУ „Владимир Комаров” по проекта са 
работили следните клубове: „Кулинарен клуб”; „Арт клуб”; „Клуб 
Туризъм”; „Клуб Юнеско”; исторически клуб; фолклорен клуб; 
клуб на чуждите езици и технологичен клуб.  

 „Да посрещнем предизвикателствата на бъдещето“
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/Let's meet the challenges of the future/ - Цел на проекта -
подобряване уменията и повишаване мотивацията на 
преподавателския състав. По-доброто качество на преподаването 
ще доведе до по-добро качество на ученето. Целите, имащи 
отношение към учителите: развитие на качеството чрез обмен на 
конкретни примери и идеи за добри практики по отделните 
учебни предмети и в цялост (организационни процедури за 
международен обмен и работа по проекти); - мотивация, 
инициирана от уместността на темата (напр. споделяне на идеи с 
учители от други страни, работа с подобни видове класове); 
Придобиване на практически умения, които биха могли да се 
използват по време на уроците ; - Разширяване на хоризонта 
(различни образователни системи, други училищни системи); - 
Усъвършенстване на езиковите умения; Укрепване на 
междукултурните компетенции, повишаване на осведомеността за 
други националности и култури, и отразяване на собствената ни 
култура (как виждаме другите и как другите ще ме виждат). 

 „Ние Сме Различни и Интелигентни“ /We Are Different
And Intelligent/ - Период на изпълнение - 24 месеца /01.09.2019 – 

31.08.2021/. Партньори - Турция, Италия, Испания и Румъния. 
Очаквани резултати - допринасяне за адаптацията и пълноценното 
присъствие на ученици от различен етнически произход, 
учениците със СОП и децата на бежанците. 

4. През 2019 година ОУ „Бачо Киро“ град Велико 
Търново продължи да работи по проект „Да открием нашите 
корени“ –  Основни цели -  повишаване на осведомеността за 
общата история и ценности; разпознаване на различните вярвания 
и обичаи, принадлежащи към  произхода на всяка партньорска 
държава, с взаимно разбиране; осъзнаване важността на 
културното наследство; повишаване на осведомеността сред 
европейските граждани и особено сред младежите за значението 
на междукултурния диалог; уроците по история по-интересни за 
учениците чрез обмяна на опит; укрепване на чувството за 
общност чрез практикуване на културни традиции, важна 
предпоставка за предаването на споделени ценности от едно 
поколение на друго; интегриране в културната идентичност на 
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съвременната епоха;  уважение и разбиране на различните 
култури; насърчаване на изучаването и споделянето на чужди 
езици чрез използването на ИКТ. Партньори по проекта - училища 
от Швеция, Полша, Гърция, Турция и Италия. 

5. През 2019 година СУ „Вела Благоева“ град Велико 
Търново продължава работа по проект „Развитие на умения за 
сътрудничество между учителите в професионално учебните 
общности и подобряване на капацитета им за прилагане на 
Проектно базирано обучение и внедряване на нови дигитални 
инструменти в преподаването, ученето и  оценяването“.
Проектът обхваща дейности, свързани с професионалното 
развитие на учителите в СУ „Вела Благоева“ чрез участие в 
структурирани обучителни курсове в Италия, Испания и 
Ирландия на 10 учители от училището. Резултати - внедрени нови 
образователни подходи и нови дигитални инструменти в 
преподаването и ученето; организирани  открити уроци, 
създадени  блог и сайт. 

6. През 2019 година ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ град 
Велико Търново продължава работа по проект  „Градовете на 
Европа: огледала на миналото, образи на бъдещето“ със срок 
на реализация 01.09.2018 - 31.08.2020 г. Общи цели - повишаване 
нивото на изучаваните чужди езици от учениците,  опознаване на 
европейските градове и страни, споделяне от педагогическите 
специалисти на добри практики в преподаването. Задачи – даване 
на възможност учениците да изявят способностите си в няколко 
направления: историческо наследство; икономика; култура; 
изкуство; гастрономия; стратегии за устойчиво развитие. 
Партньори - Școala Centrală – Букурещ (Румъния) и Kauno Jėzuitų 
Gimnazija – гр. Каунас (Литва). 
През м. септември 2019 г. училището е домакин на третата 
мобилност по проекта под надслов „Аз и Велико Търново“. 
Основни акценти: „Улиците разказват“ („Възрожденската 
архитектура“); „Всекидневният живот (ХII – ХІV в.)“; 
Всекидневният живот (ХІХ – началото на ХХ в.)“; „Традиционни 
български занаяти“ Дейност „ГАЛЕРИЯ“ (интерактивни 
занимания по групи за опознаване; паметниците на Велико 
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Търново); Състезателна игра на хълма „Света гора“; „Търновград 
– средновековна столица“; Посещение на спектакъла „ЗВУК И 
СВЕТЛИНА“. 

7. През 2019 година ПМГ „Васил Друмев “град Велико 
Търново продължава работа по проект „Спорт и разнообразие “ 
с участие на ученици и учители от България, Франция, Гърция, 
Италия, Малта и Полша. Заложените дейности позволяват на 
участниците за предаване на послание за толерантност и 
приятелство, развиване на отборния дух и екипната работа. 
Проектът е насочен към социална интеграция, демонстрираща 
екипна работа за сметка на спортни постижения и резултати. 
Реализираните дейности по културното разнообразие и спорт 
помагат на участниците да се преборят с предразсъдъците, да 
развият взаимоотношения, утвърждаващи ценностите на 
Европейския съюз, културните и езикови различия. 

8. През 2019 година ДГ „Слънце” гр. Велико Търново
продължава работата по проект „Развитие на социо-
емоционалните умения в предучилищна възраст“. Партньори - 
учебни институции от Латвия, Полша, и Турция. Цели - развиване 
на социално-емоционалните умения на децата от предучилищна 
възраст чрез дейности, игри и социални взаимодействия за 
предотвратяване и борба с проявите на агресия  в ранните етапи 
на детството, за осигуряване на добро емоционално състояние на 
децата, както и дефиниране на важни и висококачествени 
приоритети; насърчаване  придобиването на умения и 
способности; социално приобщаване; развиване на учебни 
стратегии и професионални умения по отношение на социално-
емоционалното развитие на децата.  

9. От 1 октомври 2019 год. ДГ „Слънце“ град Велико 
Търново стартира проект „Експериментирайки, откриваме 
света около нас“ с партньори от Слоовения, България, Литва, 
Гърция и Турция, като координатор е Словения. Цели - развитие 
на подходящи и висококачествени умения и компетенции, като 
насърчават социалното включване на децата; разработване на 
дидактически стратегии и професионални компетенции в 
развитието на експериментални умения при всички деца, 
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независимо от техните особености. 
ПРОГРАМА „ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ 

През 2019 година СУ „Емилиян Станев“ град Велико 
Търново продължава работата по порект “Координиране на 
съвместни политики и инвестиране в оборудване в областта 
на образованието в трансграничния регион“ финансиран по 
програма за Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А 
Румъния – България 2014-2020. Партньори - Училищен 
инспекторат по образованието – гр. Кълъраш, Румъния,  СУ “Хр. 
Ботев“-Тутракан, ПМГ „Св. Климент Охридски“ – Силистра. 
Дейностите са адресирани към подобряване и осъвременяване на 
образователната инфраструктура в трите български и пет 
румънски училища. Закупено е оборудване за кабинети по 
природни науки, робот  начално ниво и робот от висок клас. 
Разработена  е интердисциплинарна учебна програма по 
математика, природни науки и информационни технологии. 

 Насърчаване 
образователната 
активност 

Подкрепа за създаване на 
стажантски програми в местни 
предприятия. 

2016-2019 Община Велико Търново има активни представители в съветите за 
устойчивост във взаимоотношенията училище-община-РУО-
работодателски организации, във връзка с реализиране на 
дуалната система в професионалното образование „Да учим 
докато работим и работим докато учим”. 
Общината проявява ангажираност и по отношение план-приема, 
на предложените и утвърдени профили, професии и специалности 
за учебната 2019/2020 година -  

 В ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Велико 
Търново е осъществен прием с две професии в една 
професионална паралелка: 
1. Професионално направление „Терапия и рехабилитация“, 

„Изпълнител на термални процедури със специалност 
„Извършване на термални процедури в балнеологични и 
други възстановителни центрове“, която е от Списъка на 
защитените от държавата специалности от професии. 

2. Професионално направление „Химични продукти и 
технологии“, професия „Лаборант“, специалност 
„Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-
вкусови производна“, която е от Списъка на специалности от 
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професии, по които е налице очакван недостиг от 
специалисти на пазара на труда. 

От началото на учебната 2019/2020 година учениците в 
гимназията се обучават по учебна практика в ново учебно ателие 
по „Терапия и рехабилитация“. Гимназията има подписан договор 
за учебна и производствена практика с МБАЛ „Св. Иван Рилски“ 
гр. Горна Оряховица. С получените ключови компетенции и 
затвърдени практически умения учениците имат възможност за 
бърза професионална реализация в областта на термалните 
процедури и специализирана техника в лечебни заведения, 
балнеосанаториуми, СПА и уелнес центрове. 

 В  ПМГ „Васил Друмев“  град Велико Търново отново 
се извърши прием на ученици в професионално направление 
„Компютърни науки“, професия „Приложен програмист“ със 
специалност „Приложно програмиране“. Така през настоящата 
учебна година обучението по професията се осъществява в две 
паралелки VIII и IX клас с общо 53 ученика.  
Приемът е заложен по инициатива на IT бизнеса, който, като най-
бързо развиващ се бранш в страната, има нужда от добре 
подготвени и квалифицирани кадри. 
Учениците имат възможност да провеждат практика в реална 
работна среда, да участват в работата по проекти. 
Резултати от обучението по професия „Приложен програмист“: 
• подобряват се връзките с бизнеса; 
• подобряват се  практическите умения на учениците; 
• създават се переспективи за успешна реализация на 
завършилите тази професия на пазара на труда.  

 В СУ „Владимир  Комаров“ град Велико Търново с 
 подкрепата на Община Велико Търново, РУО- Велико Търново и 
неправителствени организации се разкри специалността 
„Автоматизация на непрекъснати производства“ с професия 
„Техник по автоматизация“ с 12 ученици. За учебната 2019-2020 
година професията е включена в Списъка за защитени 
специалности, поради прогнозния недостиг от машинни 
оператори на пазара на труда. Към настоящия момент 
професионалната паралелка е с  реализирани два приема – 9 клас -
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11 ученици, и 8 клас-9 ученици. 
През учебната 2018-2019 се осъществява ефективно 
сътрудничество с ръководството  на ,,Кроношпан България " 
ЕООД. В полза на училището са реализирани следните дейности: 
1. На база мотивирано предложение от директора на СУ 
„Владимир Комаров“ за отпускане на стипендии и финансово 
стимулиране ученици от специалност ,,Автоматизация на 
непрекъснати производства " е одобрено от ръководството  на 
,,Кроношпан България " ЕООД изплащането на три целеви 
стипендии в размер на 70 лв месечно на ученици, доказали  
висока мотивация и успех при овладяване на професията. 
2. Осъществена е активна комуникация с ,Кроношпан България " 
ЕООД град Велико Търново,  в резултат на която е направено 
дарение  на стойност 5032.77 лв. за електрическо оборудване на 
работни учебни маси в кабинет по Учебна практика. 
3. Договорено е оборудването на кабинета с учебни табла по 
специалните предмети. 
4. Предстои компютърно обзавеждане на пет работни места и 
инсталиране на професионално насочен  софтуер.  

 В СУ “Емилиян Станев“ град Велико Търново се 
осъществява обучение по професията „Графичен дизайнер“ – две 
паралелки с 52 ученици. Същите са разкрити в синхрон с 
приоритета на МОН за издигане нивото на професионалното 
образование и даване на възможност на средните училища да 
осъществяват професионално обучение.  
Професионалните паралелки „Графичен дизайнер“ са съобразени 
с традициите на СУ “Емилиян Станев“ за обучение в областта на 
изобразителното изкуство и технологиите. Специалните 
предмети, които се изучават през петте години са: 
предприемачество, икономика, компютърна графика, рисуване, 
предпечатна подготовка, фотография и видеотехника, графичен 
дизайн, шрифт, илюстрация и оформление на полиграфическите 
издания, комбинаторика и цветознание и др. Учебна практика се 
осъществява по графичен дизайн – от VIII до X клас, а по WEB 
дизайн – в XI и XII клас.  
СУ „Емилиян Станев“ продължана са работи в сътрудничество с  
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Издателско-полиграфически комплекс „АБАГАР“, СД“ВТ-КОМС 
изд. СЛОВО“, Издателство „Фабер“, Печатен център „VEX“, от 
които получава подкрепа за разкриването на професията и в чиито 
бази  се осъществява част от практическите занятия. 
Завършилите ученици имат възможност да продължат 
образованието си във ВТУ „Св. Св. Кирил  и Методий  в същата 
специалност. 

  Въвеждане на информационни и 
комуникационни технологии 
във всички общински училища  

2016-2019 Достъпът до съвременни информационни технологии на децата и 
учениците е неразделна част от достъпа до образование. 
Електронизацията на учебния процес е неотменим елемент на 
модерното училище. Навлизането на ИКТ в системата на 
предучилищното и училищното образование оптимизира процеса 
на обучение и повишава неговата ефективност.  
През 2019 година по НП “ИКТ’ са заложени дейности по 
осигуряване на модерни средства за достъп до образователни 
ресурси и обучение в системата на училищното образование, 
включително връзки с иновативни центрове за данни, облачни 
услуги и др., както и устойчиво развитие на опорната 
образователна мрежова инфраструктура с възможност за бъдещо 
разширение и поетапно обхващане на всяка образователна 
институция. 
Общо получените средства през 2019 година са в размер на 46 720
лева, в следните модули и дейности: 

 Дейност „Внедряване на образователни електронни 
ресурси, елекронни платформи, електронен дневник„ – 17 250 
лева 

 Дейност „Осигуряване на свързаност на всички училища 
и средства за развитие и разширяване на опорната мрежа„– 7 120 
лева 

 Дейност „Изграждане/доизграждане на Wi-Fi мрежи за 
нуждите на училищното образование “- 22 350 лева. Средствата са 
предоставени за изграждането на нови Wi Fi мрежи, с което  се 
насърчава ползването на лични мобилни устройства в 
съответствие със заложеното в Стратегията за ефективно 
внедряване на ИКТ в образованието и науката на Република 
България до 2020 г. 
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През 2019 г. в ПМГ „Васил Друмев“ град Велико Търново и СУ 
“Емилиян Станев” град Велико Търново са реализирани дейности 
по проект „Изграждане на интерактивен дигитален център с фокус 
върху STEM обучението“ на МОН. В цел дигитализация на 
учебния процес в класните стаи на ПМГ „Васил Друмев“ са 
монтирани 9 броя късофокусни проектори и 9 интерактивни 
дъски, а в СУ “Емилиян Станев” - 10 интерактивни дъски и 7 
мултимедийни проектори. Извършено е обучение на 
педагогическия персонал за използване на софтуер mozaBook 
Classroom. Резултати -  изградена образователна среда с 
дигитализиран  целият процес на обучение в класните стаи. 
Учителите и учениците използват мултимедийни ресурси, 3D 
модели и симулационни приложения с цел по-ясна визуализация 
на учебното съдържание. Общата стойност на финансирането от 
МОН е 63 000 лв.

  Активизиране дейността по 
програми за социално 
включване. Пълноценна 
интеграция на децата от 
различни етнически общности, с 
фокус върху граждани от 
ромски произход и създаване на 
условия за равен достъп до 
качествено образование 

2016-2019 1. Национална програма „Заедно за всяко дете“ 
Основната цел на програмата е повишаване на ефективността в 
работата на институциите по обхващане и включване в 
образователната система на деца и ученици в задължителна 
предучилищна и училищна възраст и подобряване на достъпа до 
предучилищно и училищно образование и качеството му чрез 
създаване и поддържане на благоприятна образователна среда за 
стимулиране и устойчиво образователно развитие.
През 2019 година в СУ „Вела Благоева“ град Велико Търново

по Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите 

на институциите от предучилищното и училищното 

образование“ са получени 2 000 лева. Средствата са предоставени 

за реализиране на следните дейности: 

 Дейности за приобщаване на родители/семействата към 
училищния живот и мотивирането им за образованието на техните 
деца чрез обучения, групови тренинги, лектории и др.; 
 Обучения за родителите за разпознаване, превенция и 
предотвратяване на негативни прояви между децата и учениците – 
дискриминация, агресия, насилие, тормоз и др.; 
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 Организиране на инициативи за популяризиране на добри 
практики във взаимодействието на институциите за обхващане и 
включване на деца и ученици в образование. 

2. Национална програма „Иновации в действие“ 
Целта на програмата е насочена към осигуряване на подкрепа за 

създаване на култура на иновациите в училищата в страната, за 

креативно мислене, нововъведения в полза на развитието и 

постиженията на учениците като се създават условия на 

педагогическите специалисти да анализират, да експериментират 

чрез пряк обмен и популяризиране на своите иновативни 

практики и продукти. Осигуряване на подкрепа за мотивирано 

разширяване и устойчивост на училищните иновации, чрез 

училищна мобилност, информационна платформа и мрежа на 

иновативните училища. 

През 2019 година са постъпили 22 900 лева в следните учебни 

институции – ОУ „Димитър Благоев“, ОУ „П.Р.Славейков“, ОУ 

„Бачо Киро“, ОУ „Неофит рилски“ град Килифарево, ПМГ „Васил 

Друмев“, СУ „Емилиян Станев“, СУ „Вела Благовеа“ и СУ 

„Владимир Комаров“. 

3. Национална програма „Заедно в грижа за ученика“ 
Програмата обхваща два модула:  

 Модул 1 „Осигуряване на условия за системно 

проследяване на личните постижения на учениците чрез 

създаване на индивидуално портфолио“ - Дейността е 

свързана със системно проследяване на личните постижения 

на учениците от паралелката чрез създаване на индивидуално 

портфолио, съдържащо информация за успеха на ученика по 

всички учебни предмети.  

Получените средства са в размер на 1 596 лева в следните 
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училища – ОУ „Христо Ботев“ град Велико Търново  и СУ „Г. 

Раковски“ град Велико Търново. Общият брой обхванати ученици 

е 73 от I до IV клас. 

 Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на 
учителите от началния етап с детски учители по учебни 
предмети от прогимназиалния етап“ – Дейността по модула  се 
осъществява от екип от учители и е насочена към подготовка за 
по-плавни преходи между отделните етапи, обмяна на добри 
практики между педагогическите специалисти, разширяване на 
познанията за възрастовите особености на учениците и адекватна 
реакция за подкрепата им. Обшият брой обхванати ученици е 80 
от IV клас на СУ „Вела Благоева“ град Велико Търново. 
Получените средства са в размер на 3 440 лева. 

4. Национална Програма „Осигуряване на съвременна 
образователна среда” 

 Модул „Подобряване на условията за лабораторна и 
експериментална работа по природни науки” -  насочен към 
придобиване на основни компетентности в областта на 
природните науки. Цели се подобряване условията за 
експериментална работа в българските училища с цел формиране 
у учениците на практически знания и умения. Финансовите 
средства по програмата се предоставят за обезпечаване на 
училищата с уреди, прибори, пособия, стъклария, реактиви и 
други консумативи, необходими за провеждане на практически 
дейности по учебните програми по биология и здравно 
образование, физика и астрономия и химия и опазване на 
околната среда за Х клас. Получените през 2019 година средства 
са в размер на  7 123 лева.
 Модул „Подкрепа на целодневно обучение на 
учениците” – Цели – създаване на условия за атрактивно 
обзаведени помещения за дейности по интереси и за съвременни 
материали, книги и игри, стимулиращи личностното развитие на 
учениците.  
През 2019 година са постъпили 10 000 лева в ОУ „Св. П. Евтимий 
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“град Велико Търново, чиито дейности са насочени към 
осигуряване на условия за целодневна организация на учебния ден 
за учениците от начален етап. 

5. Национална програма „Без свободен час” 
Програмата е свързана с необходимостта от засилване на 
механизмите за отчетност, наблюдение и контрол по отношение 
подобряване качеството на образованието чрез осигуряване на 
условия за непрекъснат образователно-възпитателен процес. 
Осигуряването на „несвободни” часове цели създаване на условия 
за непропуснато учебно съдържание и възможности за достатъчно 
учебно време за усвояването и осмислянето му. Общата цел на 
програмата е постигане на оптимална организация на 
образователно-възпитателния процес при отсъствие на 
учител/възпитател. През 2019 година получените средства по 
програмата са в размер на 41 273 лева. 

6. Работа с деца и ученици от уязвими групи 

На основание Наредба за финансирането на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование през 

2019 година с ФО №19/07.06.2019 година и ФО №25/11.07.2019 

година в Община Велико Търново са получени  35 520 лева. 

Средствата са предоставени за работа с деца и ученици от 

уязвими групи в следните учебни институции: ОУ „Св.Иван 

Рилски“, село Балван, ОУ „Христо Ботев“, град Велико Търново, 

ОУ „Христо Смирненски“, село Водолей, ОУ „Неофит Рилски,“ 

град Килифарево, ОУ „Васил Левски“, село Леденик, ОУ 

„П.Р.Славейков“, село Церова Кория и Детска градина - село 

Водолей. 

7. Проект „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ BG05M2OP001-2.011-

0001
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Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с 
усвояване на учебното съдържание по различни предмети. 
Основната цел е подпомагане равния достъп до качествено 
образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното 
образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в 
обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, 
както и за развитие на потенциала и възможностите им за 
успешно завършване на средно образование и за бъдеща 
социална, професионална и личностна реализация.   
Очаквани резултати –намаляване дела на преждевременно 
напусналите образователната система и системата на обучение, 
както и към повторното им включване. Фокусът е към ученици в 
начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните 
потребности се извършват дейности за допълване, развитие и 
надграждане на компетентности, придобити в задължителните 
часове, както и за мотивиране на учениците за задържане в 
училище и за предотвратяване на преждевременното напускане. 
От Община Велико Търново в проекта са включени 15 училища -
ОУ „П.Р. Славейков” гр. Велико Търново, ОУ „Христо Ботев” гр. 
Велико Търново, ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий”, ПЕГ „проф. 
Асен Златаров”, СУ „Вела Благоева”,  СУ „Владимир Комаров”,  
СУ „Г. Раковски” гр. В. Търново,  ОУ „Васил Левски” с. Леденик, 
ОУ „П. Р. Славейков” с. Церова кория, ОУ „Св. Иван Рилски” с. 
Балван, ОУ „Христо Смирненски” с. Самоводене, ОУ „Христо 
Ботев” с. Ресен, ОУ „Христо Смирненски” с. Водолей, ОУ „д- р П. 
Берон” град Дебелец и ОУ „Неофит Рилски” гр. Килифарево. През 
2019 година по проекта са защитени средства в размер 191 589
лева, а са разходени 85 232 лева.

8. Проект „Активно приобщаване в системата на 
предучилищното образование“ 
Цел на проекта - подпомагане ранното обхващане и 

образователното приобщаване на деца от уязвими групи в 

предучилищното образование, подкрепа достъпа им до качествено 

образование; укрепване социалното  им  приемане и сближаване  
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за  изграждането им като  пълноценни  граждани  и  за  успешна 

професионална, социална и личностна  реализация.  

Проектът е  фокусиран към подкрепа  на деца  от  уязвими  групи 

и  цели решаване  на проблеми като:ниска степен на готовност за 

училище на деца, за които българският език не е майчин; наличие  

на  деца  в  системата  на  предучилищното  образование,  при  

които  са  налице трудности в обучението, възпитанието и 

социализацията;отсъствие на познавателна мотивация у децата и 

отсъствие на мотивация у родители за образование на техните 

деца;липса  на  подкрепа на  педагогически  специалисти  за  

придобиване  на  знания,  умения  и компетентности  за  

прилагане  на  скрининг  тест  за  ранно  оценяване  на  

потребностите  на  децата и определяне на риск от обучителни 

затруднения;липса на знания, умения и компетентности на 

помощник-възпитателите в системата на предучилищното 

образование за ефективно взаимодействие с деца от  уязвими 

групи и с техните родители;-неефективно участие на 

образователни медиатори и на помощник-възпитатели в 

активното приобщаване на децата от уязвимите групи в системата 

на предучилищното образование и в образователния процес в 

предучилищното образование и др. През 2019 година по проекта 

за защитени 36 493 лева. 

10. Проект на Център „АМАЛИПЕ“ - „Заедно намираме 
решения: образователна интеграция в мултикултурна среда 
във Велико Търновска област“

В проекта са включени СУ „Владимир Комаров“ град Велико 
Търново, ОУ „Христо Смирненски“ с. Самоводене и ОУ „П. Р. 
Славейков“ с. Церова кория. 
Цели на проекта - превенция на отпадането и постигане на пълен 
обхват на подлежащите на задължително образование; въвеждане 
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на интеркултурно образование за възпитаване на учениците от 
различните етноси в дух на толерантност и запазване на 
културната им идентичност; повишаване качеството на 
образованието в училището; насърчаване на обучението в 
етнически смесена среда; ангажиране на родителите с 
образованието на децата и дейността на училището. 

11. Проекти към Център за образователна интеграция на 
децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/

• ОУ „Бачо Киро“  град Велико Търново продължава 
работа по проект „Винаги различни, но винаги заедно“. Цели - 
развитие на дейности, гарантиращи равния достъп до качествено 
образование за децата и учениците от етническите малцинства, 
включително и за преодоляване на сегрегацията и вторичната 
сегрегация на децата и учениците от етническите малцинства. 
Партньор по проекта е Обединено училище „П.Р. Славейков“, с. 
Джулюница. Сформирани са 6 групи - 4 бр. в ОУ Бачо Киро и 2 
бр. в Обединено училище „П. Р. Славейков“, Джулюница, а 
реализираните дейности са - Зелено училище на Ксилифор, 
обучения и открити уроци, Кулинарен конкурс. 

 ОУ „П. Р. Славейков“ село Церова Кория работи по 
проект „С усмивка към миналото - с мечти за бъдещето“. Цели 
- осигуряване на равен достъп до качествено образование на 
децата и учениците от етническите малцинства. През годината са 
реализирани различни извънкласни дейности и са сформирани 
следните клубове по интереси – клуб „Пътешественик“, клуб „Арт 
студио „Пъстрия цвят“. Постига се развиване на творческите 
умения и сръчности съобразно ученическите интереси, 
повишаване на самочувствието им като можещи и отговорни.  

 През 2019  година ОУ „Неофит Рилски“ град 
Килифарево продължава работа по  проект „Различни сме, но 
заедно учим, играем, мечтаем“. Сформирани са  3 клуба, 2 
ателиета; организиране са - лятно забавно училище, фестивал на 
междукултурната толерантност "Заедно можем да живеем по -
добре". Цел - формите на неформалното обучение децата от 
различните етноси за разкриване на своята индивидуалност и 
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етническа идентичност. Дейностите са ориентирани към - 
насърчаването на комуникацията, както между родителите от 
различни етноси, така и между децата. Резултати - реализирани 
срещи на турската, българската и ромската култури посредством 
разказването на приказки, приложното изкуство, песните, танците 
и спорта, в което активно участие вземат и родителите. Проектът 
предоставя възможността на територията на училището да се 
постави началото на процес на взаимно опознаване между 
родителите. 

  Стимулиране на извънкласни 
форми на заетост. 

2016-2019 1. Национална Програма „Осигуряване на съвременна 
образователна среда”.

Модул „Културните институции като образователна 
среда” - през 2019 година училищата разработват проектни 
предложения за провеждане на задължителни, избираеми и 
факултативни учебни часове по учебни предмети от училищната 
подготовка за класовете от началния и прогимназиалния етап на 
основното образование. По програмата са защитени 5 000 лева в 
следните училища: ОУ „Христо Ботев“ В. Търново – 2 500 лева и 
СУ „Вела Благоева“ В. Търново – 2 500лева 

2. Национална програма „Ученически олимпиади и 
състезания” 

Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за 
участие в ученическите олимпиади” - Ученическите олимпиади 
и състезания в областта на науката, изкуствата и спорта развиват 
ключови компетентности и умения за живот, изключително 
необходими на учениците в съвременното общество. 
Организирането и провеждането на състезания по професионални 
направления са едни от начините за популяризиране 
възможностите на системата за професионално образование и 
обучение, за избор и усвояване на професии според желанията и 
интересите на младите хора и за утвърждаване на 
привлекателността и значимостта на професиите. Осигуряването 
на допълнителни възможности за подготовка на талантливи 
ученици от всички етапи и степени на училищното образование за 
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участие в олимпиади е от изключително значение за по-високи 
постижения в националните олимпиади. През учебната 2018/2019 
година участие в ученически олимпиади са взели 189 ученици под 
ръководството на 27 учители.  

3. С Решение №1518 от 27.06.2019 тодина на ВТОбС,
Община Велико Търново финансово подпомогна участието на 
ученик в 4-ти клас на СУ «Емилиян Станев» град Велико Търново 
в Космическия и научен център за обучение Space Camp Turkey. 

4. Програма „Предприятие за управление на дейностите 
по опазване на околната среда” (ПУДОOС)

 ОУ „Бачо Киро“ град Велико Търново  - през 2019 г. 
училището реализира проекта „Еко-кът за нашите деца“. Цели на 
проекта - облагородяване и естетизиране двора на училището за 
наблюдения и обучения на открито в многофункционален еко-кът; 
създаване на привлекателни места за отдих и занимания на 
учениците; разширяване на знанията, уменията и нагласите на 
учениците за изграждане на устойчива ценностна система относно 
природата и съвременните екологични проблеми, формиране на 
поведение за опазване на околната среда и активно гражданство. 
Реализирани дейности:  
- Изграден многофункционален еко-кът за възпитателни и 
образователни дейности на открито в двора на училището. 
- Залесяване и озеленяване. 
- Организиране на инициативи с екологична насоченост – 
интерактивни игри в учебните часове по География и икономика, 
засаждане на дръвчета по повод Седмицата на гората, фестивал на 
цветята – пролетен празник с изложба на цветни аранжировки, 
саксийни цветни растения. 

 ОУ „Христо Ботев“ село Ресен  - през 2019 година 
училишето реализира проект  „Обичам природата и аз участвам“. 
Цели на проекта - повишаване на екологичната култура и 
навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на 
околната среда в образователния и възпитателен процес на 
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младите хора, посредством възможността за финансиране на 
дейности от материален характер пряко включени и необходими 
за учебният и възпитателен процес. По проекта на територията на 
училището са изградени спортни съоръжения за игра на футбол и 
тенис на маса.  

 ДГ „Първи юни“ град Велико Търново – реализиран е 
проект ”Обичам природата“, с цел - повишаване на екологичната 
култура и положително отношение към природата чрез 
осигуряване на място за игра, обучение и  отдих на децата. 
Постигнати резултати: развити представите на децата за 
екологосъобразно поведение; изграждане на компетентности за 
взаимодействие с природата; провокиране на познавателния 
интерес на децата за опознаване, разбиране и опазване на 
околната среда и нейното биоразнообразие; ангажиране и 
съпричастност на родителите за формиране на екологична 
култура у подрастващите; практически занимания с растения- 
засаждане, отглеждане и грижи за тях.  Създадена еко площадка в 
двора на заведението с екологично оформен детски кът; създадено 
място за безопасни игри и пряка грижа за растения и птици.  

 ДГ „Райна Княгиня“ град Велико Търново -
Реализиран проект „Добри приятели на природата“. Цели: 
формиране на екологично възпитание и екологични компетенции 
при децата от предучилищна възраст; осъзнаване необходимостта 
от опазване, съхранение и поддържане на околната среда; 
проявяване на интерес за разделно събиране на отпадъци; 
проявява готовност за природосъобразен живот; стимулиране на 
желание за общуване и взаимодействие с природния свят; 
възпитаване на любопитство, наблюдателност и любознателност 
към света на природата. Постигнати резултати: ефективна 
самостоятелна практика с активно участие на родители, развит 
познавателния интерес у децата от предучилищна възраст, 
усъвършенствани представите на децата за природата, за 
взаимовръзките в нея и за начините за опадването и; положително 
емоционално и осъзнато отношение към природните явления и 
обекти, които обкръжават детето чрез ефективно общуване с 
природата; готовност за включване в практическа дейност по 
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съхраняване на природната среда, като се формира у децата 
грижливо и отговорно отношение към себе си; овладени умения за 
културно  поведение в и сред природата, за опазване и полагане на 
грижи за нея чрез усъвършенстване на екологичното възпитание и 
прилагане на екосъобразни поведенчески модели. 

 ДГ „Вяра, Надежда и Любов“ село Ресен – Реализиран 
проект „Играя безопасно на чисто и красиво място. Детски кът за 
игри и забавления“. Цели -  създаване на навици у децата за 
общуване с природата , както и опазването й. Чрез обновяване на 
детските съоръжения в двора на детската градина са подобрени 
условията в детското заведение за укрепване на физическото и 
психическото състояние на децата. Проектът спомогна за 
създаване на по-добри условия за контакт с природата, активни 
игри на открито и провокира ангажираността у децата за опазване 
екологичната среда, в която растат и се развиват. 

Извънучилищни форми 
на заетост 

Насърчаване на  младежки 
дейности, инициирани от самите 
млади хора.  

2016-2019 С решение № 108 от 28.01.2016 на ВТОбС е приета Програма за 
младежките дейности в Община Велико Търново за периода 2016-
2020 година.
В партньорство с Младежки дом – Велико Търново, Център 
„Амалипе”, БМЧК, Градски ученически парламент, СНЦ 
„Младежки форум 21 век”, Start It Smart, I ESN, AIESEC и др. 
младежката активност през 2019 година се развива в следните 
дейности:  

1. Насърчаване личностното развитие и икономическата 
активност и кариерно развитие на младите хора– в 39 събития 
/информационни кампании, обучения, семинари, консултации, 
кръжоци, конкурси, инициативи, уъркшоп/ участваха общо над 5 
039 млади хора 

2. Насърчаване на здравословния живот – 11 събития 
/информационни кампании, обучения, семинари, консултации, 
кръжоци, конкурси, инициативи, уъркшоп/ участваха общо над 2 
614 обхванати млади хора –информирани и/ или участници в 
събитията; 

3. Превенция на социалното изключване на млади хора в 
неравностойно положение – в 2 събития / игри и обучения/ общо 
37 обхванати млади хора; 
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4. Развитие на младежкото доброволчество – 18 събития 
/концерти, акции, кампании/ с участие на общо 455 млади хора; 

5. Повишаване на гражданска активност на младите хора – в 19 
събития /инициативи, игри, концерти, кампании/ участваха общо 
2693 млади хора; 

6. Личностно и професионално развитие на младите хора в 
малките населени места и селските райони – в 6 събития / 
творческа формация/ участваха 600 млади хора; 

7. Развитие на междукултурния и международния диалог –в 18 
събития /консултации, инициативи, проекти/ участваха деца от 
детски градини, чуждестранни стажанти, и деца обучавани на 
английски език/ участваха общо 1 572 млади хора; 

8.Усъвършенстване на младежката работа 
9. Повишаване ролята на младите хора в превенцията на 

престъпността - 6 събития, с участие на 1 504 младежи.  Теми на 
обучение: прилагане на национални инициативи в региона при 
формиране култура за пътна безопасност, информационни 
кампании за борба с трафика на хора, трудова експлоатация и 
подкрепа на младежи правонарушители. 
Основни партньори в реализацията на посочените инициативи са 
РЗИ, Младежки дом, ЦМЕДТ „Амалипе”, Български младежки 
червен кръст, Градски ученически парламент, Община Велико 
Търново, АЙЕСЕК Велико Търново, Младежки дом- Килифарево,  
Отдел закрила на детето, Инспектор детска педагогическа стая, 
Регионално управление по образование, ВТУ и др. 

През 2019 г. МКБППМН-Община Велико Търново са разгледани 
62 възпитателни дела по отношение на 58 малолетни и 
непълнолетни лица. От тях непълнолетните са 42 - 30 момчета и 
12 момичета; малолетните са 16 -  4 момичета и 12 момчета. 
Общият брой на наложените възпитателни мерки от ЗБППМН по 
отношение на малолетните и непълнолетните е 57. 
Наложени са следните възпитателни мерки: 

• „Предупреждение” на 23 лица;
• „Задължаване да се извини на пострадалия“  на 1 лице 
• “Задължение да участва в консултации, обучения и програми за 
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преодоляване на отклоненията в поведението” на 10 лица; 
• „Задължаване на непълнолетния да извърши определена работа 

в полза на обществото” на 10 лица
• „Предупреждение за настаняване във възпитателно училище- 

интернат /ВУИ/ с изпитателен срок до 6 месеца” на 2 лице. 
Най-ефективните и работещи възпитателни мерки са “Поставяне 
под възпитателен надзор на обществен възпитател” и 
„Задължаване да участва в консултации, обучения и програми 
за преодоляване на отклоненията в поведението”, поради по-
устойчиви резултати при индивидуалната и продължителна 
работа. Мярката позволява и работа с родителите. Мярката 
«Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател» е 
наложена на 14 лица. 

През 2019 г. Местната комисия за борба с трафик на хора
работи по следните приоритети:  
Превенция: Цели: повишаване осведомеността и 
чувствителността както на обществото като цяло, така и на 
рисковите групи по проблемите на трафика на хора. В тази връзка 
през 2019 г. на територията на Великотърновски регион са 
проведени три превантивно-информационни кампании, както и 
редица инициативи и събития извън тях, целящи повишена 
информираност и ангажираност по темата сред уязвимите групи, 
най-вече ученици и подрастващи. 

1. Превантивно-информационни кампании 
 Ученическа кампания за безопасен интернет (февруари). 

Обхванати общо 400 ученика от 8 училища в общ. В. Търново, 150 
души - родители и 110 ученика от 2 училища от общ. Трявна; 
 Превантивно-информационна кампания за борба с 

трафика на хора с цел трудова експлоатация, протекла в три 
направления според целевите групи – насочена към ученици, към 
студенти и към безработни. 
 Работа с ученици и подрастващи – беседи, прожекции, 

открити уроци –обхванати общо 330 ученика; 
 Работа със студенти – дискусионни форуми, прожекции, 

информационни сесии-обхванати общо 112 души; 
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 Работа с продължително безработни – ателиета, трудови 
борси – обхванати общо над 300 души. 
 Превантивно-информационна кампания за борба с 

трафика на хора /ТХ/ във връзка с 18 октомври – Европейски  ден 
за борба с ТХ. Достигнати по време на кампанията общо 142-ма 
студенти, 400 ученика и педагози; разпространени близо 2000 бр. 
информационни брошури. 

2. Други превантивни дейности и събития с превантивна 
насоченост: 
 Работа с деца от ЦРДМ – общо 117 деца; 
 Еднодневно обучение за ученици от Спортно училище – 

сборна група от 22-ма ученика на различна възраст; 
 Участие на ученици-доброволци към МКБТХ в Академия 

за доброволци в гр. Бургас 
3. Обучение и квалификация на кадри - акцентира върху 

повишаването на капацитета на специалистите и представителите 
на институциите и организациите в регион Велико Търново, 
работещи по противодействие на трафик на хора и закрила на 
жертвите.    
 Проведено мултидисциплинарно обучение на тема 

„Противодействие на престъплението трафик на хора на местно 
ниво – бариери, възможности и предизвикателства», насочено към 
членовете на МКБТХ от градовете В. Търново, Плевен и Монтана 
и/или хора, активно работещи по темата и подпомагащи работата 
на комисиите – общо 21 души. 
 Участие на Секретаря на МКБТХ в обучение на SOS по 

проект „Светулка“ на тема „Превенция на трафика на деца за 
сексуална експлоатация“. Разпространени 100 бр. инф. материали 
– брошури и НМН; 
 Обучение за полицейски служители от Районните 

управления от Област Велико Търново на тема „Национален 
механизъм за насочване и подпомагане на жертви на ТХ – 
разследване и сътрудничество по случаи на регионално ниво” . 
Присъствали 35 души  полицейски служители от седемте РУ на 
Област Велико Търново, Секретарите на МКБТХ гр. Варна и гр. В. 
Търново, представител на МКБППМН – Велико Търново и 
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представител на ВТРП. 

Подпомагане дейността 
на спортните 
организации в посока 
развитие на детско - 
юношеския спорт, с 
оглед увеличаване броя 
на спортуващите деца и 
юноши  и участие в 
програми. 

Организиране и провеждане на 
Ученически игри, като част от 
националния спортен календар 
на МОН и ММС.  

2016-2019 При стриктно спазване на утвърдените правила от МОН и ММС 
през 2019 година се проведоха ученическите игри в 8 вида спорт 
при много добра координация между Община, училища, 
медицински контрол и спортни педагози. Разходваните средства 
от бюджета на Община Велико Търново за ученически спорт са в 
размер на 22 991 лева. 

 Подпомагане провеждането на 
спортни прояви в и между 
училищата на територията на 
община Велико Търново;  

2016-2019 Община Велико Търново подпомогна инициативи и спортни 
прояви извън ученическите игри, както и осигури условия за 
спорт, спортни пособия с цел популяризиране на спорта сред 
учениците. 
Разходените средства за масов спорт и домакинства през 2019 
година с а размер на 32 354 лева. 
През 2019 година са получени 26 109 лева за изплащане на 
минимални диференцирани размери на паричните средства за 
физическо възпитание и спорт в детските градини и училищата. 
Средствата са предназначени за осъществяване на учебно 
тренировъчна и/или спортно състезателна дейност. 

Подпомагане 
организирането на 
спортни прояви в 
детските заведения на 
територията на община 
Велико Търново 
съвместно с РЗИ и 
Дирекция «ОМДС». 

Включване на деца със СОП в 
програми за здравно 
образование и спортни 
дейности;   

2016-2019 През 2019 година са организирани спортни събития за хора с 
увреждания, както и предоставени безплатни медицински 
процедури на хора с увреждания в МЦРМС- град Велико 
Търново. 

 Включване в 
национални инициативи 
за популяризиране 
активния спорт сред 
подрастващи и младежи 

Съвместни инициативи с БОК, 
ММС и други публични 
структури, инициирани във 
връзка с летните Олимпийски 
игри 

2016 Пpез 2019 г. Община Велико Търново подпомогна и бе 
съорганизатор на над 70 спортни събития. Част от тях са 
проведени съвместно с лицензирани федерации и клубове към 
ММС. Спортен комплекс „Ивайло“ бе домакин на множество 
държавни първенства. Спортната база е ползвана за подготовка на 
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състезатели и е създала условия за постигане на високо спортно 
майсторство. Общинската спортна база е ползвана и от граждани 
за повишаване на физическата им активност. 

Грижа и 
отговорност за 
общественото 
здраве 

Подобряване 
материално-
техническата база на 
Детските ясли, Детска 
млечна кухня и 
Здравните кабинети в 
детските заведения и 
училища в Община 
Велико Търново. 

Извършване на външни и 
вътрешни ремонтни 
дейности,адаптиране на детски 
площадки за игра на Детските 
ясли и обновяване на 
оборудване и обзавеждане на 
здравните кабинети в детските 
заведения и училищата в 
Община Велико Търново. 

2016-2019 През 2019 г. в детските ясли на територията на Община Велико 
Търново са извършени ремонтни дейности и доставка на 
оборудване на обща стойност  248 908  лв., както следва: 
Детска ясла „Слънце“, гр.Велико Търново:  

- Ремонт на детска площадка и смяна на циркулационна 
помпа в котелно помещение – 3 896 лв. 

Детска ясла „Мечо пух“, гр. Велико Търново: 
- Ремонтни дейности по Фасада основна сграда, фасади 

кухненски блок, ОВИ, отоплителна инсталация и 
вътрешен ремонт – 174 733 лв. 

- поставяне на мълниезащитна инсталация – 6  593 лв. 
Детска ясла „Щастливо детство“, гр.Велико Търново: 

- Ремонт на покрив, ремонт на ВиК инсталация и вътрешен 
ремонт– 33 226 лв.; 

- закупени и монтирани 4 бр. климатици – 5 952 лв. 
Детска ясла „Пролет“, гр.Велико Търново: 

- закупени и монтирани 2 бр. климатици – 2 976 лв. 
Детска ясла „Зорница“, гр.Дебелец:  

- Ремонт на детска площадка  – 1 708 лв.; 
- Закупени монтирани 3 бр. климатици – 3 881 лв. 

Детска млечна кухня, гр.Велико Търново:  
- Основен ремонт на кухня-майка и раздавателен пункт – 

15 943 лв. 

 Ефективно функциониране на 
детско и училищно 
здравеопазване. 

2016-2019 С цел осигуряване на по-добро медицинско обслужване на децата 
и учениците в общинския център и в малките населени места на 
Община Велико Търново са назначени 46 (четиридесет и шест) 
медицински лица на длъжност „медицински специалист” и 
четирима лекари в 35 здравни кабинета. 

Подготовка и обучение 
на здравни кадри за 
системата на 
здравеопазване и 

Разширяване  дейността на 
Филиал на Медицински 
унверситет „Проф. Параскев 
Стоянов” – Варна във Велико 

2016-2019 През септември 2019 г. във  филиала на МУ „Проф. Параскев 
Стоянов” – Варна в гр. Велико Търново, започна обучението на 
Пети випуск студенти по специалностите - „медицинска сестра“ - 
21 бр. и студенти по специалност „акушерка“ – 13 бр. Общият 
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социалните услуги в 
Община Велико 
Търново. 

Търново брой обучаващи се  във филиала е 130 студенти от двете 
специалности. През м.октомври 2019 г. се дипломира първия 
випуск студенти на филиала – 33 студенти (17 медицински сестри 
и 16 акушерки). 

Съвременно 
психиатрично 
обслужване на хора с 
остри и хронични 
психични заболявания. 

Реализиране на субституираща 
метадонова терапия в “Център 
за психично здраве – Велико 
Търново”ЕООД 

2016-2019 През 2019 г. в “Център за психично здраве – Велико Търново” 
ЕООД е реализирана „Програма за лечение с опиеви агонисти и 
агонист-антагонисти на лица зависими към опиоиди”. Програмата 
обхваща 40 места, от тях 5 се предоставят с предимство за 
бременни, майки с малки деца, социално слаби, пациенти 
инфектирани с HIV, тежки кръвнопреносими инфекции и 
пациенти с остра нужда от метадоново лечение поради тежко 
здравословно състояние. 

 Реализиране на дневни 
психорехабилитационни 
програми в “Център за психично 
здраве” – Велико 
Търново”ЕООД 

2016-2019 През 2019 г. продължи успешната реализация на дневните 
програми в специализираните кабинети на “Център за психично 
здраве – Велико Търново” ЕООД: неврози и психотерапия, 
наркологичен, сексологичен, геронтопсихологичен. Прилагат се и 
следните програми: Програма за поддържащо лечение при 
шизофрения, Програма за обучение в социални умения, Програма 
за социална защита, Програма за семейно консултиране, Програма 
за противорецидивно лечение при афективни разстройства, 
Програма за медицински и психосоциални грижи при органични 
състояние, Модул за надомни грижи, Програма за домашен 
патронаж, Програма  за психо-социална рехабилитация на 
зависимости, Програма за "Дневни грижи", Програма “Социален 
клуб на болните”. 

Насърчаване на 
раждаемостта чрез 
определяне на конкретни 
мерки  

Подпомагане на семейства и 
двойки, живеещи на семейни 
начала с репродуктивни 
проблеми, чрез реализиране на 
Общинска програма за 
асистирана репродукция на 
Община Велико Търново. 

2016-2019 С Решение № 1334/31.01.2019 г. на Великотърновски общински 
съвет, за Общинска програма за асистирана репродукция – 2019, 
са одобрени средства в размер на 70 000 лв., в това число и 
преходния остатък за предходните две години 2017 г. и 2018 г. 

През календарната 2019 г. финансово са подпомогнати 18 двойки 
и семейства с репродуктивни проблеми, жители на Община 
Велико Търново. През 2019 г. са родени 5 бебета. През 
осемгодишното реализиране на Общинската програма за 
асистирана репродукция са родени 59 бебета на територията на 
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Община Велико Търново, от тях 10 двойки близнаци. 

Утвърждаване на модела 
„Здравен медиатор“, 
като работещ модел на 
ниво Община. 

Назначаване на „Здравен 
медиатор” в Община Велико 
Търново с цел посредничество в 
процеса на осигуряване на 
достъп до здравни и социални 
услуги на представители на 
уязвими групи. 

2016-2019 В бюджета на Община Велико Търново за 2019 година са 
одобрени средства за финансиране дейността на 1 бр. „Здравен 
медиатор“ за посредничество в процеса на осигуряване достъп до 
здравни и социални услуги на представители на уязвими групи.  
През 2019 г. здравният медиатор е работил с 49 клиенти със 
здравни проблеми със затруднения при получаването на здравни 
услуги, подпомагал е процеса на достъп до услуги в сферата на 
здравеопазването, връзката със здравноосигурителната каса, 
комуникациите с различни институции. 

Ефективно 
управление на 
общинската 
Стратегия за 
развитие на 
социални услуги 

Общински стратегии и 
програми в системата на 
здравеопаз ането. 

Реализиране на заложените цели 
в Програма СИНДИ за 
профилактика на хроничните 
неинфекциозни болести (ХНБ)– 
детска компонента „Здрави деца 
в здрави семейства”. 

2016-2019 С Решение № 1417 от 28.03.2019 г. на Великотърновски 
Общински съвет е приет Финансов план за дейностите по Детска 
компонента „Здрави деца в здрави семейства” на Програма 
СИНДИ през 2019 година.  
През месец април 2019 година в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – 
Велико Търново е проведена кампания под надслов „Вредите от 
алкохола“, насочена към четвъртокласниците от училището и 
техните родители. В Конкурса за рисунка се включиха 56 
четвъртокласници от всички паралелки на випуска – творбите 
бяха представени на изложба във фоайето на училището. 
Кампанията е финансирана от програма „Здрави деца в здрави 
семейства“ на Община Велико Търново. 

