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До г-н Мариян Маринов
Директор на Дирекция „Бюдж ета  финанси^-----
На Община Велико Търново
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Предложения към Инвестиционната програма на Община Велико Търново
за 2023г ---------— =--------- -

От: Деян Куздов -  общински съветник към ВТОБС

През последните години във Велико Търново се изградиха или бяха ремонтирани 
множество детски площадки, предназначени за игра на най-малките деца (до 7год 
възраст). Все повече се усеща нуждата, сред подрастващите, от изграждане на спортни 
площадки за масов спорт -  футбол, волейбол, баскетбол и др. На територията на гр. 
Велико Търново има изградени и функциониращи, но се нуждаят от ремонт.

Следвайки логиката на гореизложеното предлагам следните обекти да бъдат включени в 
Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2023г:

1. Ремонт и възстановяване на вече съществуващи спортни площадки за
футбол/баскетбол/волейбол:
- ул. Георги Измирлиев 8 -  възстановяване на заграждения, полагане на 

подходяща настилка, поставяне на спортни съоръжения;
- ул. Плиска 3 -  полагане на подходяща настилка, подмяна на спортни 

съоръжения;
- ул. Драган Цончев 12 -  възстановяване на заграждения, полагане на подходяща 

настилка, подмяна на спортни съоръжения;
- ул. Капитан Петко Войвода 38 -  възстановяване на заграждения, полагане на 

подходяща настилка, възстановяване на спортни съоръжения;

За горепосочените обекти има изготвени количествено-стойностни сметки от ОП
„Спортни имоти и прояви".

С цел подобряване качеството на живот, сигурността и превенция от бедствия и аварии в 
малките населени места в Община Велико Търново, предлагам в Инвестиционната 
програма на Община Велико Търново за 2023г да бъдат включени следните обекти:

2. Изграждане на система за видеонаблюдение в селата Големаните и Нацовци. Тези 
населени места са единствените в района, в които към настоящия момент няма 
монтирани камери.



3. Възстановяване на разрушения мост над р. Белица, който е подход към 
Килифаревския манастир.

4. Основно почистване на коритото на р. Белица от Килифаревския манастир до 
последната къща в с. Нацовци.

5. Отвеждане на дъждовните води в с. Големаните, идващи от местността Бутора към 
основните асфалтирани улици, които към момента рушат асфалта и наводняват 
частни имоти.

Дата 28,02.2023г С уважение:


