
ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ 
НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ 
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО (ПИРО)                

ЗА ПЕРИОДА 2021-2027Г. 
И ЗОНИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАН 

ПОДХОД (ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ)



Стратегическа цел 1. Качествена жизнена 
среда с осигурени равнодостъпни публични 
услуги за пълноценен живот на населението
Приоритет 1. Зелена и иновативна община

 Мярка 1.1. Съхраняване на природните ресурси

 Група проекти 1.1.1. Намаляване загубите на питейна вода и подобряване 
на качеството й чрез изграждане/реконструкция/ рехабилитация на 
водоснабдителни мрежи и системи

 Група проекти 1.1.2. Съхраняване водните ресурси и опазване на
околната среда в областта на отвеждането и пречистването на отпадъчни
води чрез изграждане/реконструкция на канализационни системи и
изграждане на Пречиствателни станции за отпадни води (ПСОВ)

 Група проекти 1.1.3. Подобряване качеството на атмосферния въздух

 Група проекти 1.1.4. Подобряване управлението на отпадъците



Стратегическа цел 1. Качествена жизнена 
среда с осигурени равнодостъпни публични 
услуги за пълноценен живот на населението
Приоритет 2. Социална солидарност и равни възможности

 Мярка 2.1. Обогатяване на спектъра от социални услуги

 Група проекти 2.1.1. Изграждане/адаптиране на нова социална
инфраструктура за предоставяне на интегрирани социално - здравни
услуги за вързастни хора

 Група проекти 2.1.2. Разширяване на създадената мрежа от социални
услуги на територията на Община Велико Търново.



Стратегическа цел 1. Качествена жизнена 
среда с осигурени равнодостъпни публични 
услуги за пълноценен живот на населението
Приоритет 2. Социална солидарност и равни възможности

 Мярка 2.2. Повишаване здравната грижа 

 Група проекти 2.2.1. Подобряване качеството на здравната
инфраструктура

 Група проекти 2.2.2. Реализиране на проекти/ програми за превенция на
здравето в Община Велико Търново



Стратегическа  цел 2. „Съхраняване и многообразно съвременно 
представяне на културното и природно наследство за  
допринасяне формирането на убедителен местен културно-

туристически продукт и регионален бранд“ 

Приоритет 3. Автентично наследство и бъдеще

 Мярка 3.1. Съвременно експониране на културни - историческото 
наследство

 Група проекти 3.1.1. Реставрация, консервация и социализация на
недвижими културни ценности



Стратегическа  цел 2. „Съхраняване и многообразно съвременно 
представяне на културното и природно наследство за  
допринасяне формирането на убедителен местен културно-

туристически продукт и регионален бранд“ 

Приоритет 3. Автентично наследство и бъдеще

 Мярка 3.1. Съвременно експониране на културни - историческото 
наследство

 Група проекти 3.2.1. Група проекти за адаптиране на публична
инфраструктура за нови пространства за култура и изкуство

 Група проекти 3.2.2. Инвестиции в културна инфраструктура,
туристически атракции, рехабилитация и модернизация на средата

 Група проекти 3.2.3. Дигитализация на културното наследство и
музейните експонати.

 Група проекти 3.2.4. Стимулиране развитието на местна предприемаческа
екосистема в креативни и рекреативни индустрии



Стратегическа  цел 3. Икономически растеж, основан на 
чисто производство, местно предприемачество, външни 
инвестиции и активна връзка между образование и бизнес

Приоритет 4. Инвестиции и растеж 

 Мярка 4.1. Подоряване качеството на образователния процес чрез 
инвестиции в образователна инфраструктура

 Група проекти 4.1.1. Инвестиции за осигуряване на енергийна
ефективност, достъпна среда, здравни, професионални и STEM кабинети с
прилежащо оборудване, физкултурни салони, зони за отдих и културни
прояви и др. в детските градини

 Група проекти 4.1.2. Инвестиции в осигуряване на енергийна
ефективност, достъпна среда, здравни, професионални и STEM кабинети с
прилежащо оборудване, физкултурни салони, зони за отдих и културни
прояви и др. в ОУ

 Група проекти 4.1.3. Създаване на условия за професионалн подготовка
на учениците и по-високо качество на образователния процес



Стратегическа  цел 3. Икономически растеж, основан на 
чисто производство, местно предприемачество, външни 
инвестиции и активна връзка между образование и бизнес

Приоритет 4. Инвестиции и растеж 

 Мярка 4.2. Дигитализация и развитие на НИРД в подкрепа на местната 
икономика

 Група проекти 4.2.1. Засилване на капацитета за научни изследвания и
иновации в подкрепа на местната икономика

 Група проекти 4.2.2. Дигитализация на местната икономика чрез
внедряване на технологии от ИНДУСТРИЯ 4.0



Стратегическа  цел 3. Икономически растеж, основан на 
чисто производство, местно предприемачество, външни 
инвестиции и активна връзка между образование и бизнес

Приоритет 5. Интегрирано териториално развитие

 Мярка 5.1. Дигитализация, повишаване на административния 
капацитет и добро управление

 Група проекти 5.1.1. Прилагане на мерки, свързани с ресурсната и 
планова обезпеченост  в Община Велико Търново



Стратегическа  цел 3. Икономически растеж, основан на 
чисто производство, местно предприемачество, външни 
инвестиции и активна връзка между образование и бизнес

Приоритет 5. Интегрирано териториално развитие

 Мярка 5.2. Партньорства за реализиране на ИТИ 

 Група проекти 5.2.1. Интегрирани териториални концепции в партньорство 
с общините Габрово, Горна Оряховица и Дряново в 3 тематични 
направления - свързаност и достъпност на територията, опазване на 
околната среда и биологичното разнообразие, оползотворяване на 
туристическия потенциал на ниво - регион и в контекста на културно-
историческа дестинаия "Българска архитектура и занаятчийство"



Стратегическа  цел 3. Икономически растеж, основан на 
чисто производство, местно предприемачество, външни 
инвестиции и активна връзка между образование и бизнес

Приоритет 5. Интегрирано териториално развитие

 Мярка 5.3. Постигане на устойчиво интегрирано регионалноразвитие и 
използване на местния потенциал"

 Група проекти 5.3.1. Визия и стратегия за устойчивото развитие на 
културата и туризма в община Велико Търново











БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
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