За пета поредна година Община Велико Търново, РЗИ - Велико 
Търново,  Българската асоциация по хипертония и филиала на 
Медицински университет гр. Варна във Велико Търново 
организират „Клиника на открито” в парк „Марно поле” – гр. 
Велико Търново (16 май).  Целта на Клиниката е чрез 
профилактично направените безплатни изследвания да се обърне 
отново внимание към рисковите за здравето фактори. 
Инициативата е посветена на превенцията на хроничните 
незаразни болести (сърдечно-съдови, белодробни, диабет, 
затлъстяване), Международния ден на сестринството – 12 май, 
Световния ден на хипертонията–17 май, Европейския ден за борба 
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със затлъстяването– 19 май и Световния ден без тютюнев  дим-31 
май. През импровизираните кабинети, разположени в парк 
„Марно поле” са преминали общо 222 граждани. 

За осма поредна година през месец юни 2019 г. традиционно в 
парк „Дружба” бяха проведени Образователни игри „Ние знаем 
как да бъдем здрави”. Инициативата цели да повиши нивото на 
здравните знания на учениците от горния курс на обучение (8 - 12 
клас) и да съдейства за формиране на умения и навици за 
здравословен начин на живот. Участниците в образователните 
игри демонстрираха своите познания и умения по теми, свързани 
с тютюнопушенето, наркоманиите, алкохола и здравословното 
хранене.  
Във връзка с превенцията на пътно-транспортния травматизъм 
сред учениците, през месец октомври в СУ „Вела Благоева” – 
Велико Търново е организирана образователна кампания, целяща 
ученици от началния и среден курс на обучение да изработят 
макети на тема „Светофар на бъдещето“. 
Проведени са образователни игри за знания и умения по 
безопасност на движението и вредата от употребата на алкохол. 

В рамките на програма „Здрави деца в здрави семейства” 
участниците в инициативите получиха поощрителни награди, 
осигурени от Община Велико Търново. 

За деветнадесета поредна година община Велико Търново, в 
паргтньорство с РЗИ – Велико Търново, Туристическо дружество 
„Трапезица 1902” и Младежки дом – Велико Търново под егидата 
на председателя на Великотърновския Общински съвет, 
организира традиционната за общината кампания за подобряване 
и укрепване на здравето на населението „Движи се и победи” в 
два етапа - пролетен и есенен и два Спортно-туристически 
празника в парк Ксилифор. Кампанията в рамките на програма 
СИНДИ като през годините са проведени 36 кампании, с общ 
брой участници 18 683, в т.ч. и 416 семейства. Най-голяма 
активност е регистрирана при децата и учениците на възраст до 19 
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години. В спортно-туристическите празници в парк Ксилифор над 
300 деца и ученици участват в различни дисциплини – 
туристически щафети в три възрастови групи; спортни състезания 
– плажен волейбол, „Лъвски скок”, бадминтон, колокрос, блиц 
турнир по шах, стрелба в цел, спортен риболов и други; центрове 
на предизвикателството (въжен мост над реката, висяща въжена 
стълба, „тролей над езерото“, изкуствена катерачна стена, 
туристически каяк). 
В рамките на кампанията „Движи се и победи-2019“,  в 
организираните образователни забавни игри, посветени на 
превенцията на тютюнопушенето и употребата на алкохол, и 
профилактиката на пътно-транспортния травматизъм се включиха 
над 200 участника. 
През месец ноември 2019 г. в две професионални гимназии – 
ПГСАГ «Ангел Попов» и ПХГ «Св.св. Кирил и Методии» са 
проведени две двуседмични Кампании за превенция на 
затлъстяване, завършили с демонстративен дебат по темите: „За 
диетите“ и „Против диетите“. 
През 2019 г. са проведени обучителни дейности (беседи, 
тренинги, презентации, семинари) с деца, ученици, родители и 
професионалисти (медицински специалисти от здравни кабинети 
в детски и учебни заведения, директори на детски градини, детски 
ясли и кухни, педагози с тематика превенция на поведенческите 
фактори на риска и профилактиката на хроничните незаразни 
болести (ХНБ) – сърдечно-съдови и онкологични заболявания, 
затлъстяване, диабет тип 2 и други.   Подготвени и отпечатани са 
здравно-образователни  материали на тема „Тютюнопушенето е 
враг на здравето” и Календар за 2020 г. с рисунки от ученически 
конкурс „Моята здравословна храна“. 

 Реализиране на заложените цели 
в Стратегията за подобряване на 
психичното здраве на община 
Велико Търново (2013 – 2016 г.) 

2016-2019 С Решение № 642/27.04.2017 г. на Великотърновски Общински 
съвет е приета Програма на Община Велико Търново за 
подобряване на психичното здраве 2017 – 2020 г.  
През 2019 г. продължи успешната реализация на дневните 
програми в специализираните кабинети на “Център за психично 
здраве – Велико Търново” ЕООД и Програма за лечение с опиеви 
агонисти и агонист-антагонисти на лица зависими към опиоиди. 
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Използва се и капацитета на Превантивен информационен център 
по наркомании за превенция, профилактика на психичното здраве, 
лечение и ресоциализация. Проведени са цикъл образователни 
тренинги и обучителни семинари със специалисти в сферата на 
образованието (педагози, педагогически съветници, обществени 
възпитатели), полицейски инспектори към Детска педагогическа 
стая – РУ на МВР - Велико Търново, социални работници и 
психолози, студенти от Национален военен университет „Васил 
Левски” и Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и 
Методий”, индивидуални консултации с лица с наложена мярка 
„пробация” и лица, лишени от свобода. 

През септември 2019 г. участие в конкурс в Приморско за 8-ми 
пореден път взеха потребители от Дом за пълнолетни лица с 
умствена изостаналост „Св. Йоан Търновски“– с. Пчелище, както 
и потребители от Защитено жилище за лица с умствена 
изостаналост 1 и 2 гр. Дебелец. Участието на различни социални 
услуги в конкурса показва за пореден път, че иновативните и 
нестандартни подходи и методи при работа с лицата с 
интелектуален дефицит дават възможност за акцент върху 
талантите и фокус върху уменията им. 

 Реализиране на Програмата за 
превенция на наркоманиите в 
Община Велико Търново 2013 – 
2016 г. 

2016-2019 С Решение № 1414/28.03.2019 г. на Великотърновски Общински 
съвет е приета Програма за превенция на наркотични зависимости 
сред младите хора в Община Велико Търново 2019-2023 г., План 
за действие през 2019 г. и Отчет за дейността на Общински съвет 
по наркотични вещества за 2018 г. в изпълнение на Програма за 
повишаване на информираността на обществото за превенция на 
наркоманиите в Община Велико Търново 2017 – 2018 г.  
През отчетния период са реализирани следните дейности: 

 Провеждане на двудневен обучителен семинар на класни 
ръководители и учители от училища във Велико Търново 
на тема: „Наркотиците – младите хора, семейството и 
обществото” (11 и 12 април 2019 г.); 

 Провеждане на двудневно обучение на служители от 
охранителна полиция и пътен контрол от областта във 
връзка със създалата се рискова ситуация на хора 
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употребили наркотици да шофират на тема: ”Наркотични 
вещества – видове, ефекти и последици от употребата им 
при шофиране” (17 и 18 април 2019 г.); 

 Провеждане на двудневно обучение на експерти в 
областта на превенцията на употреба на психоактивни 
вещества на тема: ”Нови психоактивни вещества, групи, 
въздействие”. Участници: ЦПЗ, НВУ ”Васил Левски”, 
Отдел ”Закрила на детето”, ОД МВР, МКБППМН, РЗИ, 
Сектор ”Пробация” (22 и 23 април 2019 г.); 

 Провеждане на тренинг на доброволци от Габрово по 
метода „връстници обучават връстници” на тема: 
”Превенция на рисково поведение и употреба на 
наркотични вещества” (8 и 9 май 2019 г.); 

 Провеждане на открита информационна сбирка на 
Анонимните алкохолици по случаи четвъртия им „рожден 
ден“ (2 декември 2019 г.); 

 Провеждане на двудневно обучение на курсанти от НВУ 
„Васил Левски” Велико Търново на тема: „Наркотиците – 
младите хора, семейството и обществото” (24 и 25 
октомври 2019 г.); 

 Представяне на проект „Заедно срещу наркотиците” по 
съвместна инициатива на Община Велико Търново, 
Превантивен информационен център по наркомании, 
Дарителско сдружение ”Св. Иван Рилски” и Областна 
Дирекция на МВР, получил приза за най-добър проект в 
страната сред 28-те дирекции на МВР. През декември 
2019 г., проектът е представен пред Европейската мрежа 
за превенция на престъпността в Хелзинки, Финландия. 

 Реализиране на „Програма за 
превенция и контрол на 
ХИВ/СПИН и СПИ” 

2016-2019 През август 2019 година, в рамките на Националната програма за 
превенция и контрол на ХИВ и сексуално-предавани инфекции 
2017 г. – 2020 г., е проведена традиционната лятна АНТИСПИН 
кампания. Целта на проявата е чрез профилактично направените 
безплатни изследвания да се насочи вниманието на обществото 
към проблема СПИН и рисковото за здравето поведение. 
Преминали общо 66 лица през мобилния кабинет за анонимно и 
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безплатно консултиране и изследване за СПИН към РЗИ – Велико 
Търново. 

Програми за 
осигуряване на 
качествена и навременна 
профилактика на 
подрастващите и 
учащите в община 
Велико Търново. 

Реализиране на „Оздравителна 
програма за ограничаване на 
усложненията като хипертония 
и диабет, поради затлъстяване 
сред учениците  в Община 
Велико Търново”. 

2016-2019 През 2019 г. продължи реализацията на Оздравителната програма. 
Осъществени са консултативни прегледи, кинезитерапия, 
кардиодихателна гимнастика, общофизически упражнения, 
апаратни процедури, пресотерапия, термотерапия, процедури с 
инфрачервени и видими лъчи, кварц, общозакалителни процедури 
и водолечение на 24 деца и ученици от Община Велико Търново. 

 Реализиране на „Оздравителна 
програма за ограничаване на 
наднорменото тегло, 
затлъстяването, гръбначните 
изкривявания и неправилните 
стойки сред децата и учениците 
от Община Велико Търново” 

2016-2019 Целта на Програмата е ранно откриване на начални гръбначни 
промени от патологичен тип, сред децата от 1-4 клас в Община 
Велико Търново. През 2019 г.,  в изпълнение на Оздравителната 
програма, са  извършени консултативни прегледи и лечебни 
процедури (кинезитерапия, кардиодихателна гимнастика, 
общофизически упражнения, апаратни процедури, пресотерапия, 
термотерапия, процедури с инфрачервени и видими лъчи, кварц, 
общозакалителни процедури и водолечение) на 71 деца и ученици 
от Община Велико Търново.   

 Кампании за отбелязване нa 
Световни и Международни дни, 
съобразно Здравния календар.  

2016-2019 По повод Световния ден за борба с туберкулозата – 24 март      
За поредна година е организирана кампания, посветена на 
профилактиката на туберколозата. Организатори на отделните 
прояви са: Община Велико Търново, РЗИ – Велико Търново, 
СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД, Младежки дом – Велико 
Търново, Регионално управление на образованието, Център за 
междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” и Филиал на 
Медицински университет – Варна във Велико Търново. 
Кампанията под надслов „Време е да действаме” е проведена в 
периода 18 март–18 април 2019 г. със следните дейности:

 Отворени врати за безплатни профилактични прегледи и 
изследвания за туберкулоза в СБАЛПФЗ за всички 
желаещи лица (18-24.03.2019 г.);

 Пресконференция на която беше изнесена актуална 
информация за разпространението на туберкулозата в 
световен, национален и регионален мащаб, както и 
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епидемиологичната обстановка в област Велико Търново 
по отношение на заразното заболяване (21.03.2019 г.); 

 Обучения на деца и ученици по темата „Туберкулоза”
от експерти на РЗИ и студенти от Филиала на 
Медицински университет – Варна (МУ) във Велико 
Търново: Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и 
Методий”; ОУ „Христо Ботев”; СУ „Владимир Комаров” 
(18 март – 18 април) 

 Интерактивна информационна акция във Филиала на 
Медицински университет – Варна във Велико Търново в 
рамките на Ден на отворените врати под надслов 
„Лаборатория за здраве“. 

По повод Световния ден за борба с хипертонията – 17 май       
Проведена Национална здравна кампания по инициатива на 

Българската лига по хипертония в партньорство с Община Велико 

Търново, Българският червен кръст, фондация „Национална 

мрежа Сърце за сърце“, Национална пациентска организация и 

Филиал на МУ Варна под мотото „Качествотото на фокус при 

оптимален контрол на кръвно налягане ”. На 17 май 2019 

година, в парк „Марно поле“ гражданите се информираха по 

проблемите на хипертонията с възможност за квалифицирани 

консултации за хипертоници; измерено е кръвното налягане на 

желаещите с електронни апарати, снабдени с технология за 

откриване на предсърдно мъждене, без ЕКГ.

По повод на Световния ден без тютюнев дим – 31 май 

Проведена кампания под мотото „За здрави бели дробове”, 
включваща: 
13 - 31 май 2019 г. - Презентации, групови работи и викторини с 
деца и ученици от община Велико Търново по темата 
„Тютюнопушене и алтернативи”.  
16 май 2019 г. - Консултации за отказ от тютюнопушене и 
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функционално изследване на дишането (спирометрия) в рамките 
на разкритата клиника на открито в парк Марно поле. 
31 май 2019 г. - Информационно-образователна кампания  в парк 
„Марно поле” – Велико Търново, включваща: функционално 
изследване на дишането (спирометрии) на общо 44 желаещи; 
ателие с интерактивни игри; благотворителен базар с избрани 
творби от проведения конкурс; разпространение на стикери и 
здравнообразователни материали. 
1 юни 2019 г.- Спортен празник в парк Ксилифор с участие на 
деца и ученици в различни спортни дисциплини и състезания като 
алтернатива на тютюнопушенето. 

5 юни 2019 г. - Презентация с родители и работилница с деца на 
тема „Аз искам да съм здрав“ с потребители на Общностен център 
за деца и родители „Царевград“ във Велико Търново. 

Кампания, посветена на Световната седмица на кърменето 1 
- 7 август 2019 г. 

За десета поредна година Община Велико Търново, в 
партньорство с РЗИ – Велико Търново, Център за родители 
„Happy mums“ и Младежки дом Велико Търново проведе 
кампания в подкрепа на кърменето. Седмицата е отбелязана с 
„Празник на открито“ в парк „Дружба“, във Велико Търново на 2 
август 2019 година. Инициативата е част от програмата на 
Община Велико Търново „Здрави деца в здрави семейства“.

По повод 14  ноември  – Световен ден на диабета
През месец ноември 2019 г. Ротари клуб В.Търново, в 
партньорство с Община В.Търново и със съдействието на 
“Национална асоциация на децата и младите хора с диабет”, 
Ротаракт клуб - В.Търново и Интеракт клуб - В.Търново, 
стартираха Кампанията “Плод за капка кръв”.
Целта на кампанията е запознаване на хората със същността на 
заболяването диабет; ефективна профилактика; стъпките след 
диагностициране на заболяването; новостите в лечението. Част от 
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кампанията е ранната диагностика и изследване на нивото на 
кръвна захар при деца от първи до трети клас в три училища в 
гр.В.Търново, в т.ч.: ОУ”Бачо Киро”, ОУ “Патриарх Евтимий” и 
СУ “Емилиян Станев”. 

Проведено теоритично и практическо обучение на медицинския 
персонал от учебните, здравни и социални заведения на 
територията на Общината - училища, детски градини, детски ясли 
и социални услуги за деца, с цел придобиване на специализирани 
умения при работа с деца, страдащи от “диабет”(14.11.2019). На 
14.11.2019 година - Световния ден за борба с диабета Крепостта 
“Царевец” беше осветена в син и жълт цвят. 

По повод на Международния ден без тютюнопушене – 21 
ноември 2019 г.   
Организирани следните дейности и инициативи от страна на 
Община Велико Търново и РЗИ – Велико Търново: 

- На 21 ноември 2019 г. в ПГСАГ „А. Попов“ – Велико Търново - 
откриване на изложба и награждаване на участниците в конкурса 
за изработка на най-оригинално кошче на тема „Пази чисто“. Цел 
на конкурса -  развиване уменията на учениците за творческа 
изява и предаване на представата им за живот без тютюн, както и 
да мотивира околните към отхвърляне или ограничаване на 
тютюнопушенето; 

-  Разпространяване на 7 заглавия на здравно-образователни 
материали по темата тютюнопушене от доброволци от училищния 
ученически съвет при ПГСАГ „А. Попов“ – Велико Търново. 
Проявата е организирана в рамките на общинската програма 
„Здрави деца в здрави семейства“, в партньорство с  ПГСАГ „А. 
Попов“. 

По повод на Световния ден за борба със СПИН – 1-ви декември 
Проведена кампания под надслов „На хорото се хвани, СПИН 
така не се лови“, организирана от РЗИ – Велико Търново, Община 
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Велико Търново, Младежки дом, БМЧК, ЦМЕДТ „Амалипе” и 
Градски ученически парламент.(02.12.2019). 

За трета поредна година британски студенти провеждат учебно-
практическия си стаж  във Велико Търново. 30 студенти/2 групи/ 
от Британски университети са на едномесечен стаж в периода 
юни-август, като по предварителен график посещават 10 от 
социалните услуги, разкрити на територията на Община Велико 
Търново, от които: 4 Центъра за настаняване от семеен тип за деца 
без увреждания, Център за настаняване от семеен тип за младежи 
с увреждания , 2 Дома за стари хора в гр. Велико Търновo и с. 
Балван, Кризисен център за деца,  Център за обществена 
подкрепа, Общностен център за деца и родители „Царевград“. 

 На 01 и 02 ноември 2019 г. град Велико Търново е домакин на 
второто за региона специализирано изложение за родители и 
деца Family Days Expo, проведено в ДКС „Васил Левски”. 
Изложители са местни и национални компании, организации и 
сдружения, предоставящи стоки и услуги за бебето, детето и 
семейството, представени с щандове. Специално място бе 
отредено на социалните услуги на Община Велико Търново, 
Детска млечна кухня и Общностен център за деца и родители 
„Царевград”. 

Община Велико Търново е домакин на Петата  Национална 
научно-педиатрична конференция “От симптома към диагнозата – 
клинични случаи ”, проведена в периода 15-17 март 2019 година в 
с. Арбанаси.

Ефективно 
управление на 
социалните услуги  

Общински стратегии, 
програми и планове в 
сферата на социалните 
дейности. 

Изготвяне и реализиране  на  

Стратегия за развитие на 

социалните услуги в Община 

Велико Търново 2016-2020 г. и 

Годишни планове към нея. 

2016-2019 През 2019 г., с Решение № 1453/ 25.04.2019 г. е приет Годишен 
план за развитие на социалните услуги на Община Велико 
Търново за 2020 г. за изпълнение на Стратегия за развитие на 
социалните услуги в Община Велико Търново /2016 – 2020 г./, 
приета с Решение № 280/26.05.2016 г. на Великотърновски 
общински съвет.  
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Реализиране на Програма за 

детето. 

Изпълнение на План за действие 

за осигуряване на равни 

възможности на хората с 

увреждания 

Изпълнение на План за действие 

на Община Велико Търново за 

интегриране на българските  
граждани от ромски произход и 
други граждани в уязвимо 
социално положение, живеещи в 
сходна на ромите ситуация  към 
Общински план 2014-2020  г. 

ежегодно 

ежегодно 

ежегодно 

През 2019 година с Решение № 1412/29.03.2019 г. е приет отчет за 
изпълнение на Програма за детето за 2018 г. и Програма за детето 
за 2019 год. 

През 2019 година с Решение № 1413/28.03.2019 г. е приет Отчет 
на План за действие за 2018 г. за осигуряване на равни 
възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново и 
План за действие за 2019 г. за осигуряване на равни възможности 
за хората с увреждания в Община Велико Търново. 

През 2019 година с Решение № 1392/ 28.02.2019 г. е приет Отчет 

за 2018 г. на Плана за действие на Община Велико Търново за 

интегриране на българските граждани от ромски произход и други 

български граждани в уязвимо социално положение, живеещи в 

сходна на ромите ситуация /2014 г. – 2020 г./. 

 Реализиране на Проект „Приеми 
ме 2015“, бюджетна линия 
BG05М9ОР001-2.003, в 
партньорство с Агенция за 
социално подпомагане, в 
изпълнение на подписано 
Споразумение за партньорство 
BG 03-ПС01-32 от 11.12.2015 г.  

2016-2019 На 11 декември 2015 година между Агенцията за социално 
подпомагане и Община Велико Търново се подписа Споразумение 
за партньорство за изпълнение на Проект „Приеми ме 2015“ - № 
BG05M9OP001-2.002-0132-C01, финансиран по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален 
фонд. 
Целта на проекта е усъвършенстване модела на предоставяне на 
социалната услуга „Приемна грижа“ и разширяване на обхвата й, 
както в страната, така и по отношение на целевите групи, чрез 
временно предоставяне на грижи в домашна среда на деца и 
юноши, които поради различни причини не могат да бъдат 
отглеждани в биологичното си семейство. 
И през 2019 г., продължи реализирането на етап 2 на изпълнение 
на Проект „Приеми ме-2015“, вследствие на което се въведе 
областния модел на социалната услуга „Приемна грижа“. 
Дейността си продължи и сформираният през 2016 г., областен 
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екип по приемна грижа, който се състои от 1 началник и 8 
социални работници, разпределени в три изнесени работни места 
в гр. Велико Търново, гр. Павликени и гр. Полски Тръмбеш, които 
обслужват населените места в област Велико Търново. 
През 2019 г. в Област Велико Търново са подадени 11 нови 
заявления от кандидати за приемни родители, от които 7 в 
Община Павликени, 3 в Община Горна Оряховица и 2 в Община 
Велико Търново. Седем са утвърдените професионални приемни 
семейства в областта. Заличени приемни семейства от регистъра 
на приемните родители – 12, от които 2 са в Община Велико 
Търново. 
През 2019 г. по проекта са настанени 50 деца, от които 6 са 
настанените деца в Община Велико Търново. 54 от настанените 
деца са изведени, в т.ч. 7 от приемни семейства от Община 
Велико Търново. От тях: 
- реинтигрирани - 18 деца, 2 от тях от приемно семейство в 
Община Велико Търново;  
- осиновени в страната - 17 деца, от които 4 деца са от приемни 
семейства в Община Велико Търново; 
- осиновени в чужбина – 3 деца. 
- отпаднали от проектните дейности поради навършване на 
пълнолетие – 4 лица; 
- настанени в социална услуга от резидентен тип – 2 деца; 
- настанени в друго приемно семейство – 6 деца, от които 1 дете в 
Община Велико Търново; 
- настанени в семейство на близки и роднини – 4 деца.  
Към 31.12.2019 г. настанените деца са 124, от които 20 са в 
Община Велико Търново. 
Към края на 2019 г. в Област Велико Търново утвърдените 
приемни семейства са 128, от които 27 са утвърдените приемни 
семейства в Община Велико Търново. Приемните семейства на 
територията на Област Велико Търново, в които няма настанени 
деца са 37, в т.ч. 9 в Община Велико Търново. 

