ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО
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Група проекти 1.3. Обновяване на
образователна, културна и социална
инфраструктура

Рехабилитация, саниране и енергийна
ефективност на образователна
инфраструктура
2016 г.
2020 г.
2015 г.
2018 г.
2015 г.
2017 г.

2016 г.
2018 г.

Þ
Ô

A
!
^
!
A
!

ОДЗ „Ален Мак“
ОДЗ „Рада Войвода“

Реконструкция и енергийна ефективност
на Народно читалище „Съзнание – 1936“,
благоустрояване на дворно пространство
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Изграждане и възстановяване
на междублокови пространства
и зелени площи

2015 г.
2020 г.

ПЕРИОД

Съвременни средства за
ориентация и информация

Достъпна архитектурна среда и
подобряване безопасността на
движението, и видеонаблюдение
на пешеходни и зелени пространства

2015 г.
2020 г.

СОУ „Вела Благоева“
СОУ „Г.Сава Раковски“ и спортно училище
СОУ „Владимир Комаров“
Рехабилитация, саниране и енергийна
ефективност на Дом за стари хора
„Венета Ботева“

Група проекти 1.1. Безопасна,
обновена и привлекателна среда

2015 г.
2017 г.

Група проекти 1.2. Обновяване
и енергийна ефективност на
жилищните комплекси

2014 г.
2020 г.

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/1.4-07/2010/008
Проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на три зони в гр. Велико Търново”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на перативна програма“Регионално развитие” 2007-2013,
съфинансирана от Европейския съюз чрезЕвропейския фонд за регионално развитие

Насърчаване на младежката
заетост и заетостта за хора
над 50 години

2014 г.
2020 г.

Заетост и работна среда
за хора с увреждания

2014 г.
2020 г.

Повишаване квалификацията на учителите
в детските градини и училищата – обучения
за интерактивни методи на преподаване

2014 г.
2020 г.

Повишаване квалификацията на учителите
в детските градини и училищата – обучения
за интерактивни методи на преподаване
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Група проекти 2.2. Насърчаване
на заетостта сред всички групи
от населението

Основен ремонт, обновяване
и енергийна ефективност на
жилищните комплекси

Група проекти 2.1. Интеграция
на маргинализирани групи и
хора с увреждания

2014 г.
2020 г.

Развитие на специализирана социална
услуга за възрастни хора и хора с
увреждания с капацитет 130 човека
за Дом за стари хора „Венета Ботева”

2014 г.
2020 г.

Изграждане на кризисен
център с кухня за бездомни
и социално слаби лица

2014 г.
2020 г.

Стимулиране образователната
интеграция на рискови групи,
малцинства и хора в неравностойно
положение

2014 г.
2020 г.

Развитие на услугата „личен асистент“
„социален помощник“ и домашен
социален патронаж“ – наемане
на повече лица

ПЕРИОД

Подобряване на градската
среда в ж.к. "Чолаковци”

2014 г.
2020 г.

Обмяна на опит и добри практики
за работа с възрастни хора за
персонала на Дом за стари хора

2014 г.
2020 г.

Създаване на Дневни центрове
за възрастни, хосписи и клубове
по интереси;

2016 г.
2018 г.

Изграждане на 3 бр. „Защитени жилища”
за лица с умствена изостаналост по 10 души
капацитет за деинституционализация на лица
с умствена изостаналост от Домовете за
възрастни с умствена изостаналост
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Изграждане на 3 бр. „Центъра
за настаняване от семеен тип”

2014 г.
2020 г.

Продължаваща социална услуга за деца
с увреждания след навършване на пълнолетие
към Дневен център за деца с увреждания

2014 г.
2020 г.
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2014 г.
2020 г.

Реконструкция на пешеходната алея между
ж.к. „Чолаковци” и ж.к. „Бузлуджа”
Изграждане, реконструкция, рехабилитация на
пешеходна алея и тротоари, поставяне
на указателни знаци; въвеждане на
енергоспестяващо улично осветление;
създаване на необходимата
инфраструктура за видеонаблюдение

2014 г.
2020 г.

2014 г.
2020 г.

2014 г.
2018 г.

Група проекти 3.1. Достъпна
архитектурна среда

Проектиране и изграждане на
„Център за социална рехабилитация
и интеграция” за лица с увреждания

Изграждане на Центрове за обществена
подкрепа за семейства в риск и деца на 0-7 г.

2014 г.
2020 г.
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Изграждане на паркинги
и подземни гаражи

Група проекти 3.2. Подобряване
на мобилността и развитие на меки
форми на транспорт
Развитие на енергоспестяващ и
екологичен градски транспорт –
закупуване на 10 броя превозни
средства

½
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2014 г.
2020 г.

Изграждане на велоалеи и
велостоянки в кв.Чолаковци

Изготвяне на транспортна
схема с алтернативни маршрути

“Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие
в обхвата на три зони в гр.Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново
и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

