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ПРЕДЛОЖЕНИЕ от ПГ на ВМРО -БНД 
към инвестиционна програма на община Велико Търново за 2023 год.

Уважаеми господа,
предвид наличието на редица значими, нерешени с години проблеми с голямо 

обществено и социално значение, проблеми имащи негативно отражение върху 
облика и името на нашия град, както и недостатъчно изградена инфраструктура 
имаща значение за ежедневието и за развитието на голяма част от нашите 
съграадани, правим следните предложения за включване в инвестиционната 
програма на Община Велико Търново за предстоящата 2023 год :

1. Подготовка и реализиране на реконструкция на музейна сграда 
„Патриаршия“ на хълм „Царевец“ и благоустрояване на музейна 
сграда „  Църква Св. Димитър“ в кв.“  Асенов“ като православни 
храмове за осъществяване в тържествени случаи на канонични 
православни обреди.

2. Изграждане на подпорна стена и ремонт ул. “ Панорамна“
Подпорна стена на ул. „Панорамна“ срещу № 40 , приблизителна 

дължина на подпорната стена -  20 - 25 м , ориентировъчна височина 4 м, обща 
разгърната площ 80 -100  м.

3. Ремонт стълбища от източната страна на ОУ „Д.Благоев“, свързващи ул. 
„Ц. Церковски“ с ул. „Хр. Смирненски“.

4. Рехабилитация ул „Хисарска“ , почистване от растителност, отпадъци, 
експониране, частичен ремонт настилка за привеждане улицата до вид 
подходящ за обособяване на туристически маршрут в гр. Велико Търново 
свързващ крепоста „Царевец“ с кв. „Асенов“.

5. Изграждане кътове за спорт за млади хора в парковете на открито 
Монтиране на 5 бр. Стрийт фитнес комплекс мини с „Тарзан“ / висилка, 
успоредка, шведска стена, хоризонтална стълба/ за монтаж по един 
комплект в парковете в кв. Триъгълника - парк „Колю Фичето“, парк ул 
„Черни връх“ , парк „Марно поле“, парк„Н. Габровски“, парк „Акация“.

Председател на ПГ на ВМРО-БНД:
/ Евгени Коев /