 Реализиране на Проект 
«Общностин център за деца и 

2016-2019 На 01.08.2016 год. Община Велико Търново стартира 
изпълнението на Проект „Общностен център за деца и родители 
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родители «ЦАРЕВГРАД» по 
Процедура за директно 
предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по схема: 
BG05M9OP001-2.004 „Услуги за 
ранно детско развитие“  

„ЦАРЕВГРАД”” по процедура BG05M9OP001-2.004 «Услуги за 
рано детско развитие» по Оперативна програма «Развитие на 
човешките ресурси» 2014-2020. Проектът е с продължителност 53 
месеца, от 01 август 2016 г. до 31 декември 2020 год.  
Общата стойност на БФП за изпълнението на проекта е 1 192 
023,86 лв.  
През 2019 г. услугата „Ранна интервенция на уврежданията и 
индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“ е 
предоставяна на общо 100 деца. Най-търсените специалисти в 
услугата са логопедите, като обичайната първоначална заявка на 
преобладаващата част от родителите е, че детето има проблем с 
говора. Най-често със семейството и детето се налага да работят 
логопед, психолог и специален педагог.  
Екипът на услугата „Формиране и развитие на родителски умения 
и семейно консултиране и подкрепа“ е провел индивидуални 
консултации с 263 бъдещи и настоящи родители. Най-често 
родителите се консултират по отношение на въпроси, свързани с 
ежедневните грижи за децата и справяне с трудни възпитателни 
ситуации. Проведени са и 50 групови работи с бъдещи и настоящи 
родители, в които са взели участие 158 лица. През 2019 г. са 
проведени 205 информационни срещи. 
Услугата „Семеен център за деца от 0 до 3 години“ /СЦД/ през 
2019 година, ежемесечно е ползвана от средно 10 деца. СЦД се 
налага като място, където децата с изоставане в една или няколко 
сфери на своето развитие усвояват нови навици за ежедневието 
си, получават индивидуално внимание с акцент върху конкретна 
потребност. Родителите от своя страна получават информация за 
това как се справя детето и какви са неговите реални възможности 
извън семейната среда. 
Екипът на Услугата „Здравна консултация за деца“ е осъществил 
571 здравни и 272 дентални консултации на деца от детските 
заведения в общината, където има концентрация на деца от 
рискови групи. Осъществени са педиатрични и стоматологични 
консултации, дадени са насоки на родителите за допълнителни 
грижи. Раздадени са материали за лична и дентална хигиена и 
разработени от педиатъра и стоматолога информационни 
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материали за децата и родителите.  
По повод Международния ден на жената-8-ми март, екипът на 
Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД“ изготви и 
разпространи 425 хартиени лалета с прикрепени към тях 
поздравления за жените и информационна брошура за услугите на 
Центъра. 
На 13 февруари 2019 г.в офиса на УНИЦЕФ България - гр. София 
е проведена информационна среща между представители на 
УНИЦЕФ, ОЦДР "ЦАРЕВГРАД" и Община Велико Търново, 
относно прилагане на програма за родители на деца с увреждания 
и затруднения в развитието на територията на Община Велико 
Търново. 
През 2019 година се реализира инициативата Работилница за 
родители „Да пораснем заедно ПЛЮС“ на базата подписан 
меморандум между Община Велико Търново и УНИЦЕФ 
България, като част от пилотна програма за подкрепа на родители 
на деца с увреждания и затруднения в развитието и. През двте 
групи работилници са преминали общо 21 родители. 
ОЦДР "ЦАРЕВГРАД" участва в организирания от Община 
Велико Търнво детски празник приказно ревю, по повод 1 юни - 
Ден на детето. 
През м. ноември екипът на ОЦДР „ЦАРЕВГРАД“ участва във 
второто голямо изложение на стоки и услуги за деца и семейства 
Family Days Expo, като представи предоставяните по Проекта 
услуги и организира работилничка за децата, присъстващи на 
изложението.  
През октомври Общностния център участва в Национална 
конференция „Ранна детска интервенция: Овластяване на 
семействата и насърчаване на развитието на детето“.  Посочените 
социални и здравни услуги се предоставят в създадения по Проект 
„Инвестиция в ранното детство – гаранция за благосъстоянието на 
децата и семействата в Община Велико Търново”, Общностен 
център за деца и семейства в град Велико Търново. 
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 Реализиране на Проект „Подкрепа 
за независим живот“ за 
предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по проект 
„Подкрепа за независим живот“, 
процедура BG05M9OP001-2.002 
„Независим живот“,  

2016-2019 Дейностите по Проект „Подкрепа за независим живот“ 
приключиха  на 30.11.2017 г. След приключването му, до края на 
2017 година и през 2018 г, социалните услуги „Личен асистент“ и 
„Домашен помощник“ са предоставяни на потребителите на 
проекта със средства от държавния бюджет, съгласно 
Постановления на Министерски съвет. 

От 02.01.2019 г. Община Велико Търново стартира 
предоставянето на социалните услуги „Личен асистент“ и 
„Домашен помощник“, в изпълнение на Постановление № 344 от 
21.12.2018 г. на Министерски съвет, за изпълнението на 
Държавния бюджет на Република България за 2019 г. и съгласно 
сключено Споразумение № ФС01-0491/28.12.2018 г. между 
Агенция за социално подпомагане и Община Велико Търново, 
чрез 40 лица назначени на длъжност „Личен асистент“ на 4 часов 
работен ден и 14 лица назначени на длъжност „Домашен 
помощник“ на 6 часов работен ден, със срок на изпълнение до 
31.08.2019 г. Общата сума на отпуснатите средства е в размер на 
25 571 лв. месечно или общо 204 568 лв. за периода до 31.08.2019 
г.  
С Постановление № 180 от 18.07.2019 г. на Министерски съвет, е 
осигурено финансиране на социалните услуги „Личен асистент“ и 
„Домашен помощник“, със срок до 31.12.2019 г. 
От 01.09.2019 г., социалните услуги „Личен асистент“ и 
„Домашен помощник“ са предоставяни, чрез 39 лица назначени на 
длъжност „Личен асистент“ на 4 часов работен ден и 14 лица 
назначени на длъжност „Домашен помощник“ на 6 часов работен 
ден. 
Общата сума на отпуснатите средства за периода от 01.09.2019 г. 
до 31.12.2019 г. е в размер на 25 136 лв. месечно или общо 100 544 
лв.  
За подобряване достъпа до качествени социално-здравни услуги, 
оказване на психологическа подкрепа, постигане на независимост 
и социално включване на възрастните хора и хората с увреждания, 
в т.ч. и деца с трайно намалена възможност за социална адаптация 
и през 2019 г. назначените към Домашен социален патронаж – 



ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОДИНА НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2019 Г.   

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ мандат 2015 – 2019 г. 80

Мерки за постигане 
на приоритетите 

Дейности за 
реализиране на 

мерките 

Задачи Срок Изпълнение 

Велико Търново 3 лица на длъжност „Специалист, социални 
дейности, „Психолог“ и „Медицинска сестра” са продължили да 
оказват необходимата подкрепа на потребителите на сациалните 
услуги „Личен асистент“ и „Домашен помощник“.   
В изпълнение на дейностите съгласно Постановление № 344 от 
21.12.208 г. на Министерски съвет, изм. с Постановление № 180 
от 18.07.2019 г. на Министерски съвет, почасови социално-
здравни услуги и психологическо консултиране са предоставяни 
на 105 лица от целевите групи, в т.ч. 11 деца с трайно намалена 
възможност за социална адаптация. От тях 62 лица са ползвали 
социалната услуга „Личен асистент”, а на 43 лица е предоставяна 
социалната услуга „Домашен помощник”. 
Приети са общо 60 заявления от кандидати за потребители на 
социалните услуги „Личен асистент“ и „Домашен помощник“. 
Над 170 лица, в т.ч и деца от целевата група, са кандидатите за 
потребители на социалните услуги „Личен асистент“ и „Домашен 
помощник“, предоставяни в изпълнение на Постановление на 
Министерски съвет, включени в списъци с чакащи към 31.12.2019 
г. 
В ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г. е обнародван Закон за личната 
помощ, в сила от 01.01.2019 г. Предоставянето и финансирането 
на лична помощ се осъществяват от 1 септември 2019 г. 
От 01.09.2019 г. Община Велико Търново в качеството си на 
доставчик на лична помощ, организира и ръководи дейността по 
предоставянето на лична помощ. 
В изпълнение на дейностите по предоставяне и ползване на лична 
помощ, за периода август-декември 2019 г., са подадени и приети 
149 броя Заявления-декларации за включване в механизма лична 
помощ от кандидати за ползватели и 160 броя Заявления-
декларации от кандидати за асистенти по реда на Закона за лична 
помощ.За периода август-септември 2019 г. са сключени 150 броя 
Тристранни споразумения за предоставяне и ползване на лична 
помощ и са сключени 149 броя трудови договори. 
Към 31.12.2019 г., ползватели на лична помощ са 138 лица, в т.ч. 

18 деца с увреждания. 
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 Кандидатстване по предстоящи 
схеми по Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси” 2014- 2020 г. и други 
програми и проекти 

2016-2019 На 09.05.2019 г., между Община Велико Търново и Управляващия 
орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, е 
сключен административен договор за предоставяне на БФП за 
реализацията на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и 
лица с увреждания в Община Велико Търново“ на стойност 399 
498.08 лв.  Продължителността на Договора е 17 месеца, като 
считано от 03.06.2019 стартира изпълнението на проектните 
дейности . 
Основни цели: 
• Подобряване на достъпа до мобилни интегрирани здравно-
социални услуги в общността или в домашна среда; 
• Оказване на психологическа подкрепа на потребителите и 
техните семейства;  
• Постигане на независимост и социално включване за 
възрастните хора и хората с увреждания. 
Предоставянето на услуги на крайните бенефициенти – 
потребители по проекта е в рамките на 12 месеца и стартира, 
считано от 01.11.2019 г. като към 31.12.2019 г. интегрирани 
здравно-социални услуги по проекта са предоставени на 155 лица 
/54, от които са хора с увреждания, притежаващи ЕР на ТЕЛК/, от 
16 населени места на територията на Община Велико Търново: гр. 
Велико Търново, гр. Дебелец, гр. Килифарево, с. Габровци, с. 
Пъровци, с. Плаково, с. Вонеща вода, с. Присово, с. Церова кория, 
с. Миндя, с. Леденик, с. Ново село, с. Русаля, с. Хотница, с. Емен, 
с. Никюп. 
Допустими целеви групи за ползване на интегрирани здравно-
социални услуги по проекта са: 
• Възрастни хора над 65 години с ограничения или в 
невъзможност за самообслужване; 
• Лица с увреждания и техните семейства. 
С цел реализиране на предвидените проектни дейности и 
предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги, 
в Община Велико Търново е разкрит Център за почасово 
предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги в 
общността или в домашна среда /Център за патронажна грижа/. 
Индикативният брой потребители на центъра е 157 лица. В 
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рамките на проекта се предоставят услуги в 2 основни 
направления: • Социални услуги, чрез назначените към центъра 
Домашни санитари; • Здравни грижи, чрез назначените 
Медицински сестри. 

На 04.02.2019 год. стартира изпълнението на Проект 
„Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни 
хора и лица с умствена изостаналост“ по Оперативна 
програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. за изграждане на 4 
сгради (ново строителство), всяка от които с предназначение за 
предоставяне на услуга „Център за грижа за лица с умствена 
изостаналост“ с общ капацитет 60 лица (места) в с. Церова кория, 
община Велико Търново и Ремонт, реконструкция, 
осъвременяване и саниране на съществуваща сграда за 
предоставяне на услуга "Център за грижа за възрастни хора в 
невъзможност за самообслужване" с капацитет 15 лица (места) в 
град Велико Търново. Стойността на Договора е 2 760 000, 00 лв.  

През 2019 г. Община Велико Търново продължава реализирането 
на дейности по Проект „Изграждане на комплекс от социални 
услуги за деца“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 
(ОПРР) 2014-2020 за разкриване на услугите Дневен център за 
покрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните 
семейства с капацитет 30 места, Преходно жилище за деца от 15 
до 18 годишна възраст с капацитет 8 места и разширяване на 
Център за обществена подкрепа. За осигураване на устойчивост 
проекта, Община Велико Търново подаде проектно предложение 
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-
2020, „Разкриване на комплекс от социални услуги за деца“. 

Община Велико Търново е в процес на подготовка на проектно 
предложение „Разкриване на Център за социална рехабилитация и 
интеграция за лица с психични разстройства и за лица с 
интелектуални затруднения“ в село Церова кория, общ. Велико 
Търново. Предстои подаване на предложението до 31.01.2020 год. 
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През месец юли 2019 год. ОП „Развитие на човешките ресурси“ 
2014-2020 год. отвори процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ за разкриване на социалната 
услуга в общността Дневен център за подкрепа на лица с 
увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени 
увреждания“. Община Велико Търново е в процес на подготовка 
на проектно предложение „Разкриване на Дневен център за 
подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки 
множествени увреждания“ в град Велико Търново, ул. 
«Цветарска» № 14. Предстои подаване на предложението до 
31.01.2020 год. 

 Увеличаване на капацитета на 
Център за социална 
рехабилитация и интеграция за 
деца и младежи с увреждания и 
техните семейства гр. Велико 
Търново, бул. България № 24 от 
40 на 50 места. 

2016-2019 Съгласно Решение № 1149/ 26.07.2018 год. на Великотърновски 
общински съвет и Заповед № РД01-0008/ 04.01.2019 год. на 
Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане е 
променен вида на социалната услуга в общността от резидентен 
тип Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, 
с капцитет 10 места на Център за настаняване от семеен тип за 
пълнолетни лица с умствена изостаналост, с капацитет 10 места, с 
адрес гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 49 (източно 
крило), считано от 01.02.2019 год.; 
Съгласно Решение № 1415/ 28.03.2019 год. на Великотърновски 
общински съвет и Заповед № РД01-0887/ 02.05.2019 год. на 
Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане е 
променен капацитета на социалната услуга в общността от 
резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип за деца без 
увреждания гр. Велико Търново, ул. „Цветарска“ № 14, ет. 2 от 15 
на 11 места, считано от 01.06.2019 год.; 
Съгласно Решение № 1415/ 28.03.2019 год. на Великотърновски 
общински съвет и Заповед № РД01-0888/ 02.05.2019 год. на 
Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане е 
променен капацитета на социалната услуга в общността от 
резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип за деца без 
увреждания гр. Велико Търново, ул. „Цветарска“ № 14, ет. 3 от 15 
на 11 места, считано от 01.06.2019 год.; 
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Съгласно Решение № 1415/ 28.03.2019 год. на Великотърновски 
общински съвет и Заповед № РД01-0892/ 03.05.2019 год. на 
Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане е 
променен капацитета на социалната услуга в общността „Дневен 
център за стари хора“ гр. Велико Търново, ул. „К.Паница“ № 1, от 
30 на 35 места, считано от 01.06.2019 год.; 
Съгласно Решение № 1416/ 28.03.2019 год. на Великотърновски 
общински съвет и Заповед № РД01-0895/ 03.05.2019 год. на 
Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане е 
променен капацитета на социалната услуга Дом за стари хора гр. 
Велико Търново, ул. „Ил. Драгостинов“ № 3 от 130 на 134 места, 
считано от 01.06.2019 год.; 
Съгласно Решение № 1415/ 28.03.2019 год. на Великотърновски 
общински съвет и Заповед № РД01-0894/ 03.05.2019 год. на 
Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане е 
променен капацитета на социалната услуга в общността „Център 
за социална рехабилитация и интеграция“ за лица с психични 
разстройства и лица с  интелектуални затруднения гр. Велико 
Търново ул. „Бузлуджа“ № 1 от 30 на 35 места, считано от 
01.06.2019 год.; 
Съгласно Решение № 1514/ 27.06.2019 год. на Великотърновски 
общински съвет и Заповед № РД01-1427/ 24.07.2019 год. на 
Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане е 
променен капацитета на социалната услуга в общността „Дневен 
център за пълнолетни лица с увреждания“ град Велико Търново 
ул. „Поп Харитон“ № 4 бл. Б от 25 на 32 места, считано от 
01.01.2020 год.; 
Със Заповед № РД01-1766/18.09.2019 г., издадена от 
Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане 
към Министерство на труда и социалната политика е променен 
капацитета на социалната услуга „Дом за пълнолетни лица с 
умствена изостаналост” с адрес: село Пчелище, община Велико 
Търново, област Велико Търново от 77 на 59 места, считано от 
01.10.2019 г. Горецитираната Заповед е обжалвана по реда на 
АПК през Министъра на труда и социалната политика. С Решение 
№ РД05-268/ 17.10.2019 год. на Министъра на труда и социалната 
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политика е отхвърлена жалбата на Кмета на Община Велико 
Търново и потвърдена Заповедта за намаляна на капацитета на 
ДПЛУИ с. Пчелище, общ. Велико Търново от 77 на 59 места. 
Заповедта е обжалвана пред Административен съд – Велико 
Търново. Към настоящия момент Община Велико Търново е в 
процедура по обжалване. 

 Увеличаване на капацитета на 
Център за обществена подкрепа за 
Деца и семейства гр. Велико 
Търново, бул. България № 24 от 
60 на 80 места. 

2016-2019 С Решение № 1474/ 26.03.2015 г. на ВТОС е разрешено 
увеличаване капацитета на социалната услугата. Със Заповед № 
РД 01-0504/ 27.04.2017 г. на изпълнителния директор на АСП гр. 
София е разрешено увеличаване на капацитета, считано от 
01.06.2017 г. от 60 на 75 места. След проведен конкурс по 
процедурата на ЗСП и ППЗСП, с Договор от 2019 г. е възложено 
уравлението на социалната услуга от Община Велико Търново на 
Фондация „Международна социална служба – България“. 

 Разкриване на Дневен център за 
деца и/или възрастни с 
увреждания в град Велико 
Търново, като продължаваща 
социална услуга за деца с 
увреждания след навършване на 
пълнолетие към разкрития 
„Дневен център за деца с 
увреждания“ в град Велико 
Търново.  

2016-2019 През 2019 г. Община Велико Търново реализира Проект 
„Изграждане на Комплекс от социални услуги за деца“ по 
Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 за 
изграждане на услугата Дневен център за покрепа на деца с тежки 
множествени увреждания и техните семейства с капацитет 30 
места.  
През 2019 год. Община Велико Търново подготви Проект 
„Разкриване на Комплекс от социални услуги за деца“ за 
разкриване на социалната услуга в общността Дневен център за 
подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните 
семейства, с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за 
консултативни услуги. 



ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОДИНА НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2019 Г.   

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ мандат 2015 – 2019 г. 86

Мерки за постигане 
на приоритетите 

Дейности за 
реализиране на 

мерките 

Задачи Срок Изпълнение 

 Разкриване на 3 бр. Защитено 
жилище за хора с умствена 
изостаналост, всяко с капацитет 
по 10 места в гр. Велико  Търново, 
зона с преобладаващ социален 
характер ж.к. „Чолаковци“, ж. к. 
„Зона В“, ж.к. „Бузлуджа“  

2016-2019 През 2018 година Националният съвет за социално включване 
прие План за действие 2018 – 2021 г. за изпълнение на 
Национална стратегия за дългосрочна грижа. С Решение № 28 от 
19.01.2018 год. на Министерски съвет беше приет План за 
действие 2018 – 2021 г. за изпълнение на Национална стратегия за 
дългосрочна грижа. В изпълнение на приетия План за действие 
2018 – 2021 г., са изготвени  Карта на резидентните услуги и 
Карта на услугите за подкрепа в общността от страна на Агенция 
за социално подпомагане (АСП) и Националното сдружение на 
общините в Република България, утвърдени от 
Междуведомствената работна група за управление на процеса по 
деинституционализацията на грижата за възрастните хора и 
хората с увреждания през месец февруари 2018 година.  
В Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за 
подкрепа в общността, Община Велико Търново е определена за 
закриване на специализираната институция за социални услуги – 
Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Пчелище и 
изграждане на 5 /пет/ броя нови социални услуги, както следва: 

-Център за грижа за лица с умствена изостаналост – 4 бр.; 

-Център за грижа за възрасти хора в невъзможност за 
самообслужване – 1 бр.; 

Община Велико Търново е в процес на изпълнение на проект 
„Изграждането на комплекс за социални грижи за възрастни хора 
и лица с умствена изостаналост“ по приоритетна ос 5 „Регионална 
социална инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-5.002 
„Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за 
възрастни  и хора с увреждания“ по Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014-2020г. за изграждане на 4 сгради (ново 
строителство), всяка от които с предназначение за предоставяне 
на услуга „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ с 
общ капацитет 60 лица (места) в с. Церова кория, община Велико 
Търново и Ремонт, реконструкция, осъвременяване и саниране на 
съществуваща сграда за предоставяне на услуга "Център за грижа 
за възрастни хора в невъзможност за самообслужване" с 
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капацитет 15 лица (места) в град Велико Търново. 

 Разкриване на 3 бр.Център за 
настаняване от семеен тип за 
възрастни хора с умствена 
изостаналост, всеки с капацитет 
по 15 места в гр. Велико  Търново, 
зона с преобладаващ социален 
характер ж.к. „Чолаковци“, ж. к. 
„Зона В“, ж.к. „Бузлуджа“  

2016-2019 През 2018 година Националният съвет за социално включване 
прие План за действие 2018 – 2021 г. за изпълнение на 
Национална стратегия за дългосрочна грижа. С Решение № 28 от 
19.01.2018 год. на Министерски съвет беше приет План за 
действие 2018 – 2021 г. за изпълнение на Национална стратегия за 
дългосрочна грижа. В изпълнение на приетия План за действие 
2018 – 2021 г., са изготвени  Карта на резидентните услуги и 
Карта на услугите за подкрепа в общността от страна на Агенция 
за социално подпомагане (АСП) и Националното сдружение на 
общините в Република България, утвърдени от 
Междуведомствената работна група за управление на процеса по 
деинституционализацията на грижата за възрастните хора и 
хората с увреждания през месец февруари 2018 година.  
В Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за 
подкрепа в общността, Община Велико Търново е определена за 
закриване на специализираната институция за социални услуги – 
Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Пчелище и 
изграждане на 5 /пет/ броя нови социални услуги, както следва: 

-Център за грижа за лица с умствена изостаналост – 4 бр.; 

-Център за грижа за възрасти хора в невъзможност за 
самообслужване – 1 бр.; 

Община Велико Търново е в процес на изпълнение на проект 
„Изграждането на комплекс за социални грижи за възрастни хора 
и лица с умствена изостаналост“ по приоритетна ос 5 „Регионална 
социална инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-5.002 
„Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за 
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възрастни  и хора с увреждания“ по Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014-2020г. за изграждане на 4 сгради (ново 
строителство), всяка от които с предназначение за предоставяне 
на услуга „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ с 
общ капацитет 60 лица (места) в с. Церова кория, община Велико 
Търново и Ремонт, реконструкция, осъвременяване и саниране на 
съществуваща сграда за предоставяне на услуга "Център за грижа 
за възрастни хора в невъзможност за самообслужване" с 
капацитет 15 лица (места) в град Велико Търново.  

 Изграждане на Кризисен център 
за лица  

2016-2019 През 2019 год. приключи изпълнението на проект „Изграждане на 
кризисен център за лица” по ОП „Региони в растеж“2014-2020. За 
осигуряване устойчивост на проектните дейности Община Велико 
Търново подаде проектно предложение „Разкриване на Кризесен 
център за лица „ТЪРНОВГРАД““ по ОП „Развитие на човешките 
ресурси“ 2014-2020, за разкриване на два броя Кризесен център за 
лица с капацитет по 15 места всеки, като резултат за 
финансирането се очаква през 2020 г. 

 Разкриване на Защитено жилище 
за хора с психични разстройства с 
капацитет  6 места в гр. Велико 
Търново ул. „Бузлуджа“ № 1 

2016-2019 През 2018 година Националният съвет за социално включване 
прие План за действие 2018 – 2021 г. за изпълнение на 
Национална стратегия за дългосрочна грижа. С Решение № 28 от 
19.01.2018 год. на Министерски съвет беше приет План за 
действие 2018 – 2021 г. за изпълнение на Национална стратегия за 
дългосрочна грижа. В изпълнение на приетия План за действие 
2018 – 2021 г., са изготвени  Карта на резидентните услуги и 
Карта на услугите за подкрепа в общността от страна на Агенция 
за социално подпомагане (АСП) и Националното сдружение на 
общините в Република България, утвърдени от 
Междуведомствената работна група за управление на процеса по 
деинституционализацията на грижата за възрастните хора и 
хората с увреждания през месец февруари 2018 година.  
В Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за 
подкрепа в общността, Община Велико Търново е определена за 
закриване на специализираната институция за социални услуги – 
Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Пчелище и 
изграждане на 5 /пет/ броя нови социални услуги, както следва: 
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-Център за грижа за лица с умствена изостаналост – 4 бр.; 
-Център за грижа за възрасти хора в невъзможност за 
самообслужване – 1 бр.; 
Община Велико Търново е в процес на изпълнение на проект 
„Изграждането на комплекс за социални грижи за възрастни хора 
и лица с умствена изостаналост“ по приоритетна ос 5 „Регионална 
социална инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-5.002 
„Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за 
възрастни  и хора с увреждания“ по Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014-2020г. за изграждане на 4 сгради (ново 
строителство), всяка от които с предназначение за предоставяне 
на услуга „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ с 
общ капацитет 60 лица (места) в с. Церова кория, община Велико 
Търново и „Ремонт, реконструкция, осъвременяване и саниране на 
съществуваща сграда за предоставяне на услуга "Център за грижа 
за възрастни хора в невъзможност за самообслужване" с 
капацитет 15 лица (места) в град Велико Търново.  

Изграждане на специализирана  
институция за социални услуги за 
възрастни хора и хора с 
увреждания с капацитет 130 
места,  

2016-2019 През 2018 година Националният съвет за социално включване 
прие План за действие 2018 – 2021 г. за изпълнение на 
Национална стратегия за дългосрочна грижа. С Решение № 28 от 
19.01.2018 год. на Министерски съвет беше приет План за 
действие 2018 – 2021 г. за изпълнение на Национална стратегия за 
дългосрочна грижа. В изпълнение на приетия План за действие 
2018 – 2021 г., са изготвени  Карта на резидентните услуги и 
Карта на услугите за подкрепа в общността от страна на Агенция 
за социално подпомагане (АСП) и Националното сдружение на 
общините в Република България, утвърдени от 
Междуведомствената работна група за управление на процеса по 
деинституционализацията на грижата за възрастните хора и 
хората с увреждания през месец февруари 2018 година.  
В Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за 
подкрепа в общността, Община Велико Търново е определена за 
закриване на специализираната институция за социални услуги – 
Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Пчелище и 
изграждане на 5 /пет/ броя нови социални услуги, както следва: 
-Център за грижа за лица с умствена изостаналост – 4 бр.; 
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-Център за грижа за възрасти хора в невъзможност за 
самообслужване – 1 бр.; 
Община Велико Търново е в процес на изпълнение на проект 
„Изграждането на комплекс за социални грижи за възрастни хора 
и лица с умствена изостаналост“ по приоритетна ос 5 „Регионална 
социална инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-5.002 
„Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за 
възрастни  и хора с увреждания“ по Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014-2020г. за изграждане на 4 сгради (ново 
строителство), всяка от които с предназначение за предоставяне 
на услуга „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ с 
общ капацитет 60 лица (места) в с. Церова кория, община Велико 
Търново и „Ремонт, реконструкция, осъвременяване и саниране на 
съществуваща сграда за предоставяне на услуга "Център за грижа 
за възрастни хора в невъзможност за самообслужване" с 
капацитет 15 лица (места) в град Велико Търново. 

