Приложение 1.
Програма за реализация на ПИРО на община Велико Търново за периода 2021-2027 г.: описание на предвидените мерки и дейности

Приоритет

Мярка

1

2

Дейност/ проектна идея

Кратко описание

3

4

Територия/
зона за
прилагане на Индикативен бюджет (в
интегриран
хил.лв.)
подход (зона за
въздействие)
5

6

Източник на финансиране

7

Административна
структура (звено в
Срок за
общината), отговорно
изпълнение
за реализация на
мярката
8

9

Визия: Велико Търново е зелена и спокойна община с подкрепяща грижа за хората, духовна и историческа столица на България (Вариант 3)

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

Подобряване качеството и количеството на питейните води в
населени места над 50ж. за целите на устойчивото и ефективно
функциониране на ВиК системите и съоръженията на територията
на Община Велико Търново /подадени предложения: с. Малки
чифлик - Реализиране на инвестиционен проект за изграждане на
нов резервоар за питейни води за подобряване водоснабдяването
на всички УПИ; с. Шереметя - Изграждане на нов буферен
резервоар за питейни води, подмяна на основен захранващ
водопровод и рехабилитация на уличните платна, където е
необходимо./ (вж. най-отдолу в забележка)

В съответствие със
стойността на бъдещите
Програма „Околна среда“ 2021инв. проекти, съгл.
2027 г., Приоритет 1 "Води"
условията за
(приоритетен проект за
допустимост на
финансиране, в съответствие с
разходите по
РПИП за обособената територия 2021-2027г.
съответната
на консолидирания оператор
финансираща програма
„Водоснабдяване и канализация
(окончателни версии на
Йовковци“ ООД, Велико
програмните документи
Търново)
след приемането им от
ЕК)

Група проекти 1.1.2.: Съхраняване водните ресурси и опазване на
Реализиране на инвестиционни проекти в агломерации с над 2000
околната среда в областта на отвеждането и пречистването на
отпадъчни води чрез изграждане/реконструкция на канализационни е.ж. за изграждане на канализационни системи на територията на
Община Велико Търново
системи и изграждане на Пречиствателни станции за отпадни води
(ПСОВ)

В съответствие със
стойността на бъдещите
Програма „Околна среда“ 2021инв. проекти, съгл.
2027 г., Приоритет 1 "Води"
условията за
(приоритетен проект за
допустимост на
финансиране, в съответствие с
разходите по
РПИП за обособената територия 2021-2027г.
съответната
на консолидирания оператор
финансираща програма
„Водоснабдяване и канализация
(окончателни версии на
Йовковци“ ООД, Велико
програмните документи
Търново)
след приемането им от
ЕК)

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

Мярка 1.1.
Съхраняване на
природните ресурси

Реализиране на инвестиционни проекти за реконструкция и
доизграждане на канализационната мрежа на територията на гр.
Велико Търново, прекратяване на директните зауствания на
непречистени отпадъчни води в р.Янтра и обхващане на
кварталите, вкл. Западна промишлена зона

В съответствие със
стойността на бъдещите Програма „Околна среда“ 2021инв. проекти, съгл.
2027 г., Приоритет 1 "Води",
условията за
съгласно одобреното съдържание
допустимост на
на РПИП за обособената
разходите по
територия на консолидирания
2021-2027г.
съответната
оператор „Водоснабдяване и
финансираща програма
канализация Йовковци“ ООД,
(окончателни версии на
Велико Търново, в т.ч.
програмните документи дефинирания приоритетен проект
след приемането им от
за финансиране
ЕК)

Дирекция СУТ,
Дирекция ПП

Дирекция СУТ,
Дирекция ПП
Дирекция СУТ,
Дирекция ПП (след
произнасяне с акт за
съгласуване на
инвестиционните
проекти от
компетентния орган
по ОС и при
съобразяване с
условията и мерките в
съответния акт)

Реализиране на инвестиционен проекти за реконструкция на
ПСОВ за пречистване на цялото количество отпадни води,
формирани на територията на гр. Велико Търново

Разширяване системата за мониторинг на качеството на въздуха и
Група проекти 1.1.3. Подобряване качеството на атмосферния въздух ефективно функциониране на он-лайн системата за реално
наблюдение на показателите

Група проекти 1.1.4. Подобряване управлението на отпадъците

1.2.1. Група проекти за декарбонизация на градската и
извънградската среда

Мярка 1.2.
Смекчаване на
изменението на
климата

В съответствие със
стойността на бъдещите Програма „Околна среда“ 2021инв. проекти, съгл.
2027 г., Приоритет 1 "Води",
условията за
съгласно одобреното съдържание
допустимост на
на РПИП за обособената
разходите по
територия на консолидирания
2021-2027г.
съответната
оператор „Водоснабдяване и
финансираща програма
канализация Йовковци“ ООД,
(окончателни версии на
Велико Търново, в т.ч.
програмните документи дефинирания приоритетен проект
след приемането им от
за финансиране
ЕК)
В съответствиес
условията на
финансиращата
програма (окончателни
версии на програмните
документи след
приемането им от ЕК)

Дирекция СУТ,
Дирекция ПП (след
произнасяне с акт за
съгласуване на
инвестиционните
проекти от
компетентния орган
по ОС и при
съобразяване с
условията и мерките в
съответния акт)

