2
за Велико Търново
Зелен, прогресивен и културен
Програмни точки на „Зелените“ за местни избори 2015 на община
Велико Търново (чернова, версия 1.11)
Ние ще дадем най-доброто от себе си, за да изпълним всяка „зелена“ точка
и ще се борим аргументирано с всичко, което е в разрез със зелената
политика. Тук се нащата конкретно програмни точки за Велико Търново.
1. Намаляване на автомобилния трафик през централната част на града и неговото
пренасочване.
Важно е да се обособи разширена пешеходна зона, както във всички градове с историческа
стойност от ранга на Велико Търново, като се осигури възможност за паркиране – това в
момента е проблем за туристите в града.
В следващите две години да се проведе експеримент като се обособят определени дни и/или
часове, в които да няма автомобилен трафик, или да се обособи зона за ограничена скорост
от 30км/ч, включително за мотори и скутери, както и строг контрол върху това
ограничение на скоростта.
2. Изграждане на 3 спортни площадки от типа „Street workout“.
Две от тях да се намират във Велико Търново: една в градски парк (например парк Дружба)
и една в междублокови пространства в някой квартал, а третата в местността
Ксилифор, която да бъде изградена изцяло от дърво и други естествени материали.
Наличието на подобен вид площадки ще допринесе за по-голямата физическа активност и
по-доброто здраве на местното население, особено сред младите.
3. Активен контрол на eстетиката за града
Изместване на подходящи места на контейнерите за смет, намиращи се в непосредствена
близост до паметници на културата.

Подобряване на естетиката в градската среда съвместно с художници, архитекти,
скулптори (Съюз на българските художници, Съюз на архитектите в България).
Освежаване на сгради и фасади или закриването на рушащите се такива с трансперанти.
Естетизация на автобусните спирки.
Част от общинските обекти (магазини) по главната улица да се отдадат за обществени
дейности.
4. Развиване на „Асенова махала“ за местните хора и туристите
Когато погледнете към „Асенова махала“ от Владишкия мост, ще видите красиво лице
сред очарователни забележителности. Когато обаче погледнете отблизо, ще забележите
лице без живот и липсващи или почернели зъби. С приблизително малки усилия тази част
може да бъде превърната за 4-6 години в най-посещаваното място във Велико Търново,
както за местните хора, така и за туристите, а също и да стане известна в цяла България
и далеч в чужбина. (Добър пример за такъв случай е мястото „Амстердам Норд“, което за
по-малко от 10 години се превърна от мъртва индустриална зона, където се настаняваха
социално слаби, в третото най-посещавано място в света. Въпреки, че е разположен отвъд
голямата река „IJ“, на която няма мост и до там се стига с ферибот или с кола през
тунела, които отнемат по 30 мин път, това по никакъв начин не е затруднило бързото
развитие на "Амстердам Норд").
Галерии, арт студиа, ескпо-кафе, възстановяване на клуб „Таралеж – клуб за културни
инициативи“, къща на киното, музикална къща, магазини и заведения за хранене,
предлагащи здравословни и био продукти, подкрепа на чайна-пекарна „Билкария“, гурме и
деликатесни магазини. Предпазване на квартала от кича на сувенирните магазини, но
допускане на български занаяти.
5. Общински Координатор за намаляване на бедността. Подкрепа на гражданска
инициатива за Банка за храна и социална кухня за хора в нужда. Изграждане на
агенция, която да помага на хората с кредити с цел облекчение/преструктуриране
Наред с грижата за природата, Зелените никога не са забравяли грижата за човека, като
част от нея и неговите права, най-важното от които е правото на добър живот.
Подпомагайки вече съществуващите граждански инициативи и доброволчески организации,
искаме да създадем система за разпознаване на така наречената „скрита бедност“ и да се
насочат усилия, за да се помогне на тези хора да излязат от изолация. По този начин се
постига противопоставяне на отблъскващата туристите гледка на просещи хора и
„ловците на туристи“.
Агенцията, която предлагаме, ще помага чрез консултиране и планиране на личните
бюджети на хората, за да плащат своите дългове възможно най-ефективно. В краен
случай дълговете, както и доходите ще се пренасочват към агенцията, за да оперира тя с
тях, за да води директен диалог с кредиторите.
Назначаване на Общински Координатор за намаляване на бедността.
6. По-строг надзор и глоби за незаконна сеч.
Зелените ще се свържем с „Гората на Картала“, сдружение „Велико Търново за гората” и

други граждански групи, които се борят за опазването на природата в района на Велико
Търново.
Ако се изсече гората, ще има последици, които ще имат пряко отражения върху всички нас,
тя е белият дроб на Търново", категорични са гражданите. Ние, Зелените, подкрепяме
гражданския протест и ще се борим за неговата кауза!

7. Бъдещо развитие на местността Ксилифор като „Зеленото сърце на Велико Търново“
Зеленият Ксилифор трябва да се превърне в място за отдих, спортни дейности и игри през
почивните дни и официалните празници. Например, чрез изграждане на площадка за уличен
фитнес (workout), каквито вече има в други градове на България.
8. План за опазване на квартал „Варуша“
Инвентаризация на исторически и архитектурно ценни сгради и обекти, възстановяване на
улици, ВиК и улично осветление, наредби за строенето нови сгради и използването на вече
съществуващите за запазване на автентичния облик на квартала. Поставяне на въпроса
дали целият квартал да получи статут на архитектурен резерват.
9. Подкрепяне на гражданска инициатива за възстановяване на неделното хоро
10. Присъждане на стипендии за лична заслуга
Стипендия за лица, които са допринесли значително за Велико Търново в областта на
културата, спорта, науката или градското развитие и които поради заболяване,
инвалидност или поради преклонна възраст, трудно могат да осигурят своите разходи за
живот. Стипендията ще бъде под формата на месечно парично обезщетение, което ще се
оценява всяка година на базата на сегашната ситуация. Кандидатури за безвъзмездна
финансова помощ ще се приемат въз основа на инициативен комитет с минимум 12 подписа
за подкрепа.
11. Строг контрол за по-честно и ефективно обслужване на гражданите и вътрешните
процедури, без корупция в общината.
"Зелените" ще отворят пункт за подаване на сигнали за "лоша практика и корупция в
общината" както по интернет, така и по телефон. Всеки сериозен сигнал ще бъде
проверяван. Като съветници, ние обещаваме бърз, пълен и открит достъп до информация в
рамките на общинските структури (като омбудсман на "Зелените"). Трябва да има
адекватен режим на правна закрила за "разобличителите" - хора от самите структури,
които желаят да докладват за корупционни или други лоши практики.

