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УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

През изминалия мандат 2011 – 2015 г. свършихме много съвместна работа, 

благодарение на която градът видимо се промени. През тези години работихме заедно в 

открит диалог. Дори и когато имаше спорове по различни въпроси, сме се стремили да 

чуем максимално много мнения и да изберем най-работещото решение. 

И резултатите не закъсняха. Средствата, които осигурихме чрез европейските 

програми, надвишават десетки пъти възможностите на общинския бюджет. Насочихме 

максимално усилията си към еврофондовете не само защото те дават свеж финансов 

ресурс, а и защото сме противници на взимането на дългосрочни кредити, чрез които да 

изпълняваме инвестиционните си намерения.  

В края на мандата общината е финансово стабилна, с добър кредитен рейтинг и 

с перспектива, която гарантира стабилност и силно икономическо развитие.  

Бяха преодолени тежки инфраструктурни проблеми. Поставена е добра основа, 

за да може през следващия мандат да се продължи в тази посока и да живеем в една 

подредена община. 

Добрата инфраструктура във всички сфери създава устойчивост за десетки 

години напред. Така Стара Загора ще е привлекателна за инвеститорите, младите хора 

ще остават тук, за да се образоват, да работят и да създават семейства.Изготвянето на 

европроектите е стратегически фактор и през следващия програмен период 2014 – 2020 

г. Затова общината има максимална готовност да кандидатства във всеки един момент с 

качествени проекти и да ги реализира успешно.  

В мандатния отчет, който ви представяме, е включено всичко по-значимо за 

периода от ноември 2011 до септември 2015 г.  

Благодаря на всички за подкрепата, защото темпът на развитие на Стара Загора 

е резултат от съвместната ни работа и цялата обществена енергия!  

 

 

ЖИВКО ТОДОРОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА  
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ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ 

 

Община Стара Загора е в стабилно финансово състояние 

През четирите години от мандата общинското ръководство се придържаше към 

основните принципи, залегнали в Програмата за управление на община Стара Загора за 

2011-2015 година – законосъобразност и целесъобразност при управление на 

бюджетните средства и средствата от Европейския съюз, финансова стабилност и 

дисциплина, откритост и прозрачност в управлението на процесите. Провежданата 

финансова политика бе съобразена с потребностите на местната общност, от една 

страна и възможностите за генериране на собствени приходи и привличане на 

европейски средства. За периода 2011-2015 година община Стара Загора е сред 

финансово най-стабилните общини в страната. Постижение, дължащо се на 

балансираността на приеманите бюджети – планиране на реалистични приходи, на 

умерени разходи, ниска дългова тежест и минимален риск.  

Общината заема водещо място в класацията на общините, изготвена на база на 

разработената от Министерство на финансите методика за оценка на финансовото 

състояние на общините. Чрез методиката се отчитат четири основни типа показатели – 

финансова самостоятелност, финансова устойчивост (бюджетна стабилност), в т. ч. 

степен на задлъжнялост – дългосрочна и краткосрочна,  ефективност на управлението 

на ресурсите и инвестиционна активност. Целенасочените ни усилия за провеждане на 

консервативна финансова политика бяха оценени и общината е определена като 

финансово предсказуема и добре балансирана. По отношение на управлението на 

бюджета общината се характеризира с висока фискална автономност и умение да 

покрива разходите си чрез собствени средства. Нивото на прозрачност и надежност на 

финансовата информация е високо и се асоциира с навременни, изчерпателни и добре 

контролирани финансови отчети.  

 

Подобряване на събираемостта на местните данъци, такси и глоби 

 

Един от основните фактори за успешното реализиране на целите, залегнали в 

Програмата за управление на община Стара Загора за 2011-2015 година, е ресурсното и 

финансово обезпечаване на тези цели. Планираните приходи по годишните бюджети на 

общината са изпълнени. Отчетените приходи по касовото изпълнение на бюджетите на 

общината са както следва:  за 2011 година  - 80 077 хил. лв., за 2012 година – 85 310 

хил. лв., за 2013 година - 100 282 хил. лв., за 2014 година – 103 684 хил. лв. и към 

30.06.2015 година – 57 480 хил. лв., или 57.31% спрямо годишния план. Като цяло през 

периода общината е увеличила собствените си приходи от 30 440 хил. лв. за 2011 г. на 

34 759 хил. лв. за 2012 г., 35 101 хил. лв. за 2013 г. и 42 579 хил. лв. за 2014 г. Средният 

темп на нарастване е 12.16 на сто, като отчетеният ръст за 2014 година спрямо 2011 

година е 39.88 на сто.  

Постъпленията от местни данъци също бележат тенденция на увеличение. 

Събраните приходи от данъци върху недвижимите имоти,  превозните средства, при 

придобиване на имущество по дарения и възмезден начин и други данъци за 2011 г. 

възлизат на 12 558 хил. лв., за 2012 г. -  13 982 хил. лв., за 2013 г. – 14 676 хил. лв. и за 

2014 г. – 18 569 хил. лв. Един от факторите, допринасящ за благоприятната тенденция, 

е фактът, че в общината е обособен отдел „Местни данъци и такси“, чиято основна 

дейност е свързана с предприемането на мерки за повишаване събираемостта на 

местните данъци и такса битови отпадъци. Постигната е висока събираемост на 

местните данъци, такси и глоби и е ограничена тенденцията за нарастване на 

несъбраните вземания.  
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Мерки за увеличаване на събираемостта 

Извършени са проверки за неплатени в срок задължения по 50 000 партиди, за 

което са съставени 50 000 акта за установяване на задължения по декларации. След 

издаване, връчване и влизане в сила на актовете са изпратени около 33 000 покани за 

доброволно изпълнение.  

Образувани са 3586 бр. изпълнителни дела за сума в размер на 4 912 561 лв. 

Събраните суми по изпълнителните дела са 2 074 193 лв.  

Въведена е бонусна система при прием в детските градини, даваща повече точки 

при липса на задължения за местни данъци и такси, чрез която допълнително се 

повишава събираемостта. 

Разработен и внедрен е сайт за проверка на задълженията за местни данъци и 

такси, който до голяма степен улеснява лицата при проверка и плащане на 

задълженията.  

В годишните съобщения за дължимите местни данъци и такси е въведена 

практика да се излага кратък отчет на изпълнени проекти и начин на разходване на 

данъците, което до голяма степен създава положителни нагласи за плащане в 

данъкоплатците. 

В бюрата за местни данъци и такси са инсталирани ПОС терминални устройства, 

даващи допълнителна възможност за картови разплащания.    

 

Стриктен контрол при изразходване на публични средства 

 

Със средства от общинския бюджет са обезпечени както законовите отговорности 

на общината, така и определените приоритети от управлението на общината. За 

периода 2011-2015 година чрез провежданата разходна политика сме търсили 

оптимално разпределение на средствата съобразно дефинираните приоритети, от една 

страна, и балансираност на общинския бюджет - от друга. Общината няма просрочени 

задължения към доставчици и контрагенти.  

Отчетените разходи по бюджета на общината за 2011 година възлизат на 76 559 

хил. лв., за 2012 година – 75 760 хил. лв., за 2013 година – 94 272 хил. лв., за 2014 

година – 93 316 хил. лв. и към 30.06. 2015 година - 44 163 хил. лв., или 44.03% от 

планираните за година разходи. 

 

Капиталови разходи 

 

Усвоените средства от инвестиционната програма на Община Стара Загора през 

2011 г. възлизат на 5040 хил. лв., или 1/3 от разчетените разходи, като средствата от 

европейски програми са в размер на 134 хил. лв.  

През 2012 г. общината е изразходила 6161 хил. лв. от заложените 19 455 хил.лв. 

Финансирането на инфраструктурните обекти през 2012 г. с европейски средства е 5634 

хил. лв., което е 91,45% от всички разходи.  

С актуализираните промени, извършени в капиталовите разходи за 2013 г., 

инвестиционната програма на Община Стара Загора достига 30 415 хил. лв., а 

изпълнението 26 848 хил. лв., или 88,27% от предвидените средства. Относителният 

дял на усвоените средства по европейски програми е 47,31% от общите капиталови 

разходи, или 12 703 хил. лв.  

През изминалата 2014 г. планираните капиталови разходи на Община Стара 

Загора достигат 43 463 хил. лв., а изпълнението - 41 980 хил. лв., или близо 97%. 

Европейското финансиране в инвестиционната програма е 29 548 хил. лв., което е 

70,31%.  
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Политика по дълга 

През изминалите четири години състоянието на дълга в Община Стара Загора е 

следното: 

 Облигационен заем - с подписването на договора на 31.05.2005 г. Община Стара 

Загора емитира облигации в размер на 5 млн. лв. с погасителен срок от 120 

месеца. Кредитът е отпуснат и усвоен през юли 2005 година, като реалното 

погасяване на главницата започва през 2011 година. През всяка една от 

следващите четири години общината превежда на облигационерите по 1 000 000 

лева за погасяване на главницата, както и придружаващите ги лихви и такси в 

размер на близо 611 000 лв., разпределени според погасителния план за този 

период. През 2015 година облигационният заем е погасен. 

 Заеми от фонд ФЛАГ ЕАД 

На 11.06.2012 г. е подписан Договор № 253 за 3,5 млн. лв. и Договор № 254 за 

694 519 лв. за предоставяне на краткосрочен кредит от ФЛАГ ЕАД за финансиране 

на допустими разходи за изпълнението на следните проекти: 

 „Подобряване на физическата и жизнена среда на кв.“Железник“ град Стара 

Загора“ 

 „Превръщане на културно-исторически паметници от античния период на Стара 

Загора в туристическа атракция“ 

 „Подготовка на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град 

Стара Загора“ 

 Общият размер на усвоените средства от двата кредита е 4 076 907 лв. 

Договор № 253 е погасен и приключен предсрочно на 12.06.2014 г., като лихвите и 

таксите, изплатени за целия период, възлизат на 110 116 лв. 

 Кредитът по Договор № 254 се погасява на равни месечни вноски по 15 000 лв. 

Погасителните вноски до месец май 2015 г. са в размер на 435 хил. лв., а лихви и 

такси - 39 258 лева. Остатъкът за погасяване е 141 907 лева. 

 На 29.07.2013 г. бе подписан Договор № 443 на стойност 1 660 000 лв., 

предназначен за финансиране и рефинансиране на извършени допустими 

разходи за изпълнението на одобрен проект „Деинституционализация на деца в 

риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип в 

Община Стара Загора. Срокът на кредита е 17 месеца, като пълното погасяване 

на заема е извършено месец по-рано. Лихвите и таксите по кредита са в размер 

на 45 560 лв. 

 На 29.07.2013 г. бе подписан Договор № 444 на стойност 2 400 000 лв., 

предназначен за финансиране и рефинансиране на извършени допустими 

разходи за изпълнението на одобрен проект „Модернизиране на отделение по 

лъчелечение към Комплексен онкологичен център-Стара Загора. Срокът на 

договора е за 15 месеца, но погасяването е извършено в пълен размер 5 месеца 

по-рано. Начислените и изплатени лихви и такси за ползвания кредит са в 

размер на 35 868 лв. 

 На 04.11.2014 г. бе сключен Договор № 680 в размер на 5 000 000 лв., 

предназначен за финансиране и рефинансиране на извършени допустими 

разходи за изпълнението на одобрен проект „Интегриран воден проект за Стара 

Загора“. Крайна дата за погасяване на кредита е 31.03.2016 г. Усвоената сума 

към месец май 2015 г. е 3 904 895 лв. Все още няма погасяване по главницата, 

като съгласно погасителния план издължаването ще се случи в последния месец 

от срока на договора. Лихвите и таксите, платени към този момент, са 44 535 лв. 

 Всички кредити, финансирани от „Фонд за органите на местното 

самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, са обезпечени по реда на Закона за 
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особените залози с особен залог върху настоящи и бъдещи вземания от трети 

лица, представляващи настоящи и бъдещи собствени приходи за Община Стара 

Загора.  

  Банкови кредити 

На 30.05.2005 г. е подписан Договор № 3 на стойност 5 000 000 лв., със срок на 

издължаване 10 години. За периода месец ноември 2011 г. – месец март 2015 г. Община 

Стара Загора е погасила главница за общо 1 000 000 лв., а по лихви и такси - 30 579 лв. 

Кредитът е погасен 8 месеца по-рано.  

 Кредити по Фонд “Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ 

На 29.07.2013 г. са подписани четири договора за кредит между Община Стара 

Загора и фонд “Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ за финансиране на 

проекти на обща стойност 968 676 лв.: 

 Енергийно ефективна реконструкция на СОУ “Максим Горки“ – 232 349 

лв. 

 Енергийно ефективна реконструкция на V ОУ “Митьо Станев“ – 350 713 

лв. 

 Енергийно ефективна реконструкция на ЦДГ № 20 „Мир“ – 151 000 лв. 

 Енергийно ефективна реконструкция на ЦДГ № 7 „Светулка“ – 234 614 

лв. 

Срокът на договорите е 60 месеца, като изплащането се извършва на равни месечни 

вноски. Главницата, изплатена до момента, е 340 274 лв. Разходите за лихви и такси са 

в размер на 70 572 лв. 

 Кредити по Регионален фонд за градско развитие: 

 На 15.02.2013 г. е подписан тристранен договор между Регионален фонд за 

градско развитие, „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД и Община Стара Загора 

за финансиране на инвестиционен проект за реконструкция на Централен 

градски пазар на гр.Стара Загора. Стойността на градския проект е 2 760 000 лв., 

а погасителният план е разпределен на 139 месечни равни вноски, като пълното 

изплащане на кредита трябва да приключи на 25.08.2025 г. Плащания по кредита 

възлизат на 453 081 лв., като за погасяване на главница са платени 246 260 лв., 

съответно 206 821 лв. за лихви. На 13.12.2015 г. е подписан анекс към договора, 

с който  се променя стойността на заема от 2 760 000 лв. на 2 660 000 лв.  

 На 28.01.2015 г. е подписан тристранен договор между „Регионален фонд за 

градско развитие“, „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД и Община Стара Загора 

за финансиране на инвестиционен проект за реконструкция, модернизация и 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на покрит общински 

плувен басейн в гр.Стара Загора. Стойността на градския проект е 1 980 185 лв. 

Срокът за връщане на главницата е разпределен съгласно погасителен план на 

120 равни месечни вноски или по-конкретно последната дължима вноска е на 

25.03.2026 г. Изплащането на заема ще започне през 2016 година. 

За периода 2011 – 2015 г. Община Стара Загора погасява задълженията си към 

кредитните институции точно, навременно и коректно съгласно договорните 

отношения с кредиторите и изготвените погасителни планове.  

Общината няма просрочени вноски и забавени плащания, като някои от кредитните 

задължения са погасявани предсрочно. Изготвените отчети за състоянието на 

общинския дълг през годините доказват стабилното финансово състояние на Община 

Стара Загора и възможността й да обслужва безпроблемно кредитните си вноски по 

заемите.  

Съгласно чл.12, ал.1 от ЗОД годишният размер на плащанията по дълга през 

годините е:  
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 2011 г. – 4,87 % 

 2012 г. – 4,16 % 

 2013 г. – 3,80 % 

 2014 г. – 4,37 % 

 

Общински търговски дружества 

 
 „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД – участие в два европроекта:  

   През 2013 г. община Стара Загора кандидатства по Оперативна програма 

„Околна среда 2007 – 2013 г.” по проект „Прилагане на мерки за подобряване 

качеството на живот в градовете Стара Загора, Бургас, Плевен и Варна, за доставка на 

подвижен тролейбусен състав за нуждите на обществения градски транспорт“. На 

13.09.2013г е подписан договор между общинското дружество „Тролейбусни превози“ 

ЕООД и  спечелилия конкурса по ЗОП,  производителя – чешката компания ШКОДА – 

ЕЛЕКТРИК АД, за доставка на 8 броя тролейбуси на обща стойност 7 474 800 лева. 

Тролейбусите бяха доставени до 30.11.2014 г., като със стойността им бе увеличен 

капиталът на дружеството.  

 През 2011 г. общинското търговско дружество „Тролейбусни превози“ ЕООД 

кандидатства по оперативна програма „Регионално развитие” по проект 

„Модернизиране и развитие на устойчив градски транспорт в Стара Загора”.  Проектът 

е на стойност 28 903 503 лв. и включва: доставка на 14 броя тролейбуси, рехабилитация 

на контактна мрежа, захранващи кабели, стълбове, рехабилитация на 4 броя 

токоизправителни станции, доставка на авариен автомобил, рехабилитация на сервиз и 

автомивка.  

 Изпълнението на проекта започна през 2014 г. До 30.06.2015 г. е извършена 

рехабилитацията на въздушно контактната мрежа, ремонт на сградите на „Сервиз“ и 

„Автомивка“, рехабилитация на 4 броя токоизправителни станции, а на 01.06.2015 г. е  

доставен аварийният автомобил. Съгласно сключения договор с фирмата доставчик 

„Соларис“ – Полша, от 01.08.2015 г. започва доставката на тролеите, като до 14.09.2015 

г. ще бъдат доставени  всичките 14 броя тролеи.   

 През 2011 г. "Комплексен онкологичен център - Стара Загора" ЕООД 

кандидатства по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 г. – 2013 г. – 

„Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на общински лечебни заведения 

в градските агломерации“, по проект „Модернизиране на отделение по лъчелечение“ 

към „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД. Бенефициент на проекта 

е Община Стара Загора. Общият размер на проекта съгласно договор за безвъзмездна 

финансова помощ възлиза на 6 770 801 лева, което включва  разширение на отделение  

по лъчелечение,  с изграждане на помещения и оборудването им с високотехнологична  

апаратура за лъчелечение. На 31.01.2012 г. бе подписан Договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ между Община Стара Загора – бенефициент и 

Министерство на регионалното развитие и благоустройство – Управляващ орган на 

ОПРР – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“. Срокът за 

изпълнение на проекта бе 24 месеца.  След определянето на изпълнител на проекта по 

ЗОП през месец март 2013 г. започна изграждането на обекта, като на 20.01.2014 г. 

отделението по лъчелечение бе официално открито. Със стойността на проекта бе 

увеличен капиталът на дружеството  чрез апортна вноска. 

 Общинското дружество „Мересев” ЕООД през 2013 г. и 2014 г.  кандидатства по 

проекти, финансирани 100% от Агенция за хора с увреждания, и спечели два проекта: 

 Проект на стойност 70 хил.лв. за нови шевни машини в шивашкия цех.  
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 Проект на стойност 90 хил.лв. за закупуване на широкоформатен принтер 

за печат върху текстил. 

Придобитите нови машини доведоха до подобряване качеството на шивашките 

услуги, повишаване на конкурентоспособността на дружеството, гарантиране на 

финансовата и икономическата му стабилност, както и постигане на неговата основна 

цел - поддържане на работни места и реализация на хора в неравностойно положение. 