Програма „Околна среда“ 20212021-2027г.
2027 г., Приоритет 5 „Въздух“
Дирекция СУТ,
Дирекция ПП

В съответствие със
стойността на бъдещите
инв. проекти, съгл.
условията за
допустимост на
Програма „Околна среда“ 2021разходите по
2027 г., Приоритет 2 „Отпадъци“
2021-2027г.
съответната
и Приоритет 3 „Биологично
финансираща програма
разнообразие“
(окончателни версии на
програмните документи
след приемането им от
ЕК)

Дирекция СУТ,
Дирекция ПП

Реализиране на мерки и проекти в обхвата на ПУГМ на град
Велико Търново, съгл. допустимостта на интервенциите (в посока
надграждане на реализираните инвестиции в периода 2014-2020
чрез подобряване състоянието на улична и тротоарна мрежа,
паркинги, стълбища, улично осветление, отвеждане на трафика от
градския център, осигуряване на достъпност за хора с увреждания,
разширяване на пешеходната зона, намаляване на вредните
емисии, внедряване на ИТС, цялостна подмяна на мобилния
състав с екологосъобразен градски транспорт, и изграждане на
зарядни станции, вкл. за МПС и др.). (вж. най-отдолу в
забележка)

В съответствие със
стойността на бъдещите
инв. проекти, съгл.
условията за
Програма "Развитие на
допустимост на
регионите" 2021-2027г.,
разходите по
Приоритет 1 и Програма „Околна 2021-2027г.
съответната
среда“ 2021-2027 г., Приоритет 5
финансираща програма
„Въздух“
(окончателни версии на
програмните документи
след приемането им от
ЕК)

Дирекция СУТ,
Дирекция ПП

Предложение за проект "Велико Търново - Минало в Бъдещето":
проектът се състои от два отделни модула, отнасящи се до
трафика в града, които могат да бъдат разработени независимо
един от друг, заедно с трети модул с тематика производство на
лична ел.енергия от възобновяем източник и прилагане на
здравословни практики в ежедневния живот (вж. най-отдолу в
забележка)

В съответствие със
стойността на бъдещите
инв. проекти, съгл.
условията за
Програма "Развитие на
допустимост на
регионите" 2021-2027г.,
разходите по
Приоритет 1 и Програма „Околна 2021-2027г.
съответната
среда“ 2021-2027 г., Приоритет 5
финансираща програма
„Въздух“
(окончателни версии на
програмните документи
след приемането им от
ЕК)

Дирекция СУТ,
Дирекция ПП

В съответствие със
стойността на бъдещите
инв. проекти, съгл.
условията за
Програма „Околна среда“ 2021допустимост на
2027 г., Приоритет 2 „Отпадъци“,
разходите по
Програма LIFE, Програма
2021-2027г.
съответната
„Опазване на околната среда и
финансираща програма климатични промени” (ФМ на
(окончателни версии на
ЕИП)
програмните документи
след приемането им от
ЕК)

Дирекция СУТ,
Дирекция ПП

Разширяване обхвата на системата за разделно събиране на
отпадъците, своевременно почистване на нерегламентирани
сметища, рекултивация на стари сметища и отреждане на място за
нова пощадка и депо за площадка за третиране на строителните
отпадъци (землището на с.Леденик при съобразяване с
ограниченията относно териториите, попадащи в Натура 2000)

Реализиране на проекти за намаляване на количеството отпадъци
(в градска и извънградска среда (в населените места на общината)
за предотвратяване и намаляване на емисиите на парникови
газове. В т.ч.- реализиране на 2 групи дейности: (1) за ефективно
третиране на битови отпадъци – сепариране, предварително
третиране и преработка, инвестиране в еко инвестиции в
публични-частни партньорства за реализирането им, вкл. за
изграждане на центрове за подготовка за повторна употреба и
поправка; (2) дейности за предотвратяване образуването на
битови отпадъци и намаляване на въглеродния отпечатък. (вж.
най-отдолу в забележка)

1.2.2. Група проекти за въвеждан на мерки за енергийна ефективност Реализиране на проекти за енергийна ефективност на публични
сгради. (вж. най-отдолу в забележка)
на административни публични сгради

1.2.3. Група проекти за енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради

Група проекти 1.3.1. Опазване на биологичното разнообразие и
съществуащите екосистеми в община Велико Търново

Реализиране на проекти за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради. (вж. най-отдолу в забележка)

Реализиране на проекти за защитените територии в НАТУРА - р.
Янтра и опазване на уникалния природен ландшафт на Велико
Търново, изграждане на Център за управление на риска

Мярка 1.3. Адаптация
към изменението на
климата
Обогатяване зелената система на община Велико Търново и
Група проекти 1.3.2. Разширяване/ доизграждане и създаване на нови
адаптация на възможни паркови пространства за отдих на
паркови пространства в община Велико Търново
открито, както и за реализиране на културни събития

Реализиране на проекти относно възможностите за управление на
битовите отпадъци с акцент върху сепарирането и преработката
им в контекста на кръговата и ниско въглеродна икономика и
ефекта от това върху околната среда, включително върху
предотвратяването на емисии на парникови газове, в т.ч.
намаляване количеството битови отпадъци и чрез компостиране,
чрез релевантно поведение на населението за намаляване
образуването им, чрез действия на населението за връщането им в
повторна употреба, в т.ч. използването им за изработка на друг
продукт и др.

