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До кмета на Община Велико Търново i

Инж. Даниел Панов 

До Дирекция

Предложения към Инвестиционната програма на Община Велико Търново за
2023г.

От Димитър Чолаков и Михаил Михалев -  общински съветници от групата на 
„БСП за България, АБВ и Движение 21“ във ВТОбС

С цел подобряване условията на живот за съгражданите ни, както и по- 
благоприятни условия за бизнеса, се надявам при изготвянето на Инвестиционната 
програма да бъдат заложени средства за осигуряване на устойчивото доизпълнение на 
започнатите, но недовършени обекти, предложени от Димитър Чолаков в 
инвестиционната програма 2022, за да бъдат приключени през настоящата година:

1. Облагородяване и осветяване на двата разклона от Републикански път 1-4 (София- 
Варна) към с. Леденик. Първи разклон, при км. 108 и втори разклон (намиращ се на 
стотина метра от Леденик), при километър 106+110, до км 106+160.

Отправям това предложение със загриженост за безопасността и здравето на 
многото пътуващи и на многото преминаващи пеш хора, работещи в този район, 
който все повече се развива като своеобразна индустриална зона. Пешеходци се 
движат край пътното платно и често в сумрака е трудно да бъдат забелязани от 
водачите на МПС. Това е сериозна предпоставка за фатални инциденти.

А наред с повишената сигурност, взимайки пример от участъка между Западна 
промишлена зона и с. Ш емшево, можем да отчетем също и повишен 
инвестиционен интерес, след като той бе облагороден и пътят бе осветен.

Вторият разклон към Леденик пък е участък от пътя с голяма концентрация на ПТП 
и подобна мярка би била чудесна превенция срещу тежки произшествия. Трафикът 
там е много натоварен -  както към базата на „Пътни строежи“, към новите заводи 
на „Екстрапак“, така и от жители на самото населено място.

2. Рехабилитация на моста над р. Янтра между селата Леденик и Ш емшево.

А също и предложените от Д имитър Ч олаков, М ихаил М ихалев и В алерия-Тереза 
Дончева:

3. Обособяване на места за паркиране в гр. В.Търново ул. "Полтава", в участъка от 
кръстовището на Беляковско шосе до пешеходния подлез. Става въпрос за зелените



площи между ул. "Полтава" и бул. "България" в посочения участък, където и сега е пълно 
със спрели автомобили. Да се предвидят средства за обособяване на паркоместа "на 
диагонал", като за целта се направи малко разширение на платното. Да се съобрази още в 
този, предварителен етап, разширението да позволява последващо обособяване на парко
места, с подход от бул. “България”.

Квартал "Колю Филето" има крещяща нужда от парко места, В тази връзка 
предлагаме също така да се направи маркировката в целия квартал, така, че да е 
ясно указано къде може да се паркира, за да е възможно нормалното преминаване 
по улиците в този квартал.

4. Да бъде завършено полагането на настилка на улиците “Народни Будители” в участъка 
от „Лидьл“, до ул. “Народни Будители” 33; ул. “Козлодуй” до ул. “Мармарлийска”; 
Междублоковото пространство пред ул. „Симеон Велики” 6, между четирите входа от “В” 
до “Е” .

Към инвестиционната програма за 2023п да бъдат добавени следните обекти:

1. Полагане на маркировка в целия град и поддържането и в адекватно състояние през 
цялата година,

2. Укрепване и обезопасяване на подпорния зид след входа на Старата болница, на ул. 
“Бузлуджа”.

3. Ремонт на ул, “Сергей Румянцев” от №28 до №63. В този участък ремонт не е правен 
повече от 40г., ул. “Димитър Благоев”, ул. “Пейо К. Яворов”, ул. “Мармарлийска”, която 
след множеството аварии на ВиК е в много лошо състояние, ул. “Цар Калоян” и 
обособяване на парко-места.

4. Ремонт на всички 5 подлеза във Велико Търново: хидроизолация, осветление, 
видеонаблюдение, настилки.

5. Стълбището между ул. “Димитър Найденов” №33 и ул. “Теодосий Търновски” №19.

Няма съмнение, че това ще подобри съществено условията на живот за жителите в 
тези райони.

С уважение^

Димитър Чолаков, Михаил Ми&алев