За периода 2012 - 2015 година, съгласно взети решения от Общински съвет, 

Община Стара Загора е превела от общинския бюджет на общинските търговски 

дружества средства в размер на 205 хил. лв, както следва: на ДКЦ ЕООД за медицинска 

апаратура, 21 хил. лв., за дофинансиране на медицинска дейност на ЦКВЗ ЕООД - 30 

хил.лв. и на СБАЛПФЗ ЕООД – 130 хил.лв., на Обредни дейности за закупуване на 

катафалка - 30 хил. лв., и на „Дентален център“ ЕООД за ремонта  на сградата – 25 хил. 

лв. 

През 2013 и 2014 г. поради изтичане срока на договорите за управление на 

управителите на общинските търговски дружества, съгласно взети решения на 

Общински съвет Стара Загора, се проведоха конкурси за избор на управители на 

дружествата.   

 

Провеждане на широко обществено обсъждане преди приемане на бюджета на 

общината  

 

Преди приемането на бюджетите на община Стара Загора за 2012, 2013, 2014 и 

2015 година бяха проведени обществени обсъждания чрез срещи с участието на 

общински съветници, ръководители на бюджетни звена, синдикати, представители на 

медии, неправителствени организации, бизнеса и граждани. Включването на широк 

кръг от организации и граждани  във формирането и реализирането на местна политика 

ни дава възможност за контрол и оценка на ефективността на управлението, което от 

своя страна подпомага приемането на по-добри решения, подкрепяни от обществото 

или тяхното своевременно коригиране.  

С решение на Общински съвет са определени 69 разпоредители с бюджет от по-

ниска степен по бюджета на Община Стара Загора, в т. ч. 65 второстепенни и 4 

третостепенни разпоредители с бюджет. Въведена е системата на „делегирани 

бюджети“ в 33 общински училища, 27 детски градини, Регионален исторически музей, 

Регионална библиотека и Художествена галерия. Разпоредителите с бюджет от по-

ниска степен разполагат с повече оперативни правомощия по отношение на съставяне 

на бюджета и разходване на средствата и по този начин могат да провеждат 

самостоятелна политика. Разширяване процеса на децентрализация на ниво община е 

насочено към подобряване на ефективността при управление на финансовия ресурс в 

интерес на заведенията за услуги, постоянно подобряване качеството на 

предоставяните публични услуги, съответстващи на потребностите на гражданите, като 

основната ни цел е повишаване удовлетвореността на потребителите на услуги. 

 

Стабилизиране и повишаване на кредитния рейтинг на община Стара Загора 

 

През годините общината поддържаше стабилен дъргосрочен кредитен рейтинг BB+, 

потвърден от една от водещите в света международни рейтингови компании -„Стандарт 

енд пуърс“. В одитните доклади на агенцията е записано, че Община Стара Загора 

показва добро изпълнение на бюджета, изцяло в съответствие с прогнозите за развитие 

на града. Според оценките на одиторите общината ще бъде в състояние да посреща 

инфраструктурните си нужди при постепенно натрупване на дълг, без да  отслабва 
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стабилността на текущата си ликвидност. След последната годишна среща по 

акредитацията на общината представителите на агенцията са записали в одитния 

доклад, че очакват финансовите показатели на общината да се подобрят през 2014-2016 

година. Положителната перспектива отразява реалната възможност за преразглеждане в 

посока нагоре на оценката за финансовото управление на общината, ако тя продължава 

да се придържа към консервативна финансова политика с ниска дългова тежест.  
Основна предпоставка за постигане на целите е планирането, управлението и 

отчитането на публичните средства. Изградената система за финансово управление и 

контрол, стратегия за управление на риска, вътрешни правила и процедури са гаранция 

за  ефективен контрол върху разходването на публични средства в съответствие с 

принципите за добро финансово управление, законосъобразност и прозрачност.   
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УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ 
 

Работа по национални и европейски проекти: 

I. Национални програми: 

 
1. Програми за временна заетост, насочени към осигуряване работа на 

безработни лица:  

 Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”, 

Агенция по заетостта на Министерство на труда и социалната политика 

 Регионални програми, финансирани от МТСП 

 Обучение и заетост по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  

 Дейности: Осигуряване на временна заетост за безработни лица за: 

 дейности по ремонт и обновяване, затревяване, зацветяване и поддържане 

на детски площадки, градинки, паркове, междублокови пространства, 

стадиони и спортни игрища 
 неотложни дейности за преодоляване и предотвратяване на възникнали 

аварийни и бедствени ситуации: опесъчаване на улици, пътища и площади; 

почистване на сняг и лед по улици и пространства; отпушване на 

канализационни улични шахти 
 информатори, екскурзоводи, помощен персонал в Регионален исторически 

музей - Стара Загора, и Регионална библиотека „Захарий Княжески” 

От 2011 до 2015 г. са разкрити общо 661 работни места за трайно безработни 

лица и лица на социално подпомагане, с ниска квалификация, на стойност 198 274 лв.  

2. Проект „Красива България”, МТСП: 

 В периода 2011 – 2015 г. са изпълнени 5 проекта на обща стойност 1 824 714 

лв. за ремонт и обновяване на: 

 Дом за възрастни с физически увреждания в Стара Загора – II етап, на стойност 

499 969 лв.; 

 Дом за възрастни хора в с. Старозагорски минерални бани на стойност 519 999 

лв.; 

 Създаване на Център за временно настаняване 

на бездомни лица в гр. Стара Загора, на 

стойност 206 120 лв.; 
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 НЧ „Св. Климент Охридски” -  гр. Ст. Загора, на стойност 298 625 лв.; 

 

 

 ЦДГ № 10 „Светлина“, на стойност 300 000 лв. 

 

 

3. Проекти с финансиране от Агенцията за хора с увреждания към МТСП:  

3.1. Дейност: монтиране на 

рампа за придвижване на хора 

с физически увреждания на 

входа на Регионална 

библиотека „Захарий 

Княжески”, за подобряване 

на достъпа до библиотеката и 

осигуряване на равни условия 

за всички потребители.  

 Обща стойност: 10 000 

лв.  

 Период на изпълнение: 

2013 г.  

3.2.  Дейност: 

монтиране на асансьор в 
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Регионална библиотека „Захарий Княжески” в Стара Загора за осигуряване на 

достъпна среда до библиотеката.  

 Обща стойност: 40 000 лв.  

 Период на изпълнение: 2014 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Национален доверителен екофонд 

Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ №4 „Бреза”, 

XIII ОУ „Паисий Хилендарски” и ОУ „Георги Райчев” в Стара Загора”  
 Обща стойност: 2 395 781 лв.,  от които 359 367 лв. съфинансиране от 

Общината. 

 Проектът е одобрен и е на етап сключване на договор при наличие на финансови 

средства. 

 Дейности: топлоизолиране на стени и покриви, подмяна на дограма и подмяна 

на сградни инсталации в:  

 ЦДГ №4 „Бреза” - Стара Загора;  

 XIII ОУ „Паисий Хилендарски” -  Стара Загора;  

 ОУ „Георги Райчев” - Стара Загора;  

 

II. Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР): 

 
1. Проект “Подобряване физическата и жизнена среда в кв. “Железник”, 

град Стара Загора”  

Обща стойност: 4 048 612 лв., от които 734 037 

лв. собствен принос на Общината.   

 Период на изпълнение: 16.07.2010 г. - 

16.07.2012 г. 

 Дейности: рехабилитация и ремонт на 

уличната мрежа, тротоари, детски площадки, 
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зелени площи и междублокови пространства, вкл. поставяне на енергоспестяващо 

осветление в квартал “Железник”.  

Завършването на проекта бе едно от най-големите предизвикателства в началото на 

мандата. Неустойката, която Община Стара Загора наложи на изпълнителя за 

закъснението по договора и недобре свършената работа, е в размер на близо 3,7 млн. лв. 

санкция, която до момента няма аналог в страната.  

 

2. Проект “Подготовка на интегриран план за градско възстановяване и 

развитие за град Стара Загора”  

Обща стойност: 780 450 лв., вкл. съфинансиране от Общината: 48 900 лв.  

 Период на изпълнение: 23.06.2011 г. – 23.12.2013 г. 

 Дейности: Разработен е Интегриран план за развитие на град Стара Загора за 

периода 2014 г. – 2020 г., съгласно който са определени три зони за въздействие 

в града, в рамките на които през новия програмен период 2014 г.- 2020 г. ще се 

реализират конкретни проекти на обща стойност  до 752 328 000 лв. 

 

3. Проект “Превръщане на културно-исторически паметници от античния 

период на Стара Загора в туристическа атракция” 

Обща стойност: 4 281 942 лв., от които 214 097 лв. е съфинансиране от Общината. 

 Период на изпълнение: 23.11.2011 г. - 25.01.2014 г. 

 Дейности: 

 Археологическите останки от античния 

град “Августа Траяна” в центъра на Стара 

Загора са реставрирани, консервирани и 

експонирани, като са запазени и 

интегрирани в съвременната градска 

среда.  

 Реставрирано е отбранителното 

съоръжение (портата, крепостните стени, 

главният площад и улиците на античния 

град); 

 Оформени са модерни външни 

експозиционни зони, интерактивна 

информационна система и туристическа 

инфраструктура за достъп до комплекса от 

централния градски площад за 

провеждането на спектакли, празненства и 

други събития. 

 Обучени са 

служители на Регионалния 

исторически музей, които да 

информират посетителите на 

археологическия културен 

комплекс, Регионалния 

исторически музей - Стара 

Загора и Туристическия 

информационен център. 
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4. Проект “Модернизация на отделение по лъчелечение към „Комплексен 

Онкологичен център – Стара Загора” 

Обща стойност: 6 770 801 лв., от които 310 709 лв. е съфинансирането от 

Общината. 

 Период на изпълнение: 31.01.2012 г. - 31.01.2014 г. 

 Дейности: 

 Преустройство на съществуващите болнични сгради на Онкоцентъра и 

изграждане на нова пристройка за модерната апаратура за лъчелечение; 

 Внедрено е съвременно оборудване - мултимодален линеен ускорител от 

най-ново поколение за лечение на пациенти от старозагорска и сливенска 

област. Модерната апаратура дава възможност за облъчване на туморите в 

човешкото тяло, без да се нарушава функцията на органите, което ще 

допринесе за по-добро качество на живот на болните, по-добра поносимост 

към лечението и по-голяма преживяемост.  

 Медиците, които ще работят с новия ускорител, са преминали през 

специално обучение, финансирано по 

проекта.  

 

5. Проект “Модернизация и развитие на 

устойчив градски транспорт за град Стара Загора”. 

Обща стойност: 27 871 803 лв., от които 698 263 лв. е съфинансирането от 

общината. 

 Период на изпълнение: 05.07.2012 г. - 05.07.2015 г.  

 Дейности: 

 Доставка на 14 бр. чисто нови тролейбуса   

 Доставка на специализиран автомобил за поддръжка на въздушно-

контактната мрежа. 

 Ремонт и доставка на техника за тролейбусното депо. 

 Изработване на проект, доставка, изграждане и въвеждане на 

информационна система (телематика) в градския транспорт на гр. Стара 

Загора - в процес на изпълнение към 01.09.2015 г.  

- доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на контролен 

информационен център, предназначен за наблюдение на връзките 

между отделните елементи. Информационната система в командния 

център визуализира отделна линия или обект, показва проблемни 

участъци по пътната мрежа на града, дава информация от камерите за 

видеонаблюдение. Системата има базa данни за регистрация на 

събития и архив. 

- Внедряване на интелигентна транспортна система: поставяне на 

транспортна информационна система по спирките на градския 
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транспорт за наблюдение на операциите в реално време, с цел 

управление и контрол на автобусите и тролейбусите, с възможност за 

директна двупосочна комуникация с всяко превозно средство или 

група превозни средства, избрани от оператора в центъра и директен 

двупосочен трансфер в реално време (онлайн) и от превозното 

средство – скорост, информация и компютърни сензори, както и 

други фактори, считани за важни от операторите на системата. 

Системата за визуализация на потребителската информация на 

спирките на градския транспорт ще осъществява жична или безжична 

комуникация, с двупосочен трансфер на данни, както и система за 

идентификация на возилото при преминаване през спирката.  

 Изградени велоалеи – общо 7,8 км. 

 Рехабилитация на контактна тролейбусна мрежа. 

 Ремонт на ТИС. 

 Ремонт на автобусни спирки.   
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6. Проект “Античното наследство на Тракия”. 

Обща стойност: 470 672 лв., от които 14 120 лв. е съфинансирането от 

общината 

 Период на изпълнение: 22.08.2012 - 22.08.2014 г. 

 Партньори: Община Нова Загора и Община Раднево 

 Дейности:  

 Популяризиране на културно-историческото наследство и туристическите 

обекти в региона и диверсификация на туристическия продукт, намаляване 

на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на 

ползите от туризма; 

 Разработени са туристически пакети за един, два и три дни, балнео, спа и 

уелнес пакети, петдневни и седемдневни пакети “Зелено училище”, пакети 

конгресен /семинарен туризъм и тиймбилдинг пакети; 

 Изработени и разпространени са информационни, маркетингови и 

рекламни материали и реклама в медиите, изработен рекламен филм със 

субтитри на английски, немски и румънски език, два телевизионни клипа и 

два аудиоклипа; 

 Разработени са брошура, пътеводител, карта, слоган и лого на бранда; 

 Организирани и проведени са национална и международна рекламни 

кампании, насочени към румънския пазар и пазарите на ползващите 

английски и немски език; 

 Публикации в специализирани чуждестранни издания и електронни 

платформи; 

 Участие в туристически борси у нас и в чужбина, както и участие в 

изложения и панаири. 

 

7. Проект “Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на 

центрове за настаняване от семеен тип в Община Стара Загора” 

Обща стойност: 4 751 950 лв. без съфинансиране от Община Стара Загора. 

 Период на изпълнение: 22.08.2012 - 22.08.2014 г.  

 Дейности:  

 Построени са 7 центъра за настаняване на деца от семеен тип с капацитет 

14 деца за всеки. Сградите са нови, двуетажни и разполагат с чисто ново 

обзавеждане, оборудване и необходимите съоръжения за отглеждане на 

деца с увреждания.  

 Всеки център разполага със самостоятелно дворно пространство и детска 

площадка. 
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8. Проект “Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора” 
      Обща стойност: 9 401 072 лв.  

 I етап: 4 990 685 лв., от които 249 534 лв. е съфинансирането от Общината.  

 II етап: 4 410 387 лв. – изпълнява се през 2015 г.  

 Период на изпълнение: 20.05.2013 - 20.05.2015 г.  

 Дейности:  

 Цялостна рехабилитация на основни улични артерии в Стара Загора: бул. 

„Генерал Столетов” и ул. „Христо Ботев” – общо 5.5 км основно 

ремонтирана улична мрежа, с подменени пътни настилки, тротоари, шахти 

и маркировка.  

 Благоустрояване на 2 градини с обществено значение в Стара Загора, вкл. 

изграждане на нови детски площадки - комбинирани за деца от 0 до 3 

години и за деца от 3 до 12-годишна възраст, отговарящи на изискванията 

за безопасност: градина „Св. Игнатий Старозагорски” (до баня „Пиперка”) 

и градина „Берое”. Подобрена е близо 20 000 кв. м паркова среда в двете 

градини. 

 Изградени са 4 детски площадки за обществено ползване в междублокови 

пространства между улиците “Ген. Столетов” №100, “Граф Игнатиев” № 

51, 53, “Подполковник Калитин” № 79, 85 и между улиците “Христо 

Ботев”, “Любен Каравелов”, “Стефан Караджа” и “Братя Жекови”. 

 Вторият етап на проекта включва цялостна реконструкция на по–малки 

улици и междублокови пространства, изграждане на детски площадки и др.  
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9. Проект “Създаване на проектна готовност за кандидатстване на Община 

Стара Загора по ОПРР за периода 2014 – 2020 г.” 

Обща стойност: 1 202 838 лв., няма съфинансиране от Община Стара Загора. 

 Период на изпълнение: 23.07.2013 - 23.07.2015 г.  

 Дейности: 

 Обследване за енергийна ефективност, изготвяне на технически паспорт и 

на работен инвестиционен проект за реконструкция, модернизация и 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградите на: 

- СОУ „Железник”; 

- ГПЧЕ „Ромен Ролан”: училищна сграда, зала по борба и покрит 

плувен басейн; 

- ПМГ „Гео Милев”; 

- ОДЗ № 58 „Звездица” – кв. „Железник “;  

- ОДЗ № 1 „Звънче” - кв. „Три чучура - север”; 

- Център за образование и квалификация; 

- Обект за културна и обществена дейност; 

- Драматичен театър „Гео Милев”; 

- Художествена галерия. 

 Изготвяне на 19 бр. работни инвестиционни проекти за реконструкция, 

благоустрояване и подобряване физическата среда на: 

- ул. „Пазарска” (от ул. „Цар Иван Шишман” до градина „Ал. 

Стамболийски”); 

- ул. „Св. княз Борис” (от ул. „Отец Паисий” до бул. „Патриарх 

Евтимий”); 

- ул. „Ген. Гурко” ( от ул. „Отец Паисий” до бул. „Патриарх 

Евтимий”); 

- ул. „Граф Игнатиев” (от ул. „Димитър Наумов” до бул. „Патриарх 

Евтимий”);  

- бул. „Руски” (от ул. „Августа Траяна” до ул. „Герасим Папазчев”); 

- бул. „Митрополит Методий Кусев” (от бул. „Ген. Столетов” до бул. 

„Славянски”); 

- ул. „Х. Димитър Асенов” (от ул. „Августа Траяна” до ул. „Герасим 

Папазчев”); 

- ул. „Г. С. Раковски” (от ул. „Августа Траяна” до ул. „Св. княз 

Борис”); 

- ул. „К. Ганчев” (от ул. „Августа Траяна” до бул. „Славянски”); 

- ул. „Цар Иван Шишман” (от ул. „Августа Траяна” до бул. 

„Славянски”); 

- площад „Берое”; 

- обслужващи улици - южно от жп терена - до ул. „Михаил 

Харитонов”);  

- ул. „Промишлена” (от ул. „Войвода Стойчо Черногорски” до бул. 

„Патриарх Евтимий”); 

- ул. „Войвода Стойчо Черногорски” (от кръстовището с бул. 

„Анастасия Тошева”  до бул. „Патриарх Евтимий); 

- улична мрежа в кв. „Казански”; 

- улици в кв. „Три чучура – юг“; 

- улична мрежа в кв. „Три чучура – север“ до бул. „Цар Симеон 

Велики”); 
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- пешеходна зона по бул. „Цар Симеон Велики”– от ул. „Хаджи 

Димитър Асенов” до бул. „Патриарх Евтимий”; 

- площадно пространство около общината. 

 Изготвяне на 7 бр. работни инвестиционни проекта за паркоустрояване, 

благоустрояване и подобряване на физическата среда на: 
- Станционна градина,  

- градина „5 Октомври” (Градска градина); 

- градина „Александър Стамболийски” (Парк „Алана“); 

- парк „Митрополит Методий Кусев”; 

- парк на територията на Военен терен, кв. 334а (бившите 

артилерийски казарми), намиращ се южно от бул. „Цар Симеон 

Велики” и западно от ул. „Одринска епопея”;  

- междублоково пространство, намиращо се между ул. „К. Ганчев”, ул. 

