
 Велико ТЪРНоВо
РЕСТАРТ

на 21 март 2023 г. 
с целия национален тираж на вестник „24 часа“  

и онлайн на сайта 24chasa.bg

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

ЕСТАРТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

.....................................................................

Инфраструктура,
образование и

подкрепа за хората
са нашите

приоритети

Инфраструктура,
образование и

подкрепа за хората
са нашите

приоритети

Инфраструктура,
образование и

подкрепа за хората
са нашите

приоритети

Специални
страници:

Градът

Бизнесът

Хората

Животът

XVI Пандемията не забави
IT бизнеса, преработващата

промишленост и строителството

ВТОРНИК, 22 МАРТ 2022 Г.

Студенти
от ВТУ

готови да
помагат
на деца от
Украйна

Любими
срещи

�
Н

а
V

I
ст

р
.

Да пием по
бира на

Конниците

ВЕЛИКО
ТЪРНОВО

� На VIII стр.

В
Т

О
Р

Н
И

К
,2

2
М

А
Р

Т
20

22
Г.

Да се видим
на Майката

2022-а: нова
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Проф. Николай Витанов:
� На IV-V стр.

� От II до V стр.

Няма такъв
уникален

град
в Европа

� VI и VII стр.

� VIII и IX стр.

� От X до XV стр.� На XI стр.
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Кметът Даниел
Панов:

Вашето послание ще достигне до над 2 милиона души – 
нашите читатели са ваши потенциални клиенти

Ден на излизане: 21 март 2023 г.

Краен срок за заявяване на реклама и ПР материали: 13 март 2023 г.



СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Теми в приложението: 
  Топ данъкоплатците във Велико Търново и областта
  Топ работодателите във Велико Търново и областта
  Бизнес Хонорис кауза – най-значимите социални проекти, финансирани от бизнеса в региона 
  Модерните жилищни квартали на Велико Търново – накъде върви имотният пазар в града и областта
   Инфраструктурата – кои са големите проекти, които ще променят облика на града 

и областта в следващите 10 години
  Умен град – интелигентните системи, които подобрят управлението на ресурсите 
  Икономическите зони – накъде ще се развива бизнес картата на града и региона
  Моловете и тържища – кои са местата с най-голям стокооборот и парични потоци
   Транспортните хъбове – актуална снимка на транспортните връзки 

(пътища, жп гари) и перспективите за развитие
  Модерното земеделие – какви ферми за алтернативно земеделие има в региона
  „Големите малки” – истории на местни стартъпи и предприемачи с интересен бизнес
  Образование 4.0 – най-добрите детски градини, училища, университети и школи 
  Модерно здравеопазване – най-добрите болници, медицински кабинети, козметични студия 
   Градски легенди – интересни истории за забележителни сгради, площади, улици, местности, 

хора и други неща, които са част от фолклора на града
  Градски оазиси – любимите места на жителите
  Нощният живот – зоните и местата за релакс и купон
  Новите забележителности на града – паркове, атракциони, молове и др. 
   Наръчник на новодошлия – 10 бързи факта за културата, навиците, градския фолклор и местния диалект
   Календар на събитията – по-интересни фестивали, концерти, празници в града до края на 2022

ЦЕНИ за ПУБЛИКАЦИИ:
Публикация с размер 100 кмм (83 мм х 50 мм)  ............................................................. 88 лв.
Публикация с размер 200 кмм (83 мм х 100 мм) .........................................................  176 лв.
1/8 страница (126 мм х 100 мм)  .........................................................................................  264 лв.
1/4 страница  ..............................................................................................................................  450 лв.
1/2 страница  ..............................................................................................................................  900 лв.
Бонус: Публикуване на материала в 24chasa.bg
1/1 цяла страница  ................................................................................................................  1800 лв.
Бонус: Публикуване на материала в 24chasa.bg

Може да участвате с:
Интервю на ваш мениджър/управител
Репортаж или текст, представящ бизнеса ви – мисия, 
продукти и услуги, бизнес резултати, предстоящи проекти, 
постижения в сферата на CSR и employer branding.
Рекламна страница или каре 
(банер в сайта 24chasa.bg)

Велико ТЪРНоВо РЕСТАРТ

Промо банер: Може да комбинирате участието си в приложението 
с БАНЕР на сайта 24chasa.bg – 300 x 250 px, 100 000 импресии.
Специална цена – 300 лв. Цените са без ДДС

ЕСТАРТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Никога не губи желание да се образова

Граждански активен е

Носи ежедневно храна на лекарите на първа 
линия, докато бизнесът му е затворен

Връща се в региона от чужбина 
или други градове

Бебетата, родени в търновската болница, 
са над 1000 за 5-а поредна година

Захрани с млади студенти педагози 
училищата в извънредната COVID ситуация

* Профилът е изготвен 
от „24 часа” въз основа 

на проучване

IIПОНЕДЕЛНИК, 22 МАРТ 2021 Г.