 Осигуряване на помещение за 
магазин „Работилница на 
мечтите” 

2016-2019 През 2019 година не беше отворена процедура за финансиране 
реализацията на дейността. 

Подобряване на 
материално-
техническата база на 
социалните услуги 

Извършване на външни и 
вътрешни ремонтни дейности, 
обновяване на оборудване и 
обзавеждане на социалните 
услуги в Община Велико 
Търново. 

2016-2019 През 2019 год. в сферата на социалните услуги на територията на 
Община Велико Търново са извършени следните дейности: 
- Доставка и монтаж на газов котел за Център за настаняване 

от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост 
гр. Велико Търново ул. „Никола Габровски“ № 49 на 
стойност 4 434 лв. с ДДС; 

- Доставка и монтаж на газов котел за Център за настаняване 
от семеен тип за деца без увреждания гр. Велико Търново ул. 
„Иларион Драгостинов“ № 3 на стойност 3 750 лв. с ДДС; 

- Доставка и монтаж на професионална електрическа фурна за 
Дом за стари хора „Венета Ботева“ гр. Велико Търново ул. 
„Иларион Драгостинов“ № 3 на стойност 5 648 лв. с ДДС; 

- Доставка и монтаж на съдомиялна за Дом за пълнолетни лица 
с умствена изостаналост село Церова кория, общ. Велико 
Търново на стойност 2 988 лв. с ДДС; 

- Изграждане на рампа за инвалиди на Защитено жилище за 
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лица с умствена изостаналост гр. Дебелец, общ. Велико 
Търново на стойност 4 800 лв. с ДДС; 

- Закупен 1 бр. климатик за нуждите на КПИ с. Дичин, на 
стойност 1 488 лв. с ДДС; 

- Закупен 2 бр. климатик за нуждите на ЦРДМ с. Арбанаси, на 
стойност 2 976 лв. с ДДС; 

- Изградено ново ел. трасе и изградено ново ел. табло за обект 
Домашен социален патронаж гр. Дебелец., общ. Велико 
Търново, на стойност 17 180 лв. с ДДС; 

Приоритет 3: Опазване и възстановяване на цивилизационното наследство,  създаване на благоприятна и естетична среда на 
живот 

Мерки за постигане на 
приоритетите 

Дейности  
за реализиране на 

мерките 

Конкретни задачи Срок Изпълнение 

Изграждане, 
реконструкция и 
поддържане на 
съвременна 
транспортна система и 
свързаната с нея 
инфраструктура

Експертна оценка на 
състоянието и 
разработване на 
приоритизирана 
програма за поддържане 
в добро техническо 
състояние на 
общинската пътна мрежа 
и развитие на 
второкласната пътна 
мрежа в общината 

Рехабилитация и 
реконструкция на общински 
път – VTR 1036 “път І-5 /Русе - 
Велико Търново/ - Никополис 
Ад Иструм - Никюп“ от км. 
0+000 до км. 2+024 

2017-2019 Община Велико Търново търси възможности за алтернативно 

финансиране за обекта, като през 2018 г., съвместно с община 

Горна Оряховица,  са подени искания за трайно възстановяване 

на пътя към Междуведомствената комисия за възстановяване и 

подпомагане към Министерски съвет на Република България. 

Очаква се решение на Комисията. 

Поддръжка и развитие 
на  уличната мрежа на 
територията на 
общината 

Ремонт на улици в  населените 
места извън общинския център 

2016-2019     І. През 2019 г. по Инвестиционната програма на  община 

Велико Търново се извърши ремонт и реконструкция на 

уличната мрежа в 28 населени места на територията  на 
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общината, в размера на осигуреното финансиране –

№ КМЕТСТВА Изпълнено  

СМР 

/ лв. с ДДС/ 

1.  Шемшево 9 999,25

2.  Балван 11 749,00

3.  Ветренци 4 999,00

4. Емен 3 998,00

5  Ново село 11 749,76

6.  Момин сбор 5 000,00

7a. Беляковец 1 1 888,90

7b. Беляковец 2 11 7 9,03

8.  Присово 11 999,58

9a.  Пчелище 1 11 999,53

9b. Пчелище 2 4 995,90

10.  Церова кория 9 998,53

11.  Къпиново 8 498,56

12. Миндя 8 499,04

13a.  Арбанаси 11 748,20

13b  Арбанаси 18 335,47
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14.  Самоводене 12 999,67

15.  Ресен 12 999,76

16.  Шереметя 9 499,50

17. Малки чифлик 8 999,83

18. гр. Дебелец 13 999,63

19.  Велчево 4 999,87

20.  Вонеща вода  10 999,84

21. с.Ялово 4 499,78

22.  Плаково 5 942,30

23.  Големаните 5 499,56

24.  Русаля  8 998,60

25. Водолей 6 999,24

26.  Хотница 9 498,90

27.  Дичин 7 500,00

28a.  Никюп 9 999,74

28b
 Никюп път към гробищен 

парк 
29 998,85

ОБЩО: 310 642,82

ІІ. През 2019 г. по Програма “Инициативи на местните 

общности - 2019“ се извърши ремонт на уличните мрежи в 
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следните населени места:                                                           

№ КМЕТСТВА Изпълнено  

СМР 

/ лв. с ДДС/ 

1.  Пушево 9 999,62

2.  Балван 15 000,00

3.  Ветренци 9 999,00

4. Емен 9 999,00

5.  Момин сбор 9 999,22

6.  Присово 14 998,99

7.  Пчелище  14 9 7,98

8.  Церова кория 12 999,84

9.  Къпиново 12 999,60

10. Миндя 12 999,90

11.  Арбанаси 14 999,47

12.  Самоводене 15 999,94

13.  Ресен 15 999,50

14.  Шереметя 12 997,98

15. Малки чифлик 12 999,94

16. гр.Килифарево 16 998,31
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17. гр. Дебелец 15 9 9,72

18.  Велчево 9 999,54

19.  Вонеща вода  12 999,32

20. с.Ялово 9 999,91

21.  Плаково 12 999,62

22.  Големаните 9 999,66

23. Водолей 11 000,00

24.  Дичин 12 999,42

  ОБЩО: 309 985,48

С извършените видове строително монтажни работи се 

подобри експлоатационното състояние на част от уличната 

мрежа по населени места на територията на общината. 

ІІІ. Ремонт общински пътища 

През 2019 г. се извърши ремонт на общински пътища, 

както следва:  

1. Ремонт на общински път GAB 1111  “гр.Килифарево – 
с.Плаково“, на стойност 249 997 лв. с ДДС; 

2. Ремонт на общинския път VTR 1014“/ път ІІІ-514 / - 

с.Арбанаси – с.Шереметя “ , на обща стойност 249 998 

лв. с ДДС; 

3. Ремонт на общинския път GAB 3110 „(граница общ. 
Дряново) - Буковец – Шемшево“,   на обща стойност 29 
999 лв. с ДДС;

4. Ремонт на общинския път VTR 2212 „(граница общ. 
Павликени - Емен – Балван – /път І-4/“,  на обща 
стойност 39 999 лв. с ДДС; 
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IV. Въстановяване на  общински  пътища с нанесени  щети 

при бедствия и финансирани от републиканския бюджет

В резултат на подадени и одобрени искания до 

Междуведомствената комисия за възстановяване и 

подпомагане към Министерски съвет на Република България, 

през 2019 г. се извършиха следните дейности: 

1. Извършване на трайно възстановителни дейности на 

общинския път VTR 2026 “/път І-4/ - Леденик – Шемшево 

– /път GAB 3110/“, на обща стойност 269 260 лв. с ДДС. 

2. Извършване на трайно възстановителни дейности на 

общинския път VTR 1006  „/път  І-4/ - депо за строителни 

отпадъци - с.Леденик“ ,  на обща стойност      176 295 лв. с 

ДДС;

3. Извършване на трайно възстановителни дейности на 

общинския път VTR 1202  “/Павликени/ - ( граница 

общини Павликени – Велико Търново) – /път VTR 1012/“ в 

участъка от км 19+000 до км 22+400 на територията на 

община Велико Търново, на обща стойност 199 998 лв. с 

ДДС. 

 Изграждане на улици в       град  
Велико Търново; Подобряване 
на градската среда в Централна 
градска част чрез реконстркция 
на уличната мрежа и 
прилежащата инфраструктура 

2017-2019  За подобряване на градската среда в Централна градска 

част са извършени дейности по реконстркция на уличната 

мрежа и прилежащата инфраструктура съгласно 

инвестиционен проект  „Градска среда в стара градска 

част“, част от проект „Привлекателна и съхранена 

автентична градска среда на гр. Велико Търново”, 

финансиран по ОП „Региони в растеж” 2014-2020, 

приключил през 2019 г. В резултат от реализацията му, са 

постигнати следните показатели: 

- Улична мрежа в Стара градска част: 27 045,10 м² тротоарни 

настилки; 59 м² паркинги; 38 815,10 м² улични настилки; 2 



ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОДИНА НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2019 Г.   

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ мандат 2015 – 2019 г. 97

Мерки за постигане на 
приоритетите 

Дейности  
за реализиране на 

мерките 

Конкретни задачи Срок Изпълнение 

247,00 м² зелени площи;  

- ЖК "Чолаковци" - тротоарна настилка 14 203,51 м²;, паркинги 

1 666,47 м² паркинги; 6 046,00 м² улични настилки; 17 600 м² 

зелени площи; 678,10 м² паркови настилки. 

 Приключи изграждането на пряката пътна връзка от 

ул.“Магистрална“ до кръговото кръстовище  до Дом за 

стари хора „Венета Ботева“ в кв.“Бузлуджа“ (ул.“Иларион 

Драгостинов“).  С изпълнението на инвестиционния проект 

се подобри състоянието на комуникационно-транспортната 

система на гр.Велико Търново, осигури се по-добра 

свързаност на кв.“Бузлуджа“ с републиканската пътна 

мрежа ( път І-4 “Севлиево – Велико Търново – Омуртаг“), 

Южен пътен възел и транспортна инфраструктура на града. 

Пътната връзка (ул. “Иларион Драгостинов“) се 

характеризира със следните параметри: дължина 573,14 м; 

ширина на уличното платно – 14,0 м. Проектният габарит 

на ул.“Иларион Драгостинов“ е с две пътни ленти по 7,00 м 

и    два тротоара по 2,00м. Елементите отговарят на 

проектна скорост от 40 км/ч. 

Изпълнението на основните строително-монтажни  работи 

обхваща: подготовката на основата  за  направа  на  пътища – 

13 500 м2; изкоп  зем. почви, натоварване и превоз – 10 800 м3; 

направа на насип от скален материал на пластове – 4 070 м3; 

направа на трошенокаменна настилка за пътна основа – 4 365 

м3; направа на бетонови бордюри– 1 750 м; градински 

бетонови бордюри – 1 700 м; направа на тротоарни настилки – 

4 500 м2; направа на улична настилка:  - неплътна асфалтова 

смес – 4 335 тона и плътна асфалтова смес – 9 700 м2; пътна 

сигнализация. Общата стойност на изпълнените СМР -  1 760 

487 лв. с ДДС. 
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 Извършени ремонти през 2019 г. за подобряване  на 

експлоатационното  състояние на улична мрежа на град 

Велико Търново, като основните дейностите включват - 

ремонти на пътните и улични настилки, подобряване на 

уличното отводняване - ремонт на дъждоприемни шахти и 

улични оттоци, направа на пътна хоризонтална маркировка 

(напречна маркировса - пешеходни пътеки, забранени 

площи за пракиране, острови, стоп линии и др., както и 

направа на надръжна маркировка – осови линии и стрелки 

и др.), поставяне на нови или подмяна на увредени пътни 

знаци, ремонт и монтиране на нови пешеходни предпазни 

парапети, ремонти на тротоарни настилки, ремонти на 

стъпала и стълбищни улици, поддръжка на светофарните 

уредби в града и др.                                           

След приключване на зимния сезон 2018 г.- 2019 г., в периода 

от месец март до м. юни 2019 год. са  изкърпени  улични 

асфалтови настилки в град Велико Търново, на обща стойност 

453 320 лв. с ДДС.  Изкарпени са дупки и деформации в 

уличните настилки с плътна асфалтова смес по следните улици 

-  ул.“Козлуджа“, Западен пътен възел, ул.“Беляковско шосе“, 

улици в кв.“Чолаковци“: ул.“Бяла бона“, ул.“Сан Стефано“, 

ул.“Рада войвода“ и пътни връзки на пътен възел при фирма 

“Соколов“; улици в квартал “Бузлуджа“: ул.“Димитър 

Благоев“, ул.“Иван Сарафов“, ул.“Георги Измирлиев“ - западен 

участък, ул.“Венета Ботева“, ул.“Лазурна“ и ул.“Стоян 

Коледаров“;  улици в кв.“Кольо Фичето“: ул.“Оборище“, 

ул.“Полтава“ и ул.“Мария Габровска“; улици в кв.“Картала“: 

ул.“Ангел Каралийчев“ и ул.“Панайот Волов“, улици в 

централна градска част: ул.“Ф.Тотю“, ул.“Баба Мота“, 

ул.“Ниш“, ул.“Йоновка“, ул.“Ангел Кънчев“, ул.“Тодор 

Балина“, паркинга пред стадион “Ивайло“ - който беше 



ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОДИНА НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2019 Г.   

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ мандат 2015 – 2019 г. 99

Мерки за постигане на 
приоритетите 

Дейности  
за реализиране на 

мерките 

Конкретни задачи Срок Изпълнение 

цялостно преасфалтиран, ул.“Никола Габровски“, ул.“Вела 

Благоева“, ул.“Средна гора“, ул.“Стара планина“, 

ул.“Бузлуджа“, ул.“Мармарлийска“, ул.“Чумерна“, ул.“П. 

Яворов“; улици в кв.“Света гора“: ул.“Т. Търновски“, 

ул.“Димитър Найденов“ и ул.“Черноризец Храбър“, улици в 

кв.“Асенов“: ул.“Ксилифорска“, ул.“Цар Иван Асен ІІ“, 

ул.“Първи май“, ул.“Трапезица“и др., с което се подобрява 

тяхното експлоатационно състояние.   

През есента на 2019 г. машинно са изкърпени дупки и 

деформации в уличните настилки с плътна асфалтова смес –

ул.“България“, ул.“Освобождение“, ул.“Никола Габровски“, 

ул.“Елин Пелин“, ул.“Краков“, ул.“Д. Благоев“, ул.“Т.Балина“, 

ул.“Стоян Коладаров“, ул.“Георги Измирлиев“, ул.“Деню 

Чоканов“, паркинг срущу МОЛа– ул.“Симеон Велики“ № 8, 

ул.“Димитър Найденов“, общински път за завод „Терем“ и 

общински път под хълм „Царевец“ и др. на обща стойност 154 

480 лв. с ДДС, с което се подобрява тяхното експлоатационно 

състояние.   

 Извършено почистване на дъждоприемни шахти (ДШ) и 

ремонт на 5 броя улични отоци и направа на 3 бр. нови 

дъждо-приемни шахти, както и тяхното заустване в ДШ с 

14 метра бетонови тръби ф200 на ул.“Тодор Иванов“.  

През 2019 г. са извършени ремонти на ДШ улични оттоци, в т. 

29 бр. ДШ с повдигнати решетки и подменени счупени/ 

откраднати решетки с нови такива на улиците, основните от 

които са -“Васил Левски“, “Христо Караминков“, 

“Независимост“, “Хр. Ботев“, “Любен Каравелов“ и др.  

 Извръшени ремонти на увредени еластични предпазни 

огради и монтиране на нови такива на: Западния пътен 

възел – 3 бр. шини и стълбчета, на пътното кръстовише на 

ул.“Дълга лъка“ път І–5 – 8 бр. стоманена предпазна 
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ограда, както и 5 бр. шини на общинския път от с.Арбанаси 

към телевизионната кула. 

 Текущ ремонт на общинския път от ул.“Магистрална“ към 

вилна зона „Пишмана“ като бяха изкърпени дупки и 

повредени повърхностни на пътната настилка на стойност 

9 600 лв. с ДДС. 

 Аварийно възстановянане на съборена подпорна стена и 

ограда на ОУ “Бачо Киро“ на стойност 17 298 лв.; 

 Изграждане на паркинг от бетонови паркинг елементи в 

междублоковото пространство на ул.“Симеон Велики“ № 

2, на стойност 28 960 лв. с ДДС;  

 Ремонт и изграждане   на нов пешеходен парапет на 

ул.“Теодосий Търновски“ към ВТУ „Св.Св.Кирил и 

Методий“,  с доставени и мониторани нови метални панели 

на местата на липсващите или увредени парапети, водещо 

до съществено подобряване безопасността на движение 

пешеходците.                                  

 Ремонт на стълбища и 
стълбищни подходи в 
централна градска част  

2016-2019 Ремонт стълбищни улици 

През 2019 г. са извършени ремонти на: 

• Стълбището към Автогара Юг на обща стойност 29 095 

лв. с ДДС. 

• Стълбището от гранитни блокове между сградата        

на община Велико Търново и Факултет по изобразително 

изкуство на стойност 10 180 лв. с ДДС. 

• Стълбището от Спортно училище „Георги Живков“ 

към футболно игрище на стойност 9 420 лв. с ДДС. 

 Реконструкция на обществена 
тоалетна на ул. "Георги Сава 
Раковски" 29 

2016 -2018 Обектът е  част от  проект „Привлекателна и съхранена 

автентична градска среда на гр. Велико Търново”, финансиран 

по Приоритетна ос 1 на ОП “Региони в растеж“ 2014-2020. 

Всички строително-монтажни работи са изпълнени съгласно 
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графика по  сключения с изпълнителя   договор. Обектът е 

въведен в експлоатация през 2019 год. 

Разработване на системи 
за планиране и 
управление на градския 
пътнически транспорт, 
както и транспорта в 
рамките на общината; 

Изготвяне на нова транспортно-
комуникационна система на  
град Велико Търново  

2017-2019  През 2019 г. Община Велико Търново възложи изготвянето на 

Генерален план за организация на движението на град Велико 

Търново /ГПОД/ , с който следва да се определят условията и 

реда за организирането на движението по цялата улична и    

пътна мрежа на град Велико Търново и да се разработят за 

целта съответните схемни проектни решения.  

Чрез ГПОД се цели: 

• Подобряване условията за безопасност на движението и 

намаляване на пътния травматизъм по уличната мрежа на 

гр.Велико Търново; 

• Подобряване  уличния график и намаляване на задръжките на 

автомобилите по кръстовищата на пътната и улична мрежа на 

гр.Велико Търново. 

• Подобряване  екологичните условия в града, вследствие 

намаляването на шума и газовите емисии от автомобилите; 

• Подобряване  функционирането на МОПТ (масовия 

обществен пътнически транспорт) и подобряване на услугата за 

гражданите на гр.Велико Търново. 

С изпълнението на възложената услуга ще се анализира 

действащата в момента организация на движението, способите 

и средствата за нейното реализиране (включително мотивите за 

прилагането им), степента на обслужване на провежданото 

движение при конкретната  пътна обстановка, както и 

ефективността от нейното приложение. 

Като резултат от изготвения План  се очакват решения за: 

         • Проектна улична мрежа – класификация, 

конфигурация,  връзки с републиканските и общинските 

пътища, изисквания към новите настилки; 

         • Организация на транзитното движение – трасета, 
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пътеуказване. Изготвяне на списък на вътрешни, външни и 

туристически цели по улиците, далечни, близки и туристически 

цели по общинските пътища, съгласно изискванията на  

чл.138б от  Наредба №18 за сигнализацията на пътищата с 

пътни знаци. Разположение и съдържание на пътеуказателните 

табели, осигуряващи непрекъснатост и еднаквост на целите; 

          • Режими за движение на определени видове пътни 

превозни средства – забрани за движение на товарни 

автомобили, на каруци и на други видове пътни превозни 

средства по улиците на гр.Велико Търново; 

         • Трасета на редовните линии на обществения превоз на 

пътници, места на спирките и пешеходната им достъпност, бус-

ленти; 

         • Режими за движение на пешеходци и велосипедисти. 

Пешеходни зони и велосипедни алеи; 

         • Посочност и предимство на движение на пътните 

превозни средства по отделните улици; 

         • Режими за престой и паркиране на моторни превозни 

средства. Зона за платено паркиране, буферни паркинги. 

Режими на изпреварване на пътните превозни средства по 

отделните улици; 

          • Режими на работа на светофарните уредби; 

предложения за подобряването им; 

          • Скоростни режими на движение – местни ограничения 

на скоростта, изкуствени неравности, повдигнати пешеходни 

пътеки и кръстовища, зони за движение с до 30 км/час в 

територии с преобладаващо жилищно застрояване; 

         • Предложение за организационни и инженерно-

технически мероприятия. 

Очаква се ГПОД да е изготвен през 2020 година. 
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 Въвеждане на интегриран 
градски транспорт с изграждане 
на модерна информационна и 
транспортна  инфраструктура; 
закупуване на съвременен 
подвижен състав, разработване 
на генерален план за 
организация на движението.  

2017-2019 През 2019 г. се подписа Договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект 
„Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по 
ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 като своевременно стартира 
подготовката и организацията за провеждане на процедури по 
реда на ЗОП за избор на изпълнители на предвидените в 
рамките на проекта дейности. Общата стойност на проекта е 11 
133 732,52 лева,  от които 10 409 573.31 лв., представляващи 
безвъзмездна финансова помощ и 724 159.20  лева – 
възстановим ДДС съгл. Регламент (ЕО) № 1370/2007. 
Обектите, включени в обхвата на проектното предложение се 
явяват компоненти от транспортната инфраструктура и системи 
на градския транспорт на гр. Велико Търново. Проектът 
предвижда изпълнение на СМР за 
изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от 
транспортната инфраструктура, което включва следните обекти 
на интервенция: 
1. Рехабилитация на бул. „България"
2. Изграждане на пешеходен надлез над ул. „Магистрална“
3. Реконструкция на 2 пътни кръстовища -  
3.1. Пътно кръстовище между улици „Хр. Ботев“, „7-ми юли“, 
„Цар Т. Светослав“; 
3.2. Пътно кръстовище между улиците „Беляковско шосе“, 
„България“, „Полтава“, „Освобождение“, „Краков“  
4. Изграждане на буферни паркинги -  

4.1. Паркинг „Сержантско училище" - на площ 6 240 кв.м. ; 
4.2.  Паркинг „Френкхисар" - на площ 6367 кв.м 
Към паркингите ще бъде изградена и необходимата 
площадкова инфраструктура и външни връзки, съобразена с 
теренните особености и цялостното развитие на терените. 
5. Модернизация на светофарни уредби на 4 кръстовища-  
5.1. Кръстовище ул. Н. Габровски – ул. Славянска;  
5.2. Кръстовище ул. Н.Габровски – ул. Г. Измирлиев; 
5.3. Кръстовище ул. Магистрална – ул. Мармарлийска;  
5.4. Светофарно регулиране на движението на пешеходната 
пътека на бул. България № 1; 
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6. Изпълнение на необходимите информационно -
комуникационни технологии (ИКТ) за модернизацията на 
градския транспорт в гр. Велико Търново чрез доставка и 
монтаж на електронни информационни табла /ЕИТ/.  
7.  Изпълнение на необходимите информационно -
комуникационни технологии (ИКТ) за модернизацията на 
градския транспорт в гр. Велико Търново чрез изграждане на 
контролен център;
8. Внедряване на паркинг система и информационни табла 
за паркиране;
9. Доставка на подвижен състав – закупуване на 3 бр. 
електробуси, които ще изпълняват разписание по утвърдената 
нова основна линия от общинската транспортна схема. 
Предвижда се и монтирането на зарядна станция за зареждане 
на батериите на електробусите на предварително определеното 
за това място на територията на буферен паркинг „Сержантско 
училище". 
Срокът на изпълнение на проекта е 30 месеца. 

Изграждане на 
съвременна 
комуникационна среда 

Осигуряване на 
свободен достъп до 
комуникационни услуги 
на територията на 
общината 

Стимулиране на дейности по 
изграждане на съоръжения за 
свободен достъп до интернет 

2016-2019 През 2019 г.  е оигурена  устойчивост с последваща техническа 
поддръжка на оборудване от страна на общината, съгласно 
проект WIFI4EU на Европейската комисия, Изпълнителна 
агенция за иновации и мрежи (INEA), относно реализирана 
доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на цялостна 
система за предоставяне на Wi-Fi зона, свързана с 13 точки на 
достъп за територията на град Велико Търново: Площад „Цар 
Асен I”: пред АМР „Царевец“; Панорамни площадки на улица 
„Стефан Стамболов“; Паметник „Асеневци“; Площад 
„Съединение“: пред музей „Възраждане и Учредително 
събрание“; Паметник „Майка България“; Парк „Марно поле“; 
Парк „Никола Габровски“; Парк „Бузлуджа“; Парк „Зона В“;  
Парк „Чолаковци“; Парк до църква „Възкресение Христово“; 
Парк „Картала“: нова детска площадка; Парк „Акация“. 

