
ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ  

на територията на община Велико Търново

гр. Велико Търново:

Детски ясли:

1. ДЯ „Щ астливо детство"- ул. „Освобождение" №73 А

2. ДЯ „Мечо Пух" - ул. "Нова техника" №21

3. ДЯ „Слънце" - ул. „Мизия" № 1

4. ДЯ „Пролет" - ул. „Мария Габровска" №5

Детски градини:

5. ОДЗ „Рада Войвода" - ул. „Рада Войвода" №11

6. ОДЗ „Пролет" - ул. „Иван Вазов" №5

7. ОДЗ „Ален Мак" - ул. „Стефан Мокрев"

8. ЦДГ „Евгения Кисимова" - ул. „Освобождение" №31

9. ЦДГ „Соня" - ул. „М омина крепост" №9

10. ЦДГ „Здравец" - ул. „Стара планина" №22

11. ОДЗ „ Св. Св. Кирил и Методий"- ул. „Димитър Найденов" № 24

12. ЦДГ „Райна Княгиня" - ул. „Мария Габровска" №3

13. ЦДГ „Иванка Ботева'1- ул. „ Мария Габровска" №7

14. ЦДГ „Слънце" - ул. „Любен Каравелов" № 47

15. ЦДГ „Първи юни" - ул. „Филип Тотю" №5

16. ЦДГ „Ивайло" - ул. „Вежен"

17. ЦДГ „Слънчев дом" - гр. В. Търново - нова

Паркове:

18. Парк „ Колю Фичето" - 2 бр. /до 3 г. и от 3 до 12 г./ - по регионално развитие

19. Парк в кв. „Бузлуджа"

20. Парк "Никола Габровски" - 2 бр. /горе и център + юг/ - за ремонт

21. Парк „Дружба" - по регионално развитие

22. Парк „Марно поле" - нова

23. Парк „Картала" - за ремонт

24. Парк „Акация" - по регионално развитие

25. Парк „Руски" - 2 бр. /до 3 г. и от 3 до 12 г./ - по регионално развитие

Район „Никола Габровски":

26. ул. „Плиска" - за ремонт

27. ул. „Ниш" - за ремонт



28. ул. „Краков" № 4 В - за ремонт

29. ул. „М агистрална" № 6-8 - за ремонт

30. до хотел „Росица" - за ремонт

31. ул. М армарлийска" № 36 с/у аптечно - за ремонт

32. ул. „Филип Тотю" - ул. "Бойчо Войвода" - за ремонт

33. ул. „България" № 5-7 - за ремонт

34. ул. „Славянска" - ул. „Трети март" №2 - за ремонт

35. ул. „Любен Каравелов" № 34 - за ремонт

Кв. „Колю §ичето":

36. ул. „Илия Янулов" №3 - за ремонт

37. ул. „Оборище" - 4 бр. /№ 2, № 8, № 8МТС и №10/ - за ремонт

38. ул. „Полтава" - 3 бр. - по регионално развитие

39. ул. „Симеон Велики" - 1 бр, - по регионално развитие

Кв. „Акация" и кв. „Картала":

40. ул. „Гео Милев" - нова

41. ул. „Освобождение" № 130 - ремонтирана

42. ул. Алеко Константинов - ул. „Мальовица" - за ремонт

43. ул. „Елин Пелин" № 39 - за ремонт

44. ул. „Черни връх" до боровата горичка - за ремонт

45. ул. „Алеко Константинов" - ул. „Чумерна" - за ремонт

Стара част:

46. площадка над сухата чешма ул. „К. Гайтанджията" - ремонтирана

47. ул. „Работническа" до къща №53 - за ремонт

Кв. „Асенов":

48. ул. „Цар Иван Асен - втори" № 20 - ремонтирана 

Кв. „Света гора":

49. ул. „Григорий Цамблак" - за ремонт 

Кв. „Бузлуджа":

50. ул. "Константин П аница" под бл. 3 - ремонтирана

51. парк „Бузлуджа" - ремонтирана

52. ул. „Сава Моткуров" - за ремонт

53. ул. „Христо Донев" № 11 - за ремонт



Кв. „Зона В"

54. ул. „Тодор Иванов" - за ремонт 

Кв. „Чолаковци":

55. ул. "Райна Княгиня" №1 - за ремонт

56. ул. „Райна Княгиня" №5 - ремонтирана

Спортни площадки:

ул. „Драган Цончев" 
ул. „П лиска“
фитнес уреди на открито ул. „Симеон Велики“ 
фитнес уреди на открито парк Дружба

Населени места:

Детски площадки в детски градини и ясла в населените места:

1. ДЯ „Зорница" - гр. Дебелец , ул. П.АДазнев'' №2

2. ЦДГ „П ламъче" - гр. Дебелец

3. ЦДГ "Надежда" - гр. Килифарево

4. ЦДГ "Вяра Надежда и Любов" - с. Ресен

5. ЦДГ - с. Самоводене

6. ЦДГ "Мечо Пух" - с. Беляковец

7. ЦДГ - с. Шемшево

8. ЦДГ - с. Присово

9. ЦДГ - с. Водолей

10. ЦДГ - с. Балван

11. ЦДГ - с. Церова кория

Детски площадки на общински терени в населените места:

1. с. Шереметя /ремонтирана/

- 1 бр. детска площадка в общинско свободно пространство, в парк за отдих

2. с. Балван /ремонтирана/ - старите съоръжения са освежени, с настилка

- 1 бр. детска площадка на общинско свободно място

3. с. Нацовци

- две места монтирани детски люлки

4. с. Вонеща вода /ремонтирана/ - към старата, освежени цветове, ремонт на 

съществуващите и нова настилка

- в читалище ” Просвета"



5. с. ТТрисово - /към стара площадка през 2012 г. са добавени нови съоръжения, ограда и 

настилка/

- Централен парк

- На площадно пространство - ремонтирана

6. с. Шемшево - 2013 г., с настилка, дрение

- в селския парк

7. с. Малки Чифлик /за ремонт/

- Една детска площадка в общинско свободно пространство

8. с. Беляковец / ремонтирани/ - /към съществуваща през 2012 г. са добавени нови 

съоръжения с ударопоглъщащ а настилка/

- 2 бр.в близост до центъра на селото

9. с. Хотница

- в детския кът на центъра на селото

10. с. Арбанаси / ремонтирана/ - проект по ТТУДООС, с настилка и нови детски съоръжения

- в парка в центъра на селото

гр. Килифарево

11. „Хаинбоаз" № 20 /кв.52/

12. „Ал. Стамболийски

13. до кв. 28

14. ул. „Г. Димитров" до Младежки дом 

гр. Дебелец

15. ул. "Ангел Кънчев" №2

16. м/у ул. "Христо Ботев" № 83 и ул. "Работническа" №33

17. ул. "Иван Вазов" № 44

18. на пресечката м/у ул. "Работническа" №1 и ул. "Христо Ботев" № 45

19 .уг ."Кръстьо  Борисов"

20. в парка пред сградата на Кметство гр. Дебелец /Местни инициативи 2013 г., без

настилка/

21. Оборище 22 - север и юг

22. с. Ресен - съществуващи детски площадки

23. с. Велчево - ремонтирана

24. с. Миндя - ремонтирана

25. с. Ново село - нова /по програма Местни инициативи 2012 г. с виза за проектиране, 
разрешение за строеж, открита, действаща, с ударопоглъщаща настилка/



26. с. Церова кория - нова /по програма Местни инициативи 2013 г. с виза за проектиране, 
открита, действащ а, с ударопоглъщаща настилка/

27. с. Леденик - нова /по програма 2012 г., с настилка/

28. с. Пчелище - ремонтирана /към старата площадка е прибавено ново съоръжение, ограда
и настилка през 2013 г./

29. с. Самоводене - нова /по програма Местни инициативи 2013 г. остава да бъде 
довършена с монтирането на новите детски съоръжения през 2014 г., с виза за проектиране, 
разрешение за строеж, с ударопоглъщаща настилка/

Стари площадки, освежени с цветове, отремонтирани, за да бъдат действащи през 
201?:

1. с. Големани
2. с. Велчево
3. с. Хотница
4. с. Шереметя
5. с. Миндя

гр. Килифарево - /ремонт на стари съоръжения, без настилка/

Изгр-тени ф итнес уреди на открито:

гр. Килифарево 

с. Бейяковец 

с. Арбанаси

Дете 1 площадки за демонтаж в гр. В. Търново:

1. ул. „Любен Каравелов" №38
2. у, , „Възрожденска" № 15-17
3. ул. „Славянска" с/у пицария „Каза мия" ул. „Никола Габровски" №32
4. ул. „Страцин" №8
5. к „Картала" -Данон ул. „Моско Москов"
6. ул. „Константин Паница" над бл.10
7. у ;-,. „Райчо Николов"
8. у. „Мария Габровска" №9
9. ул. „Георги Бакалов" №2
10. ул. „Илия Янулов" №1
11.) :. „Ангел Кънчев" №8
12. \ '. „Филип Симидов"
13. ул. „Ален Мак" № 2-4
14. ул. „Ниш“ №10
15. у;.. „Краков" №12