Градът в цифри
13-ият по големина
град в България

е Велико Търново.
Жителите му са 68 828 към
края на 2019 г. Разположен
между Дунавската равнина
и Стара планина, той е
основен административен,
индустриален и
образователен център на
региона.

Разположен е по
поречието на Янтра

върху площ от
20,4 кв. км и
хълмовете
Царевец,
Трапезица и
Момина
крепост, които
са били
основни
центрове на

царе и боляри по време на
Втората българска държава.

1090 лв. е
средната

месечна заплата за 4-ото
тримесечие на 2020 г.

2,592 млрд. лв.
е БВП

за 2019 г. В града има
2 икономически зони.

20 общински
училища, 4 държавни и
една профилирана
гимназия, 22 детски
градини.

ВТУ “Св.
св. Кирил и
Методий”
е един от
трите висши
училища в
града. В него
се обучават
студенти в 9
факултета.

Екипите на 4 болници
се грижат за здравето на
великотърновци.

1 млн. туристи
годишно

посещават
многобройните
паметници и
музеи,
наслаждават се
на спектакъла
“Звук и
светлина”,
както и на
уникалния
комплекс
“Самоводската
чаршия”.

Търновецът
- образован,
обича града
си и дарява

за каузи

ботят от разстояние или да
стартират иновативни бизнес
идеи.

За 5-а поредна година бебе-
тата, родени в търновската бол-
ница, са над 1000. Това показва
устойчивост, но и оптимизъм на
фона на повишената смъртност
в пандемията. Инвестира се в
здравеопазване, надграждайки
в инфраструктура, модерна тех-
ника и кадри. Въпреки COVID
кризата новият 7-етажен корпус
на областната болница е пред
завършване, а в него ще има и
хибридна операционна, за да
получават пациенти със съдова
патология качествена медицинс-
ка помощ. Градът

разширява социалните
услуги, насочени
приоритетно към
подкрепа в
домашна среда

Грижи получават над 700 нуж-
даещи се, а за 135 бедни и са-
мотни има безплатен обяд.

Набляга се на образованието
- от яслите до университета.

В санирани и обновени учили-
ща се оборудват STEM лабора-
тории и кабинети, за да са ин-
тересни уроците в уютна и без-
опасна среда. Великотърновски-
ят университет се превърна в
спасителна банка кадри в обра-
зованието. Захрани с млади
студенти педагози училищата с
недостиг на учители в извънред-
ната ситуация. Националният
военен университет разширява
портфолиото си, а в града има и
филиал на Медицински универ-
ситет - Варна, който изпрати
срещу заразата първия си ви-
пуск сестри и акушерки.

В. Търново заедно с Русе и
Габрово ще задават посоката
на развитие в Северен центра-
лен район, смятат от ИПИ.

В целия район делът
на индустрията е
по-голям от средното
за страната

Но за Великотърновска област
в подем е секторът на услугите.
Брутната добавена стойност в
него е 1,474 млрд. лв.

По-добрата вертикална свър-
заност между трите водещи
центъра обаче, както и проби-
вът към Южна България, са
ключови за дългосрочното раз-
витие на района.

ДИМА МАКСИМОВА ва се лично на помощ на въз-
растни, затворени в домовете
си, участва в акции за лечение
на болни деца, носи ежедневно
храна на лекарите на първа ли-
ния, докато бизнесът му е за-
творен. Със 78,7% коефициент
на заетост в групата 15-64 г.
Велико Търново е

абсолютният
рекордьор на
България по заетост
сред активното
население

Това сочи изследването “Регио-
нални профили” на ИПИ.

Туризмът понесе съществен
удар в пандемията, но се зала-
га на развитие на услугите и но-
ви производства с висока доба-
вена стойност.

Като повечето региони у нас
Великотърновска област също е
изложена на тенденцията за за-
старяване на населението. В
последната година обаче стара-
та столица стана предпочитано
място за млади семейства, за-
върнали се от големите градове
и от чужбина. Установяват се,
привлечени от по-добрите въз-
можности за отглеждане и
образование на децата им.

Качествен интернет,
отлична локация,

уреденост им позволява да ра-

� В. Търново чертае
модел на развитие
в Северен
централен район
� За 5-а поредна
година се раждат
повече от 1000 деца

Адаптивен, съпричастен към
нуждаещите се, готов да дарява
за каузи - COVID кризата от по-
следната година добави нови
щрихи в събирателния образ на
търновеца днес.

Той никога не е губил жела-
ние да се образова, закодиран
му е прогресивният дух на пър-
востроителите, но и възрожден-
ското милосърдие и чувство на
принадлежност. Макар да е все
по-критичен по отношение на
жизнения си стандарт, отчита,
че градът става по-удобно мя-
сто за живеене. Граждански ак-
тивен е.

Доброволчеството
не му е чуждо, за да
е чисто и уютно не
само около дома му

Готов е да даде своя принос за
благотворителни каузи. Включ-