 Осигуряване на съвременна 
офис техника и възможност за 

2016-2019 Реализирана е криптирана VPN мрежа между изнесените 
центрове за услуги и информация на гражданите, кметства на 
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директна работа в 
комуникационната среда на 
общинската администрация за 
кметствата и кметските 
наместничества. 

територията на Община Велико Търново и общинска 
администрация: дирекция „Местни данъци и такси“, 
гарантираща оптимална сигурност при обслужване на 
гражданите и бизнеса. 

Изграждане, 
рек нструкция и 
поддържане на 
водоснабдителната и 
канализационна система 
и свързаната 
инфраструктура 

Доизграждане,   
реконструкция   и   
модернизация   на   
канализационни   мрежи   
и съоръжения; 

Доизграждане на 
канализационната мрежа и 
изграждане на ПСОВ– гр 
Килифарево   

2019 Разработен в идейна фаза проект за изграждане на ПСОВ 

гр.Килифарево и довеждащ колектор, както и за разширяване и 

реконструкция на ВиК мрежата на гр.Килифарево. Изготвено е 

ПИП за проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата 

на питейни и отпадъчни води в агломерация между 2000 и 

10 000 екв.ж. – град Килифарево”. Поради ограниченията в 

условията за отпускане на безвъзмездна финансова помощ в 

сектор „Води“ за периода 2014-2020 год., за цитирания проект 

ще се търси алтернатиен източник на финансиране. 

 Изграждане на канализационна 
и водопроводна мрежа – 
Западна промишлена зона – кв. 
Чолаковци – кв. Бузлуджа –кв. 
Бузлуджа- Зона В – м.Дълга 
лъка- улици в Стара  градска 
част 

2017-2019 През 2019 год. община Велико Търново реализира инвестиции 

на етапи по ремонтно-възстановителни и аварийни дейности на 

ВиК мрежата на територията на града, вкл.: 

 ЕТАП І: „Основен  ремонт на съществуваща 

водопроводна мрежа по ул. „Независимост“, ул. 

„Стефан Стамболов“,  ул. „Велчо  Джамджията“, ул. 

„Иван Вазов“,  ул. „Читалищна“, ул. „Михаил  

Кефалов“,  ул. „Георги Сава Раковски“, пл. 

„Самоводски пазар“, както следва: 

- ул. „Стефан  Стамболов ” –изпълнени сградни водопроводни 

отклонения от полиетиленови тръби  PЕНD  ф32/10атм oт  

тротоарен   спирателен  кран до регулация – 70бр; 

- ул. „Читалищна”  - изпълнен водопрoводен  участък  от   

полиетиленови  тръби   PЕНD  ф160/10атм и L=246м;  

- ул. „Михаил Кефалов” - изпълнен  водопрoводен  участък  от 

полиетиленови тръби PЕНD  ф160/10атм  и ф125/10атм   с обща 
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L= 376м;  

- ул. „Независимост”  - изпълнени сградни водопроводни 

отклонения от полиетиленови тръби  PЕНD  ф32/10атм от 

тротоарен спирателен кран до регулация – 35бр.; 

- ул. „Велчо Джамджията”  - изпълнен   водопрoводен  участък  

от  полиетиленови тръби PЕНD ф200/10атм  и ф110/10атм  с 

обща L=124м;  

- ул. „Иван Вазов” - изпълнен  водопрoводен  участък  от   

полиетиленови тръби  PЕНD  ф200/10атм, ф 160/10атм  и  ф 

90/10атм  с обща  L=261м; 

- ул. „Георги  Сава Раковски”  - изпълнен  водопрoводен  

участък  от  полиетиленови тръби  PЕНD  ф110/10атм   с  

L=161м;  

- площад „Самоводски пазар” - изпълнен водопрoводен  

участък  от  полиетиленови тръби PЕНD  ф 110/10атм  с L=77м;

Общата дължина на подменената водопроводна мрежа в I-ви 

етап(ул. „Независимост“, ул. „Стефан Стамболов“,  ул. „Велчо  

Джамджията“, ул. „Иван Вазов“,  ул. „Читалищна“, ул. 

„Михаил  Кефалов“,  ул. „Георги Сава Раковски“, пл. 

„Самоводски пазар“) е 1 245м.  

 ЕТАП ІІ: „Основен ремонт на съществуваща 

водопроводна мрежа по ул. „Генерал Гурко“, ул. 

„Колю Фичето“, ул. „10-ти февруари“, ул. „Пролет“, 

ул. „Митрополит Панарет Рашев“, ул. „Александър 

Добринов“, ул. „Ефрем Попхристов“, ул. „Максим 

Райкович“,  ул. „Тунел“, ул. „Шейново“, ул. 

„Силвестър  Пенов“, както следва: 

- ул. „Генерал  Гурко”-  изпълнени    водопрoводни участъци  

от  полиетиленови тръби  PЕНD  ф110/10атм   и  обща дължина  

- L= 598м; 

  - ул. „10-ти февруари” - изпълнен    водопрoводен  участък  от
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полиетиленови тръби  PЕНD  ф90/10атм   и  обща дължина L = 

117м; 

  - ул. „Колю Фичето” - изпълнен водопрoводен участък   от   

полиетиленови тръби  PЕНD  ф63/10атм  и обща дължина L= 

59м; 

 -  ул. „Александър Добринов”  - изпълнен    водопрoводен  

участък   от   полиетиленови тръби  PЕНD  ф90/10атм  и обща 

дължина L= 32м; 

-  ул. „Ефрем Попхристов”  - изпълнен    водопрoводен  участък   

от   полиетиленови тръби  PЕНD  ф63/10атм   и обща дължина 

L= 32м; 

- ул. „Шейново” -  изпълнени водопрoводни  участъци   от

полиетиленови тръби  PЕНD  ф90/10атм    и обща дължина  L = 

230м; 

- ул. „Силвестър Пенов” - изпълнени  водопрoводни  участъци 

от полиетиленови тръби PЕНD  ф90/10атм и обща дължина  L = 

204м; 

- ул. „Митрополит Панарет Рашев” - изпълнени  водопрoводни  

участъци от полиетиленови тръби PЕНD ф110/10атм и обща 

дължина на L = 178м; 

- ул. „Тунел” - изпълнени     водопрoводни  участъци  от 

полиетиленови тръби PЕНD ф75/10атм  и обща дължина L = 

87м; 

 -  ул. „Максим Райкович” - изпълнени  водопрoводни участъци  

от   полиетиленови тръби  PЕНD  ф110/10атм  и обща   

дължина   L = 485м; 

- ул. „Пролет” - изпълнени водопрoводни    участъци  от  

полиетиленови  тръби   PЕНD  ф75/10атм  и обща дължина  L = 

88м. 

Общата дължина на подменената водопроводна мрежа във II-ри 

етап(ул. „Генерал Гурко“, ул. „Колю Фичето“, ул. „10-ти 
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февруари“, ул. „Пролет“, ул. „Митрополит Панарет Рашев“, ул. 

„Александър Добринов“, ул. „Ефрем Попхристов“, ул. 

„Максим Райкович“,  ул. „Тунел“, ул. „Шейново“, ул. 

„Силвестър  Пенов) е 2 110м  . 

 ЕТАП ІІІ: „Основен ремонт на съществуваща 

водопроводна мрежа по ул. „Крайбрежна“, ул. „Йордан 

Инджето“, ул. „Христо Иванов Войводата“, ул. „Петър 

Богданов“, ул. „Киро Тулешков“, ул. „8-ма дружина“, 

ул. „Цани Гинчев“, както следва: 

-  ул. „Крайбрежна”  - изпълнени водопрoводни участъци от 

полиетиленови тръби PЕНD  ф90/10атм  и   обща дължина L= 

879м;   

 - ул. „Йордан Инджето” - изпълнени водопрoводни участъци 

от полиетиленови тръби PЕНD ф90/10атм  и PЕНD ф110/10атм  

с обща дължина L= 266м;  

- ул. „Петър Богданов”   -  изпълнени    водопрoводни   

участъци  от  полиетиленови тръби PЕНD ф90/10атм  с обща 

дължина L= 99м;  

- ул. „Киро Тулешков”  - изпълнени    водопрoводни   участъци  

от  полиетиленови тръби PЕНD ф90/10атм с обща дължина L= 

78м;   

- ул. „Цани  Гинчев” - изпълнени водопрoводни участъци  от  

полиетиленови тръби PЕНD ф90/10атм с обща дължина L= 

78м; 

- ул. „Христо Иванов Войводата” - изпълнени водопрoводни 

участъци от полиетиленови тръби PЕНD ф110/10атм  с обща 

дължина L= 280м;  

- ул. „8-ма дружина” - изпълнени    водопрoводни  участъци  от  

полиетиленови тръби PЕНD  ф 90/10атм   с обща дължина L= 

148м. 

Общата дължина на подменената водопроводна мрежа в III-ти 
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етап(ул. „Крайбрежна“, ул. „Йордан Инджето“, ул. „Христо 

Иванов Войводата“, ул. „Петър Богданов“, ул. „Киро 

Тулешков“, ул. „8-ма дружина“, ул. „Цани Гинчев“) е 1 828 м . 

 ЕТАП ІV: „Основен ремонт на съществуваща 

водопроводна мрежа по ул. „Гeорги Мамарчев“, ул. 

„Поп Матей Преображенски“, ул. „Въстаническа“,  ул. 

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

Методий“, ул. „Поборническа“,  ул. „П. Р. Славейков“, 

както следва: 

- ул. „Георги  Мамарчев” - изпълнен водопрoводен участък  от 

полиетиленови тръби  PЕНD  ф 90/10атм  и обща дължина L= 

78м; 

- ул. „Поп Матей Преображенски”  - изпълнен водопрoводен 

участък от полиетиленови тръби PЕНD ф110/10атм и обща 

дължина L= 106м; 

- ул. „Въстаническа” - изпълнени водопрoводни участъци от 

полиетиленови тръби PЕНD ф110/10атм, PЕНD ф75/10атм и 

PЕНD ф63/10атм с обща дължина L= 450м; 

- ул. „Драгоман” - изпълнени водопрoводни участъци от 

полиетиленови тръби PЕНD ф110/10атм, PЕНD  ф90/10атм и 

PЕНD  ф63/10атм  с обща дължина L= 380м;   

- ул. „Кирил и Методий” - изпълнени водопрoводни участъци 

от полиетиленови тръби  PЕНD  ф160/10атм, PЕНD  

ф110/10атм, PЕНD ф90/10атм,  PЕНD ф75/10атм  и PЕНD  

ф63/10атм    с обща дължина L= 360м; 

- ул. „Медникарска” - изпълнени водопрoводни участъци от 

полиетиленови тръби PЕНD ф110/10атм и PЕНD ф225/10атм  с 

обща дължина L= 369м;  

- ул. „Поборническа” - изпълнени водопрoводни участъци от 

полиетиленови тръби PЕНD ф160/10атм,  PЕНD ф110/10атм, 

PЕНD ф90/10атм, PЕНD ф75/10атм и PЕНD ф63/10атм с обща 
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дължина L= 776м; 

- ул. „П. Р. Славейков” - изпълнени водопрoводни участъци от 

полиетиленови тръби PЕНD ф90/10атм L=48м и PЕНD 

ф160/10атм  с обща дължина L= 205м. 

Общата дължина на подменената водопроводна мрежа в IV-ти 

етап(ул. „Гeорги Мамарчев“, ул. „Поп Матей Преображенски“, 

ул. „Въстаническа“, ул. „Драгоман“, ул. „Медникарска“, ул. 

„Кирил и Методий“, ул. „Поборническа“,  ул. „П. Р. 

Славейков“) е 2 724 м. 

 Реконструкция на ГПСОВ – гр. 
Велико Търново 

2017-2019 С Решение № 379/ 30.08.2013 год. на Ръководителя на 

управляващия орган   на ОП „Околна среда“2007-2013 е 

одобрен вторият воден проект на град Велико Търново с 

наименование „Интегриран проект за водния цикъл на гр. 

Велико Търново - реконструкция на ГПСОВ, реконструкция на 

канализационната и водопроводна мрежа”.  

Съгласно решението безвъзмездната финансова помощ, която 

ще бъде предоставена за реализация на проекта е в размер на 

38 153 162,68 лв. Включването на проекта се очаква да бъде 

част от Регионалното прединвестиционно проучване на 

консолидиран регион Велико Търново и да бъде финансиран по 

ОП „Околна среда“ 2014-2020. 

Предотвратяване на 
свлачищни дейности, 
почистване и укрепване 
на речни корита. 

Укрепване на свлачища в 
населените места на общината 

2016-2019 По отношение укрепването на свлачища и предотвратяване на 

свлачищни процеси, през 2019 г. са реализирани следните 

дейности: 

 Укрепване на свлачище в гр.Дебелец (над стадиона) на 

общински път VTR 1010 “/I-5/ Дебелец - жп гара 

Дебелец – Велико Търново, кв.“Чолаковци“ – Велико 

Търново, ул.Сан Стефано /GAB 3110/“.След 

провеждане на отчуждителни процедури предстои да 

се извърши анкериране на укрепителната подпорната 

стена към ската над нея, за цялостно укрепване на 
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свлачищната зона. 

По отношение защитата на населението от бедствия, през 2019 

г. са реализирани  следните дейности : 

1. Почистени от растителност мокър и сух откос на 

язовири: Вятъра – с.Присово; Тъмни лък – гр.Дебелец; Новите 

лозя – с.Емен; Акер дере – с.Ново село; 

2. Извършени корекции и почистване на река Янтра в 

участък до Владишки мост; 

3. Извършена корекция на „Гръцко дере“ – ляв приток на 

река Белица в гр.Килифарево; 

4. Извършени дейности по отстраняване на довлечена 

дървесина и транспортирането и до изградени депа от  мостови 

съоръжения на:  с.Въглевци; с.Нацовци; с.Пушево. 

Прилагане на ефективни 
системи за управление 
на отпадъци и 
изграждане на 
инфраструктурата: 

Изпълнение на 
Регионалната програма 
за управление на 
отпадъците в регион 
Велико Търново 2014-
2020

Изпълнение мерките, заложени 
в плана за действие на 
Програмата 

2016-2020 Общинска администрация своевременно изпълнява заложените 
мерки в плана за действие към „Регионална програма за 
управлвние на отпадъците в регион Велико Търново 2014 – 
2020“. Ежегодно до 31 март във ВТОбС се внася отчет за 
предходната година на „Програма за опазване на околната 
среда 2015 – 2020“, отчитайки изпълнението на мерките 
заложени в „Регионалната програма за УО в регион В. Търново 
2014-2020“ .
През 2019 година са изпълнени следните мерки:: 
-Изготвен отчет за изпълнение на Програма за опазване на 
околната среда на територията на Община Велико Търново  
-Изготвен  отчет за изпълнението на Общ устройствен план на 
Община Велико Търново. 
-Изготвен отчет за изпълнението на Комплексно разрешително 
за Регионална система за управление на отпадъците в регион 
Велико Търново. 
-Изготвени годишни отчетни документи за дейността на РСУО.

Саниране на 
нерегламентирани 
сметища и поетапното 

Рекултивация на ТБО – 
с.Шереметя  

2016-2019 Изготвен е проект, одобрен за финансиране от ПУДООС. В ход 
е процедура за избор на изпълнител по реда на ЗОП. 
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им ликвидиране 

 Стимулиране въвеждането на 
домашно компостиране в 
селските райони 

2016-2019 По проект „Изграждане на регионална система за управление 
на отпадъците в регион Велико Търново“ в големите населени 
места на територията на Общината е изградена система за 
разделно събиране на зелени отпадъци, които се транспортират 
до компостираща инсталация в РСУО. 
Изготвен е проект за разширяване на изградената система за 
разделно събиране на зелени отпадъци.  С освободените 
средства от отчисления са закупени допълнителни съдове за 
отпадъци и сметосъбираща техника за обслужването  им. 
Зелените отпадъци от поддръжката на паркове и обществени 
територии се събират разделно и се транспортират до 
компостиращата инсталация. 

 Въвеждане на система за 
разделно събиране на отпадъци 
в държавни и общински 
учреждения/администрации, 
училища, детски заведения и 
др./ 

2016-2019 Системата за разделно събиране е въведена в сградата на 
общинска администрацията. Същата е въведена и в други 
общински структури и сгради, което от своя страна води до по-
активно запознаване и прилагане на съвременни практики за 
последващо третиране и регенериране на отпадъците;.  
Въведена е система за разделно събиране на отпадъци от НУБА 
в детски градини, кметства, държавни и общински 
учреждения.. 

Този вид отпадъци може да се предава  в Регионалната система 
за управаление на отпадъците в с. Шереметя. За приемането на 
отпадъци от физически лица не се дължи такса при обем до 3 
м3. 

 Изграждане на площадка за 
безвъзмездно предаване на 
разделно събрани отпадъци от 
домакинствата, в т.ч. 
едрогабаритни 

2016-2019

 Изграждане на съоръжения за 
оползотворяване на 
строителните отпадъци 

2016-2019 Част от необходимите съоръжения са закупени, а останалите - 
наети. Променена е нормативната уредба, в частта й за 
управление на строителните отпадъци. 
Подготвено и одобрено от ВТОбС е задание за ЧИ на ОУП, 
ПУП – ПР и ПЗ. 

Провеждане на Ежегодно осъществяване на 2016-2019 Организират се кампании три пъти годишно с цел постигане на 
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инициативи за 
повишаване съзнанието 
на гражданите във 
връзка със стремеж към 
намаляване на общото 
количество отделени 
битови отпадъци на 
глава от населението; 

кампании за събиране на 
масово разпространени опасни 
отпадъци/батерии,електрическо 
и електронно оборудване,гуми 
и др./  

обществена информираност за ползите от рециклиране. 
Резултати от кампаниите през 2019г.: 
• НУБА – 99,6кг. 
• ИУЕЕО- 2020кг. 
• ИУГ- 7090кг. 
• Опасни отпадъци – 713,23кг. 

Програма за намаляване 
на емисиите и достигане 
на установените норми 
за вредни вещества и 
управлението на 
качеството на 
атмосферния въздух в 
община Велико Търново 
2014-2020

Изпълнение на мерките за 
подобряване на качеството на 
въздуха, заложени в 
Програмата 

2016-2019 Общинска администрация своевременно изпълнява заложените 
мерки в плана за действие към актуализираната „Програма за 
намаляване на емисиите и достигане на установените норми за 
фини прахови частици в атмосферния въздух за периода 2015 – 
2020.
Ежегодно до 31 март в Общински съвет- Велико Търново се 
внася отчет за предходната година на „Програма за опазване на 
околната среда 2015 – 2020“, като в този отчет се отчита и 
изпълнението на мерките заложени в„Програма за намаляване 
на емисиите и достигане на установените норми за фини 
прахови частици в атмосферния въздух за периода 2015 – 
2020“.
Община Велико Търново е един от асоциираните 
бенефициенти по Интегриран проект  по Програма Life+ на 
Европейската комисия, стартирал през 2019г. 
За Велико Търново се предвижда да бъдат подменени 
отоплителните тела на твърдо гориво на общо 548 
домакинства. През 2019г. Община Велико Търново закупи и 
монтира автоматична станция за мониторинг на качеството на 
атмосферния въздух. Станцията е оборудвана със сензори за 
следене на следните параметри: NO2, CO, SO2, O3, ФПЧ, 
температура, влажност и налягане. 
Едновременно с това се осигурява визуализация  на данните в 
реално време, чрез софтуерно приложение, което събира 
данните , предадени в реално време и  осигурява визуализация 
с графични и цифрови изгледи на измерените стойности за 
всеки газ и суспендирани частици.  
Визуализацията е цветно кодирана, за да позволи на 
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потребителите бързо да разберат текущото състояние на 
различните параметри за качеството на въздуха. Станцията е 
монтирана в двора на детска градина „Ален Мак“, гр- Велико 
Търново. 

Развитие на зелената 
система на общината 

Програма за устойчиво 
управление на зелените 
зони на територията на 
общината 

Поддържане на публичен 
регистър на зелените площи, 
който да е достъпен на 
Интернет страницата на 
Общината. 

2016-2019 Публичният регистър на зелените площи  е достъпен на 
интернет страницата на Община Велико Търново.  

 Картотекиране на дървесната 
растителност в парковете на 
Велико Търново 

2016-2020 Картотеката на дълготрайната дървесна растителност в 
парковете е достъпна на интернет страницата на Общината.  

 Залесяване на опожарени 
терени 

2016-2019 Община Велико Търново извърши инвестиции за залесяване 
върху терени: ЕКАТТЕ 77356 000460 и ЕКАТТЕ 77356 000636 
– храсти с площ на частта 339,04 дка. по КВС на землище с. 
Русаля.  Съгласно договора се изпълнява 5-годишно 
отглеждане на залесения терен. Стопанската 2018/2019 година е 
приключила с дейности по  отглеждане в т.ч. окопаване, рязане 
и др. 

Поетапно намаляване 
популацията от 
бездомни животни 

Увеличаване капацитета на 
приюта за безстопанствени 
кучета 

2016-2019 Изграден е общински приют за безстопанствени кучета в 
землището на с. Шемшево. Същият е с капацитет 80 броя 
животни и при необходимост капацитета ще се увеличава 
поетапно. 
Изградена е амбулатория към приюта в която се извършват 
кастрации на бездомни животни. От 2019 г услугата кастрация 
се предлага безплатно за собственици на кучета и котки с 
адресна регистрация в Община Велико Търново. 

Създаване на безопасна и 
сигурна среда за живот 

Опазване на общинската 
собственост и 
сигурността на жителите 
на общината 

Надграждане резултатите по 
Програма “Полицията в 
близост до обществото”  

2016-2019 През 2019 г. местната власт в партньорство с РУ - Велико 
Търново, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита 
на населението” – Велико Търново, гражданското общество и 
неправителствения сектор продължиха дейностите по местната 
политика за сигурността на жителите на общината като 
продължение и надграждане на приключилата програма 
„Полицията в близост до обществото“.  
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През 2019 год. дейностите за превенция са извършени в две 
направления - престъпността срещу възрастните хора и 
превенция за престъпността сред децата и младежите от 8-29-
годишна възраст. Основна цел е изследване на обществените 
нужди и нагласи и ниво на сигурност на територията на 
общината. 
На всеки три месеца представители на Община Велико 
Търново провеждаха срещи с РУ - Велико Търново, кметове и 
кметски наместници, членове на Комисията за обществен ред и 
сигурност и местните обществени съвети в полицейските 
участъци в гр.Килифарево, с.Балван и с.Ресен. Разкритите в 
малките населени места „Училища за възрастни” с цел 
превенция, самоотбрана и самозащита продължиха своята 
дейност. Проведени са редица срещи на територията на 
общината Клубове на пенсионера и инвалида със служители на 
РУ-Полиция, гр. Велико Търново, относно телефонни измами, 
както и със служители на Регионална дирекция „Пожарна 
безопасност и защита на населението“ – Велико Търново.  
През 2019 г. община Велико Търново в партньорство с ДС 
„Св.Иван Рилски“-с.Балван  и ОД на МВР- Велико Търново 
представи България на събитие, проведено в Хелзинки, 
Финландия на Европейската мрежа по превенция с проект 
„Заедно срещу наркотиците“. На срещата е предложено 
сътрудничество от страна на Чехия в областта на развитието на 
добри практики и създаването на общински центрове по 
наркомании. В резултат на това е създаден единствения към 
момента в България Център за превенция и спорт – с.Балван. 
Основната му дейност ще е в посока работа с подрастващи от 
20 центъра за работа с деца и младежи в населените места и 
училища в общината. 

 Доизграждане на система за 
видеонаблюдение на 
обществени места и обекти 
общинска собственост. 

2016-2019 През 2019 година е осъществено реновиране и подмяна на 
системите за видеонаблюдение, включващо част от 
оборудването за наличните 150 камери в 36-те населени места 
на територията на Община Велико Търново, като предстои 
изграждане на нови точки за видеонаблюдение. 
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Реализирано е надграждане на съществуващо сървърно 
оборудване, позволяващо съхранение на записите за 5-дневен 
период, обхващащо всички 74 камери за видеонаблюдение на 
територията на град Велико Търново. 
През 2019 год. продължи изграждането на системата за 
видеонаблюдение с изградени нови обекти, както следва:: 
1. Видеонаблюдение с.Пушево – 3 /три/ броя цифрови камери 

с висока резолюция; 
2. Видеонаблюдение на пешеходната алея свързваща 

кв.Пишмана с кв.Чолаковци – 18 бр. цифрови камери с 
висока резолюция; 

3. Изцяло  реновирана и подменена система от камери ново 
поколение в село Шемшево и село Церова кория; 

4. Присъединени към системата за видеонаблюдение са 
камерите в местност „Козлуджа“; 

5. Изградена  нова  точка за видеонаблюдение в парк „Марно 
поле“ – бюст паметник на ген.Сава Муткуров. 

