Част I – Целеви и проблемен анализ, визия и зони за въздействие

Част II – Разработване на стратегия и цели

Анкетно проучване
В проучването са обхванати 400 лица
38% от анкетираните си представят града с подобрена
инфраструктура и модернизирана градска среда
30,5% виждат голям напредък на града в следващите 20
години
9% от респондентите виждат ускорено развитие на туризма
4% са песимисти и виждат влошаване на състоянието в
града
според 8% от хората промяна няма да настъпи

Резюме на целеви и проблемен анализ
Обща характеристика
Град Велико Търново е областен и общински център,
основен елемент по направлението Русе–Велико
Търново–Дряново– Габрово–прохода Шипка–Казанлък–
Стара Загора–Хасково–Кърджали (част от
трансевропейския културен коридор Източен
трансбалкански път).
Икономическо развитие
Промишлеността е развита в много отрасли, като водещо
е производството на храни и напитки,
дървопреработваща и преработваща промишленост,
електротехника, търговия и услуги. Градът се намира в
район, за който е характерно увеличаване на БВП.
Приоритет в развитието на града е туристическата
индустрия. Градът е определен като един от центровете
за развитие на отдиха и туризма в областта, като център
за развитие на познавателен туризъм

.
Социална сфера
Велико Търново е един от най-значимите образователни и културни центрове в България.
В град Велико Търново са представени всички нива на образование. Общинският център е
седалище на два университета, което допълнително увеличава значението на града.
Културно-историческо наследство
Велико Търново притежава многопластовото културното наследство, определящо за имиджа
на града. Има стратегическо местоположение в Централна България, разположен на
културния коридор Източен трансбалкански път и заема централно място в рамките на
Националната схема на културните маршрути в качеството си на културен кръстопът в
българската част от Източния трансбалкански път и националния културен маршрут по
протежение на Предбалкана. Велико Търново е център на всички обособени тематични
културни маршрути на национално ниво и е седалище на голям брой културни институции.
Селищна мрежа, устройство и изграденост на градската среда
Градът се характеризира с уникална градска тъкан и изразителен силует, постепенно се
разраства в посока изток-запад, характеризира се с автентични елементи на градския пейзаж:
„пета фасада” на сградите - скатни покриви с характерен наклон и с червени керемиди,
калдаръмената улична настилка и др. Градът съчетава разнообразни функции: жилищни,
занаятчийски, търговски, култови, образователни, развлекателни, туристически, музейноекспозиционнни, обслужващи, информационни и др. Разделен е на 13 квартала.
В град липсва обособена пешеходна зона.

Визия
Град Велико Търново – привлекателен за хората, интелигентен европейски град, водещ
образователен, промишлен, туристически и културен център, с конкурентна икономика,
високо качество на живот и съхранена автентична градска среда.
Мисия
ИПГВР:
• работи в полза на градското развитие
• набелязва задълбочаващите се проблеми и
приоритетни области за развитие
• организира и разпределя целеви инвестиции в
обновяване на територии в неудовлетворително
състояние и с потенциал за растеж
• се осъществява в партньорство с местното
население

Приоритети
Приоритет 1. Интелигентна икономика и развитие на научно-изследователска и развойна дейност
Приоритет 2. Висококачествено образование и високи нива на заетост за всички групи
Приоритет 3. Привлекателна и съхранена автентична градска среда и културни ценности
Приоритет 4. Устойчиво развитие и опазване на местните ресурси
Приоритет 5. Достъпна среда и усъвършенствана мобилност