В съответствие със
стойността на бъдещите
инв. проекти, съгл.
условията за
допустимост на
разходите по
съответната
финансираща програма
(окончателни версии на
програмните документи
след приемането им от
ЕК)

НПВУ, Норвежки финансов
механизъм (EEAGrants)

В съответствие със
стойността на бъдещите
инв. проекти, съгл.
условията за
допустимост на
разходите по
съответната
финансираща програма
(окончателни версии на
програмните документи
след приемането им от
ЕК)

НПВУ

В съответствиес
условията на
финансиращата
програма (окончателни
версии на програмните
документи след
приемането им от ЕК)

2021-2027г.

Дирекция СУТ,
Дирекция ПП

2021-2027г.

Дирекция СУТ

Програма „Околна среда“ 20212027 г., Приоритет 3
„Биологично
2021-2027г.
разнообразие“ и Приоритет 4
„Риск и изменение на климата“

В съответствие със
стойността на бъдещите
инв. проекти, съгл.
условията за
Програма "Развитие на
допустимост на
регионите" 2021-2027г.,
разходите по
Приоритет 1 и Програма „Околна 2021-2027г.
съответната
среда“ 2021-2027 г., Приоритет 5
финансираща програма
„Въздух“
(окончателни версии на
програмните документи
след приемането им от
ЕК)

В съответствиес
условията на
Програма „Околна среда“ 2021финансиращата
2027 г., Приоритет 2 „Отпадъци“,
програма (окончателни Програма „Опазване на околната 2021-2027г.
версии на програмните
среда и климатични промени”
документи след
(ФМ на ЕИП)
приемането им от ЕК)

Дирекция СУТ,
Дирекция ПП

Дирекция СУТ,
Дирекция ПП

Дирекция СУТ,
Дирекция ПП

Група проекти 1.4.1. Повишаване осведомеността за кръговата и
ниско въглеродна икономика

Група проекти 1.4.2. Изграждане на техническа инфраструктура за
целите на кръговата и ниско въглеродна местна икономика

Мярка 1.4. Кръгова и
ниско въглеродна
икономика

Реализиране на проекти за повишаване на осведомеността,
информационни и разяснителни кампании сред представители на
местния бизнес (в частност, сред представители на предприятия,
осъществяващи основна и/или допълнителна икономическа
дейност, попадаща в някой от кодовете от Сектор С
"Преработваща промишленост" съгласно НКИД-2008 относно
възможностите за управление на отпадъците, генерирани от
промишлената им дейност в посока кръгова и ниско въглеродна
икономика и ресурсна ефективност и ефекта от това върху
околната среда, включително върху предотвратяването на емисии
на парникови газове с цел промяна на поведението на бизнеса в
посока кръгова и ниско въглеродна икономика, подобряване на
ресурсната ефективност и насърчаване воденето на еко-политики
от същия.

В съответствиес
условията на
Програма „Околна среда“ 2021финансиращата
2027 г., Приоритет 2 „Отпадъци“,
програма (окончателни Програма „Опазване на околната 2021-2027г.
версии на програмните
среда и климатични промени”
документи след
(ФМ на ЕИП)
приемането им от ЕК)

Реализиране на проекти за управление на промишлени отпадъци
за целите на кръговата и ниско въглеродната икономика и
предотвратяване на емисиите на парникови газове. В т.ч.
реализиране на дейности за рециклиране на отпадъци от
производствена дейност чрез създаване на предпоставки за
разделно събиране и/или предварително третиране на същите, в
т.ч. еко инвестиции в публични-частни партньорства за
реализирането им в посока по-добро управление на отпадъците в
контекста на кръговата и ниско въглеродна икономика и
ресурсната ефективност; създаване на партньорства между
релевантни заинтересовани страни за постигане на промишлена
симбиоза (вж. най-отдолу в забележка)

В съответствие със
стойността на бъдещите
инв. проекти, съгл.
Програма
условията за
"Конкурентоспособност и
допустимост на
иновации в предприятията" 2021разходите по
2027 г., НПВУ, Програма
2021-2027г.
съответната
„Околна среда“ 2021-2027 г.,
финансираща програма
Приоритет 2 „Отпадъци“;
(окончателни версии на
Програма LIFE; ФМ на ЕИП,
програмните документи
EEAGrants
след приемането им от
ЕК)

Реализиране на проекти за подобряване на енергийната
ефективност на промишлените сгради и/или в промишлените
системи, вкл. мерки за въвеждане на системи за енергиен
мениджмънт и системи за мониторинг и контрол на
енергопотреблението; проекти за изграждане и експлоатация на
инсталации за използване на ВЕИ; административно стимулиране
на промишлеността и бизнеса за използването на енергия от
възобновяеми източници напр. данъчни преференции,
специализирано административно обслужване и други стимули;
изграждане на партньорства за разработване и прилагане на
система от услуги за консултиране на МСП за въвеждане на
пакети от енергийно ефективни мерки и оползотворяване на
енергия от ВИ. (вж. най-отдолу в забележка)