„В. Левски”, бул. „Ген. Столетов” и ул. „Господин Михайловски”; 

- междублоково пространство в кв. „Казански”, бл. 29 и бл. 16. 

 Изготвяне на работен инвестиционен проект за реконструкция на надлез 

над жп линия и бул. „Славянски”.  

 

III.   Оперативна програма „Околна среда” (ОПОС): 

 
1. Проект „Интегриран воден проект за Стара Загора” 

Обща стойност: 40 399 582 лв., от които 1 232 187 лв. е съфинансирането от 

Общината.  

 Период на изпъление: 01.06.2012 – 01.12.2014 г.  

 Дейности: изпълнени са следните СМР: 

 Главен колектор II, главен 

колектор I и отливен канал на дъждопреливник 

I-2, профил II – 16  - по ул. “Княз Борис І” от 

кръстовището с ул. “Стефан Стамболов” до ул. 

„Подполковник Калитин“. Изградени са 

събирателни шахти, дъждоприемни шахти, 

сградни отклонения и дъждопреливник I-2, 

заустващ в р. Бедечка. 

 Отливен канал и 

дъждопреливник VII-3: Реконструкцията на 

Главен колектор VII облекчава работата на колектора и предотвратява 

замърсяването на околната среда, от една страна, и постъпването на 

повърхностни води в канализацията - от друга.  



 
20 МАНДАТ 2011-2015 

 Канализационна мрежа кв. “АПК”: Изградена е 2251 м смесена 

канализационна мрежа с размери на напречното сечение Ø300÷Ø800 и 

колектори с дължина от 901 м.  

 Водоснабдителна мрежа кв. „АПК”: Изграждане на нови водопроводни 

клонове в кв. „АПК” от полиетиленови тръби с висока плътност. Обща 

дължина на новоизградената водопроводна мрежа – 2 815 м. 

 Канализация на кв. „Кольо Ганчев - запад”: Довършена е 

канализационната мрежа на кв. „Кольо 

Ганчев”, като по проекта е  изградена 

канализационна мрежа с обща дължина 

3565 м. 

 Канализационна мрежа на 

село Богомилово - ІІ и ІІІ етап: 

Доизграждане на канализационната 

мрежа на с. Богомилово  чрез 

изграждането на 2833 м колектори и 12 

354 м второстепенна мрежа, или общо 

15 187 м. Канализационната мрежа 

обхваща от Клон 2 до Клон 11 от 

водосбора на КПСт “Богомилово” с 

обща дължина 1931,39 и канализационна мрежа от клон 3 до клон 61 с 

обща дължина 10 422.14 м. 

 Възстановени пътни настилки. 

 

2. Проект „Изграждане на регионална система за управление на 

отпадъците в регион Стара Загора”  
Обща стойност: 52 017 747 лв., от които 1 183 143 лв., е съфинансирането  

от общината.   

 Период на изпълнение: 29.08.2012  – 29.11.2015 г. 

 Община Стара Загора е водеща организация и бенефициент по проекта. 

Партньори са всички 

останали 10 общини от 

област Стара Загора и 

Община Твърдица, както 

и СНЦ „Регионално 

сдружение за управление 

на отпадъците – Стара 

Загора”, в което членуват 

тези общини. 

 Дейности: 

 Изграждане 

на Регионален център за 

управление на отпадъците 

с регионално депо за 

неопасни отпадъци, общински център за рециклиране и инсталация за 

сепариране и закрито компостиране; 
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 Изграждане на три 

претоварни станции за 

битови отпадъци в Казанлък, 

Гурково и Гълъбово. 

 

 

 

 

3. Проект „Прилагане на мерки за 

подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и 

Плевен”  
Обща стойност: 7 516 203 лв. 

 Закупуване и доставка на 8 бр. нови тролейбуса  за нуждите на обществения 

транспорт в Стара Загора. 

 

IV. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

(ОПРЧР): 

 
1. Проект “Заедно напред” 

Обща стойност: 143 184 лв., няма съфинансиране от общината. 

 Период на изпълнение: 17.06.2011 - 17.09.2012 г.    

 Дейности:  

Провеждане на извънкласни форми на обучение за интеграция на ученици от 

етническите малцинствени групи в ІОУ „Г. Бакалов” - Стара Загора, създаване на 

клубове по интереси: 

- Детска вокално-театрална формация “Звездица” 

- Клуб IT 

- Клуб “Слово” 

- Изостудио “Палитра” 

- Училищен вестник “Дъга” 

- Клуб “Потомци” 

- Клуб “Краезнание” 

- Клуб “Наш дом” 

- Клуб “Танцова формация „Ритмика” 

- Фолклорна вокална група “Тракийче” 

- Клуб “Родолюбие” 

- Клуб “Здраве” 

- Клуб “Приятели” 

 организиране и провеждане на екскурзия - посещение на национални 

исторически музеи 

 подготовка и провеждане на традиционни празници 

 

2. Проект „Помощ в дома за лица с увреждания в Община Стара Загора” 

Обща стойност: 235 603 лв., няма съфинансиране от общината. 

 Период на изпълнение: 13.12.2012 - 01.08.2014 г.    

 Дейности:  

 Предоставяне на социални услуги в домашна среда за потребителите 

съобразно индивидуалните им нужди, въз основа на извършена социална 

оценка на потребностите им от почасови грижи: 
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- лична помощ - услуга при поддържане на лична хигиена, при 

хранене, при вземане на лекарства, рехабилитационни услуги, 

придружаване до болница и др. 

- социална подкрепа и социално включване - помощ при общуване и 

осъществяване на социални контакти, посещения на културни 

мероприятия, писане на писма, заявления и др. 

- комунално - битови услуги - пазаруване, почистване на жилища, 

заплащане на услуги, приготвяне на храна и др. 

 Потребители на услугата са лица с трайни увреждания - 90% и над 90% 

трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и деца 

с 50 на сто или над 50 на сто вид и степен на увреждане – общо по 

проекта се обслужват 73 потребители. 

 Назначаване на 36 лични асистенти, всеки от които полага грижи за 

минимум двама потребители, в рамките на 8-часов работен ден, при 5-

дневна работна седмица. 

 

3. Проект „У дома, а не в дом” 

Обща стойност: 729 629 лв., няма съфинансиране от общината. 

 Период на изпълнение: 18.09.2014 - 01.10.2015 г.    

 Разкриване на социални услуги в новопостроените по ОПРР 7 бр. 

центрове за настаняване от семеен тип за деца. “Център за настаняване от 

семеен тип” е комплекс от социални услуги, които се предоставят в среда, 

близка до семейната за ограничен брой лица. ЦНСТ осигурява подходящо 

място за живеене на децата/младежите и възможност за поддържане на 

връзка със семейството и значими за детето/младежа хора, когато това е в 

техен интерес.  

 Наемане на персонал, ангажиран в услугите за деца и младежи, който ще 

вземе участие в специализирано обучение, осигурено по проект „Детство 

за всички”. Ръководителят, външните експерти и персоналът ще посетят 

децата и младежите в специализираните институции преди настаняването 

им в центровете за настаняване от семеен тип.  

 Подготовка за извеждане на децата от специализираните институции и 

преминаването им в новите социални услуги. Педиатър-консултант и 

трима психолози, подбрани по проекта, ще извършат дейностите по 
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подготовка за извеждане, транспортиране и последващо настаняване на 

децата и младежите в новоразкритите ЦНСТ. Планирани са организирани 

посещения на децата в ЦНСТ за опознаване на новата обстановка и 

осъществяване на плавен преход при извеждането им. 

 Предоставяне на социална услуга - Център за настаняване от семеен тип 

(ЦНСТ). Тя ще се предоставя по изискванията на действащото 

законодателство в Р България – ЗСП, ППЗСП, ЗЗД, ППЗЗД, НКССУД, 

методики и др. В центъра се създава среда, близка до семейната, с 

осигурена 24-часова грижа от специалисти и помощен персонал. По 

проекта са разкрити 7 центъра за настаняване от семеен тип, като всеки 

един е с капацитет 12+2 (двете допълнителни места са в случай на 

необходимост от спешно настаняване на дете в риск от общността).   

 

V. Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК): 

 
1. Проект „Обучение на служителите в Община Стара Загора за повишаване на 

административния капацитет” 

Обща стойност: 87 904 лв., няма  съфинансиране от общината. 

 Период на изпълнение: 22.05.2013 – 22.05.2014 г.    

 Дейности:   

 Компютърни обучения в Института по публична администрация (ИПА): 

CONFIGURING, MANAGING AND MAINTAINING WINDOWS SERVER 

2008 SERVERS (ADVANCED COURSE).  

 Компютърно обучение - MS Office 2007/2010 за начинаещи - за кметове 

на кметства и кметски наместници, 60 учебни часа - общо 50 обучени. 

 Обучение по “1С предприятие” - платформата, която използва Общинска 

администрация  - Стара Загора. Обучени са 80 служители на общината. 

 Обучение на тема „Социални отношения, ефективни преговори и 

справяне с конфликти”.  

 Обучение за 

подобряване уменията за 

управление на стреса и 

управление на времето за 

служителите на ръководни 

длъжности, както и за 

служителите на експертни 

длъжности в общинската 

администрация.  

 Обучение за 

лидерски умения и екипна 

ефективност, предназначено 

за служителите на ръководни 

длъжности. 

 

2. Проект „Повишаване квалификацията на служителите за постигане на по-

ефективна администрация” 
Обща стойност: 119 940 лв. няма съфинансиране от общината. 

 Период на изпълнение: 26.08.2014  – 26.08.2015 г.    

 Дейности: 
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 Индивидуални обучения в Института по публична администрация (ИПА) 

за 6 служители. 

 Външни специализирани обучения по ключови компетенции за общо 260 

общински служители. 

 

VI. Оперативна програма „Техническа помощ” (ОПТП): 

 
1. Проект „Изграждане на областен информационен център Стара Загора” 

Обща стойност: 730 000 лв., няма съфинансиране от общината. 

 Период на изпълнение: 12.07.2011 - 12.12.2015 г.     

 Партньори: Областна администрация - Стара Загора и Агенция за регионално 

икономическо развитие (АРИР) - Стара Загора 

 Дейности:  

 Ремонтирано и 

преустроено помещение в 

центъра на Стара Загора за 

информационен център.  

 Предоставяне на 

точна и пълна информация за 

кохезионната политика на ЕС в 

България, за оперативните 

програми и възможностите за 

кандидатстване.  

 Провеждане на 

информационни събития, срещи 

и прояви за повишаване 

осведомеността на 

бенефициентите от област Стара 

Загора за възможностите им за участие в европейски програми. 

 Издаване на информационен бюлетин. 
 

VII. Програма за развитие на селските райони (ПРСР): 

 
1. Проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез 

изграждане на противопожарна кула в землището на с. Борилово, община 

Стара Загора” 

Обща стойност: 501 008 лв., няма съфинансиране от общината. 

 Период на изпълнение: 23.04.2013 - 23.04.2015 г.     

 Изграждане на противопожарна кула в землището на с. Борилово, Община Стара 

Загора за наблюдение  и опазване на горското богатство от пожари.  

 

2. Проект „Въвеждане на превантивни дейности за намаляване на опасността от 

горските пожари на територията на Община Стара Загора с обект 

„Интегрална система за ранно известяване на горски пожари с три 

автоматични наблюдателни станции  (противопожарни кули) в землището на 

с. Люляк, общ. Стара Загора и център за управление и контрол в сградата на 

Община Стара Загора“ 

Обща стойност: 463 771 лв. 

 Период на изпълнение: 19.12.2014 - 15.08.2015 г.     
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 Изграждане на три противопожарни кули в землището на с. Люляк, Община 

Стара Загора и център за управление и контрол с цел наблюдение  и опазване на 

горското богатство от пожари.  

 

3. Проект „Въвеждане на превантивни дейности за намаляване на опасността от 

горски пожари на територията на Община Стара Загора с обект 

Реконструкция на горски път с висока степен на риск от пожари в землището 

на с. Люляк, Община Стара Загора“ 

Обща стойност: 564 105 лв.  

 Период на изпълнение: 19.12.2014 - 15.08.2015 г.     

 Реконструкция на горски път с висока степен на риск от пожари в землището на 

с. Люляк, Община Стара Загора.  
 

VIII. Други финансови инструменти и програми: 

 
Международен фонд „Козлодуй“ (МФК), Министерство на икономиката и 

енергетиката (МИЕТ)  

 

1. Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в: 

 V ОУ „Митьо Станев” - 

Стара Загора;  

 Средно 

общообразователно училище „Максим 

Горки” - Стара Загора; 

 Целодневна детска 

градина № 7 „Светулка“ - гр. Стара 

Загора; 

 Целодневна детска 

градина № 20 „Мир” - Стара Загора.  

 Обща стойност:  2 600 000 лв., от 

които 1 300 000 лв. съфинансиране 

от общината 

 Грантов договор № 44, подписан на 

26.07.2012 г. 

 Дейности: саниране на сградите - 

пълна подмяна на старата дограма, 

поставяне на фасадна и покривна 

топлоизолация, боядисване.  

 Резултати: от подобрените условия за обучение ще се възползват 2200 

старозагорски деца и ученици. 
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2. Проект “Енергийно ефективна реконструкция на общинско улично 

осветление на територията на община Стара Загора” 

Обща стойност: 2 660 000 лв., няма 

съфинасиране от общината. 

 Период на изпълнение: 2014 – 

2016 г.  

 Дейности: Енергийно ефективно 

реконструиране на уличното осветление в 

общината. 

 Резултати: Намаляване с над 40% на 

разходите за електроенергия. 

 

Фонд за градско развитие на инициативата JESSICA, Министерство на 

регионалното развитие 

 

1. Проект „Реконструкция на Централния градски пазар, град Стара Загора” 
Обща стойност:  2 760 000 лв.  

 Период на изпълнение: 2013 г. 

 Дейности:  

 Изградена е метална конструкция с ново покритие, стъпала между двете 

нива на пазара, нова настилка за общо 1758 кв. м площ на пазара. 

 Въведени са часове за почистване и зареждане на пазара /от 6 до 8 сутрин, 

от 13 до 14 на обед и от 19 до 20 ч. вечер през зимата (21-22 ч. през 

лятото)/, и работно време за клиентите от 8 до 19 ч. през зимата и от 8 до 

21 часа през лятото. 
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2. Проект „Ремонт и модернизация на покрития плувен басейн в град Стара 

Загора” 
Обща стойност:  1 980 185 лв. 

 Период на изпълнение: 2015 г. 

 Дейности:  цялостен ремонт и 

саниране; разширяване на басейна в 

южна посока; съвременна вентилационна 

инсталация и нова технология за 

филтрация на водата; смяна на дограмата 

и подовата настилка; енергийно 

ефективни соларни панели за подгряване 

на водата, обезшумяващи системи и др; 

изграждане на допълнителни трибуни на 

две нива с 400 места и достъп за 

граждани в неравностойно положение; 

обновяване на цялата прилежаща 

инфраструктура. 

 

Световна банка за възстановяване и развитие, Министерство на труда и 

социалната политика,  дирекция „Социално включване” 

 

1. Проект “Изграждане на Общностен център за социална подкрепа в град Стара 

Загора”, намиращ се на ул. „Подполковник Калитин” 28  

Обща стойност:  1 553 605 лв., от които 260 850 лв. съфинансиране от общината. 

  Период на изпълнение: 

18.05.2012  - 18.05.2014 г.  

 Дейности:  

 Изградена е нова 

двуетажна целодневна детска градина 

№5 „Мечо Пух" с места за 100 деца, 

разпределени в 4 групи. Обособено е 

дворно пространство с цветни 

катерушки, пързалки и пясъчници. 

Детската градина разполага със 

занимални, физкултурен салон, 

кухненски блок, ново обзавеждане и 

оборудване. 30% и повече от 

местата във всяка от четирите 

групи са определени за деца в 

риск: деца с увреждания, деца 

със специални образователни 

потребности, деца без 

родители и полусираци, деца 

с неизвестен родител, деца от 

уязвими общности - ромски 

етнос и др.  

 Разширяване обхвата на 

услугите, свързани с грижи за 

деца с увреждания на възраст 
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до 7 години.  

 Разкрити са четири групи за деца от 3 до 7 години. 

 Предоставяне на здравни консултации и социални услуги за близо 4500 

деца и техните родители в новоизграденото крило.  

 Наемане на специалисти за успешното функциониране на Общностния 

център в продължение на 12 месеца. 

 

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство, 

програма „Деца и младежи в риск” 

 

1. Проект “Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в 

град Стара Загора”  
Обща стойност:  2 729 126 лв., няма съфинансиране от общината. 

  Период на изпълнение: 27.01.2014 

- 04.2016 г.  

 Дейности: 

 Реконструкция, ремонт и 

преустройство на сградата на бившето 

кино „Жельо Диманов” в Стара Загора 

 Създаване и 

сертифициране на международен 

младежки център за работа с младежи в 

риск в две основни направления – 

международен обмен и неформално 

обучение и занимания в клубове по 

интереси. 

 

 

IX. По-мащабни проекти, финансирани от общинския и държавния 

бюджет 

 
1. Монтиране на осветление и информационно електронно табло на стадион 

„Берое” и обновяване на лекоатлетическата писта  
Обща стойност: 2 млн. лв., финансиране от общински бюджет и държавни 

средства.  

 Период на изпълнение: 2011 - 2013 г.  

 Дейности: 

 Подменени са съществуващите на стадиона осветителни тела – 

прожектори, с нови, които са с метал-халогенна лампа от 2000 вата за 

всеки. На всяка мачта са монтирани по 54 прожектора (в 9 реда по 6 

прожектора). Осветлението обхваща равномерно всички области на 

игралното поле, включително ъглите. Изпълнени са изискванията за 

равномерност на хоризонталното осветление за режим цветна телевизия, 

фактор на заслепяване, индекс на цветопредаване за отделните режими на 

работа. Разработени са 4 режима на работа на осветлението: цветна 

телевизия, състезания и лека атлетика, тренировка и режим на 

почистване. Изпълнено е и евакуационно и охранно осветление. Новото 

осветление отговаря на изискванията на УЕФА чл.73, т.1 – за стадион  

4-та категория.  
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 Въвеждане в експлоатация 

на електронното 

информационно табло на 

стадиона с големина от 34 

кв. м, с монтиран нов 

светодиоден мултимедиен 

екран (LED дисплей) за 

устойчивост на различни 

климатични условия и на 

излъчвания при външни 

условия.  Предназначенето 

му е визуализация на събитията на 

терена и показване на резултатите от 

спортните състезания. LED екранът е 

на модулен принцип, позволяващ 

лесно сглобяване на системата спрямо 

спецификата на мястото за монтаж. 

Модулите са с размери 400х200 мм. 

Екранът е със степен на защита IP65.  

 Обновяване на 

лекоатлетическата писта с площ от 

5800 кв. м – изграждане на нова 

синтетична писта, щадяща 

състезателите от  травми.   

 

2. Монтиране на ново, енергоспестяващо, художествено осветление на 

обществени сгради и обекти в Стара Загора  

 Обща стойност:  1 114 000 лв., финансиране от общинския бюджет. 