В процес на изграждане са системи за видеонаблюдение в село 
Водолей. Предстои изграждане на видеонаблюдение в 
парковите територии на града.

Достъпна и безопасна 
среда 

Разработване на план по 
приоритетни зони и поетапно 
изграждане на тротоари. 

2016-2019 Поетапното изграждане на липсващата тротоарна мрежа в град 

Велико Търново и населените места на общината е заложено 

като дейности в одобрения ИПГВР в трите зони за въздействие. 

По одобрения за финансиране проект «Привлекателна и 

съхранена автентична градска среда на град Велико Търново» 

по ОПРР 2014-2020 през 2019 г. е изградена 27 045,10 м²

тротоарна настилка като обекти на интервенция са 

прилежащите тротоарни пространства към следните улици от 

Старата градска част: ул. „Независимост”; ул. „Стефан 

Стамболов”; ул. „Велчо Джамджията”; ул. „Иван Вазов”; ул. 

„Читалищна”; ул. „Михаил Кефалов”; ул. „Георги Сава 

Раковски”; пл. „Самоводски пазар”;   ул. „Генерал Гурко”; ул. 

„Колю Фичето”; ул. „10-ти февруари”; ул. „Пролет”; ул. 

„Митрополит Панарет Рашев”; ул. „Александър Добринов”; ул. 



ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОДИНА НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2019 Г.   

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ мандат 2015 – 2019 г. 117

Мерки за постигане на 
приоритетите 

Дейности  
за реализиране на 

мерките 

Конкретни задачи Срок Изпълнение 

„Ефрем Попхристов”; ул. „Д-р Алберт Лонг”; ул. „Максим 

Райкович”; ул. „Тунел”; ул. „Шейново”; ул. „Силвестър Пенов; 

ул. „Крайбрежна”; ул. „Йордан Инджето”; ул. „Христо Ив. 

Войводата”; ул. „Петър Богданов”; ул. „Киро Тулешков”; ул. 

„8-ма дружина”; ул. „Цани Гинчев”; ул. „Капитан Дядо 

Никола”; ул. „Драгоман”; ул. „Медникарска”; ул. „Кирил и 

Методий”; ул. „Поборническа”; ул. „П.Р. Славейков”; ул. 

„Георги Мамарчев”; ул. „Поп Матей Преображенски”; ул. 

„Въстаническа”, както и 14 203,51 м² тротоарни настилки в ж.к. 

„Чолаковци“. 

Изграждане/ремонт на тротоарни настилки е извършено и на 
следните улици извън обхвата на проекта: 
          • Нов тротоар на ул.“Никола Габровски“ /срещу 
Автогара-Запад/,  с площ 625 кв.м.; 
          • Ремонт на тротоара на ул.“Рафаил Попов“ с площ 135 
кв.м.; 
          • Ремонт на подпорна стена на ул.“Георги Измирлиев“ 
№ 15; 
          • Ремонт на тротоара между ул.“Марно поле“ и 
ул.“Васил Левски“ с площ 150 кв.м.  

Гарантиране нормалния 
ритъм на живот при  
бедствени и аварийни 
ситуации 

Подкрепа за разширяване на 
мрежата от доброволчески 
групи в малките населени 
места. 

2016-2019 В изпълнение на Решение № 493/20.12.2012 г. на 
Великотърновски общински съвет се изпълнява  процедура по 
сформиране и регистриране на доброволно формирование 
«Велико Търново». Към 2019 год. са регистрирани 12 
доброволци, разпределени, както следва: 
Спасителна група В.Търново  -  9 
Спасителна група  – Килифарево  -  3 
Формированието е екипирано съгласно действащата наредба за 
дейността. 
Изградената  система за постоянно отчитане на нивото на река 
Янтра на моста на село Пушево и моста в квартал Чолаковци и 
река Белица, както и на моста в град Килифарево 
функционират нормално. Данните се предават от три лазерни 
далекомери в реално време до всички ангажирани потребители 
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/Общинска администрация, МВР,ПБЗН,Басейнова дирекция/; 
Продължи обслужването на индивидуалните средства за 
химическа защита  на населението в централния общински 
склад,училищата и детските градини. 

 Подобряване състоянието на 
мрежата за 
радиоразпространение на 
общинското кабелно радио с 
оглед функциите за известяване 
на населението при бедствия и 
аварии.  

2016-2019 Общинското радио „Велико Търново“ притежава лиценз за 
ефирно излъчване, запазвайки си и кабелното разпространение. 
По този начин функцията за известяване на населението при 
бедствия и аварии достига до по-широк кръг от граждани на 
общината.Ремонтът и поддръжката на мрежата се извършва 
както планово, така и своевременно при аварийни ситуации с 
цел запазване качеството и достъпа до услугата от всички 
потребители. 

Въвеждане на 
съвременни практики за 
устойчиво развитие 

Оптимизиране на 
разходите на 
електрическа енергия в 
обществени обекти 
общинска собственост 
чрез прилагане на мерки 
за енергийна 
ефективност 

Намаляване на преките разходи 
за електроенергия чрез  замяна 
на осветителите с  енергийно 
ефективни осветители 

2016-2019 През 2019г. са изградени/реконструирани следните участъци с 
художествено-архитектурно и улично осветление на 
теритолията на общината: 
За обекти от уличното осветление: 
1. Реконструкция на уличното осветление на ул.“Велчо 
Джамджията", гр. Велико Търново с подмяна на 
съществуващите осветители с 7 бр. нови високоефективни LED 
осветителни тела. 
2. Реконструкция на уличното осветление на ул." Иван Вазов", 
гр. Велико Търново с подмяна на съществуващите осветители с 
18 бр. нови високоефективни LED осветителни тела. 
3. Реконструкция на уличното осветление на ул." Читалищна ", 
гр. Велико Търново с подмяна на съществуващите осветители с 
13 бр. нови високоефективни LED осветителни тела. 
4. Изградени  нови обекти от уличното, парковото и 
художествено-архитектурното осветление, в т.ч.: 
 • Изграждане на улично осветление в с. Малки чифлик 
на стойност 2078,26 лв. с ДДС; 
• Изграждане на осветление на мини футболно игрище с. 
Малки чифлик  на стойност 5978,64 лв.  с ДДС; 
• Реконструкция на уличното осветление на ул. 
"Опълченска" в село Арбанаси с подмяна на съществуващите 
осветители с нови високоефективни LED осветителни тела, на 
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стойност 3948,89 лв. с ДДС; 
• Реконструкция на уличното осветление в село 
Арбанаси на вход/изход към село Шереметя, на стойност 
9204,59 лв. с ДДС; 
• Реконструкция на уличното осветление в централната 
част на село Арбанаси с подмяна на съществуващите 
осветители с нови високоефективни LED осветителни тела, на 
стойност 13591,37 лв. с ДДС; 
• Изграждане на улично осветление с високоефективни 
LED осветителни тела в село Арбанаси на вход/изход към гр. 
Горна Оряховица/гр. Велико Търново на стойност 18978,07 лв. 
с ДДС; 
• Изграждане на улично осветление с високоефективни 
LED осветителни тела на ул. "Иларион Драгостинов"(новата 
пътна връзка зад м-н Практикер), гр. Велико Търново на 
стойност 46519,55 лв. с ДДС; 
• Подмяна на УОТ с НЛВН на ул. "Опълченска" в с. 
Арбанаси с високоефективни LED осветителни тела на 
стойност 6001,15 лв. с ДДС; 
• Изграждане на осветителна уредба на футболно 
игрище в кв. „Бузлуджа“, УПИ ІV, кв. 336, гр. Велико Търново 
на стойност 59743,76 лв. с ДДС; 
• Изграждане на нови участъци от уличното осветление 
в с. Беляковец на стойност 4401,80 лв. с ДДС; 
• Реконструкция на улично осветление на улица "Никола 
Пиколо" и кръстовище с ул. "Велчо Джамджията" и ул. "Иван 
Вазов" с подмяна на съществуващите осветители с нови 
високоефективни LED осветителни тела на стойност 3845,32 
лв. с ДДС; 
• Реконструкция на осветление в заграждение за 
домашни любимци в парк "Дружба", гр. Велико Търново на 
стойност 3229,07 лв. с ДДС; 
• Изграждане на улично осветление с високоефективни 
LED осветителни тела на ул. "Асти" кв. „Колю Фичето“, гр. 
Велико Търново на стойност 10719,86 лв. с ДДС; 
• Изграждане на улично осветление с високоефективни 
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LED осветителни тела на ул. "Твер" кв. „Колю Фичето“, гр. 
Велико Търново на стойност 15499,67 лв. с ДДС; 
• Изграждане на улично осветление с високоефективни 
LED осветителни тела на ул. "Серес" кв. „Колю Фичето“, гр. 
Велико Търново на стойност 24991,18 лв. с ДДС; 
• Изграждане на улично осветление с високоефективни 
LED осветителни тела на ул. "Толедо" кв. „Колю Фичето“, гр. 
Велико Търново на стойност 15011,24 лв. с ДДС; 
• Изграждане на улично осветление с високоефективни 
LED осветителни тела на ул. "Колоня Товар" кв. „Колю 
Фичето“, гр. Велико Търново на стойност 10908,21 лв. с ДДС; 
• Изграждане на улично осветление с високоефективни 
LED осветителни тела на ул. "Арх. Петър Матанов" кв. „Колю 
Фичето“, гр. Велико Търново на стойност 8969,97 лв. с ДДС; 
5. Предстои да бъдат завършени: 
• Изграждане на осветление на екопътека в село 
Арбанаси; 
• Изграждане на осветление на пешеходни пътеки на ул. 
"Независимост" и ул. "Стефан Стамболов", гр. Велико 
Търново; 
• Изграждане на осветление на пешеходни пътеки на ул. 
"България", ул. "Краков", ул. "Оборище", ул. "Г.Бакалов", 
ул."Симеон Велики", ул. "Г.Измирлиев", ул."Н.Габровски", 
ул."Бачо Киро", ул."Любен Каравелов", гр. Велико Търново; 

Въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност в ОУ 
"П.Р.Славейков" -гр.В.Търново 

2016-2019 Обектът е предмет на инвестиция по проект „Внедряване на 
мерки за енергийна ефективност в училищната образователна 
инфраструктура в Община Велико Търново”, одобрен за 
финансиране  от Национален доверителен екофонд – 
Инвестиционна програма за климата, Национална схема за 
зелени инвестиции. Инвестиционните проекти за обектите  са 
представени за предварителен контрол от страна на НДЕФ, 
преминали са техническа оценка и са одобрени от Договарящия 
орган. 
Осигуреното финансиране от страна на НДЕФ не бе достатъчно 
за всички обекти, предмет на проекта. За ОУ "П.Р.Славейков" –
гр. Велико Търново се очаква финансиране през 2020 г. 
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Въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност в ОУ 
"Н.Рилски" –гр. Килифарево 

2016-2019 Обектът е предмет на инвестиция по проект „Внедряване на 
мерки за енергийна ефективност в училищната образователна 
инфраструктура в Община Велико Търново”, одобрен за 
финансиране  от Национален доверителен екофонд – 
Инвестиционна програма за климата, Национална схема за 
зелени инвестиции.  Инвестиционните проекти за обектите  са 
представени за предварителен контрол от страна на НДЕФ, 
преминали са техническа оценка и са одобрени от Договарящия 
орган. 
Осигуреното финансиране от страна на НДЕФ не бе достатъчно 
за всички обекти, предмет на проекта. За ОУ "Н.Рилски" –гр. 
Килифарево се очаква финансиране през 2020 г. 

 Въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност в СУ 
«Г.С.Раковски» и спортно 
училище «Георги Живков» 

2016-2019 Обектът е част от проект „Развитие на модерна образователна 
инфраструктура в град Велико Търново“, одобрен за 
финансиране по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, Процедура: 
BG16RFOP001-1.009. През 2019 всички СМР са приключени и 
обекта е въведен в експлоатация поетапно, както следва:  
I етап: издадено Удостоверение № 211/ 12.12.2018 г. за 
въвеждане в експлоатация на стоежа; 
II и III етапи: издадено Удостоверение № 118/28.08.2019 г. за 
въвеждане в експлоатация. 
Удостоверенията са издадени от Главния архитект на Община 
Велико Търново на основание чл. 177, ал.3 от ЗУТ. 

 Въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност в ДГ 
«Пролет», ДГ «Ален мак», ДГ 
«Рада войвода» –гр. В.Търново 

2016-2019 Обектите са част от проект „Развитие на модерна 
образователна инфраструктура в град Велико Търново“, 
одобрен за финансиране по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, 
Процедура: BG16RFOP001-1.009. През 2019 всички СМР са 
приключени и обектите са въведени в експлоатация, както 
следва: 
ДГ „Рада Войвода“ – въведен в експлоатация през 2018 г.    
ДГ „Пролет“ – I етап: издадено Удостоверение № 154/ 
04.10.2018 г. за въвеждане в експлоатация; 
II етап: издадено Удостоверение № 53/18.04.2019г. за 
въвеждане в експлоатация.Удостоверенията са издадени от 
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Главния архитект на Община Велико Търново на основание чл. 
177, ал.3 от ЗУТ. 
ДГ „Ален мак“ – Обектът е въведен в експлоатация, поетапно, 
както следва.   
I етап: издадено Разрешение за ползване № ДК-07-ВТ-
30/19.10.2018 г., издадено от ДНСК. 
II етап:  издадено Разрешение за ползване № ДК-07-ВТ-
15/15.05.2019 г., издадено от ДНСК. 

 Въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност в СУ 
"Емилиян Станев" –гр. 
В.Търново 

2016-2019 Обектът е предмет на инвестиция по проект „Внедряване на 
мерки за енергийна ефективност в училищната образователна 
инфраструктура в Община Велико Търново”, одобрен за 
финансиране  от Национален доверителен екофонд – 
Инвестиционна програма за климата, Национална схема за 
зелени инвестиции. Инвестиционните проекти за обекта  са 
представени за предварителен контрол от страна на НДЕФ, 
преминали са техническа оценка и са одобрени от Договарящия 
орган. През 2019 за обекта бе осигурено финансиране от страна 
на НДЕФ. Изпълнени са следните дейности 
 Подмяна на дограма; 
• Поставяне на топлоизоилация на таванска плоча чрез 
изграждане на окачен таван с гипскартон и минерална вата за 
изолация; 
• Подмяна отоплителна инсталация в корпуса на бившия 
междуучилищен център; 
• Изграждане на вентилационна инсталация във 
физкултурните салони с рекуперация и възможност за 
охлаждане; 
• Подмяна климатична вентилационна камера за плувен 
басейн. 
В изпълнение на договора предстои монтирането на слънчеви 
колектори за плувния басейн в СУ „Емилиян Станев”, както и 
поставянето на външна топлоизолация от профилиран EPS 
панел. 

Урбанистично развитие Разработване и Изпълнение на ИПГВР за 2016-2019 От 2014 год. община Велико Търново изпълнява  Интегриран 
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прилагане на 
средносрочни планове за 
интегрирано градско 
възстановяване и 
развитие 

територията на гр. Велико 
Търново 

план за градско възстановяване и развитие в обхвата на три 
зони в гр. В. Търново. Резултатът от изпълнението му за 2019 г. 
се изразява в разработени и управлявани 18 
/осемнадесет/проекта с европейско финансиране в областта на  
образователната, социалната, техническата инфраструктури на 
стойност 48 841 933,96 лв., от които: 
•  БФП на обща стойност   45 876 255,80 лв.    
•  Собствен ресурс                2 965 678,16 лв.  
През 2019 г. общината успя да защити  разработените по 
европейски програми проекти и да ги  договори, по-
съществените от които са: 
По Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020:  
• “По-добре свързани вторични и третични точки в 
главната и широкообхватната мрежа на път „TEN-T”, чрез 
общи мерки в трансграничния регион“  , чиито общ бюджет 
възлиза на 12 966 342,32 лв. 
По ОП „Региони в растеж“ 2014-2020: 
• "Интегриран градски транспорт на град Велико 
Търново", на обща стойност от 11 133 732.51 лв. 
• "Изграждане на комплекс от социални грижи за 
възрастни хора и лица с умствена изостаналост", на обща 
стойност от 2 760 000.00 лв. 
По ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020: 
• "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания" с бюджет от 399 498.08 лв. 
По договора с НДЕФ: 
• "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ 
"Емилиян Станев" гр. Велико Търново" на стойност от 1 221 
138.60 лв. 
Разработени ключови проекти по европейски програми през 
2019 г, които са в процес на оценка са на стойност над 7 570 
000 лв. 
• "Изграждане на Младежки център Велико Търново» 
ФМ на ЕИП  2014-2021  
Прогнозна стойност 3 418 814,08 лв. 
• Бизнес план за проекта „Разширение на „Мултимедиен 
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посетителски център“  
ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 
Прогнозна стойност - 1 302 577,31 лв., 
• Бизнес план за проект „Реконструкция и обновяване на 
Музей „Възраждане и Учредително събрание" 
ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 
Прогнозна стойност – 2 849 440.63 лв. 
Последните два се предвижда да се изпълняват чрез 
комбинирано финансиране – БФП и финансов инструмент 
съгласно условията на програмата. 

Разработване на 
концепция за развитие 
на район Старо военно 
училище 

1.Обявяване на международен 
конкурс за Концепция  за 
развитие на район Старо 
военно училище; 
2.Изработване на ПУП – ПРЗ и 
специфични правила и норми за 
територията на СВУ 
2. Регенерация на 187 дка терен 
в центъра на града,  
3. Създаване ново градско 
културно пространство за 
провеждане на различни 
международни, национални, 
регионални и местни културни 
събития. 

2018-2019 Създаването на новото градско пространство в района на Старо 
военно училище /СВУ/ стартира през 2017/2018 г. чрез 
подготовка на изходната документация и организирането на 
международен конкурс за концепция за развитие с възлагане на 
следните дейности: 
Резултати към 2019 год.- 
Провеждане на международен конкурс: 
 Сформиран екип със Заповед на Кмета на общината; 
 Разработена конкурсна програма за провеждане  

процедурата по реда на ЗОП, съгласувана с НИНКН, 
Камарата на архитектите в България и Съюза на 
архитектите в България; 

 Разработени  уеб- и фейсбук-страници; 
 Разработени рекламен клип, снимков материал и 

интерактивна карта.  
 Сформирано международното жури; 
 Проведен международен конкурс; 
 Окончателно класиране на кандидатите в конкурса, 

обжалвано пред КЗК и ВАС; 
 Насрочено дело във ВАС.   
На 05.03.2019г. в сградата на Върховния административен съд 
на Република България се проведе насроченото дело по 
обжалването на решението за класиране. Със свое  Решение № 
4928 от 03.04.2019г. ВАС оставя в сила Решение № 1409 от 
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13.12.2018г. по преписка № КЗК- 971/994/2018 г. на Комисия за 
защита на конкуренцията в обжалваната част като с това 
процедурата по организиране, провеждане и избиране на 
победител в Международния архитектурен конкурс за Нов 
градски център на Велико Търново се счита за окончателно 
успешно приключила в полза на община Велико Търново.. 

Изработване на ПУП – ПРЗ и специфични правила и норми 
за територията на СВУ: 
  Изготвена  документация за парцела, определен за 

експозиционен център,  изпратена до НИНКН  за 
съгласуване; 

 Съгласувана документацията на първи етап – 
предварителен проект;  

 Разработен Работен устройствен план в обхват на имотите, 
за които се отнася изменението; 

Цялостната документация е окомплектована и изпратена за 
окончателно съгласуване до НИНКН и произнасяне със 
становище. Въз основа на представените графични и текстови 
материали в становище с изх. № 33 – НН – 1031 от 23.05.2019г. 
Министерство на културата съгласува проект за ЧИ на ПУП – 
ПРЗ и РУП за УПИ I – за мултиплекс от кв.582 
/ПИ10447.513.273/ по ПУП на гр. Велико Търново. Същата е 
разгледана и приета на ЕСУТ и одобрена от Кмета на Община 
Велико Търново със Заповед РД 22 – 1119 от 09.07.2019г. 
Издадена виза за проектиране по реда на чл.140 от ЗУТ, която 
предстои да бъде съгласувана от страна на Министерството на 
културата. 

Регенерация на 187 дка терен в центъра на града: 
 Събрани 62 идеи от архитекти от цял свят за обновяване на 

територията на СВУ.  
 Изместване на кабелни трасета - През 2019г. са направени 

предварителни проучвания за изместване на съществуващи 
кабелни трасета на електроразпределителната мрежа. В 
съответствие с разпоредбите на чл.73, ал.1 от ЗУТ и чл.10, 
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ал.2 от Наредба №6/2014г. изместването следва да бъде 
извършено от страна на община Велико Търново в 
качеството му на Възложител на новото строителство и за 
негова сметка.  

 Инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване - Във 
връзка с бъдещото проектиране на сградата на 
Експозиционния център се налага изработването на 
подробни инженерно-геоложки и хидрогеоложки 
проучвания, съгласно чл.12, ал.1, т.2 от Наредба № 4 от 21 
май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 
проекти. 

 Изготвяне на задания за проектиране на инвестиционен 
проект във фаза „Технически проект“, по части - след 
решението на ВАС, община Велико Търново стартира 
работа по разработване на подробно техническо задание за 
проектиране на инвестиционен проект за обект: 
Експозиционен център – Велико Търново, находящ се в 
УПИ I – „обществено обслужване“ от кв.582 по плана на 
гр. Велико Търново.  

Създаване на ново градско културно пространство за 
провеждане на различни международни, национални, 
регионални и местни културни събития: 
 Международното жури класира на първо място проекта на 

чуждестранен екип с водещ архитект Клаудио Нарди. 
Предстои провеждане на процедура по реда на ЗОП за 
договаряне без предварително обявление.  

Съхраняване и 
експониране на 
уникалната културна 
идентичност на 
общината в цялото и 
многообразие

Управление на културно-
историческото 
наследство 

Изграждане на съвременна 
информационна система за 
обектите на КИН 

2016-2019 През 2019 г. са подготвени eлектронни списъци с допълнени 
кадастрални данни на предоставените от НИНКН-София 
списъци за ЕНКЦ на територията на общината с цел тяхното 
актуализиране.  
Предоставени са актуализирани кадастрални данни за ЕНКЦ в 
списъците на Историческо селище Арбанаси и Историческо 
селище Велико Търново, като предстои подготовката на такива 
за 25 населени местта на общината. 
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Паспортизиране на 
недвижимите културни 
ценности и ценните 
обществени пространства

Инвентаризация и 
паспортизация на обектите на 
КИН на територията на 
общината 

2016-2019 На базата на извършена инвентаризация и изготвени  проекти 
за ”Фасадна реставрация, ремонтно–възстановителни работи и 
цветово решение” през 2019г. са обновени още 10 сгради за 
подобряване облика на уличните ансамбли от територията 
Стария град. 

Разработване на план за 
управление на Стария 
град 

Разработване и прилагане на 
комплекс от мерки за 
управление на риска / 
регистриране на рискови 
обекти, своевременни 
предписания и предприемане 
на адекватни мерки/ 

2017-2019 През 2019 г. бе изработен първи етап на План за опазване и 
управление на Стария град – Велико Търново в съответствие на 
планово задание, съгласувано в Министерство на културата. 
Предстои неговото обсъждане и приемане 
Общината съвместно с експерти от НИНКН и МК  ежегодно 
изготвя протоколи с предложения и предписания по повод 
проблемите с опазването на старите сгради-НКЦ. 

 Стимулиране на 
партньорството с НПО, 
експерти и бизнеса при 
управление на КИН 

2016-2019 През 2019г. се извърши възстановяване на военни и 
монументални паметници на територията на общината с 
държавни, общински  и частни средства в селата Плаково, 
Никюп и Радковци, във В.Търново /пл.Майка България, 
паметник на ген. Сава Муткуров, сграфито-пана по ул.”Ст. 
Стамболов”/. 

Реставрация, консервация 
и съвременно 
експониране на обекти на 
КИН 

Експониране на съхранените 
и разкрити недвижими 
ценности на хълм 
„Трапезица”; 

2016-2019 През 2019 г. продължават археологическите проучвания на 
северната крепостна стена и прилежащите сгради, извършва се 
полева консервация. 

Реставрация и експониране 
на обект„Шишманова баня”     

2016-2019 През 2019 г., след като обектът бе завършен и предаден за 
стопанисване и управление на РИМ – Велико Търново, същият 
е отворен за посещение и включен в туристически маршрут 
„Средновековните църкви в Асеновия квартал“. 

Публични зони с 
обществени функции 

Развитие на зони за 
отдих и рекреация –
поддържане на паркове, 
градини, зелени площи 

Подобряване на бизнес средата 
в Западна промишлена зона 

2016-2019 По процедура  BG16RFOP001-1.009 - Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 

2014-2020 на ОПРР е финансиран проект „Подобряване на 

техническата инфраструктура  в Западна индустриална зона“ . 

През 2019 г. всички дейности са приключени съгласно 

условията на подписания ДБФП с постигане на следните 

резултати - 
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• Обектът „Подобряване на техническата 

инфраструктура в Западна индустриална зона“ е въведен в 

експлоатация с издадено от ДНСК Разрешение за ползване № 

СТ-05-779/27.06.2019 г. 