В съответствие със
стойността на бъдещите
инв. проекти, съгл.
условията за
Програма
допустимост на
"Конкурентоспособност и
разходите по
иновации в предприятията" 2021- 2021-2027г.
съответната
2027 г.; НПВУ; Иновационен
финансираща програма
фонд на ЕС
(окончателни версии на
програмните документи
след приемането им от
ЕК)

Група проекти 1.4.3. Насърчаване на чист енергиен преход на
местната индустрия, зелени инвестиции, кръгова и нисковъглеродна Реализиране на проекти за зелени инвестиции, вкл. стартиране на
икономика
производство на зелени продукти (стоки и услуги). (вж. найотдолу в забележка)

Реализиране на проекти за преход на местната икономика към
кръгова и нисковъглеродна чрез дейности в областта на
проектирането на продуктите и производствените процеси, в т.ч.
по-ефективно използване в производството на природните
ресурси; увеличаване на трайността, възможностите за поправка,
модернизиране или повторна употреба на продуктите; намаляване
на съдържанието на опасни вещества в материалите и продуктите
през целия им жизнен цикъл; удължаване използването на
продуктите и др. (вж. най-отдолу в забележка)

Дирекция СУТ,
Дирекция ПП

Дирекция СУТ,
Дирекция ПП

Дирекция СУТ,
Дирекция ПП

В съответствие със
стойността на бъдещите
инв. проекти, съгл.
условията за
Програма
допустимост на
"Конкурентоспособност и
разходите по
иновации в предприятията" 2021- 2021-2027г.
съответната
2027 г.; НПВУ; Програма LIFE;
финансираща програма
ФМ на ЕИП
(окончателни версии на
програмните документи
след приемането им от
ЕК)

Дирекция СУТ,
Дирекция ПП

В съответствие със
стойността на бъдещите
инв. проекти, съгл.
условията за
Програма
допустимост на
"Конкурентоспособност и
разходите по
иновации в предприятията" 20212021-2027г.
съответната
2027 г.; НПВУ; Програма
финансираща програма
„Околна среда“ 2021-2027 г.,
(окончателни версии на
Приоритет 2 "Отпадъци"
програмните документи
след приемането им от
ЕК)

Дирекция СУТ,
Дирекция ПП

Приоритет 2. Социална солидарност и равни възможности

Изграждане на необходимата инфраструктура и откриване на
минимум 3 нови социални услуги, съгл. новата Национална карта
на социалните услуги (в процес на разработване); Създаване на
Група проекти 2.1.1. Изграждане/адаптиране на нова социална
инфраструктура за предоставяне на интегрирани социално - здравни пространство за подкрепа в трудова интеграция на лица с трайни
увреждания, с цел осигуряване на условия за извършване на
услуги за вързастни хора
продуктивна дейност, платена работа и предоставяне на
персонални подкрепящи услуги
Мярка 2.1.
Обогатяване на
спектъра от социални
услуги

Изпълнение на социалната програма на Община Велико Търново,
Група проекти 2.1.2. Разширяване на създадената мрежа от социални вкл. изграждане на съвременен Комплекс за хранене, подобряване
на материалната база на филиала в село Ново село на Домашен
услуги на територията на Община Велико Търново.
социален патронаж гр. Дебелец.

Група проекти 2.2.1. Подобряване качеството на здравната
инфраструктура

Мярка 2.2.
Повишаване
здравната грижа

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

В съответствие със
стойността на бъдещите
инв. проекти, съгл.
условията за
Програма "Развитие на
допустимост на
регионите" 2021-2027г.,
разходите по
Приоритет 1, НПВУ, Програма 2021-2027г.
съответната
за развитие на човешките ресурси
финансираща програма
2021-2027г.
(окончателни версии на
програмните документи
след приемането им от
ЕК)
В съответствие със
стойността на бъдещите
инв. проекти, съгл.
условията за
Програма "Развитие на
допустимост на
регионите" 2021-2027г.,
разходите по
Приоритет 1, НПВУ, Програма 2021-2027г.
съответната
за развитие на човешките ресурси
финансираща програма
2021-2027г.
(окончателни версии на
програмните документи
след приемането им от
ЕК)

Укрепване на устойчивостта, подобряване на достъпността и
повишаване капацитета на здравната система в съответсствие с
процеса по реформа на болничната помощ, определен в
Националната здравна стратегия 2020 и надграждащ постигнатите
резултати от изпълнението на Концепцията за преструктуриране
на системата на болнична помощ. Интервенции в обекти на
общественото здравеопазване, насочени към развитие на нови
високоспециализирани здравни услуги, високоспециализирани, по
отношение на социално значими заболявания и осигуряване на
всички необходими условия за гарантиране здравето и живота на
населението, в т.ч. иновативно оборудване за опорните лечебни
заведения, въвеждане на нови за пазара на здравните услуги на
територията медицински практики и дейности. (в ж. най-отдолу
в забележка)

В съответствие със
стойността на бъдещите
инв. проекти, съгл.
условията за
Програма "Развитие на
допустимост на
регионите" 2021-2027г.,
разходите по
Приоритет 1, НПВУ, Програма 2021-2027г.
съответната
за развитие на човешките ресурси
финансираща програма
2021-2027г.
(окончателни версии на
програмните документи
след приемането им от
ЕК)