  Период на изпълнение: 2013 - 2014 г.  

 Дейности: 

 Монтиране на ново художествено осветление на административната сграда 

на Община Стара Загора - поставени са 20 прожектора с асиметричен 

рефлектор, 24 прожектора с интензивно излъчващ, 6-градусов 

цилиндричен рефлектор с керамична метал-халогенна лампа и 4 

прожектора с интензивно излъчващ цилиндричен рефлектор, които 

осигуряват добра светлинна аранжировка на сградата, строена през 80-те 

години на миналия век. Общата им мощност е 4,08 kW; 

 монтиране на ново, 

съвременно, енергоспестяващо улично 

осветление в паркове, улици, 

междублокови пространства и села в 

Старозагорска община;  

 поставено е парково 

осветление на паметника на Васил 

Левски в парк „Зеленият клин”, на 

паметника “Птица феникс” на площада 

пред общината; 

 с нови металхалогенни 

лампи е осветен бул. „Христо Ботев”; 
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 с 89 осветителни тела, с обща мощност е 3,57 kW, е изпълнено 

художественото осветление на храма “Св. Никола”; 

 новата общинска спортна зала „Иван Вазов” е снабдена с прожектор с 

асиметричен рефлектор. 

 

3. Изграждане на нова спортна зала „Иван Вазов” в Стара Загора 

Обща стойност: 2 400 000 лв., 

финансиране: общински бюджет и 

целева субсидия от държавния 

бюджет. 

 Построена през 2013 г.  

 Дейности: Новото спортно 

съоръжение разполага с 518 места за 

зрители и е подходящо за мащабни 

национални и международни 

мероприятия. Подпомага дейността 

на десетки спортни клубове в Стара 

Загора.  

 

4. Изграждане на нова детска градина „Камбанка“ в Стара Загора.  

Обща стойност: 1 650 000 лв., финансиране: целева субсидия от държавния 

бюджет и общински средства. 

 Период на изпълнение: 2013  

– 2014 г. 

 Дейности: Изградена нова 

целодневна детска градина 

№6 „Камбанка" с места за 

100 деца, разпределени в 4 

групи. Сградата е двуетажна, 

снабдена с дворно 

пространство с пясъчници за 

игра, с цветни катерушки и 

пързалки. Детската градина 

разполага със занимални, 

физкултурен салон, 

кухненски блок, ново 

обзавеждане и оборудване.  

 

5. Ремонт на бул. „Цар Симеон Велики“ и обновяване на тротоари в Стара 

Загора  

 Обща стойност:  6 211 513 лв., от които: 

 2 500 513 лв. – бул. „Цар Симеон Велики“ 

 2 603 000 лв. – обновяване на тротоари – за 2013 г. 

 1 108 000 лв. – обновяване на тротоари от началото на 2014 г. до края на 

октомври 2014 г.  

  Период на изпълнение: 2013 - 2014 г.  

 Дейности:  

 Цялостна рехабилитация на централния булевард на града – „Цар Симеон 

Велики“:  

- полагане на нов асфалт; 
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- поставяне на нови улични 

дъждоприемни шахти; 

- подменени са ревизионните 

шахти с нови самонивелиращи сe, 

които са с логото на Община Стара 

Загора; 

- ребоядисване на стълбовете за 

улично осветление и за тролейбусен 

транспорт; 

- поставяне на нова маркировка, 

съдържаща светлоотразителни перли;  

- обновяване на ограничителната 

ивица между двете пътни платна на 

булеварда, като решетките са 

премахнати и на тяхно място са 

засадени цветни храсти и рози, 

монтирано е и водоснабдяване на 

зелените площи; 

- ремонт на прилежащите тротоари, 

като върху тях се изгражда специална 

ивица от релефни тактилни плочи с 

керемиденочервен цвят, с широчина 40 см, 

която служи за предупреждение на хората с 

увредено зрение, че предстои препятствие. 
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6. Изграждане на нов парк в западната част на Стара Загора, на територията на 

бившите артилерийски казарми 

Обща стойност: 4 398 800 лв., финансиране: държавна публична 

инвестиционна програма за 2014 г. 

 Период на изпълнение: 

2014 – 2015 г. 

 Дейности:  

 изготвяне на 

работен проект; 

 изпълнение на 

строителството: 

паркоустрояване и 

благоустрояване на 

терен с обща площ 

от 70 дка, бивша собственост на МО, 

намиращ се южно от бул. "Цар Симеон 

Велики" и западно от ул. "Одринска 

епопея", до кв. „Казански“; 

• озеленяване – 

извършване оценка на съществуващата 

растителност, запазване на 

част от нея, проектиране и 

изпълнение на подходящо 

оразмерени зелени площи, 

включващи богат набор от 

декоративни растителни 

видове; 

 обособяване на 

площи за спорт, с игрища за 

минифутбол, баскетбол, 

бадминтон, волейбол, тенис на 

корт, както и трибуни със 100 

места; 

 създаване на 

зони за развлечения, атракции, 

открити изложбени площи; 

 изграждане на пешеходни алеи и велоалеи, осигуряващи достъп до 

отделните зони на парка; 
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 изграждане на площадно пространство с прилежащи заведение и открита 

сцена; 

 създаване на водни площи, лапидариум и алпинеум, както и минизоопарк 

за дребни декоративни птици; 

 обособяване на зони за игра на деца от всички възрастови групи, 

обезпечени с необходимите съоръжения; 

 осигуряване на необходимите места за паркиране.  

 

7. „Реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа на квартал 

„Самара 3, Стара Загора" 

Обща стойност:  5 000 000 лв., финансиране: ПУДООС 

 Период на изпълнение: 2015  – 2016 г. 

 Дейности:  

 реконструкция на главния канализационен профил по улица „Хан 

Тервел", от кръстостовището с ул. „Христина Морфова" до кръстовището 

с бул. „Цар Симеон Велики"; 

 реконструкция на цялата водопроводна мрежа в кв. „Самара 3", по 

ул."Хан Тервел" и ул."Христина Морфова";  

 проектиране на реконструкцията и частичното разширение на 

водопроводната мрежа; 

 ремонт на съществуващите улици и изграждане на нови улични трасета с 

асфалтова настилка, включително и тротоари; обособяване на паркинги и 

рампи за хора с увреждания. 

 
Международно сътрудничество и международна дейност 

I. Международно сътрудничество и прояви:  

- поддържане на контактите с побратимените градове; 

- срещи с посланици, консули, аташета, представители на смесени търговски 

камари (българо-швейцарска и др.), в резултат на което са организирани културни 

събития: изложби, концерти, коледни базари, фестивали на ученически 

франкофонски театър; 

- организиране, провеждане и подпомагане на ръководството при срещи с 

чуждестранни инвеститори; 

- първо самостоятелно участие на Община Стара Загора в Х юбилейно издание на 

Дните на отворените врати (OPEN DAYS) по време на Седмицата на 

европейските градове и региони 2012 г. в Брюксел. Община Стара Загора 

представи стартиралия проект по ОПРР за модернизиране на градския транспорт. 

Представяне на семинара със заглавие „Бъдеще и настояще. Поглед към 

регионални транспортни системи“ беше организирано от регионално 

партньорство под ръководството на представителството в Брюксел на  областта 

Уест Мидландс, Великобритания. 

 

II. Участие в международни мрежи и проекти 

1. Страсбургски клуб 

Възстановено беше участието на Община Стара Загора в годишните срещи на 

Страсбургския клуб, където се обсъждат и обменят практики за демократично 

управление на градове центрове на региони и се работи за идентифициране на 
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общите предизвикателства пред големите градове и запознаването на европейските 

институции с тях. Участие в най-новите и активни комисии – по „Зелена енергия“ 

(гр. Грац), където в бюлетини се включват проекти, свързани с енергийната 

ефективност и намаляване на вредни емисии и по „Активно гражданство, култура на 

мир и човешки права“ (гр. Роверето). Посетени бяха първият, вторият и третият 

световен форум по демокрация, организиран от Съвета на Европа.  

 

2. Подкрепа за задълбочаване сътрудничеството между организациите на клоновете на 

Червения кръст в Стара Загора и регион  Алзас – Лорен. 

 

3. Интерсити – Младеж 

 

Дирекция УРЕ потърси възможности за включване на общината в нова 

международна мрежа. В резултат през есента на 2014 г. Община Стара Загора бе 

одобрена да бъде сред  учредителите на нова европейска мрежа с предназначение 

засилване качеството на работа с младежи на местно ниво и принос към 

европейската младежка политика. В момента мрежата  подготвя проект по програма 

ЕРАЗЪМ+  и конференция.  

 

4. Програма: Европа за гражданите  

 

Проектът „Градове за вас, градове за Европа“, координиран от Община 

Страсбург, беше свързан с възстановяване на доверието между избраните политици 

и гражданите. Продължителност - 2 години. Включени представители на активни 

младежки организации, които със свои връстници от общо 7 европейски общини 

работиха по изготвяне на предложения към политици и администратори на местно, 

национално и европейско ниво. Предложенията бяха отпечатани в Страсбург в 

брошура. 

През 2015 г. Община Стара Загора започна участието си в нов двегодишен проект по 

програма „Европа за гражданите“ с други партньори. Темата е свързана с 

регионалното измерение на европейското гражданство и изграждане на 

гражданското общество. 

 

5. DUKOM - Насърчаване на хоризонтална и вертикална пропускливост на умения за 

обгрижване, подкрепа и съветване в социалното и здравното образование в Европа 

 

Финансиране: Програмата за учене през целия живот, подпрограмата за 

професионално обучение „Леонардо да Винчи“. 

Срок на изпълнение: 2 години, приключи на 30.09.2012 г. 

Водещ партньор: Бременски университет, Германия 

Общо 12 партньора от 5 страни, като от всяка страна по едно висше 

училище/университет и един партньор от практиката. От България участие взеха 

Тракийският университет и Община Стара Загора  

 

6. SEPE (Споделяне опита на Европейския парламент)  

 

Проектът е изпълние през 2012 г.  

Участие в проекта по Европейската програма „Младежта в действие“, включващ 

изпращане на ученици в Италия и Брюксел за запознаване с работата на Европейския 

парламент.     
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7. Община Стара Загора членува в Сдружението на общините от Югоизточен 

регион  и участва в проекти на сдружението.  

CHARTS (Cultural Heritage Added Value to Regional Policies of Tourism 

Sustainability) - свързан с приноса на културното наследство към регионалната 

политика за устойчивост на туризма.  

Продължителност на проекта: 30 месеца, от  2012 г. 

Цел: Използване на резултати, методи, политики и стратегии  от предишни 

проекти и инициативи в областта на стратегиите за развитие на културата, 

наследството, устойчивия туризъм и трансфер на добри практики между 

участващите региони като важна добавена стойност за формиране и изпълнение на 

ефективни регионални политики. 

Сдружението е един от 13-те партньора от 11 страни в проекта с водещ партньор 

Община Южен Пелион - Гърция 

Финансираща програма: ИНТЕРРЕГ ІV С.  

Одобрената обща стойност на проекта е 1 854 533 евро.  

В рамките на проекта бяха представени пред международните партньори 

проектите на общините в областта на туризма, обмениха се добри практики. 

Разработи се брошура „Общ план за устойчиво развитие на Югоизточен регион и 

пътеводител за четирите общини Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора“. 

 

8. В партньорство с Тракийския университет бяха подготвени два проекта, които 

очакват оценка – един по програма ЕРАЗЪМ+ и един по енергийна ефективност. 

 

III. Участие в международни конкурси: 

 

1. Европейския конкурс „Достъпен град“ – 2015 г., където Община Стара Загора 

бе сред трите български града, преодолели селекцията на национално ниво и 

предложени за втори кръг в Брюксел.  

2. Конкурс за иновативни идеи „Предизвикателство за кметовете“ на 

Фондацията на Майкъл Блумбърг. С активното сътрудничество на местни 

неправителствени организации беше разработен и проект, който беше високо 

оценен и Стара Загора попадна сред финалистите, заедно със София и големи 

европейски столици. 
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СТОПАНСКА ПОЛИТИКА 

 
ЕКОЛОГИЯ 

  

 I. Изграждане на необходимата инфраструктура за третиране на 

отпадъците и система за тяхното екологосъобразно управление 

През мандат 2011-2015 г. основен акцент в дейността бе подготовката и 

изпълнението на проекта „Изграждане на регионална система за управление на 

отпадъците в регион Стара Загора“. Той е от изключителна важност не само за Община 

Стара Загора, но и за целия 

регион. Изграждащите се 

съоръжения са на обща стойност 

52 млн. лв. и ще обслужват 

повече от 370 000 жители. 

Проектът се разви, преминавайки 

през много трудности, свързани 

с въведения за първи път 

регионален принцип за 

управление на отпадъците. 

Изпълнени са голям обем 

от дейности: подготовка на 

инвестиционния проект; 

осигуряване на финансиране от Оперативна програма „Околна среда“;  избор на 

изпълнители за всички дейности по проекта; доставка на мобилно и технологично 

оборудване; СМР на четири отделни обекта – Регионален център и три претоварни 

станции. Строителните дейности на претоварните станции са приключени, а до края на 

м. октомври 2015 г. ще бъде завършен и най-големият обект – Регионален център за 

управление на отпадъците. 

Изпълнението на проекта ще 

допринесе за устойчивото развитие 

на региона чрез установяване на 

интегрирана рамка за управление 

на отпадъците, ограничаване и 

намаляване на въздействието върху 

околната среда и подобряване 

ефективността на използването на 

ресурсите. 

Изградените с финансовата 

подкрепа на ОПОС по този 

инвестиционен проект съоръжения 

са базовата инфраструктура, която ще бъде надграждана във времето с модерни 

високотехнологични и екологични съоръжения за третиране на битовите отпадъци. 

 

II. Разширяване и модернизиране на системите за организирано 

сметосъбиране и сметоизвозване 

Оптимизирана е системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване и 

почистване на уличните платна, площади, алеи, паркове и другите територии на 

общината, предназначени за обществено ползване.  
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III. Намаляване генерирането на отпадъците от бита, въвеждане на 

тяхното разделно събиране, изпълнение на дейности, насочени към намаляване 

количеството на депонираните отпадъци  

На 22.04.2015 г. стартира работата на Линия за сепариране на отпадъци. Тя бе 

изградена и въведена в експлоатация по силата на договор за изпълнение на услуга за 

предварително третиране чрез сепариране на смесени битови отпадъци, генерирани на 

територията на Община Стара Загора. Услугата включва предварително третиране на 

около 52 000 т/год. отпадъци чрез 

сепариране на отпадъците на линия – 

собственост на изпълнителя, проектирана и 

изградена на площадка на територията на 

община Стара Загора. Транспортират се и 

останалите след сепариране отпадъци до 

съществуващото Общинско депо за 

неопасни отпадъци в местността „Мандра 

баир“, или Регионален център за 

управление на отпадъците - Стара Загора, 

след изграждане му. 

В обхвата на поръчката е включено и 

изпълнение на целите на община Стара 

Загора по чл. 31, ал. 1, т. 1 от ЗУО за 

подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи 

хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от 

други източници. Първите резултати от работата на инсталацията показват много 

висока степен на отсортиране – повече от 35 тегловни процента от общото количество 

генерирани отпадъци, което като количество представлява повече от 1400 т/месечно 

предадени за рециклиране отпадъци, отделени от контейнерите за смесени битови 

отпадъци.  

Въведена е система за събиране, транспортиране, съхраняване,  оползотворяване 

и/или обезвреждане на излезли от употреба гуми /ИУГ/ на територията на общината. 

Оптимизирани са системите за разделно събиране, транспортиране, временно 

съхраняване и предаване за оползотворяване и/или обезвреждане на излязло от 

употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и 

акумулатори и излезли от употреба моторни превозни средства на територията на 

общината. Дейностите се осъществяват въз основа на сключени договори с 

организациите по оползотворяване на масово разпространени отпадъци. 

Упражнява се превантивен и последващ контрол върху дейността на фирми, 

генериращи отпадъци. Издадени са 163 бр. разрешителни за депониране на неопасни 

отпадъци на физически и юридически лица  на стойност 8150 лв. 

 

IV. Запазване и разширяване на териториите с добро качество на околната 

среда   

Изпълнени дейности, обхванати в рамките на този приоритет: 

1. Изготвени са и се изпълняват „Актуализирана програма за намаляване  нивата 

на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни 

вещества в района на Стара Загора“ и „Програма за опазване на околната среда“.  

Осъществяван е непрекъснат мониторинг на качеството на атмосферния въздух 

чрез изградените на територията на общината в рамките на НСЕМ 3 автоматични 

измервателни станции и един ръчен пункт. Осигурява се своевременна и коректна 

информация на населението за качеството на атмосферния въздух (КАВ) в Стара Загора 
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и региона чрез публикуване на данните за основните показатели на КАВ от системата 

за мониторинг в реално време на интернет страницата на общината и електронното 

табло на входа на сградата на администрацията.  

2. Изготвена е стратегическа карта за шума в околната среда на агломерация -  

Стара Загора, в която са определени районите с констатирано превишаване стойностите 

на показателите за шум, които могат да предизвикат вредно въздействие върху 

здравето на хората, както и източниците на този шум. Разработен е план за действие за 

управление, ограничаване и намаляване на шумовото натоварване в околната среда 

чрез прилагане на мерки и акустично планиране в краткосрочен, средносрочен и 

дългосрочен период за създаване на здравословни условия на живот на населението и 

опазване на околната среда от шум. С тези действия Община Стара Загора не само 

изпълнява изискванията на националното и европейско екологичното законодателство, 

но и за първи път прилага интегриран подход и мерки за предотвратяване, избягване 

или намаляване на шумовото натоварване и акустичен дискомфорт. 

3. За опазване и поддържане на богатото биологично разнообразие се 

популяризират възможностите за развитие на екотуризъм в района на Сърнена Средна 

гора; продължават дейностите по реализиране на лесоустройствения проект за 

общинския горски фонд; упражнява се контрол при осъществяване на дейности по 

събиране на билки от общински и държавни терени.  

4. Поддържа се внедрената и сертифицирана система за управление на околната 

среда в съответствие с изискванията на ISO 14001:2004 с обхват „Административно, 

правно и информационно обслужване на граждани и юридически лица“.  

 

V. По-широко участие на обществеността в решаване проблемите на 

околната среда 

1. Чрез интернет страницата на общината на обществеността се предоставя 

актуална информация, свързана със състоянието на околната среда, предстоящи и 

проведени екологични събития и мероприятия.  

2. Организирани и проведени са 7 обществени обсъждания на доклади по 

ОВОС на инвестиционни намерения. 

3. По повод дати от природозащитния календар са проведени мероприятия и 

информационни кампании с целеви групи от населението за популяризиране 

екологичната политика на общината; за формиране на съзнание и интерес за икономии 

на природни ресурси; отговорно отношение към природата и привличане на 

заинтересованите страни в процесите на вземане на решения по въпросите на 

управление на околната среда. 

4. Предоставяни са административни услуги на гражданите чрез издаване и 

съгласуване на документи в съответствие с разпоредбите на екологичното 

законодателство. 