• Подобрена техническа инфраструктура, изразяваща се 

в: 1. Улични настилки – 20 876, 55 м2;  2. Аварийни ленти, 

зауствания, площи за спиране и др. – 2 662, 28 м2;  3. 

Тротоарни настилки - 4 610, 00 м2; 4. Зелени площи – 9 500, 00 

м2. Отчетена стойност с натрупване: 37 648.83 кв.м.  

 Проектиране и изграждане на 
ул.”Крайбрежна” с адаптирана 
прилежаща инфраструктура за 
отдих 

2016-2019 По процедура  BG16RFOP001-1.009 - Изпълнение на 
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 
2014-2020 на ОПРР е финансиран проект „Привлекателна и 
съхранена автентична градска среда на гр. В.Търново“. 
Проектът включва и  реконструкция на  ул. Крайбрежна. През 
2019 всички СМР са приключени и обекта въведен в 
експлоатация. 

Реконструкция на обществен 
паркинг на ул. Крайбрежна, 
вкл. реконструкция на 
пешеходни стъпала 

2016-2018 По процедура  BG16RFOP001-1.009 - Изпълнение на 
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 
2014-2020 на ОПРР е финансиран проект „Привлекателна и 
съхранена автентична градска среда на гр. В.Търново“. 
Проектът включва и  реконструкция на обществен паркинг на  
ул. Крайбрежна. През 2019 всички СМР са приключени и 
обекта въведен в експлоатация. Постигнати резултати в 
резултат от осъществената реконструкция: изградени 48 бр. 
паркоместа за автомобили,  както и 8 бр. паркоместа за 
автобуси и 2 бр. паркоместа за хора с увреждания.  Доставени и 
монтирани автоматични бариери, изградена кабинка за охрана, 
както и обществена тоалетна, облагородено пешеходно 
пространство. Принос на обекта към общите индикатори по 
проекта - 87 м²  тротоарни настилки; 2 556,00 м²  паркинги; 
44,38 м²  улични настилки; 319,00 м²  зелени площи; 

 Реконструкция на пешеходна 
пътека между кв. Бузлуджа и 

2016-2018 По процедура  BG16RFOP001-1.009 - Изпълнение на 
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 
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кв.Чолаковци 2014-2020 на ОПРР е финансиран проект „Привлекателна и 
съхранена автентична градска среда на гр. В.Търново“. 
Проектът включва и  реконструкция на пешеходна пътека 
между кв. Бузлуджа и кв.Чолаковци. През 2019 всички СМР са 
приключени и обектите въведени в експлоатация. Извършено е 
обновяване на площадките за отдих, а осветлението е 
изпълнено  с паркови осветителни тела, поставени през 
разстояние от около 15-20 м., с по-голяма концентрация в 
района на площадките. В рамките на инвестиционното 
предложение е са доставени и монтирани елементи от 
градското обзавеждане, както и озеленителни работи. С 
реализираните СМР алеята ще може да бъде ползвана и от лица 
със специални потребности, за които е предвидена водещата 
тактилна ивица по цялата дължина на алеята, а наличието на 
парапет по цялата дължина на пешеходния маршрут е 
улеснение за възрастни, деца и други хора със затруднения в 
придвижването. 

 Реновиране на пешеходни 
пространства в централна 
градска част - Площад 
"Съединение" 

2016-2019 По процедура  BG16RFOP001-1.009 - Изпълнение на 
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 
2014-2020 на ОПРР е финансиран проект „Привлекателна и 
съхранена автентична градска среда на гр. В.Търново“. 
Проектът включва и  реновиране на площад "Съединение". 
През 2019 всички СМР са приключени и обектите въведени в 
експлоатация. Принос на обекта към общите индикатори по 
проекта - тротоарна настилка 549 м²; зелени площи 5181,75 м²; 

 Реконструкция и 
рехабилитация на изгледните 
площадки на ул. "Стефан 
Стамболов" 

2016-2019 По процедура  BG16RFOP001-1.009 - Изпълнение на 
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 
2014-2020 на ОПРР е финансиран проект „Привлекателна и 
съхранена автентична градска среда на гр. В.Търново“. 
Проектът включва и  реконструкция и рехабилитация на 
изгледните площадки на ул. "Стефан Стамболов". През 2019 
всички СМР са приключени и обектите въведени в 
експлоатация. Принос на обекта към общите индикатори по 
проекта - 499,05 м²  тротоарни настилки; 80,20 м²  зелени 
площи; 
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 Подобряване на градската 
среда в кв.Чолаковци, 
гр.В.Търново 

2016-2019 По процедура  BG16RFOP001-1.009 - Изпълнение на 
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 
2014-2020 на ОПРР е финансиран проект „Привлекателна и 
съхранена автентична градска среда на гр. В.Търново“. 
Проектът включва и  подобряване на градската среда в 
кв.Чолаковци. През 2019 всички СМР са приключени и 
обектите въведени в експлоатация. Принос на обекта към 
общите индикатори по проекта - тротоарна настилка 14 203,51 
м²; паркинги 1 666,47 м² ; 6 046,00 м² улични настилки; 17 600 
м² зелени площи; 678,10 м² паркови настилки; 

  Подновяване на уличното 
озеленяване 

2016-2019 Ежегодно през пролетния и есенния сезон. 

 Развитие на зони за отдих в 
населените места извън 
общинския център 

2016-2019 Програма „Инициативи на местните общности” се реализира за 
десета поредна година и е  програма, финансираща инициативи 
на местните общности в населените места на община Велико 
Търново. През 2019 фондът бе с общ бюджет 450 000 лв., като с 
част от средствата в 30  населени места са извършени 
рехабилитационни дейности на уличната мрежа, тротоарни 
настилки и площади, а в 6 – ремонтни дейности на сграден 
фонд общинска собственост. 

Стимулиране на 
гражданите за създаване 
и опазване на общински 
озеленени площи 

Разширяване на проект „Моята 
градинка“ 

2016-2019 През 2019 г. са одобрени 40 бр. молби на представители на 
етажна собственост. Раздадени са 1200 бр.храсти и 
многогодишни цветя,  и 13 бр.дървета. 

Ремонт и рехабилитация 
на гробищни паркове 

Рехабилитация на гробищни 
паркове в населени места извън 
общинския център 

2016-2019 През 2019 год. в над 85% от населените места през месеците 
март, април, октомври и ноември от страна на ОП „Зелени 
системи” е извършвана естетизация на гробищните паркове, 
чрез косене на тревните площи. Общата площ възлиза на близо 
930 дка . 

Възстановяване на 
детски площадки;  

Ремонт и изграждане на детски 
площадки  в откритите 
пространства на територията на 
гр. В. Търново  

2016-2019 В съответствие на "Наредба № 1 за условията и реда за 
устройството и безопасността на площадките за игра" от 
12.01.2009 година се извършва периодичен контрол и ремонт 
на детските съоръжения, чрез фирми избрани по реда на ЗОП. 
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 Изграждане и възстановяване 
на съществуващи детски 
площадки в населени места на 
общината 

2016-2019 В съответствие на "Наредба № 1 за условията и реда за 
устройството и безопасността на площадките за игра" от 
12.01.2009 година се извършва периодичен контрол и ремонт 
на детските съоръжения, чрез фирми избрани по реда на ЗОП. 

 Подновяване и поддържане 
зоните за разхождане на 
домашни любимци 

2016-2019 Изгадените зони за разхождане на домашни любимци се 
поддържат. През 2019г. е изградено допълнително осветление в 
зоните в парк Дружба и парк „Колю Фичето“. Подготвен е 
проект и възлагателно писмо за изграждане на зона за разходка 
на домашни любимци в парк „Никола Габровски“ 

Разработване на 
ефективна програма за 
обновяване и 
изграждане на нови 
съоръжения за спорт  

Изграждане на спортно игрище 
и прилежаща инфраструктура, 
кв. "Бузлуджа" - гр. В. Търново 
– /Футболно игрище в района 
на „Спортно училище-Велико 
Търново/ 

2016-2019 През 2019 година е изградено спортното игрище и прилежаща 
инфраструктура в непосредствена близост до Спортно училище 
„Георги Живков“. Инвестицията е в размер на 857 781 лева, 
осигурена съответно от държавния бюджет – 678 818 лв. и от 
общинския бюджет – 178 963 лв.. Теренът на спортното 
съоръжение е покрит с изкуствена трева от най-висок клас, 
изградена е отводнителна система, както и изкуствено 
осветление. 

 Въвеждане МЕЕ в ДКС 
«В.Левски» -В.Търново 

2017-2019 За обекта е изготвено архитектурно заснемане, както и е 
извършено обследване за енергийна ефективност. Изготвен е и 
технически паспорт на сградата. Поради сериозния размер на 
инвестицията, Община Велико Търново търси възможности за 
алтернативно финансиране от други източници извън 
общинския бюджет. 

 Изграждане на тренировъчно 
футболно игрище в кв. 28, УПИ 
ІХ с размер 105х68 м. – ІІ етап  

2016-2019 Поради сериозния размер на инвестицията, Община Велико 
Търново търси възможности за алтернативно финансиране от 
други източници извън общинския бюджет. 

 Изграждане на централна 
отоплителна система  и 
газифициране на целия СК 
„Ивайло”,  

2016-2019 През 2016 г. е реализирана газификация на спортните зали в 
Сектор–Юг на спортния комплекс. Изпълнението на 
дейностите по изграждане на  централна отоплителна система  
и газифициране на сектори-Север на СК „Ивайло“ се 
предвижда след осигуряване на финансов ресурс. Поради 
сериозния размер на инвестицията, Община Велико Търново 
търси възможности за алтернативно финансиране от други 
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източници извън общинския бюджет. 

Приоритет 4: Утвърждаване авторитета на Община Велико Търново като европейски  културен и образователен център 
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Развитие на 
културните 
институции в 
общината

Осигуряване и подобряване на 
съвременна материална база за 
пълноценното функциониране 
на културните институции. 

Инвентаризация на състоянието 
на общинските културни 
институции. 

2016-2019 През 2019 година в АМР „Царевец“ ее проведен ІV 
Летен фестивал на българските оперни театри 
„Сцена на вековете“. За целта бе модернизирана и 
дооборудвана сцената с изградени кулиси, 
осветление за допълнителните грмьорни, стълби и 
товарни подходи. Текущо се поддържат ИЗ 
„Рафаел Михайлов“ и Летния театър в парк „Марно 
поле“. Завършено е проектирането за изграждане 
на покрита сцена на Летния театър. 

Развитие на 
съвременни 
културни 
дейности 

Стимулиране на 
инициативността и творческите 
идеи за развитие на 
перспективни и стойностни 
културни дейности. 

Проучване и прилагане на добри 
практики за развитие на 
традиционните дейности на 
културните институции с 
пазарна ориентация. 

2016-2019 Партньорствата в областта на културата включват 
споделена инициатива и отговорност при 
организирането на иновативни културни събития. 
Пазарно ориентираните културни оператори като 
партньори на Общината, позволяват планиране и 
провеждане на мащабни събития с висока 
художествена стойност. През 2019 година такива са 
реализирани по проект „Арт лято“ съвместно с 
Фондация „Арт лято“ и „Мелон клуб“, София филм 
фест, Софийска градска художествена галерия, 
клуб ТАМ и Клуб 7 – Велико Търново, отделни 
концерти, изложби и др. Нови партньорства бяха 
осъществени с Театър ВЕСЕЛ за провеждане на 
Международен фестивал на театралното изкуство 
„Лято, кукли и приятели“ и с Кинополис за 
провеждане на „Лятно кино под звездите“ в Летния 
театър. 
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  Провеждане на ежегодни 
пленери за архитекти, артисти, 
музиканти  

2016-2019 През 2019 година Общината партнира при 
организирането на два пленера: Младежка 
скулптурна колония „В света на приказките“ с ТД 
„Трапезица“ и „Изкуство-природа“ в с. Габровци, 
организиран от група „Дупини“. Подкрепата, освен 
финансова, се изрази и в предоставянето на 
експозиционни пространства в ИЗ „Рафаел 
Михайлов“. В резултат на пленерите се обособяват 
експозиции на открито в м. „Ксилифор“ и с. 
Габровци, които влизат в туристическите 
маршрути и привличат творци и гости. През 2019 г. 
е проведен Международен пленер по живопис с 
участието на художници от балканските страни, 
който приключи с обща изложба, а творбите 
обогатиха фонда на ХГ „Борис Денев“. 

  Програма за привличане на 
ученици и студенти за работа 
като доброволци в общински 
културни проекти. 

2016-2019 В организирането и провеждането на събития от 
Културния календар са участвали ученици и 
студенти – доброволци в: ІV Летен сезон на 
българските оперни театри „Сцена на вековете“, 
Международен фестивал на историческите 
възстановки, Международен фолклорен фестивал, 
честване на 140-та годишнина отприемането на 
Търновската конституция, годишнини на 
исторически събития и личности, традиционни и 
други културни събития. 

 Естетизация на градската среда 
съвместно с Факултета по 
изобразително изкуство на ВТУ 

Сключване на рамков договор с 
ВТУ–Факултет по 
изобразително изкуство 

2016-2019 Договорът е подписан на 18.10.2017 г. Основната 
цел е естетизацията на градската среда чрез 
създаване на нови художествени произведения, 
експонирани на открито, както и партньорства при 
провеждане на съвместни културни събития. В 
духа на договора през 2019 г. са реализирани 
съвместни събития, изложби на абсолвенти, 
литературни проекти и др., както и монтиране на 5 
монументални скулптури в парк „Колю Фичето“. 

 Създаване на концепция за Експониране на знакови сгради, 2016-2019 Знаковите исторически и архитектурни обекти във 
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светлинен климат на града площади и туристически обекти 
чрез художествено осветление, 
отговарящо на съвременните 
стандарти 

Велико Търново са с изградено художествено 
осветление, което създава неповторимо красив 
светлинен климат на града.  

Привличане на 
авторитетни 
национални и 
международни 
прояви във 
Велико Търново. 
Популяризиране 
на културни 
събития от 
общинската 
програма за 
култура. 

Търсене на нови форми за 
културни прояви на територията 
на общината 
Привличане на още национално 
значими културни продукти 
чрез  активизиране на 
партньорствата областта на 
културата. 

Активизиране на партньорствата 
и развитие на мениджърски 
функции в областта на 
културата. 

2016-2019 Община Велико Търново развива традиционни 
партньорства и разработва нови. През 2019 г. е 
реализирано успешно такова с оперните театри в 
Бургас, Варна, Ст. Загора и Русе и МДТ 
„К.Кисимов“ – В.Търново за реализиране на  ІV 
Летен сезон на българските оперни театри „Сцена 
на вековете“, в който мениджърските функции бяха 
поети изцяло общината.  Партньорството  с 
оперните театри доведе до „зимен сезон“ – 
гостуване с оперни и балетни спектакли и през 
зимния сезон. Продължават успешно 
партньорствата с Чешкия културен център, 
Института „Сервантес“, Френския културен 
институт в София, Австрийското посолство и др., в 
резултат на които се разработват мениджърски 
програми и се реализират културни събития. През 
2019 г. се развиват партньорствата с местни 
независими културни оператори – Клуб ТАМ и 
Клуб 7. Съвместен проект е и  „Лятно кино под 
звездите“ с Кинополис. 

 Организиране на идентични 
и/или паралелни международни 
културни прояви в рамките на 
мрежи от партньорски градове в 
и извън България; 
Създаване на нови фестивални 
продукти – Рокфест, 
Международен фестивал на 
сценичните изкуства на открито 
м. май – м. октомври със 
съпътстваща програма на 

2016-2019 През 2019 г. Велико Търново ее домакин на общо 
27 фестивала, от които национални – 11, 
международни – 10.   
През 2019 година ее проведен ІV Летен сезон на 
българските оперни театри „Сцена на вековете“, 
като надграждане и продължение на едноименния 
летен оперен фестивал, с участието на оперните 
театри от Бургас, Варна, Русе и Стара Загора и 
МДТ „К.Кисимов“-В.Търново. Фестивалът е 
проведен на сцената в АМР „Царевец“ в периода 
юли – септември 2019 г. и за първи път с 
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събития вкл.  разработване 
сцената в АМР „Царевец“, 
осигуряване на необходимата 
инфраструктура  

международно участие – Руски имперски балет, с 
представяне на балета „Лебедово езеро“. За първи 
път е изнесен и симфоничен концерт в рамките на 
„Сцена на вековете“. В АМР „Царевец е проведен 
ІV Международен фестивал на историческите 
възстановки „Ежедневието на средновековен 
Търнов“ с участници от Румъния, Русия, Украйна, 
Сърбия, клубове от НД „Традиция“ и реанакторски 
клубове от цялата страна.  Във връзка със 70-тата 
годишнина от установяването на дипломатически 
отношения с Китай е проведен Фестивал на 
китайската култура в партньорство с Посолството 
на КНР в България и Институт „Конфуций“. 

 Подпомагане на читалищата 
като съвременни центрове за 
културно-информационна 
дейност по местоживеене, чрез 
обогатяване и утвърждаване на 
традиционните празници, 
развитието на любителското 
творчество, подобряването на 
библиотечното обслужване 

2016-2019 В общината функционират 39 народни читалища. 
Към тях работят общо 71 самодейни формации и 35 
клуба за любителско изкуство  - фолклор, музика, 
театър и др. Ежегодно се провеждат Майски 
празници на любителското изкуство за 6 различни 
жанра с домакини 6 различни читалища. 
Продължава практиката за провеждане на обучения 
и семинари за председателите и секретарите на 
читалищата. От 3 до 15 октомври 2019 год.  е 
проведен пътуващ семинар за обмен на добри 
практики при опазването и популяризирането на 
нематериалното културно наследство на тема 
„Фолклорните области в България“ с гостуване на 
НЧ „Никола Вапцаров” в гр. Банско и НЧ 
„Просвета“ – с. Баня, община Разлог . 
Към читалищата работят общо 32 библиотеки,  
оборудвани с интернет, компютри и копирна 
техника. Библиотечният фонд се попълва ежегодно 
с нови заглавия с подкрепата на Общината. 

 Създаване на нов художествен 
продукт в гр.Велико Търново –

Разработване на концепция, 
техническо и технологично 

2016-2019 Разработена е концепция и сценарий на аудио-
визуален спектакъл „Асеневци“ от Фондация 
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Нов спектакъл „Звук и 
светлина-II“ 

проектиране. „Пчелен кошер“ – София. Написана е музика за 
спектакъла – симфоничната поема „Асеневци“, 
изработен е филм с музиката и  рисунките към 
сценария на спектакъла. Филмът и музиката са 
представени във Велико Търново на 23 май 2016 
година. През 2017 е извършена подготовка на 
съществуващата и нова хардуерна част от 
съоръженията на АВП "Звук и светлина" за 
излъчване на новия художествен продукт. 
Подготвена и реализирана е подмяна на звуковата 
инсталация на площад "Цар Иван Асен" I. През 
2019 г. продължава разработването на 
специализиран софтуер. 

 Логистично и финансово 
подпомагане на културните 
институции за участието им в 
международни проекти, 
фестивали, изложби, конкурси 

Система за методическа 
подкрепа и контрол на 
резултатите от дейността на 
самодейни колективи. 

2016-2019 Община Велико Търново подпомага логистично и 
финансово всички любителски формации, като 
събитията, организирани от тях са включени в 
Календара на културните събития за годината. 
Предварително се представят финансов и 
технически план за съответното събитие, осигурява 
се подпомагане от бюджета на дирекция „Култура, 
туризъм и международни дейности“, а след 
приключването му се представя отчет.  

Въвеждане на програмен 
принцип за финансиране на 
дейностите, включени в 
общинския културен календар 

Статут на Културния календар 
/Културна програма/ на  Община 
Велико Търново. 

2016-2019 От 01.10 до 31.10.2019 година Община Велико 
Търново приема предложения от всички културни 
институти и оператори в областта на културата за 
събития, които да бъдат включени в календара на 
културните събития за 2020 година. 
Предложенията включват описание на 
партньорствата, логистична и финансова подкрепа, 
която се очаква от Общината. Календарът на 
културните събития е неразделна част от бюджета 
на Общината, като за всяка година в преамбюла се 
извеждат приоритетите и акцентите в културния 
живот. 

 Мониторинг на проявите, 2016-2019 Община Велико Търново чрез Дирекция „Култура, 
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включени в календара. туризъм и международни дейности“ извършва 
вътрешен мониторинг на всички културни събития, 
включващ техническо и финансово обезпечаване, 
програми, целеви публики, медийно 
позициониране, партньорства. 

 Изпълнение на програма за 
привличане на подкрепящи 
организации и допълнителен 
финансов ресурс. 

2016-2019 Програма „Изкуство и култура“ е насочена към 
привличане на партньори за реализиране на 
иновативни културни събития, чието финансиране 
е споделено 60:40 с партньорите. През 2019 г. с 
финансиране от 50 000 лв. бяха реализирани 
следните проекти: 
1. Кандидатстваща организация: Ай Ер Ви 

Интернешънъл 
Проектно предложение: Изложбена програма на 
Галерия „Heerz Tooya“. Бюджет на проекта: 8 978 
лв. Искано съфинансиране от Община Велико 
Търново: 5 386,80 лв. 
Одобрено съфинансиране от Община Велико 
Търново: 4 000, 00лв. 

2. Кандидатстваща организация: Сдружение „ВТ 
Ивентс“ 

Проектно предложение: 1 кв.м. изкуство. Бюджет 
на проекта: 3 740 лв. Искано съфинансиране от 
Община Велико Търново: 2 280 лв. Одобрено 
съфинансиране от Община Велико Търново: 
2 000,00лв. 

3. Кандидатстваща организация: Сдружение 
П.И.Т.А. 

Проектно предложение: „Отражения – символите 
на Търново“ Бюджет на проекта: 9 876 лв. Искано 
съфинансиране от Община Велико Търново: 5 986 
лв. 
Одобрено съфинансиране от Община Велико 
Търново: 5 800,00лв. 



ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОДИНА НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2019 Г.   

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ мандат 2015 – 2019 г. 138

Мерки за 
постигане на 
приоритетите 

Дейности  
за реализиране на мерките 

Конкретни задачи Срок Изпълнение 

4. Кандидатстваща организация: Сдружение 
„Пумпал“ 

Проектно предложение: Фестивал на уличните 
изкуства „Rails“ Бюджет на проекта: 15 007 лв. 
Искано съфинансиране от Община Велико 
Търново: 9 004 лв. 
Одобрено съфинансиране от Община Велико 
Търново: 8 000,00лв. 

5. Кандидатстваща организация: Сдружение 
„Фюжън Уей“ 

Проектно предложение: Fusion Fest. Бюджет на 
проекта: 16 667 лв. Искано съфинансиране от 
Община Велико Търново: 10 000 лв. Одобрено 
съфинансиране от Община Велико Търново: 
8 000,00лв. 

6. Кандидатстваща организация: ТД „Трапезица-
1902“

Проектно предложение: Изкуство в природната 
среда. Интерактивни Арт-инсталации. Движение, 
игра, общуване. Бюджет на проекта: 14 255 лв. 
Искано съфинансиране от Община Велико 
Търново: 6 995 лв. 
Одобрено съфинансиране от Община Велико 
Търново: 6 995,00лв. 
7. Кандидатстваща организация: Тристан филм 

ЕООД 
Проектно предложение: Надежда. Бюджет на 
проекта: 14 760 лв.Искано съфинансиране от 
Община Велико Търново: 9 840 лв. Одобрено 
съфинансиране от Община Велико Търново: 
9 840,00лв. 

8. Кандидатстваща организация: Сдружение 
„Клуб по танци Ун Бесо“ 
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Проектно предложение: UN BESO FIESTA 6-
8.09.2019. Бюджет на проекта: 12 050 лв. Искано 
съфинансиране от Община Велико Търново: 7 230 
лв. Одобрено съфинансиране от Община Велико 
Търново: 5 365,00лв. 

Ефективен маркетинг за 
културните дейности в община 
В.Търново 

Засилен маркетинг на КИН на 
Общината и обектите, които 
предоставят туристически 
достъп 

2016-2019 Дейността се изпълнява от „Царевград Търнов“ 
ЕООД и РИМ – Велико Търново. Туристическите 
обекти се презентират на националните  и 
международните туристически борси и изложения, 
където се сключват и предварителни договори за 
всеки туристически сезон с туроператори и 
туристически агенти. Обръща се специално 
внимание на индивидуалните туристи, за които се 
предлагат специални комбинирани билети за 
музейните обекти и туристически пакети съобразно 
индивидуалните предпочитания за културен 
туризъм. 

Изпълнение маркетингови 
планове за утвърдените 
културни прояви на територията 
на общината. 

2016-2019 Дейността се изпълнява в партньорство с 
„Царевград Търнов“ ЕООД. Чрез организираните 
културни събития и подходящото им представяне 
на туристическите борси в София, Букурещ и др. и 
медийно позициониране, са привлечени повече 
потребители на продуктите на културния туризъм, 
които прекарват повече от един ден във Велико 
Търново.  

С уважение: 

Инж. Даниел Панов 
Кмет на Община Велико Търново 

чл.2 от ЗЗЛД