Създаване на условия за здраве за всички през целия живот,
пълноценно използване на възможностите на ИКТ за подобряване
на достъпа до качествени консултации и здравна помощ ,
създаване на мобилни екипи за осигуряване на медицинска помощ
в отдалечените и труднодостъпни места, преодоляване на
негативни тенденции в здравния статус на младото население
(чрез програми за подобряване здравния статус на учениците, в
т.ч. профилактични прегледи, мед. обезпечаване, превенция и
информационни кампании), осигуряване на подходящи условия
при провеждане на спортни и спортно-оздравителни мероприятия.
(вж. най-отдолу в забележка)

В съответствиес
условията на
Програма "Развитие на
финансиращата
регионите" 2021-2027г.,
програма (окончателни Приоритет 1, НПВУ, Програма 2021-2027г.
версии на програмните за развитие на човешките ресурси
документи след
2021-2027г.
приемането им от ЕК)

Дирекция СДЗ,
Дирекция ПП

Дирекция СДЗ,
Дирекция ПП

Дирекция СДЗ,
Дирекция ПП

Дирекция СДЗ,
Дирекция ПП

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
В съответствие със
стойността на бъдещите
инв. проекти, съгл.
условията за
допустимост на
разходите по
съответната
финансираща програма
(окончателни версии на
програмните документи
след приемането им от
ЕК)

Програма "Развитие на
регионите" 2021-2027г.,
Приоритет 1, НПВУ, ФМ на
ЕИП, ФИ, INTERREG

Създаване на тематична обвързаност при експониране и
представяне на археологически обекти и артефакти между музеите
на открито - АМР „Царевец”, АМР „Трапезица”, АР Никополис ад
Иструм и Археологическия музей във Велико Търново”.
Създаване на пространства и условия за организиране на културни
прояви и сценични изкуства. Комплексно модерно представяне на
археологическите културни ценности от експозицията пред
посетителския поток, заедно с местата, където са битували и са
били открити - музеите на открито АМР „Царевец”; АМР
„Трапезица” и АР „Никополис ад Иструм” с възможност за
представяне на културни събития и сценични изкуства. (вж. найотдолу в забележка)

В съответствие със
стойността на бъдещите
инв. проекти, съгл.
условията за
допустимост на
разходите по
съответната
финансираща програма
(окончателни версии на
програмните документи
след приемането им от
ЕК)

Програма "Развитие на
регионите" 2021-2027г.,
Приоритет 1, НПВУ, ФМ на
ЕИП, ФИ, INTERREG

Създаване на модерен съвременен център за визуални изкуства,
културни събития, концертни изпълнения, камерни сценични
изкуства, конферентен център - Изложбени зали „Рафаел
Михайлов“, Велико Търново, ул. „Рафаел Михайлов“ № 1.
Необходимост от мултифункционално използване на
пространствата в Изложбени зали „Рафаел Михайлов обособяване на нови пространства за 1. експозиционна площ за
визуални изкуства, 2. модерен конферентен център с техническо
оборудване; 3. салон за културни събития с оборудвана сцена.
(вж. най-отдолу в забележка)

В съответствие със
стойността на бъдещите
инв. проекти, съгл.
условията за
допустимост на
разходите по
съответната
финансираща програма
(окончателни версии на
програмните документи
след приемането им от
ЕК)

Програма "Развитие на
регионите" 2021-2027г.,
Приоритет 1, НПВУ, ФМ на
ЕИП, ФИ, INTERREG

Мултифункционално използване на пространствата в Двореца на
културата и спорта „Васил Левски“ за 1. сценични изкуства и
други културни събития; 2. спортни събития; 3. изложения и
конференции. (вж. най-отдолу в забележка)

В съответствие със
стойността на бъдещите
инв. проекти, съгл.
условията за
допустимост на
разходите по
съответната
финансираща програма
(окончателни версии на
програмните документи
след приемането им от
ЕК)

Програма "Развитие на
регионите" 2021-2027г.,
Приоритет 1, НПВУ, ФМ на
ЕИП, ФИ, INTERREG

В съответствие със
стойността на бъдещите
инв. проекти, съгл.
условията за
допустимост на
разходите по
съответната
финансираща програма
(окончателни версии на
програмните документи
след приемането им от
ЕК)

Програма "Развитие на
регионите" 2021-2027г.,
Приоритет 1, НПВУ, ФМ на
ЕИП, ФИ, INTERREG

Реставрация на Северен вход на комплекс „Царски дворец“;
изграждане и оборудване на пространство за сценични изкуства.
АМР „Царевец“. (вж. най-отдолу в забележка)

Мярка 3.1.
Съвременно
експониране на
културни историческото
наследство

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

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

Мярка 3.2. Подкрепа и
стимулиране
развитието на
творчески индустрии

Създаване на модерни картинни галерии; обособяване на
ателиета за провеждане на пленери и резидентски програми и
камерни културни събития /ХГ Б.Денев, създаване на картинна
галерия Иван Христов и др./. (вж. най-отдолу в забележка)

2021-2027г.

Дирекция КТМД,
Дирекция ПП

2021-2027г.

Дирекция КТМД,
Дирекция ПП

2021-2027г.