5. Изготвяни са експертни становища и съдействие по конкретни проблеми, 

свързани с опазване на околната среда.  

6. Извършени са проверки и са предприети действия по сигнали и жалби на 

граждани, касаещи екологични проблеми. Обработени са 247 бр. молби, сигнали, жалби 

и предложения на граждани и юридически лица, по които са предприети действия. 

7. От 2012 до 2015 г. бяха изградени пет обособени площи за разходки на 

домашни любимци в Стара Загора на стойност 90 000 лв. Те са разположени в 

парковете „Бранителите на Стара Загора“, „Зеленият клин“, „Митрополит Методий 

Кусев“, Станционната градина и новия парк.      
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ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ 

 

I. Управление на земеделски земи за земеделски нужди  

През отчетния период са проведени 9 процедури за отдаване под наем и аренда 

на имоти общинска собственост, като  в резултат на това към момента действат общо 

405 договора. Стойността  на приходите от наем и аренда за отчетния  периода възлиза 

на 290 643 лв. 

В изпълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на 

правоимащи лица (животновъди)  са предоставени за  възмездно ползване общо 

19 236,60  дка пасища и мери, сключени са 77 броя договори на обща стойност 115 419, 

79 лв. 

Предоставени са за безвъзмездно  ползване земеделски земи на читалища на 

територията на Община Стара Загора съгласно Закона за народните читалища. 

Предоставени  са за възмездно ползване земеделски земи на правоимащи лица 

според Закона за пчеларството. Създаден е и се поддържа регистър на собствениците на 

пчелни семейства, отглеждащи ги на територията на Община Стара Загора.  

Очакваните приходи през 2015 година от ползване на други поземлени имоти са 

в размер на около 152 000 лв. 

 

II. Управление на гори, собственост на Община Стара Загора 

През 2012 г. в изпълнение на новия  Закон за горите след решение на Общински 

съвет управлението, стопанисването, ползването и опазването на горските територии, 

собственост на Община Стара Загора, е възложено с договор на ДГС - Стара Загора.  

Чрез подписването на настоящия договор е намерен оптимален вариант за 

управлението на горския ресурс, като от една страна са спестени средства за 

поддържане на собствена структура, а от друга страна е гарантирано управлението им 

от възможно най- компетентната структура, в случая ДГС - Стара Загора.  

Управлението на горските територии е възмездно като е постигнато  

споразумение 80% от приходите от управление да е за Община Стара Загора и 

останалите 20% за ДГС - Стара Загора. 

 

III. Услуги 

1. Предоставяни са административни услуги на гражданите чрез издаване и 

съгласуване на документи в съответствие с разпоредбите на ЗСПЗЗ, ЗОС, ЗОСИ и др. 

2. Изготвяни са експертни становища и съдействие по конкретни проблеми, 

свързани със земеделието.  

3. Извършени са проверки и са предприети действия по сигнали и жалби на 

граждани, касаещи земеделието. Обработени са над 300 бр. молби, сигнали, жалби и 

предложения на граждани и юридически лица, по които са предприети действия. 

4. Издадени са общо 976 разрешения за отсичане и превозни билети в частни 

поземлени имоти на стойност 9100.00 лв. 

 

 

 

ТРАНСПОРТ, КАТЕГОРИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

 

 

І. Административни услуги, свързани с прилагане на Закона за туризма 

Дейността по категоризация на туристическите обекти се извършва по 

разработени процедури, които са публично оповестени на сайта на Община Стара 



 
40 МАНДАТ 2011-2015 

Загора. Там са публикувани заявленията и формулярите, необходими за осъществяване 

на услугата. 

От м. ноември 2011 год. до м. юни 2015 год. са извършени общо 530 броя 

услуги по категоризация на туристически обекти – заведения за хранене и развлечения 

и места за настаняване, от тях 304 броя са нови категоризации и 226 броя са промени в 

обстоятелствата на съществуващи категоризирани туристически обекти. 

В резултат на извършените услуги са събрани такси за категоризация в 

размер на 132 615 лв. 

На категоризираните туристически обекти се издава категорийна символика, 

съдържаща удостоверение за категоризация и табела за определената категория.  

Към настоящия момент в община Стара Загора функционират 57 места за 

настаняване – хотели, мотел, хостели, семейни хотели, почивни станции, пансион, стаи 

и къщи за гости, бунгала и една туристическа спалня. Категориите на местата за 

настаняване са от 5 звезди до 1 звезда, които са дадени от министъра на туризма за 

хотелите от 2 и 3 звезди нагоре, а от кмета на Община Стара Загора –  всички останали 

места за настаняване. Общият леглови капацитет е 2603 легла. 

  Лицата, занимаващи се с хотелиерство, водят регистър за настанените туристи и 

за броя на реализираните от тях нощувки. Ежемесечно в общината по електронен път 

се подава информация за броя на реализираните нощувки чрез справка-декларация.  

  

ІІ. Заверка на регистри на лицензирани търговци, извършващи търговска 

дейност с отпадъци от черни и цветни метали 

Тази административната услуга се извършва на основание чл.60, ал.2 от Закона 

за управление на отпадъците и продължава до края на 2012 г., когато основанието за 

нейното осъществяване отпада с влизането в сила на новия Закон за управление на 

отпадъците от 13.07.2012 г. 

Заверяват се регистрите за покупки и внос и за продажба и износ на отпадъци от 

черни и цветни метали, за което се събира такса, отредена в Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Стара Загора. За 2011 - 2012 г. събраната сума от заверени регистри е в размер на 980 

лв. За отчетния период на територията на община Стара Загора са съществували 28 

броя лицензирани търговци за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и 

цветни метали, които от 2013 г. са изцяло под контрола на РИОСВ – Стара Загора.  

 

ІІI. Издаване на разрешения за удължено работно време на търговските 

обекти, намиращи се на територията на Община Стара Загора, съгласно 

изискванията на Наредбата за обществения ред 

По предложение на кмета на Община Стара Загора, с оглед прецизиране 

издаването на разрешения за удължено работно време на търговските обекти и 

намаляване административната тежест за търговците, през отчетния период бяха 

направени няколко изменения на Наредбата за обществения ред. 

За периода от м. ноември 2011 г. до м. юни 2015 г. са издадени 600 броя 

разрешения за удължено работно време на заведения за хранене и развлечения, зали 

за хазартни игри, денонощни магазини, денонощни аптеки, бензиностанции и 

газостанции. Направени са 3 отказа за издаване на разрешения за удължено работно 

време. За посочения период са постъпили 17 бр. жалби, сигнали и питания, свързани с 

търговски обекти с режим на удължено работно време. Извършена е проверка на 

всички, постъпили жалби и сигнали. Сумата, събрана от такси за издадените 

разрешения е в размер на 151 585 лв. 
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ІV. Контрол по спазване на изискванията на Закона за туризма и Закона за 

защита на потребителите 

За периода от м. ноември 2011 г. до м. юни 2015 г. са осъществени 205 броя 

проверки на туристически и търговски обекти, съставени са 205 броя констативни 

протоколи, дадени са 46 предписания по Закона за защита на потребителите и 63 

предписания по Закона за туризма. Съставени са 4 акта за установяване на 

административни нарушения, издадени са 4 наказателни постановления за нарушение 

на Закона за туризма. 

Води се регистър на подадените жалби и сигнали от граждани във връзка със 

засегнатите им  права и интереси по смисъла на Закона за защита на потребителите. За 

посочения период са постъпили множество устни и писмени жалби и  сигнали на 

граждани, които своевременно са разгледани и потребителите са получили отговор. 

Много често се получават устни сигнали от граждани за нелоялни търговски практики 

на мобилни и кабелни оператори, енергоразпределителни дружества, ВиК, банки. В 

тези случаи служителите разясняват на потребителите техните права и задължения и ги 

насочват към компетентните органи за разрешаване на проблема. 

 

V. Услуги и дейности, свързани с транспорта 

За периода от м. ноември 2011 год. до м. юни 2015 год. са издадени следните 

разрешителни: 

- разрешителни за осъществяване на таксиметров превоз на пътници на 

територията на Община Стара Загора на основание чл. 24 от Наредба № 34 от 

06.12.1999 г. – 2 150 бр. 

- разрешителни за достъп и движение в централна градска част за извършване на 

товаро-разтоварна дейност, куриерски услуги и др., свързани с естеството на работа на 

фирмата заявител на основание т.ХІ „Организация на движението в централна зона” от 

Приложение № 1 „Транспортна схема на Община Стара Загора на Наредба за 

обществения ред при използването на превозни средства и общи площи на територията 

на Община Стара Загора на Общински 

съвет - Стара Загора и Заповед № 2845 

от 03.11.2008 год. на кмета на Община 

Стара Загора - 434 бр.  

- карти за безплатно паркиране 

на хора с увреждания в Зелена зона,  на 

основание чл.47, ал.2 от Наредба за 

обществения ред при използването на 

превозни средства и общи площи на 

територията на Община Стара Загора на 

Общински съвет - Стара Загора – 1194 

бр. 

- договори за ползване на места 

за паркиране за служебни нужди на 

основание чл. 38, ал. 1 от  Наредба за обществения ред при използването на превозни 

средства и общи площи на територията на Община Стара Загора на Общински съвет -  

Стара Загора – 40 договора за общо 83 места. Годишният приход от такси за ползване 

на места за паркиране за служебни нужди е 114 048 лв. 

С цел облекчаване режима на платено паркиране в границите на Зелена зона по 

инициатива на кмета на Община Стара Загора с Решение № 822 от 25.07.2013 г. на 

Общински съвет - Стара Загора, бяха въведени следните нови услуги: 
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1. Режим на предплатено локално паркиране на леки автомобили, чиито 

ползватели живеят в жилищни имоти, попадащи в зоната за почасово платено 

паркиране, като имат постоянен или настоящ адрес, съвпадащ с адреса на имота. 

2. Платено паркиране „Служебен абонамент“ за нуждите на предприятия и 

организации, желаещи да ползват предплатен абонамент в границите на Зелена зона за 

МПС, собствено или ползвано по силата на договор. 

3. Платено паркиране „Служебен абонамент“ за нуждите на еднолични търговци 

или еднолични търговски дружества, регистрирани от лекари, лечебни заведения за 

болнична помощ и лечебни заведения по смисъла на чл. 10 от Закона за лечебните 

заведения, регистрирани на територията на Община Стара Загора, желаещи да ползват 

предплатен абонамент за служебни нужди в границите на Зелена зона за МПС, 

собствено или ползвано по силата на договор. 

От въвеждането на новите услуги до момента са издадени: 

- карта за предплатено локално паркиране на лек автомобил на живущи в 

границите на Зелена зона, на основание чл.47а от Наредба за обществения ред при 

използването на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара 

Загора на Общински съвет - Стара Загора – 308 броя. 

- карта за предплатен абонамент за паркиране за служебни нужди в границите на 

Зелена зона, на основание чл.40, ал.3, т.1 от Наредба за обществения ред при 

използването на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара 

Загора на Общински съвет - Стара Загора – 111 броя. 

- карта за предплатен абонамент за паркиране за служебни нужди на лекари в 

границите на Зелена зона на основание чл.40 ал.2 от Наредба за обществения ред при 

използването на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара 

Загора на Общински съвет - Стара Загора – 19 броя. 

Общественият транспорт за превоз на пътници в Стара Загора е представен от 

два вида транспорт – автобусен и тролейбусен. Автобусните линии са три вида – от 

общинската, областната и републиканската транспортна схема. Тролейбусните линии 

обслужват само вътрешноградски транспорт.  

До всички населени места на територията на община Стара Загора има осигурен 

транспорт, минимум по 2 курса на ден, а до някои и повече, в зависимост от броя на 

населението.  

Служителите непрекъснато контролират изпълнението на ежедневния 

експлоатационен график на превозвачите от градския транспорт, както и дейността и 

законността на автомобилите на  таксиметровите превозвачи.  

Периодично се разработват и се извършва промяна в съществуващите 

маршрутни разписания на автобусните и тролейбусните линии, квота на община Стара 

Загора. 

Подготвени са технически спецификации на процедури за възлагане на 

обществен превоз на пътници по общинска, областна и републиканска транспортна 

схема, квота на Община Стара Загора, по реда на Закона за обществените поръчки.  

Фирмите, обслужващи автобусните и тролейбусните линии, са съответно: 

„Автобусни превози – Стара Загора” ООД – частен оператор и „Тролейбусни и 

автобусни превози” ЕООД – общински оператор.   

С преференциални цени за пътуване във вътрешноградски транспорт се ползват 

ученици, пенсионери и хора с увреждания. 

От бюджета на Община Стара Загора, съгласно Решение № 1126, Протокол № 30 

от заседание на Общински съвет – Стара Загора, проведено на 13.02.2014 год.,  

Решение № 1515, Протокол № 37 от заседание на Общински съвет – Стара Загора, 

проведено на 30.10.2014 год., Решение № 1682, Протокол № 41 от заседание на 
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Общински съвет – Стара Загора, проведено на 12.02.2015 г., ежемесечно между 

превозвачите се разпределя сума в размер до 150 000 лв. за пътуването с  намаление на 

територията на община Стара Загора на следните категории пътуващи: 

- учещи (ученици и студенти редовно обучение); 

- пенсионери над 65 години с пенсия до 300 лв . 

- хора с увреждания с намалена трудоспособност над 71%  с пенсия до 300 лв. 

Учещите от учебните заведения, разположени на територията на Стара Загора, 

ползват годишна карта от 5 лв., която им дава правото да пътуват с 50% намаление от 

редовната цена на билета, т.е. 0.50 лв. във вътрешноградски транспорт. 

За периода от м. ноември 2011 г. до м. юни 2015 г. са издадени 19 940 броя 

годишни карти.  

Всички учещи – ученици, студенти и докторанти редовно обучение, от учебните 

заведения, разположени на територията на Стара Загора, с постоянен адрес в селата, 

разположени на територията на Община Стара Загора, ползват билет за пътуване с 65 % 

намаление от стойността на редовната цена на билета от съответното населено място до 

Стара Загора и обратно, срещу представена годишна карта от 5 лв. по образец. За 

периода от м. ноември 2011 г. до м. юни 2015 г. са издадени 673 броя годишни карти.  

Пенсионерите над 65 г. с размер на пенсията до 300 лв. и адресна регистрация на 

територията на Стара Загора ползват годишна карта от 5 лв., с която пътуват с 

намаление 70 % от себестойността на билета, т.е. заплащат 0,30 лв. 

За периода от м. ноември 2011 г. до м. юни 2015 г. са издадени съответно 19 565 

броя годишни карти. 

Хора с увреждания с намалена трудоспособност над 71%, с размер на пенсията 

до 300 лв. и адресна регистрация на територията на Стара Загора ползват годишна 

карта от 5 лв., с която пътуват с намаление 50% от себестойността на билета, т.е. 

заплащат 0,50 лв., като за периода от м. ноември 2011 г. до м. юни 2015 г. са издадени 

съответно 465 броя годишни карти. 

Всички пенсионери над 65 години, с постоянен адрес в селата на територията на 

община Стара Загора, с размер на пенсията до 300 лв., ползват годишна карта от 5 лв., с 

която пътуват с намаление от 65% от себестойността на билета от съответното 

населено място до Стара Загора и обратно.  

За периода от м. ноември 2011 г. до м. юни 2015 г. са издадени съответно 4990 

броя карти. 

 

Автогара Стара Загора: 

 

1. Монтирани са 16 броя камери за видеонаблюдение;  

2. Поставени са 15 броя информационни табла по секторите за заминаване на 

автобусите  по направления; 

3.  Eлектрически подвижен подемник 

за качване на хора с увреждания в 

автобуси на автогарата съгласно 

чл.54, ал.2, т.11 от Наредба 33 от 

ноември 1999 г. за обществен превоз 

на пътници и товари на територията 

на Република България, изменение  

в ДВ бр. 13 от 11.02.2011 г., която 

определя краен срок за осигуряване 

на достъпна среда на автогарите до 

12.02.2012 г.; 
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4. Поставен е светещ рекламен надпис АВТОГАРА; 

5. За подобряване безопасността на автогарата е осигурено пълно оборудване с 

пожарогасителна техника; 

6. Разкрит е втори телефонен номер за информация;  

7. Предоставено е място под наем и поставен банкомат за удобство на пътуващите; 

8. Изготвен е договор за комплексно автогарово обслужване с 56 превозвачи - 270 

курса ежедневно; 

9. Осигурен е безплатен интернет.  

 

 Постъпили приходи от м.11.2011г. до м.05.2015 г.- всичко 2 325 000 лв., от тях:  

 

 Такса „Секторно право“ – 1730 хил. лв. 

 7% от продажба на билети - 580 хил. лв. 

 Такса „Багаж“ и др. - 15 хил. лв. 

 

 Градска мобилност 

 

 В звено „Градска мобилност“ в Дирекция „Стопанска политика“ се приемат и 

обработват сигнали от Горещия телефон, както и от тел. 112. Организира се 

наблюдението на дейностите по транспортното обслужване, сметосъбирането и 

сметоизвозването, опазването на обществения ред, наблюдението чрез видеокамерите 

на конфликтни точки в Стара Загора. Служителите в звеното приемат и обработват 

сигнали за блокирани със скоби и репатрирани автомобили, наблюдават движението на 

почистващата техника за зимно 

поддържане на общинската пътна 

мрежа и улиците на гр. Стара Загора, 

чрез GPS система.   

Горещият телефон започва 

да функционира в звено „Градска 

мобилност” към Дирекция 

„Стопанска политика“ на 05.07.2013 

г. Звеното извършва обслужването 

на т.нар. Горещ телефон 24 часа в 

денонощието. Поддържа се 

ежедневна връзка с другите 

административни звена на общината 

и с външни организации. Приетите 

сигнали със съответните им характеристики и резултатите от тяхното отработване се 

въвеждат в електронен вид, като ежедневно се предоставя писмена справка на кмета на 

общината. За времето от 05.07.2013 г. до 

сега са приети и отработени над 16 000 

сигнала, от тях за неправилно паркирани 

са 700 сигнала.   

Водят се дневници, в които се 

отразяват репатрираните автомобили, 

получените обаждания от граждани за 

поставена скоба и предаването на 

данните към екипите за освобождаване и 

санкционирането им. За времето от 

ноември 2011 г. към настоящия момент 
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са приети над 1453 сигнала за репатрирани автомобили и над 1057 сигнала за 

автомобили с поставена скоба. 

Въведена е услугата за самотаксуване при паркиране в Зелена зона на Стара 

Загора чрез изпращане на SMS. Гражданите могат да заплатят паркирането си чрез 

изпращане на SMS, съдържащ регистрационния номер на автомобила, на кратък номер 

1342. Въведената услуга доби бързо популярност и все повече граждани се възползват 

от нея. Съответните места, където 

може да се паркира, са обозначени 

със специални табели. С един 

SMS се заплаща 1.00 лв. за 1 час 

престой в Зелена зона.  

Проследява се състоянието 

на светофарните уредби, водят се 

дневници, в които се отразяват 

възникналите проблеми и времето 

на тяхното отстраняване, 

режимите на работа и времето на 

тяхната промяна. Осъществява се 

контрол за функционирането на 

режим „зелена вълна” чрез 

сверяването им на всеки час. 

