ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО
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ЗОНА НА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ
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Група проекти 1.1. Обновяване и енергийна
ефективност на административни
и обществени сгради

2015 г.
2020 г.
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Община Велико Търново
Централен военен архив
Административен съд
Областна администрация
ТД на НАП
РЗОК
Административна сграда КНСБ – ул.Хр.Ботев 2
Държавен архив, ул.Читалищна 2
Архивохранилищна сграда, пл.Съединение 1
Архивохранилище, пл.Съединение 2
Основен ремонт, обновяване и енергийна
ефективност на многофамилни жилищни
сгради в Стария град

Група проекти 1.2. Модернизиране
на образователна, културна и
спортна инфраструктура
Обновяване и енергийна ефективност на образователна
инфраструктура, вкл. дворни пространства, достъпна среда
и видеонаблюдение

2015 г.
2020 г.

Основен ремонт, обновяване и енергийна ефективност
на административни и обществени сгради, достъпна
среда и видеонаблюдение

2015 г.
2020 г.
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ВТУ Стопански факултет
ВТУ Факултет по изобразително изкуство
Хуманитарна гимназия "Св. Св. Кирил и Методий"
Старопрестолна гимназия по икономика
ОДЗ „Пролет”
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Обновяване на спортна инфраструктура
2014 г.
2020 г.
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Спортен комплекс Юнак
Тенис кортове
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Къща-музей „Леон Филипов“
Музей „Нова история“
Музей „Възраждане и учредително събрание”
Археологически музей
Народна библиотека „П.Р.Славейков”
Читалище Надежда 1869
Читалище „П.Р.Славейков” кв.Варуша
Художествена галерия ”Иван Христов”

Обновяване и енергийна ефективност
на културна инфраструктура, вкл. околно
пространство, достъпна среда и видеонаблюдение

2017 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
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Реконструкция на изгледна площадка
(като част от пешеходната зона).
енергоспестяващо улично осветление.
Информационни табели за културните
и туристически обекти, за уличната мрежа.
Елементи на градското обзавеждане

Обновяване и поддръжка на улично
озеленяване и градско обзавеждане.
Ремонт и реставрация на сграфитопана

Реконструкция на стари автентични елементи
на градското обзавеждане
Създаване на акценти в градската среда
– галерии на открито с произведения на
изкуството от хранилищата на културните
институции и други.
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пл."Съединение"
пл."Велчова завера"
пл.”Поборнически”
пл."Самоводски пазар”
осветление и зелена площ
при паметника на Ем. Станев

Група проекти 2.2. Достъпна, безопасна
и приобщаваща физическа среда

Реконструкция и рехабилитация
на изгледни площадки
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Реновиране на пешеходни пространства

2015 г.
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Група проекти 2.1. Модернизиране на
публични пространства и зони
за рекреация

Група проекти 2.3. Подобряване на
мобилността и развитие на меки форми
на транспорт
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Изграждане на велоалея и велостоянки по
ул.Крайбрежна
Съвременни системи за ориентация
и информация

Група проекти 1.3. Опазване и промотиране
на културното наследство и туризма
Експониране и адаптация на културно наследство
Архитектурно- музеен резерват Царевец
църквата „Св.Св.Константин и Елена” и камбанария
църквата „Св.Спас”
Шишманова баня
паметника на Обесените поборници в кв.Варуша
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"Старото военно училище" - изграждане на:
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Градска среда в старата градска част - рехабилитация
на улична мрежа тротоари и пешеходни алеи, достъпна
среда, енергоспестяващо улично осветление, поставяне на
указателни знаци и елементи на градското обзавеждане
Благоустрояване на
ул.”Гурко”,
ул”Г.Мамарчев”
улица ”Крайбрежна” като атрактивна комуникация
главните улици на Стария град
Реконструкция на обществени паркинги
към сграда ТД на НАП и подход към университета
двора на Хуманитарна гимназия „Св.К.и Методий”
туристически паркинг за автобуси на
ул.Христо Иванов Големия – Войводата“
Обновяване на обществените тоалетни в
публичните пространства

Поставяне на съоръжения за намаляване
на скоростта и ограничаване на паркирането
по пешеходни пространства и тротоари към
главните улици

Група проекти 3.1. Повишаване капацитета
на местната администрация
Обучение на управленските екипи и работещите в местните
административни структури
Езикови обучения за хора, ангажирани с международна дейност;
Работа с хора в неравностойно положение;
Информационно-комуникационни технологии
Закупуване на нова техника в
административните структури

Група проекти 3.2. Повишаване на
образователното равнище и стимулиране
на научния капацитет
Стимулиране на научните изследвания
в Център за квалификация и преквалификация
и филиал на БАН

Обновяване и дигитализиране на научен
фонд и закупуване на софтуер за незрящи
хора в културните и образователни институции

военен музей
нова библиотека
туристически център
арт център
експозиционен център

Развитие на конгресен и фестивален туризъм –
организиране на иновативни културни събития

Проектиране и разширяване на Мултимедийния център
на ул.”Пиколо”, административната сграда на РИМ
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Група проекти 3.3. Повишаване
квалификацията на кадровите ресурси
Осигуряване на заетост и достъпна
работна среда за хора с увреждания

Обучение за работа със зависими хора,
работа с насилници и деца жертва на насилие,
превенция за изоставени деца
Преквалификация на кадри в различни
сектори за адаптивност на пазара на труда

“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.”