Дирекция КТМД,
Дирекция ПП

2021-2027г.

Дирекция КТМД,
Дирекция ПП

2021-2027г.

Дирекция КТМД,
Дирекция ПП

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.

Въвеждане на ЕЕ на сгради на читалища; обновяване и
модернизация /НЧ "Искра - 1986" , гр. В.Търново с подаден
фиш/.(вж.най-отдолу в забележка)

1340

Програма "Развитие на
регионите" 2021-2027г.,
Приоритет 1, НПВУ, ФМ на
ЕИП, ФИ, INTERREG

2021-2027г.

Обект "Местност Ксилифор - зелена зона за семеен и
приключенски туризъм" (партньорски проект между Туристическо
дружество "Трапезица 1902" и партньорство с ВТУ "Св.Св. Кирил
и Методий", Регионална здравна инспекция - Велико Търново;
Професионална гимназия по туризъм "Д-р Васил Бров" и
"Младежки дом" - Велико Търново) Културна инфраструктура:
реконструкция и модернизация на странноприемница в "Къща за
изкуство, култура и занаяти"; реконструкция на открита сцена на
талантите и "Момина чешма"; изграждане на туристически
атракции; рехабилитация и модернизация на туристическа база за
настаняване, вътрешна пътна мрежа и др.

6,000

Програма "Развитие на
регионите" 2021-2027г.,
Приоритет 1, НПВУ, ФМ на
ЕИП, ФИ, INTERREG

2021-2027г.

Подпомагане развитието на туристическия потенциал на община
Велико Търново с фокус върху културното наследство,
природните забележителности и надграждаща модерния облик на
община Велико Търново чрез създаване на иновативна дигитална
туристическа система.

В съответствиес
условията на
финансиращата
програма (окончателни
версии на програмните
документи след
приемането им от ЕК)

Проекти в подкрепа на предприемаческата екосистема и
развиването на предприемачеството (новостартиращ бизнес в
приоритетни сектори, семеен бизнес, бързоразвиващи се МСП и
т.н.) в креативни и рекреативни индустрии с акцент върху новите
технологии в тях, в т.ч. дейности за приобщаващо
предприемачество, социално предприемачество,
предприемачество с акцент създаване на работни места;
Група проекти 3.2.4. Стимулиране развитието на местна
предприемаческа екосистема в креативни и рекреативни индустрии производствени инвестиции за растеж и повишаване
конкурентоспособността на съществуващи местни предприятия,
вкл. семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии
и занаятите, които са териториално приоритизирани за цялата
област Велико Търново съгласно Интелигентната специализация
на България по области на ниво NUTs III съгласно проекта на
ИСИС 2021-2027 г.

Дирекция КТМД,
Дирекция ПП

Дирекция КТМД,
Дирекция ПП

Програма "Развитие на
регионите" 2021-2027г.,
Приоритет 1, НПВУ, ФМ на
ЕИП, ФИ, INTERREG

2021-2027г.
Дирекция КТМД,
Дирекция ПП

Програма
В съответствиес
"Конкурентоспособност и
условията на
иновации в предприятията" 2021финансиращата
2027 г.; Програма за развитие на
програма (окончателни
човешките ресурси 2021-2027; 2021-2027г.
версии на програмните Програма за научни изследвания,
документи след
иновации и дигитализация за
приемането им от ЕК)
интелигентна трансформация
2021-2024 г., НПВУ
Дирекция ПП

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

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

Идентифицирани двадесет и две детски градини на територията на
община Велико Търново с необходимост от интервенции. (вж.
най-отдолу в забележка)

В съответствие със
стойността на бъдещите
инв. проекти, съгл.
условията за
допустимост на
разходите по
съответната
финансираща програма
(окончателни версии на
програмните документи
след приемането им от
ЕК)

НПВУ, Програма "Развитие на
регионите" 2021-2027г.,
Приоритет 1, Програма
образование 2021- 2027 г.

2021-2027г.

Дирекция ОМДС,
Дирекция ПП

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

Идентифицирани 8 основни училища на територията на община
Велико Търново с необходимост от интервенции. (вж. найотдолу в забележка)

Идентифицирани 15 средни училища на територията на община
Велико Търново с необходимост от интервенции. (вж. найотдолу в забележка)

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

ЧНУ по изкуствата „Димитър Екимов“ - проект за изграждане на
Гимназиален корпус и прилежащи обекти към съществуваща
образователна инфраструктура в с. Русаля.

В съответствие със
стойността на бъдещите
инв. проекти, съгл.
условията за
допустимост на
разходите по
съответната
финансираща програма
(окончателни версии на
програмните документи
след приемането им от
ЕК)

НПВУ, Програма "Развитие на
регионите" 2021-2027г.,
Приоритет 1, Програма
образование 2021- 2027 г.

В съответствие със
стойността на бъдещите
инв. проекти, съгл.
условията за
допустимост на
разходите по
съответната
финансираща програма
(окончателни версии на
програмните документи
след приемането им от
ЕК)

НПВУ, Програма "Развитие на
регионите" 2021-2027г.,
Приоритет 1, Програма
образование 2021- 2027 г.