Следи се за възникване на повреди, при което се оповестява поддържащата 

устройствата фирма. 

Осъществява се  видеонаблюдение за спазване на обществения ред с 

видеокамери  в районите на парк ”Зелен клин”; площада пред общината; 

пространството около Регионална библиотека „Захарий Княжески”, Регионален 

исторически музей, Художествена галерия, паркинга до Старозагорската опера. 

Все още се работи и с въведения софтуер за контрол на дейността на 

превозвачите от обществения транспорт „Auto client”. От фирмата разработчик се 

осъществява периодично надграждане съобразно изискванията на общината. В звеното 

при необходимост се извършва създаване на нови и коригиране на съществуващи 

спирки, маршрути и маршрутни разписания. 

Към звено „Градска мобилност“  е изграден контролен център, който проследява 

в реално време местоположението и движението на превозното средство спрямо 

разписанието. За целта са оборудвани 90 превозни средства на градския транспорт с   

бордови устройства и са инсталирани 119 броя електронни информационни табла по 

спирките на градския транспорт. 

Контролният център е част от 

европроекта “Модернизация и 

развитие на устойчив градски 

транспорт за град Стара Загора” 

Въвеждането на 

телематика предоставя 

възможност за по-сигурни, 

удобни и лесни за употреба 

услуги в градския транспорт чрез 

осигуряване на точна, надеждна и 

навременна информация за 

услугите по спирките на градския 

транспорт.  
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ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ 

 

През 2013 г. бе открит реконструираният централен 

зеленчуков пазар, като средствата за него бяха осигурени от 

Регионален фонд за градско развитие JESSICA.  Проектът е 

първият по рода си в България, като целта е търговците да 

работят при оптимално добри условия, а гражданите да 

пазаруват с удоволствие. Модерното съоръжение е разположено 

на площ от 1600 кв. м. Пазарът е разположен на две нива с 

четири входа. Обектът е от стоманена конструкция, с панели с 

топлоизолация, вентилация и климатизация, осветление, 

канализация и санитарни възли.  

През 2015 г. бе поставено и видеонаблюдение на 

Централен зеленчуков пазар. 

 

НАЕМИ И РЕКЛАМА 

През разглеждания период са организирани  и проведени 10 тръжни процедури за 

отдаване под наем на имоти общинска собственост, 1 публично оповестен конкурс и 3 

тръжни процедури за отдаване под наем на части от терени общинска собственост за 

поставяне на рекламно–информационни елементи (РИЕ), както следва: 

 От ноември 2011 г. до юни 2015 г. сключените договори са: 

 за нуждите на общинските ръководства на политическите партии – 18 бр.   

 за нуждите на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в 

обществена полза – 7 бр. 

 на общопрактикуващи лекари и стоматолози – 8 бр. 

  От началото на периода, администрираните договора за разполагане на рекламно- 

информационни елементи са 141 бр. (89 бр. билборд тип „ПИЗА“, 2 бр. 

„МЕДИЕН ВИДЕО ЕКРАН“,  46 бр. тип „СИТИ ЛАЙТ“ и 4 бр. тип „ТОТЕМ“). 

 

Издадени са общо 926 разрешения за поставяне на РИЕ на общински и частни 

имоти: 

 за 2011г. – 197 бр.; 

 за 2012г. – 144 бр.; 

 за 2013 г. – 196 бр.; 

 за 2014 г. – 246 бр.; 

 за 2015 г. – 143 бр. (до 01.07.2015 г.). 

 За периода от 01.11.2011 – 01.06.2015 г., постъпилите приходи от рекламна 

дейност са на стойност 1 535 328 лв. Приходите от отдаване под наем на имоти 

общинска собственост за същия период са 2 090 934 лв. от общо 237 бр. договори.  

                                                                                                                                                                                                                                                              

ПЪТНО ЗНАКОВО СТОПАНСТВО 

 

 От 2014 г. започна поетапно изпълнение на проекта "Актуализация на 

организацията на движението" с проектант инж. Пламен Буланов. Проектът има за цел 

да подобри транспортно-комуникационните характеристики, да разтовари движението 

по основните пътни артерии в града, като се очаква реорганизацията му да има 

положителен ефект върху екологията, да даде възможност за осигуряване на нови 

паркоместа, отваряне за движение на затворени улици и кръстовища, подобряване на 

хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация и не на последно място 

насърчаване на гражданите да използват обществения транспорт за придвижване.  
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 Променена е хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация на 

определени точки, които са особено натоварени. Пропускателната способност на някои 

улици се изземва от паркиралите автомобили и затова е въведено еднопосочното  

движение по улиците. 

 Запазени са наличните и са обособени нови паркоместа на бул. „Христо Ботев“, 

бул.“ Патриарх Евтимий“ и по ул. „Кольо Ганчев“.  

  

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

 
Дирекция „Общинска собственост“ осъществява дейности основно в три 

направления: 

I. Провеждане на процедури и дейности по проучване, установяване, 

придобиване и актуване на имоти – общинска собственост 

За периода са актувани 5 561 имота и са деактувани 757 имота. По заявления на 

граждани са издадени 305 бр. удостоверения за наличие или липса на актове за 

общинска собственост, заверени са 247 бр. молби-декларации за снабдяване с 

нотариални актове по обстоятелствена проверка и са изготвени 399 бр. отговори на 

жалби, молби и сигнали на физически и юридически лица.   

Във връзка с реализирането на големи инфраструктурни проекти са проведени и 

се провеждат процедури по отчуждаване на обекти за: разширяване на гробищния 

парк на Стара Загора; изграждане на битово-фекална канализация в с. Богомилово, 

кръстовище на ул. “Капитан Петко Войвода“ и бул. “Цар Симеон Велики“ (кръговото 

до „Билла“), улици в Стара Загора, в кв. „Зора“, в кв. „Дъбрава“, в с. Богомилово и в с. 

Сладък кладенец.  

 

 

Важен момент е придобиването на нови имоти чрез: 

1.Безвъзмездно прехвърляне на собственост върху два недвижими имота – 

частна държавна собственост по реда на чл. 54 от ЗДС на Община Стара Загора 

 

 С Договор № Д-ДС-1-33/07.08.2013 г. Община Стара Загора стана 

собственик на 8 броя сгради с обща застроена площ от 1947 кв.м, представляващи 

2011г.    
 150   2012г.   

 1562 

   2013г.      
 1574 

 

  2014г.              
1477 

2015г.                 
798  

съставени актове за общинска собственост 
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бивша детска специализирана болница за рехабилитация в с. Старозагорски бани, кв.19, 

УПИ V- парк „Дъбова гора“. 

 С Договор № Д-ДС-1-28/21.05.2014 г. Община Стара Загора стана 

собственик на Застроен урегулиран поземлен имот с площ  от 90 269 кв. м и 29 броя 

сгради с обща застроена площ от 12 331 кв.м, представляващи бившите артилерийски 

казарми в кв. „Казански“ - Стара Загора. Сградите са съборени, а съгласно промяната 

на плана за застрояване теренът е отреден за спорт, атракции и озеленяване. 

 

2.Предоставени за безвъзмездно управление са два недвижими имота - частна 

държавна собственост по реда на чл.15, ал.1 от ЗДС и чл. 6, ал. 3 от ППЗДС: 

 

 С Договор № Д-ДС-44/13.09.2012 г. – 3 бр. сгради в Стара Загора, кв.“Три 

чучура“ с обща застроена площ 255 кв.м и 15 бр. самостоятелни обекти в сграда с обща 

застроена площ 652 кв.м. 

 С Договор № Д-ДС-1-16/14.05.2015 г. – 3 бр. паркоместа в Стара Загора, 

обособени в УПИ ІІІ НОИ и паркинги, кв.1.  

 

3.Четири новопостроени обекта в Стара Загора: 

 Столова със ЗП-107.85 кв.м в УПИ І за здравен комплекс, в кв.“Три 

чучура“ кв.524, представляваща самостоятелен обект в сграда, построена през 2011 г.  

 Апартаменти - 3 бр., гаражи – 2 бр. и самостоятелен обект за делова и 

административна дейност със застроена площ по нива както следва: на ниво 1: фронт 

офис  със ЗП 53 кв.м; на ниво 2: административен етаж със ЗП- 338 кв.м, на ул.“Ангел 

Кънчев“№ 70, в многоетажна комплексна сграда в УПИ ХЖС, кв. 89, построена през 

2012 г. 

 Многофункционална спортна зала на ул.“Ген. Гурко“ № 102, построена 

през  2013 г., със ЗП - 1945 кв.м, в УПИ І училище, кв. 36 

 Детска градина на ул. “Г.С.Раковски“ №74, построена през 2014 г., със 

ЗП- 621 кв.м, в УПИ ІІІ-219, за детска градина, кв.45 

 

4. В процедура на придобиване са: 

 

 Поземлен имот № 000608 в землището на с. Хрищени, община Стара 

Загора, с площ 26 815 кв.м, ведно с всички изградени в него сгради (бившата опитна  

станция по поливно земеделие) 

 Земя и сгради (бившата Метрология) в Стара Загора, ул. „Мусала“ № 26, 

кв. 527а, УПИ ХХ-3910 – 8496 кв.м земя  и 6 бр. сгради. 

 650/2381 кв.м ид.ч. от ПИ 68850.515.3 – кв.1, УПИ ІІІодо, Стара Загора 

(паркинга източно от Операта) 

 

II. Провеждане на процедури по разпореждане с нежилищни имоти частна 

общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост и 

Закона за приватизация и следприватизационен контрол 

 Процедурите по разпореждане с общински нежилищни имоти са в две основни 

направления – възмездни и безвъзмездни сделки.  

 Възмездните сделки са:  

 без търг или конкурс – допълнително право на строеж, продажба на жилища на 

правоимащи, закупуване земя на лица с учредено и реализирано право на строеж и 

прекратяване на съсобственост; 
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 чрез търг – продажба на терени (земеделски и в регулация), продажба на вещи, 

учредяване право на строеж и продажба на общински нежилищни имоти за стопански 

цели по реда на ЗПСК. 

 Безвъзмездните сделки са: безвъзмездно право на ползване и дарение. 

 Разпоредителни сделки се извършват както в съответствие с приетата от 

Общински съвет Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост, а така също и при постъпване на заявления от физически и юридически 

лица, свързани с разпореждане на общинска собственост. 

За отчетния период са изготвени общо 672 предложения до Общинския съвет,  

свързани с разпореждането на 1577 имота.  

 

 
 

Възмездни сделки 

 

След решение на Общинския съвет са реализирани 200 сделки без търг и 

конкурс за сумата от 1 588 743лева без ДДС. Проведени са 73 търга за 2023 имота. 

Реализирани са 474 сделки чрез търг за сумата от 9 977 хил. лева без ДДС.  

За целия период са реализирани общо 674 сделки за продажба на общински имоти 

на обща сума от 11 565 778 лева без ДДС. Получените приходи се използват за 

капиталови разходи – ремонт на училища, детски градини и ясли, подобряване на 

инфраструктурата на града и населените места в общината. 
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От средата на 2013 г. в дирекцията се извършват процедури по продажба на 

общински имоти по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. 

Реализирани са продажби на пет общински нежилищни имота, предназначени за 

стопански цели: 

 Урегулиран поземлен имот ХVІІобщ. с площ 310 кв.м, заедно с построената 

едноетажна масивна сграда на един етаж със застроена площ 46,87 кв.м, в 

квартал 28 по плана на село Горно Ботево за сумата от 3700 лева. 

 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.505.120.3.2 в Стара Загора, 

бул. „Митрополит Методий Кусев“ № 9, ет. 1, с площ 161.
47 

кв.м за сумата от 

280 000 лева.  

 Имот №084011 с площ 5 349 кв.м. с начин на трайно ползване – изоставена нива, 

заедно с построената сграда на един етаж  с площ от 309 кв.м., намиращ в 

землището на с. Остра могила, местност „Юрта“, за сумата от 10 000 лева. 

 Имот №000117 с площ 3 584 кв.м с начин на трайно ползване – животновъдна 

ферма, заедно със сграда на един етаж със застроена площ от 248.50 кв.м и сграда 

на един етаж със застроена площ от 293.70 кв.м, намиращ се в землището на с. 

Малко Кадиево, местност „Балталъка“, за сумата от 31 000 лева.  

 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.513.521.3.49, намиращ се 

на първи (партерен) етаж в осеметажен жилищен блок, със застроена площ 46.
43 

кв.м, Стара Загора, ул.“Генерал Столетов“ № 149, за сумата от 46 000 лева. 

На сдружения с нестопанска цел, фондации и държавни структури са 

предоставени за безвъзмездно ползване 38 имота: 

 Областен съвет на Български червен кръст - Застроен УПИ VІ-1622а, кв.42”а, 

с площ 324 кв.м заедно с находящите се в него три сгради, сграда със ЗП – 111 

кв.м, сграда със ЗП – 23 кв.м, сграда със ЗП  - 23 кв.м, бул.„Руски” №100. 

Договор № 1148 от 10.05.2012 г. за срок от 10 години. 

 Професионален футболен клуб „Берое“ - Официален футболен стадион 

„Берое“ без лекоатлетическа писта: 2 броя тренировъчни футболни игрища и 5 

броя сгради,  Стара Загора. Договор № 1153 от 11.05.2012 г. за срок от 10 

години. 
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 СНЦ „Клуб Лека атлетика „Берое“ - Лекоатлетическа писта към официален 

футболен стадион „Берое“, Стара Загора. Една от главните цели на КЛА „Берое” 

– Стара Загора, е създаването на устойчива среда за развитие на физическото 

възпитание и спорта у подрастващите – деца и младежи, за изграждане на 

умения и навици за здравословен начин на живот, за формиране на социални 

качества – дисциплина, самоконтрол, толерантност, работа в екип. Договор № 

1269 от 01.06.2012 г. за срок от 10 години. 

 Сдружение „Свят без граници“ - Самостоятелен обект в сграда с площ 69.44 

кв. м, кв. „Лозенец”, ул. „Витоша“ № 23, Стара Загора. Договор № 1885 от 

05.09.2012 г. за срок от 3 години. 

 СНЦ „Съюз на инвалидите в България“ - Помещение със ЗП 18 кв., ул. „Св. 

княз Борис І” №43, Стара Загора. Договор № 1960 от 02.10.2012 г. за срок от 5 

години. 

 Професионален футболен клуб „Берое“ - Стадион „Локомотив“, застроен 

поземлен имот с площ 54 964 кв. м и сгради, Стара Загора. Договор № 2005 от 

09.10.2012 г. за срок от 10 години. 

 СНЦ „Агенция за регионално икономическо развитие“ – Самостоятелен 

обект в сграда с идентификатор 68850.514.492.3.18 със ЗП 112.30 кв. м, мазе с 

площ 31 кв. м, ул. „Ген. Столетов“ № 127. Договор № 32 от 16.01.2013 г. за срок 

от 3 години. 

 Държавна опера-Стара Загора - Сграда с идентификатор 68850.515.2.1- брой 

етажи 3 с ЗП 2903 кв.м -Държавна опера Стара Загора е първата извънстолична 

опера в България. Договор № 45 от 22.01.2013 г. за срок от 10 години. 

 Драматичен театър „Гео Милев“ - Сграда с идентификатор 68850.515.4.1 със 

ЗП 1194 кв. м, бр. етажи – 3, сграда с идентификатор 68850.515.4.2 с ЗП 96 кв. м 

бр. етажи  - 2. Договор № 357 от 06.03.2013 г. За срок от 10 години. 

 „Българо–френско дружество Алианс Франсез“ - Самостоятелен обект в 

сграда с идентификатор 68850.514.276.1.1 ОСД със ЗП 193.45 кв.м, 

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.514.276 със ЗП 115.10 кв.м, 

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.514.276.1.3 със ЗП 108.18 

кв. м, ул. „Константин Иричек“ № 26, Стара Загора. Договор № 549 от 

04.04.2013 г. за срок от 3 години. 

 СНЦ „СК Ракета“ - с. Богомилово - УПИ ХХІV-9549, кв. 28 с. Богомилово с 

площ 12 737 кв. м за изграждане на: футболно игрище, тенискорт, смесено 

игрище с универсални размери за тенис, волейбол, баскетбол; два броя игрища 

за бадминтон; велоалея 200 м; трибуни с 270 места плюс 2 за хора с увреждания; 

сграда, включваща съблекални, склад и техническо обслужване. Договор № 1199 

от 03.06.2013 г. за срок от 10 години. 

 Сдружение „Самаряни“ - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

68850.516.505-двуетажна масивна сграда със ЗП 205.40 кв. м, ул. „Братя 

Жекови“ 109. Договор № 1202 от 03.06.2013 г. За срок от 5 години. 

 НЧ „Просвета 1898 г.“ - с. Сладък кладенец Сграда – селски клуб със ЗП 184.35 

кв. м, построена в УПИ ХІІ, кв.37 - с. Сладък кладенец. Договор № 1312 от 

07.06.2013 г. за срок от 10 години. 

 СНЦ „Международна организация Каракачанско куче” - Стара Загора, имот 

в Стара Загора, ул.„Свети Княз Борис I” № 61А, ет.0, с площ 42.67 кв.м. 

Помещението е предоставено за съхранение на архива и на информацията за 

тази порода куче – гордост за България. Договор № 896 от 26.09.2013 г. за срок 

от 3 години. 
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 СНЦ „Филаделфия“ 2002 - имот в гр. Стара Загора, ул. „Свети княз Борис“ № 

43, помещение с площ 12.78 кв. м. СНЦ „Филаделфия” 2002 е сдружение с 

нестопанска цел, член на Българската асоциация за лица с интелектуални 

затруднения. Договор № 279 от 06.02.2014 г. за срок от 3 години. 

 Министерство на младежта и спорта - имот в Стара Загора, ул. „Генерал 

Столетов“ № 90, помещение с площ 9 кв.м. Имотът е предоставен за офис на 

експерт на министерството за административни области Стара Загора, Сливен и 

Ямбол. Договор № 369 от 06.03.2014 г. за срок от 5 години. 

 Народно читалище „Митьо Станев – 1929 г.” – Сграда млекопункт със 

застроена  площ 40 кв. м, с. Малко Кадиево , кв.22, УПИ ХХV. Читалището не 

разполага с база за осъществяване на младежките дейности в селото, поради 

което искането на настоятелството е за предоставянето на сграда млекопункт. 

Договор № 386 от 11.03.2014 г. за срок от 3 години. 

 СНЦ Ансамбъл „Загорче“  - имот в Стара Загора, ул. „Свети княз Борис“ № 94, 

помещение на нулев етаж с площ 209.19 кв.м; първи етаж с площ 284.65 кв.м. 

СНЦ Ансамбъл „Загорче” – Стара Загора, е нестопанска организация, 

регистрирана през 1997 година по Закона за ЮЛНЦ. Договор № 435 от 

18.03.2014 г. за срок от 3 години. 