В съответствие със
стойността на бъдещите
инв. проекти, съгл.
условията за
допустимост на
разходите по
съответната
финансираща програма
(окончателни версии на
програмните документи
след приемането им от
ЕК)

НПВУ, Програма "Развитие на
регионите" 2021-2027г.,
Приоритет 1, Програма
образование 2021- 2027 г., ФИ

2021-2027г.

Дирекция ОМДС,
Дирекция ПП

2021-2027г.

Дирекция ОМДС,
Дирекция ПП

2021-2027г.

Проекти за цифрова трансформация на училищното образование в
неговата цялост, в т.ч. дейности, свързани с техническото
обезпечаване на процеса на дигитализация и дейности, свързани с
повишаване на цифровите компетентности и умения на учителите
и учениците. (вж. най-отдолу в забележка)

В съответствиес
условията на
финансиращата
Програма образование 2021- 2027
програма (окончателни
г.; Програма за развитие на
2021-2027г.
версии на програмните човешките ресурси 2021-2027 г.
документи след
приемането им от ЕК)

Изграждане и развитие на ключово звено на местната научноизследователска и иновационна екосистема (с потенциал за
съществен принос и към националната екосистема), способстваща
за възникването и развитието на пълноценни партньорства на
организациите-носители на научен капацитет с местната
индустрия и предприятия в полза на икономическото развитие проект на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“- Център за
компетентност "Квантов комуникация, интелигентни системи за
сигурност и управление на риска", състоящ се в създаване на РИЦ
за креативни и творчески индустрии, чрез развитие на
инфраструктура и условия за прилагане на културни и социални
иновации, съгласно приложена проектна концепция, в изпълнение
на Стратегическата иновационна програма на ВТУ.

В съответствие със
стойността на бъдещите
инв. проекти, съгл.
Програма за научни изследвания,
условията за
иновации и дигитализация за
допустимост на
интелигентна трансформация
разходите по
2021-2024 г.; Програма „Цифрова 2021-2027г.
съответната
Европа“; Програма "Хоризонт
финансираща програма
Европа"; Програма образование
(окончателни версии на
2021-2027 г.
програмните документи
след приемането им от
ЕК)

Дирекция ОМДС,
Дирекция ПП

Дирекция ОМДС,
Дирекция ПП

Дирекция ОМДС,
Дирекция ПП

Група проекти 4.2.1. Засилване на капацитета за научни изследвания Проекти за осъществяване на вътрешни за предприятията НИРД и
и иновации в подкрепа на местната икономика
иновации; за въвеждане на продуктови иновации или иновации в
бизнес процесите, вкл. маркетингови и организационни иновации;
за развиване на иновационния капацитет в предприятията чрез
привличане на чуждестранни изследователи в процеса по
разработване на НИРД и иновации; за заявяване и защита на
индустриална собственост в предприятията и др., осъществявани в
съответствие с областите на интелигентна специализация,
определени в ИСИС 2021-2027 г.: "Индустрия за здравословен
живот и биотехнологии", "Нови технологии в креативни и
Мярка 4.2.
рекреативни индустрии" и "Чисти технологии, кръгова и
Дигитализация и
нисковъглеродна икономика". Реализиране на партньорства и
развитие на НИРД в
свързване в мрежи за трансфер на технологии и знания (между
подкрепа на местната
научните звена, индустрията, местната власт) в изброените
икономика
тематични области на интелигентна специализация.(вж. найотдолу в забележка)

В съответствие със
стойността на бъдещите
Програма
инв. проекти, съгл.
"Конкурентоспособност и
условията за
иновации в предприятията" 2021допустимост на
2027 г.; Програма за научни
разходите по
изследвания, иновации и
2021-2027г.
съответната
дигитализация за интелигентна
финансираща програма
трансформация 2021-2024 г.;
(окончателни версии на Програма образование 2021-2027
програмните документи г.; Програма „Цифрова Европа“;
след приемането им от
Програма "Хоризонт Европа"
ЕК)

Проекти, насочени към дигитализация на местната икономика
чрез внедряване на технологии от Индустрия 4.0 в предприятията,
осъществяващи приоритетни икономически дейности,
идентифицирани и изведени в НСМСП 2021-2027г., вкл.
въвеждане на стандарти в областта на Индустрия 4.0; инвестиции
за въвеждане на цифрови технологии, софтуер, цифрови
приложения и прилагане на подходящи процеси за
киберсигурност и поверителност на данните в предприятията
и/или в публичния сектор; инвестиции в дигитална
трансформация на публичния сектор в посока предоставяне на
електронни административни услуги (в т.ч. и чрез внедряване на
наличен ArcGIS (специализиран софтуер) за разработването и
прилагането на комплексна ГИС платформа (частично реализиран
проект) за нуждите на гражданите и бизнеса с оглед създаване на
релевантни предпоставки за обмен на данни и дигитализация на
местната икономика; повишаване на дигиталните умения на
персонала във връзка с въведените технологии от Индустрия 4.0.;
придобиване и/или повишаване на цифрови и технологични
умения на населението, като част от компетентностите свързани с
бъдещето на труда. (вж. най-отдолу в забележка)

НПВУ, Програма
"Конкурентоспособност и
В съответствиес
иновации в предприятията" 2021условията на
2027 г.; Програма за научни
финансиращата
изследвания, иновации и
програма (окончателни
2022-2027г.
дигитализация за интелигентна
версии на програмните
трансформация 2021-2024 г.;
документи след
Програма за развитие на
приемането им от ЕК)
човешките ресурси 2021-2027 г.;
Програма „Цифрова Европа“

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

Дирекция ОМДС,
Дирекция ПП

Дирекция ОМДС,
Дирекция ПП

Приоритет 5. Интегрирано териториално развитие

Дигитализация,
повишаване на
административния
капацитет и добро
управление

5.1. Прилагане на мерки, свързани с ресурсната и планова
обезпеченост в Община Велико Търново

Дейности в три основни направления: 1) Разработване на нов
ОУП за територията на община Велико Търново - управленски
инструмент за създаване на оптимална пространствена и
функционална структура за развитие, изграждане и комплексно
устройство на територията и агломерационния ареал (общинския
център и населените места); 2) Постигане на съответствие с
НМИМИС, в т.ч. внедряване на технологични решения за
повишаване на личната производителност на труда, вкл. достъп до
хибриден модел на работата в ОА; 3) Дигитализация на
културното наследство и музейните експонати.

В съответствиес
условията на
финансиращата
програма (окончателни
версии на програмните
документи след
приемането им от ЕК)

НПВУ, Програма за научни
изследвания, иновации и
дигитализация за интелигентна
трансформация 2021-2024 г.; 2021-2027г.
Програма за развитие на
човешките ресурси 2021-2027 г.;
Техническа помощ
Дирекция СУТ,
Дирекция ПП

Концепции за ИТИ в 3 основни направления: 1) Транспортна
достъпност и интермодалност в подкрепа на икономическото
5.2. Интегрирани териториални концепции в партньорство с
развитие и трудовата миграция в региона; 2) Опазване на околната
общините Габрово, Горна Оряховица и Дряново в 3 тематични
направления - свързаност и достъпност на територията, опазване на среда, съществуващи екосистеми, защитени територии и зони със
Партньорства за
специален статут от природни рискове и бедствия (по поречието
околната среда и биологичното разнообразие, оползотворяване на
реализиране на ИТИ
на р. Янтра); 3) Развиване на интегрирани туристически маршрути
туристическия потенциал на ниво - регион и в контекста на
и продукти, вкл. иновативни форми за представяне на културни
културно-историческа дестинаия "Българска архитектура и
събития, традиционни занаяти, исторически възстановки и др.,
занаятчийство"
чрез регионален брандинг на дестинацията

Постигане на
устойчиво
интегрирано
5.3. Визия и стратегия за устойчивото развитие на културата и
регионално
туризма в община Велико Търново
развитие и използване
на местния потенциал

Съгласно представена концепция за развитие и промотиране на
"най-разпознаваем бранд“, свързан с характера на града и региона
(като историческа и духовна столица на България, съотв. на
предложената Визия за културна стратегия с хоризонт 20202030г.). Разработване на Стратегия за туризъм, фокусирана върху
създаването на работни места и продължителен престой на
индивидуални туристи и малки групи посетители (4-10 дни), с
максимално допитване и включване на заинтересованите страни, в
т.ч. представители на творческите креативни и рекреативни
индустрии и гражданския сектор. С внимателно целогодишно
планиране на туристическите пакети и маршрути, както и на
културните програми и Културния календар на ниво община и
ниво регион.

В съответствие със
стойността на бъдещите
инв. проекти, съгл.
условията за
допустимост на
разходите по
съответната
финансираща програма
(окончателни версии на
програмните документи
след приемането им от
ЕК)

Програма "Транспортна
свързаност" 2021-2027г.,
Програма "Развитие на
регионите" 2021-2027г.,
Приоритети 1 и 2, НПВУ,
Програма „Околна среда“ 2021- 2021-2027г.
2027 г., Приоритет 3
„Биологично
разнообразие“ и Приоритет 4
„Риск и изменение на климата“,
INTERREG

Дирекция
СУТ,Дирекция
КТМД,Дирекция ПП

Програма "Развитие на
В съответствиес
регионите" 2021-2027г.,
условията на
Приоритет 1, НПВУ, Програма
финансиращата
"Конкурентоспособност и
програма (окончателни
2021-2027г.
иновации в предприятията" 2021версии на програмните
2027 г.; Програма за развитие на
документи след
човешките ресурси 2021-2027;
приемането им от ЕК)
ФМ на ЕИП, INTERREG
Дирекция КТМД,
Дирекция ПП

Към момента на попълване на Приложение 1 Програма за
реализация на ПИРО, за конкретните включени проектни
Забележка: предложения и идейни концепции към описаните мерки и
дейности по групи проекти, не е налична по-висока степен на
проектна готовност.

* Възможно е една мярка да включва само една дейност и тогава мярката и дейността съвпадат. Различни дейности и проектни идеи се посочват само в случай на комплексни мерки, които се осъществяват чрез повече от една дейност.

**Посочва се дали съответната мярка ще се осъществява само на територията на определена зона за прилагане на интегриран подход (зона за въздействие), в друга територия извън зоните или на цялата територия на общината. В случай че мярката ще се реализира в приоритетна
зона за прилагане на интегриран подход (зона за въздействие) се посочва само наименование/номер на зоната