 Фондация „Дон Боско - България“ - имот в с. Калитиново, помещение с площ 

79.93 кв.м, разположено в източната част на читалището. Фондация „Дон Боско- 

България” съществува от 2009 година и се занимава с образование, възпитание и 

интеграция на деца и младежи в неравностойно положение и живеещи в рискова 

среда. Договор № 454 от 21.03.2014 г. за срок от 3 години. 

 Министерство на вътрешните работи - имот  в с. Дълбоки, представляващ  

част от сграда с площ 138.60 кв.м. Помещенията са необходими за съвместната 

работа на органите на местното самоуправление и местната администрация за 

опазване на обществения ред, закрила на гражданите и недопускане извършване 

на престъпления. Договор 30.06.2014 г. за срок от 5 години. 

 Драматичен театър „Гео Милев“ - Стара Загора. Част от сграда със застроена  

площ 198 кв.м - Стара Загора, ул. „Христина Морфова“ № 1, състояща се от две 

халета за съхраняване на декори; първи етаж от сграда със застроена площ от 

499 кв.м - Стара Загора,  бул. „Руски“ № 2, кв. 9 „Индустриален“ за дърводелско 

и железарско ателие, за производство на театрални декор. Договор № 1452 от 

01.08.2014 г. за срок от 5 години. 

 Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално 

обучение“ - имот в Стара Загора, кв. „Три чучура“ кв.525, ул.“Армейска“ №7, с 

площ 11 903 кв.м заедно с построените в него сгради. Договор №1505 от 

11.08.2014 г. за срок от 10 години. 

 СНЦ „Етносвят - България“ - имот в Стара Загора, кв. „Три чучура – север“ 

кв. 604, ул.„Капитан Петко Войвода“ № 54, част от сграда с площ 1066 кв.м 

Сдружението обединява физически и юридически лица от различен етнически 

произход – арменци, българи, гърци, евреи, поляци, роми, руснаци, турци и 

унгарци. Договор № 1506 от 11.08.2014 г. за срок от 5 години. 

 СНЦ „Шахматен клуб „Траяна 2011“ - имот в Стара Загора, ул. „Захари 

Княжески“ № 81 А, помещение на нулев етаж с площ 91.55 кв.м. Договор № 

1563 от 14.08.2014 г. за срок от 5 години. 

 СНЦ „Национален фенклуб „Берое Стара Загора“ - имот в Стара Загора, 

ул.„Захарий Княжески“ № 81 А - помещение на нулев етаж с площ 95.50 кв.м. 

Целите и задачите на сдружението са свързани с подпомагане развитието на 
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футболната игра и популяризиране традициите на клуба. Договор № 1564 от 

15.08.2014 г. за срок от 5 години. 

 Държавна опера - Стара Загора - имот в Стара Загора, кв. „Индустриален“ 

кв.14, части от сгради. Сграда №2 – реална част от първи етаж с площ 827 кв.м; 

част от втори етаж с площ 237 кв.м; сграда № 3 – самостоятелен обект в сграда с 

площ 412 кв.м. Помещенията са предоставени за склад за декори, железарско и 

дърводелско ателие. Договор №1743 от 10.09.2014 г. за срок от 5 години.  

 Сдружение „Български футболен съюз“ - имот в Стара Загора, ул. „Генерал 

Столетов ” № 60, ет.1. с площ 120 кв.м. Договор №  2192 от 03.11.2014 г. за срок 

от 5 години. 

 Министерство на образованието, младежта и науката - имот в Стара Загора, 

ул. „Княз Александър Батенберг” № 19, с площ 200.98 кв.м. Проект „Система за 

кариерно ориентиране в училищното образование". Договори № 1888 от 

09.07.2013 г. и № 2210 от 10.11.2014 год. Срокът е до 31.10.2015 г. 

 СНЦ „Спортен клуб по културизъм „Кобра“ - имот в Стара Загора, ул. 

„Хаджи Димитър Асенов“ №2, с общ РЗП на имота 1202 кв.м: ЗП на ниво 1-во: 

на кота -2,50, - 3,00: 154,93 кв.м, на кота -3,80: 118,16 кв.м, ЗП на ниво 2-ро: на 

кота 0,00: 626,39 кв.м, ЗП на ниво 3-то: 302,58 кв.м. Договор № 2606 от 

09.12.2014 г. за срок от 5 години. 

 СНЦ „ФК Верея“ - Застроен урегулиран поземлен имот с площ 44 907 кв.м с 

идентификатор 68850.525.739 Стара Загора, кв. 497 „ Кольо Ганчев“. СНЦ „ФК 

Верея” Стара Загора е лицензиран спортен клуб. Предмет на дейност на 

футболния клуб е осъществяване на тренировъчна, състезателна и 

организационно-административна дейност. Договор е от 03.02.2015 г. за срок от 

10 години. 

 СНЦ „Тенисклуб „Августа Траяна“ - Застроен урегулиран поземлен имот с 

площ 28 771 кв.м с идентификатор 68850.510.2 Стара Загора, кв. „Македонски“. 

Договор № 295 от 24.02.2015 г. за срок от 10 години. 

 Изпълнителна агенция автомобилна администрация - Част от  имот със ЗП 

198 кв.м, представляващ втори етаж от сграда с идентификатор 68850.522.1710.3 

в Стара Загора, кв. „Индустриален“. Договор № 837 от 28.04.2015 г. за срок до 

31.12.2015 година. 

 Център за спешна медицинска помощ в Стара Загора - Открит паркинг за 

санитарни автомобили с площ 285 кв.м, намиращ се в кв.524 УПИ I  за здравен 

комплекс, кв.“Три чучура“. Центърът за спешна медицинска помощ обслужва 

населението на Старозагорска област, равняващо се на около 382 000. Договор 

от 15.05.2015г. за срок от 3 години. 

 Министерство на вътрешните работи, Областна дирекция – Стара Загора, 

Второ РУ „Полиция“ - Стара Загора, имот в Стара Загора, кв. „Три чучура – 

север“ кв. 604, ул.„Капитан Петко Войвода“ № 54. Част от сграда, включваща  

музикална школа – едно помещение и две канцеларии,  за съвместната работа на 

органите на местното самоуправление и местната администрация за опазване на 

обществения ред, закрила на гражданите и недопускане извършване на 

престъпления. Договор № 1101 от 19.05.2015 г. за срок от 5 години. 

 СНЦ „Гражданско сдружение „Алтернатива 55“ - Застроен урегулиран 

поземлен имот с площ 373 кв.м с идентификатор 68850.514.311 Стара Загора, кв. 

„Васил Левски“, ул. „Димитър Наумов” № 110, ведно със сграда със ЗП 72 кв.м. 

Създаден е Център за социална рехабилитация и интеграция на деца за деца с 

генерализирани разстройства в развитието и за родителите им. Договор № 1239 

от 02.06.2015 год. за срок от 5 години. 
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Безвъзмездни сделки 

дарение безвъзмезно право на ползване 

 СОУ „Максим Горки“ - Застроен урегулиран поземлен имот с площ 270 кв.м  с 

идентификатор 68850.503.466 - Стара Загора,  ул. „Отец Паисий“ № 100, ведно 

със сграда със ЗП 73 кв.м за откриване на два културни центъра: китайски – към 

институт „Конфуций“, и руски – със съдействието на РКИЦ и фонд „Русский 

мир“.  Договор № 1434 от 22.06.2015 г. за срок от 10 години  

 СНЦ „Лястовица 33-БГ“ – част от двуетажна сграда с идентификатор 

68850.515.60.2 по КККР на Стара Загора с административен адрес ул.„Цар Иван 

Шишман“ № 83, със ЗП 94 кв.м и прилежащото мазе. Договор 26.06.2015 г. за 

срок от 10 години. 

 СНЦ „Клуб по стрелба „Стара Загора“ - застроен поземлен имот с площ от 45 

920 кв.м, находящ се в парк „Бранителите на Стара Загора“. Договор 26.06.2015 

г. за срок от 10 години. 

 

Направени са осем дарения на Старозагорската света митрополия на терени за 

изграждане на православни храмове в: 

 

 с. Колена, представляващ УПИ Х - за параклис в кв. 19 с площ 740 кв. м, за 

изграждане на православен храм. Договор № 2433 от 22.12.2011 г. 

 гр. Стара Загора, представляващ УПИ V- общ. в кв. 6 „Зора“ по плана на Стара 

Загора с площ 422 кв. м. Договор № 1861 от 29.12.2012 г. 

 гр. Стара Загора, представляващ УПИ III551 за църква в кв. 422 в „Самара I“ по 

плана на гр. Стара Загора с площ 2 077 кв. м. Договор № 2793 от 20.12.2012 г. 

 гр. Стара Загора, представляващ УПИ IV63  в кв. 23 „Славейков“ по плана на 

Стара Загора с площ 1 607 кв. м. Договор № 360 от 06.03.2013 г. 

 с. Борово, представляващ УПИ II в кв. 17 с площ 820 кв. м. Договор № 626 от 

15.04.2014 г. 

 с. Малка Верея, представляващ УПИ X в кв. 28 с площ 665 кв. м. Договор № 595 

от 10.04.2014 г. 

 с. Елхово, представляващ УПИ ХIII 318.църква, в кв.13, целият с площ 205 кв. м. 

Договор № 2329 от 14.11.2014 г. 

 с. Пряпорец, представляващ УПИ XI за параклис, в кв.20, целият с площ от 500 

кв. м. Договор № 1276 от 09.06.2015 г. 

 Направено е дарение на  Фондация „Миню Балкански“ – Сграда Младежки дом 

на два етажа със сутерен  с площ 101.34 кв.м, първи етаж с площ 322.92 кв.м и 

втори етаж с площ 297.77 кв.м. Фондация „Миню Балкански“ е организация за 

осъществяване на дейност в обществена полза, развива образователна и 

културна дейност. Договор № 1402 от 20.06.2012 год. 
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III. Управление на общинския жилищен фонд – картотекиране на 

нуждаещите се граждани и настаняване под наем в общински жилища 

Община Стара Загора към момента разполага със 723 жилища, в т.ч. 698 

апартамента и 25 къщи в гр. Стара Загора, с. Дълбоки и с. Калояновец.  

За периода в общински жилища под наем са настанени общо 204 семейства 

(домакинства). От тях: 

  11 души с увреждания; 

  69 самотни родители;  

 119 семейства; 

  4 сираци; 

  1 спортист 

 

Сума от събрани  наеми:  

2012 г. - 451 746 лв 

2013 г. - 465 229 лв 

2014 г. - 481 175 лв. 

2015 г. (до месец август) - 295 466 лв. 

 

 

 
 

 

Настанени домакинства за периода 

 

 

 През 2012 г. Община Стара Загора получи 3 нови апартамента в напълно 

завършен вид като обезщетение срещу учредено право на строеж върху общински 

имот. В бюджета за 2012 г. бяха предвидени 100 000 лв. за делба и ремонт на 

апартаменти, които могат да бъдат разделени. Девет големи нефункционални 

апартамента бяха разделени на по два по-малки, от които общината има най-голяма 

нужда. През целия период се извърши ремонт на част от жилищата, които бяха негодни 

за обитаване, неотложен ремонт на покриви и други общи части.  
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ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И УПРАВЛЕНИЕ ПРИ 

КРИЗИ  

 
I. Дейност по защита при бедствия 

 
Дейността по защитата при бедствия се организира и ръководи съгласно чл. 65, 

ал.1 от Закона за защита при бедствия.  

Основни дейности: 

 Разработен е План за защита при бедствия, който е приет от Общинския съвет. 

 Сформирано е доброволно формирование в състав от 55 души. Доброволците 

преминаха първоначален курс на обучение, осигурено им бе униформено 

облекло. 

От 17 август до 18 септември 2015 г. те бяха част от дежурната смяна на 

Районната служба по пожарна безопасност и защита на населението в Стара 

Загора. Доброволните екипи се състоят от двама души, които всеки работен ден 

подпомагат работата на експертите при преодоляване или овладяване на 

бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняването на последиците от 

тях.  

 Извършени са неотложни работи за подобряване на отводнителните системи в 

част от населените места на Община Стара Загора - селата Арнаутито, Бъдеще, 

Бенковски, Борово, Борилово, Горно Ботево, Еленино, Змеево, Калитиново, 

Ловец, Малко Кадиево, Михайлово, Маджерито, Могила, Малка Верея, 

Петрово, Плоска могила, Преславен, Пшеничево, Ракитница,  Хрищени, Хан 

Аспарухово. Подобрена е пропускателната способност на дере, преминаващо 

западно от пазара в кв. „Казански“. 

 Разработени са детайлни оперативни процедури за реагиране на аварийните 

служби при възникване на инциденти в предприятия, опериращи с опасни 

химични вещества: „Загорка“, „Градус -1“, „Еко - България“ и „Зара - газ“. 

 За усвояване на планираните мерки за защита се проведоха съвместни учения в 

тези предприятия. 

 Изготвен е анализ за оценка на риска за предприятия с висок рисков потенциал  

– „Стройпроект“, база „Лукойл“, складова база за пропан-бутан „Тракия газ“.  

 Извършени са аварийновъзстановителни работи за укрепване на свличащи се 

скални маси в размер на 172 000 лв. за възстановяване на подпорна стена по 

пътя Люляк – Шаново. 

 Осигурени са 2 бр. фургони за жилищни нужди на хора, останали без подслон, 

за селата Еленино и Маджерито, на обща стойност 27 000 лв. 

 Въведена бе нова система за оценка на дейностите за зимно поддържане на 

общинската пътна мрежа. В резултат на това бе осигурен значителен финансов 

резерв за изпълнение на други дейности, залегнали в инвестиционната програма 

на Община Стара Загора. 

 

Първи раздел: Превантивна дейност 

 

1. Планиране на защитата при бедствия 

През 2012 г. бе разработен План за защита при бедствия на Община Стара 

Загора, приет с решение на Общински съвет – Стара Загора. 

Ежегодно се разработва Оперативен план за зимно поддържане и 

снегопочистване на пътна мрежа IV клас в община Стара Загора, на улиците и 

пешеходните зони в гр.Стара Загора през експлоатационния период на 2014 - 2015 г. 
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2. Органи за управление и екипи за реагиране 

Сформиран е Щаб за защита при бедствия. Към него са сформирани оперативни 

групи за управление на аварийно–спасителните работи и екипи за разузнаване и 

обследване. За повишаване подготовката на част от членовете на Щаба за защита се 

проведоха технически конференции за обсъждане на подходящи мерки за овладяване и 

ликвидиране на инциденти с опасни химични вещества, пожари и при възникване на 

снегонавявания и обледявания. 

Актуализиран е част от регистъра на инженерно-строителна техника, планирана 

да участва в провеждане на спасителни и аварийновъзстановителни работи.    

 

3. Превантивна дейност и защита при бедствия 

През изтеклия период служители от отдел ООР и УК участваха в работата на 

комисии за контрол на рискови обекти от националното стопанство, както и на 

хидротехнически съоръжения, водоеми, басейни, речни корита и дерета и др., 

разположени на територията на общината. 

На територията на Община Стара Загора бяха проверени участъци от поречията 

на реките, покачването на нивото на които би представлявало потенциална опасност за 

населението, като р. Бедечка, р. Сазлийка и р. Баненска. Проверени бяха и язовирите в 

Колена, Братя Кунчеви, Подслон, Пшеничево и всички рибарници. 

Служители от отдел „Опазване на обществения ред и управление при кризи“ 

участваха в съвместни проверки с РИОСВ - Стара Зaгора, и Районна служба „Пожарна 

безопастност и защита на населението” на дружества с издадени разрешения по чл. 

104, ал. 1 от ЗООС. 

Ежегодно през м. октомври комисия, съставена от служители на отдел „ООР и 

УК”, извършва технически преглед на специализираната техника на фирмите „Зауба” 

АД и „Пи Ес Ай” АД за готовността им за  действие при тежки зимни условия. 

 

4. Учения и тренировки 

На основание заповеди на Областния управител на 2 юни се провеждат 

ежегодни тренировки по оповестяване с реално задействане на сиренно-

оповестителната система с участието на служители от общинска администрация. 

На 24 и 25.06.2014 г. се организира и проведе общинско учение  на тема 

“Дейност на органите за управление и частите на Единната спасителна система за 

организиране и провеждане на спасителни и аварийни работи при възникване на 

инциденти в “Загорка“, „Градус -1“,  „Еко - България“ и „Зара - газ“. 

Със заповеди на кмета на общината ежегодно се извършва проиграване на 

Плана за евакуация на посетителите и служителите в сградата на Община Стара Загора. 

 

5. Изследване, анализ, оценка и прогнозиране на рисковете от бедствия 

Изготвено е становище във връзка с издаване на разрешително за експлоатация 

на обект с висок рисков потенциал – предприятие за производство на системи за 

модификация на времето и за утилизация на боеприпаси „Стройпроект“ АД,  

Пласментноснабдителна база „Лукойл“, складова база за пропан-бутан „Тракия газ“. 

 

6. Наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване 

Извършена бе проверка на локална автоматизирана система за оповестяване на 

„Загорка“ АД и „Лукойл – България“. Системите за оповестяване са съвместими с 

националната система за ранно предупреждение и оповестяване. Системите позволяват 

своевременно да се регистрира настъпването на инциденти и ранно предупреждение на 

застрашените работници и съседни обекти. 
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7. Обучение  

През 2013 и 2014 г. бяха проведени обучения с кметове и кметски наместници 

на населените места за усвояване на правилата за поведение при възникване на 

бедствия и с оперативните дежурни от общинската администрация за усвояване 

процедурата за оповестяване на длъжностните лица при възникване на инциденти в 

потенциално опасните предприятия. 

На страницата на Община Стара Загора са публикувани правила за поведение 

при възникване на бедствия. 

 

Доброволно формирование на Община Стара Загора 

Всеки един от 55-те доброволеци е включен в националния регистър и 

притежава персонален идентификационен номер. Доброволците по населени места са 

както следва: от Стара Загора - 37, с. Старозагорски бани – 8, с. Могила - 4, с. 

Калояновец – 6.  

 

II. Дейности по опазване на обществения ред  

 
През мандата са обработени 1759 заявления и издадените за тях разрешения и 

предписания за сроковете и условията за възстановяване при разкопаване на 

техническата инфраструктура на територията на общината.   

Приети са 492 обекта с изтекъл едногодишен изпитателен срок на 

възстановяване на техническата инфраструктура и са съставени 492 протокола за 

възстановяване на 20 % и 100 % от внесените депозити за тези обекти. 

След изтичането на 3 (три) месечния гаранционен срок за възстановяването на 

разкопаваните обекти са приети и издадени протоколи за възстановяването на 80% от 

депозитите за 391 обекта.  

Проверени са 1472 обекта за изпълнение на поставените срокове и условията за 

възстановителните работи при разкопаването на техническата инфраструктура на 

територията на общината, за което са съставени констативни протоколи и актове за 

административни нарушения. 

През отчетния период главните специалисти от отдела участваха в комисии за 

проверка на готовността за ползване и обезопасяване на водните басейни и водните 

площи, определени за къпане на  територията на Община Стара Загора. Съвместно с 

представителите на РЗИ и БЧК ежегодно са проверявани всички водни басейни и са 

изготвени необходимите протоколи, указания и заповеди.    

 
III. Общинска охрана  

 
1. Охранителна дейност 

Звеното притежава Лиценз за извършване на частна охранителна дейност от 

30.05.2012 г., издаден на основание чл.4 от Закона за частната охранителна дейност за 

извършване на дейности по чл. 5, ал. 1, т 5 - самоохрана на имуществото на юридическо 

лице, т.е. на Община Стара Загора.  

Охраняваните обекти са общо двайсет.  

2. „Зелена зона” е създадена с решение на Общински съвет - Стара Загора и 

на основание Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи 

площи на територията на Община Стара Загора. Зоната разполага с над 1000 

паркоместа, като за улеснение на гражданите са поставени 41 автомата за 

самотаксуване. Въведено бе и SMS таксуване, което позволява на потребителите дори и 

далеч от МПС-тата си да удължават престоя им без притеснения.  
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Контролът се извършва от 17 специалисти по обществен ред и 12 инкасатори. 

Приходите на звено „Общинска охрана” от 2011 г. до края на м. май 2015 г. са 

увеличени двукратно.  

 Приходите по години са както следва: 

2011 г. -  796 049 лв.   

2012 г. – 843 810 лв.   

2013 г. – 846 153 лв. 

2014 г. – 1 025 717 лв.  

2015 г., до м. август – 858 470 лв. 

 

ИНСПЕКТОРАТ  

Съгласно утвърден от кмета на Община Стара Загора правилник за дейността на 

звено „Инспекторат“, разпореден със Заповед №РД-25-1945/05.10.2012 г., основни 

задачи  на звеното се явяват: 
- Проверки по сигнали за негативни явления, корупционни практики и 

нарушения на нормативните актове на Общински съвет на територията на общината; 

- Контрол на екологията, чистотата и обществения ред на територията на 

Община Стара Загора и контрол по изпълнението и спазването на нормативните актове, 

приети от Общински съвет. 

- Звено „Инспекторат” осъществява текущ, превантивен и последващ 

контрол, дава писмени предписания и следи за изпълнението им спрямо физически и 

юридически лица по спазване на нормативните актове на територията на Община Стара 

Загора.  

На основание горните основни задачи през периода 30.11.2011 – 01.06.2015 г. 

звеното е постигнало следните резултати: 

 

Дейности  

- Постоянни проверки по качеството на почистване от сняг на територията 

на общината; 

- Ежемесечни проверки на нередовните ползватели на ВПС (временно 

преместваеми съоръжения) върху общинска площ. Вследствие на това са внесени над 

130 000 лв. в общинския бюджет; 

- Постоянни проверки по излезли от употреба МПС и извозени до местата 

за претопяване; 

- Постоянни и периодични проверки на дейността и качеството на 

сметопочистващата фирма; 

- Проверка на дейността на фирма „ЖЕС- ГРУП“ по извършване превоз на 

ученици от средищните училища.  

- Нарушения по извършена сеч в с. Старозагорски минерални бани – сечта 

е прекратена, районът е почистен и са взети административни мерки спрямо 

извършителите; 

- Проверки по отглеждане на ЕПЖ в селата на Община Стара Загора, които 

замърсяват терени, улици, площадки и друга общинска собственост; 
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- Проверки относно неправомерно поставени заграждения, включително 

антипаркинг скоби – 16. Загражденията са отстранени и на нарушителите са съставени 

АУАН. 

- Проверки относно сигнали за неправомерна сеч на дървесина в горски 

райони около Стара Загора - извършени са четири, нарушителите са санкционирани от 

ДГС. Във връзка с докладите са предприети мерки по опазване района на парк „М.М. 

Кусев“ (Аязмото), местността „Карасеврия“ и кв. „Дъбрава“, с провеждане на 

ежедневни обходи от екипи на звено „Инспекторат“, общинска полиция и фирма „3 S 

СОТ“; 

- През периода е извършено обследване на Общински пазар, Римски 

форум, кръстовища и входове на Стара Загора, кв. „Три чучура-север“, сградата на 

общината. В съответствие с препоръките от изготвените доклади са монтирани камери 

за видеонаблюдение, като до края на 2015 г. ще приключи целият процес; 

- Затворени са търговски обекти със съдействието на отдел по ЗУТ – 

автосервиз на ул. „Господин Михайловски“, автомивка в междублоковото 

пространство на ул. „Л. Каравелов“;  

Служителите от звеното активно участват в контрола по почистването на града 

от битови и строителни отпадъци, както и в снегопочистването. Във връзка със зимното 

почистване са съставени 28 констативни протокола.  

През периода на територията на община Стара Загора са установени и 

премахнати множество нерегламентирани сметища и гаражни клетки, намиращи се в 

районите на кв. „Кольо Ганчев“, кв. АПК, кв. „Лозенец“, кв. „Самара“, с. Змейово, с. 

Хрищени, с. Остра могила, в районите на старите гробища, с. Борилово; 

За периода са извършени над 6000 проверки по осем наредби на ОС, като са 

съставени 4806 наказателни постановления на стойност 529 175 лв. и над 3000 

констативни протокола с предписания. 

Доброволно премахнатите излезли от употреба МПС на територията на 

общината са 116 бр., принудително премахнати са 17 автомобила. 

Звено „Инспекторат“ е отработило около 60% от всички подадени към горещия 

телефон сигнали, които са от компетентността на общинска администрация.  

Служителите от звеното участват в гасенето на пожари на територията на 

общината с осигуряването на превоз на хора и координиращи действия. Същите 

участват активно в ликвидиране на последствията от наводненията на територията на 

общината с  координиращи действия.  
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СТРОИТЕЛСТВО И ИНВЕСТИЦИИ 2011-2015 г.  

Реализирана строителна програма 

 

ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ 

БЮДЖЕТ 

 

1 
Целодневна детска градина № 6 „Камбанка" 

(Детска градина и ажурна ограда, УПИ III-219, 

кв.45, Стара Загора) 

Финансиране със средства от държавния бюджет 

2 Многофункционална спортна зала "Иван 

Вазов" 

Министерство на образованието, младежта и 

науката 

 

3 

ЦДГ №5 "Мечо Пух" и "Общностен център за 

ранно детско развитие" Световна банка за възстановяване и развитие, 

МТСП, Дирекция „Социално включване" 

 

4 

 

Изграждане на парк на територията на бивш 

Военен терен (Инженеринг "Паркоустрояване и 

благоустрояване- УПИ № 1 спорт, атракции, 

озеленяване , кв.334А, Стара Загора") 

Финансиране със средства от държавния бюджет 

5 Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа на 

територията на Община Стара Загора:                                                                                  

Път IV-66614 с. Кирилово- с. Елхово - с. 

Сладък кладенец                                                                                                 

Път IV-53456 с. Хан Аспарухово - границата с 

Община Стара Загора                                                                                                     

Път III - 5701 с.Подслон /II-66/- с. Хан 

Аспарухово              

Път IV - 66037 Ст.Загора - с .Калояновец                                    

Път IV -66036 Ст.Загора - кв. „Дъбрава“                                          

Път IV -53462 с. Дълбоки  - с. Оряховица - с. 

Бр.Кунчеви - с. Руманя                                                                                                  

Път IV -50048 с. Християново - с. Памукчии                                 

Път IV - 53478 с. Бъдеще - с. Стрелец                                                 

Път I-5 -с. Петрово                                                                               

Път IV 66043, IV 66044 с. Старозагорски бани - 

с. Казанка  

Път III6602 - с. Ново село                                                               

Път III 6602 - с. Пъстрово                                                                  

Път IV 66028 - от път II-66 до с. Колена                                        

Път IV 66032 от с. Колена до с. Люляк 

Финансиране с държавни средства 

       

ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 1.09.2015 г., ФИНАНСИРАНИ СЪС 

СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ 

 

1 

 

Основен ремонт на ПМГ "Гео Милев" 
Финансиране със средства на Община Стара Загора 

и държавния бюджет 
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 ИЗПЪЛНЕНИ НОВИ ОБЕКТИ И ОСНОВНИ РЕМОНТИ, ФИНАНСИРАНИ СЪС 

СРЕДСТВА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 

  ДЕТСКИ ГРАДИНИ     
1 

Ремонт на детски градини през 2012 г. 

ЦДГ №11 "Загоре" – кухненски блок 

ОДЗ №34 "Райна Княгиня" - занималня 

ЦДГ №31 "Слънце" 

ЦДГ №25 "Ален мак" 

Финансиране със средства на Община Стара Загора 

2 
Ремонт на детски градини през 2013 г. 

ЦДГ №23 "Кипарис"- занималня 

ОДЗ №34 "Райна Княгиня" 

ЦДГ №35 "Свобода" 

ЦДГ №68 "Патиланско царство" 

ЦДГ №11 "Загоре" 

Финансиране със средства на Община Стара Загора 

3 Ремонт на детски градини през 2014 г. 

ЦДГ №66 "Детски рай" 

ЦДГ №29 "Славейче" 
Финансиране със средства на Община Стара Загора 

      

  

ДЕТСКИ ЯСЛИ 
  

  

 

1 
Ремонт на детски ясли през 2012 г. 

ДЯ№3 "Маргаритка" 

ДЯ №5 "Първи юни" 

ДЯ №8 "Кокиче" 

ДЯ №9 "Роза" 

Детска кухня 

Финансиране със средства на Община Стара Загора 

 

2 
Ремонт на детски ясли през 2013 г. 

ДЯ №3 "Маргаритка" 

ДЯ №12 "Боровец" 
Финансиране със средства на Община Стара Загора 

 

3 
Ремонт на детски ясли през 2014 г. 

Основен ремонт на ДЯ №5 "Първи юни" 

Детска кухня 
Финансиране със средства на Община Стара Загора 

 

4 Ремонт на детски ясли през 2015 г. 
"Детска ясла № 2 - преустройство и пристройки 

на съществуващата сграда, Стара Загора" 

Финансиране със средства на Община Стара Загора 

      

  УЧИЛИЩА   

 

1 
Ремонт на общообразователни  училища 

през 2012 г. 
ІХОУ "В.Ханчев"- ремонт на физкултурния 

салон  

Пребазиране на ІV ОУ "Кирил Христов" 

Газификация на НУ "Димитър Благоев"  

Ремонт на покрив на ІІ ОУ 

Финансиране със средства на Община Стара Загора 
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2 
2013 г. 

Ремонт на покрива на ученически стол на 

ОУ"Самара" 

Финансиране със средства на Община Стара Загора 

 

3 
2014 г. 

Ремонт на оградата на ІІ ОУ „П.Р. Славейков“  
Финансиране със средства на Община Стара Загора 

 

4 
2015 г. 

Ремонт на общообразователни училища  

Ремонт на покрива на ІІІ ОУ в кв."К.Ганчев" 

Финансиране със средства на Община Стара Загора 

 

5 

 

ППР -отоплителна инсталация на ЦДГ №35 и 

ЦДГ №68; V ОУ 

Финансиране със средства на Община Стара Загора 

     

  
СПОРТНИ БАЗИ      

 

1 
2012 г. 

Осветление на стадион "Берое" 

Пожароизвестителна система в спортна зала 

„Стара Загора“ и стълбичка за награждаване  

Финансиране със средства на Община Стара Загора 

 

2 
2013 г. 

Ремонт на спортна зала на стадион "Берое" 

Изграждане на фитнес център на стадион 

"Берое" 

Пилони за знамена на стадион "Берое" 

Финансиране със средства на Община Стара Загора 

 

3 
2014 г. 

Ремонт на спортна зала стадион "Берое" Финансиране със средства на Община Стара Загора 

 

4 

 

Осветление на стадион „Берое“  Финансиране със средства на Община Стара Загора 

     

   

ПУБЛИЧНИ СГРАДИ 

    

1 Ремонт на сградата, където се помещаваше 

Бюро по труда 
Финансиране със средства на Община Стара Загора 

2 Преустройство на главен архив на Община 

Стара Загора Финансиране със средства на Община Стара Загора 

3 Санитарни възли на Синдикален дом Финансиране със средства на Община Стара Загора 

 

4 
Обредна зала в библиотека "Захарий 

Княжески" 
Финансиране със средства на Община Стара Загора 

 

5 
Осигуряване на достъпна среда в РБ 

"Захарий Княжески" - рампа и асансьор 
Финансиране със средства на Община Стара Загора 

 

7 

Разширение на гробищен парк - Община Стара 

Загора, 2012 – 2015 г. 

Финансиране със средства на Община Стара Загора 

 

8 

Транспортно-логистичен център към Община 

Стара Загора 

Финансиране със средства на Община Стара Загора 

9 Регионален исторически музей - отопление 
Финансиране със средства на Община Стара Загора 

 

10 
Сграда за образование, здравни и социални 

дейности - преустройство на съществуваща 

детска градина в кв.“Зора" 

Финансиране със средства на Община Стара Загора 
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11 Център за настаняване-приют - 2013 г. 

Център за временно настаняване - 2014 г. Финансиране със средства на Община Стара Загора 

  

  УЛИЦИ И БУЛЕВАРДИ   

1 Реконструкция на бул. „Цар. Симеон Велики“ 

по Договор № 2007/15.07.2013 г. и Договор 

№21/11.01.2013 г. 
Финансиране със средства на Община Стара Загора 

2 Реконструкция на бул."Митрополит Методий 

Кусев" Финансиране със средства на Община Стара Загора 

3 Реконструкция на тротоарна и асфалтова 

настилка на ул."Хан Аспарух" Финансиране със средства на Община Стара Загора 

4 Реконструкция на ул."Хаджи Димитър Асенов" 

от бул."Цар Симеон Велики" до ул."Августа 

Траяна" 
Финансиране със средства на Община Стара Загора 

5 Нови улици - ул. "Евридика", ул."Орфей", ул. 

"Барейро" Финансиране със средства на Община Стара Загора 

6 Реконструкция на ул."Армейска" 
Финансиране със средства на Община Стара Загора 

7 Основен ремонт на ул. "Райна Кандева", ул. "6 

септември", ул. "Мизия", кв."К. Ганчев" Финансиране със средства на Община Стара Загора 

8 Текущ ремонт на улици в кв. "Кольо Ганчев" 
Финансиране със средства на Община Стара Загора 

9 Текущ ремонт на улици в кв.“Зора - запад“ 
Финансиране със средства на Община Стара Загора 

10 Ремонт на асфалтови настилки в Стара Загора и 

села в Община Стара Загора 

Финансиране със средства на Община Стара Загора 

11 Освежаване на хоризонтална улична 

маркировка по улици в Стара Загора и 

четвъртокласна пътна мрежа 

Финансиране със средства на Община Стара Загора 

 

12 
Договор за СМР № 2007/15.07.2013 г. - "Ново 

строителство,основен ремонт, рехабилитация, 

реконструкция, текущ ремонт на улична мрежа, 

общински пътища, републикански 

пътища,текущ ремонт и ново строителство на 

асфалтови тротоарни настилки на територията 

на Община Стара Загора" 

Финансиране със средства на Община Стара Загора 

13 Договор за СМР № 21/11.01.2013 г. - 

"Рехабилитация на тротоарни настилки в 

Община Стара Загора" 
Финансиране със средства на Община Стара Загора 
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14 

Текущ и авариен ремонт в села на територията 

на Община Стара Загора: 

- читалище в с. Християново      

- фондохранилище (РИМ) в с. Малка Верея 

- читалище в с. Самуилово     

- път под мост в с. Михайлово  

- паметник в с. Християново  

- паметник в с.Хрищени      

- пенсионерски клуб в с.Малко Кадиево     

- народно читалище в с.Сулица       

- кметство и народно читалище в с.Преславен 

- магазин в с.Воденичарово   

- магазин в с. Борово            

- подпорна стена кметство в с. Остра могила 

- читалище в  с. Християново 

- читалище в с. Памукчии   

- пенсионерски клуб в с. Малко Кадиево 

- читалище в с. Старозагорски минерални бани    

- кметство в с. Християново    

- кметство в с. Малко Кадиево      

- кметство в с. Яворово           

- кметство в с. Могила     

- кметство в с. Борово       

- читалище в с. Лозен                           

- площадно пространство в с.Християново       

- кметство в с. Дълбоки            

- пенсионерски клуб в с.Ново село 

- покрив на кметство в с.Ловец                   

- читалище в с.Подслон             

- читалище в с.Оряховица         

- читалище в с.Преславен        

- читалище в с.Сулица                

- читалище в с.Малка Верея           

- читалище в с.Ракитница 

 

Финансиране със средства на Община Стара Загора 

15 Изграждане на подпорна стена и реконструкция 

на път с. Люляк - с. Колена Финансиране със средства на Община Стара Загора 

16 Ремонт на подпорна стена на ул.“Хаджи 

Димитър Асенов“ Финансиране със средства на Община Стара Загора 

   

  ПАРКОВЕ, ГРАДИНИ И МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА  

1 Реконструкция на градина "Пингвините" 
Финансиране със средства на Община Стара Загора 

2 Междублоково пространство на ул."Георги 

Сава Раковски", ул."Стара планина", 

ул."Господин Михайловски", ул. "Августа 

Траяна" 

Финансиране със средства на Община Стара Загора 

3 Междублоково пространство - бул."Цар 

Симеон Велики" № 286 
Финансиране със средства на Община Стара Загора 

4 Междублоково пространство между ул."Отец 

Паисий" №61 и бул."Цар Симеон Велики" 

№76 

Финансиране със средства на Община Стара Загора 
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5 Благоустрояване в двора на Комплексен 

онкологичен център Финансиране със средства на Община Стара Загора 

6 Междублоково пространство в кв. "АПК" 
Финансиране със средства на Община Стара Загора 

7 Междублоково пространство - ул."Св.княз 

Борис", ул."Цар Калоян", ул."Екзарх Антим I" 

и ул."Майор Т.Кавалджиев" 
Финансиране със средства на Община Стара Загора 

8 Междублоково пространство - ул.“Августа 

Траяна", ул. "Георги Сава Раковски", ул. 

"Георги Кюмюрев" 
Финансиране със средства на Община Стара Загора 

9 Благоустрояване в близост до Тракийски 

университет Финансиране със средства на Община Стара Загора 

10 Междублоково пространство на 

ул."Парчевич" № 2 Финансиране със средства на Община Стара Загора 

11 
Разширение на гробищен парк - Община 

Стара Загора 
Финансиране със средства на Община Стара Загора 

   

 ДЕТСКИ И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ 
 

 

  1. Междублоково пространство в кв.“Три 

чучура - юг“, югоизточно от бл.40 

 

2. Междублоково пространство в 

кв.“Казански“, бл.9, 10 

 

3. Междублоково пространство между 

ул.“Братя Жекови“, ул.“Св.Отец Паисий“ 

и бул. „Славянски“ 

 

4. Междублоково пространство в кв.“Три 

чучура- север“, югозападно от бл.82 

 

5. Парк „Бранителите на Стара Загора“ 

 

6. В двора на бившата детска градина в 

кв.“Зора“ 

 

7. В кв.“Кольо Ганчев“- до сградата на 

пощата 

 

8. В кв.“Самара“ – в двора на училище 

„Самара“ 

 

9. Южно от сградата на плувния басейн 

 

10. Детска градина № 6 „Камбанка“ 

 

11. Детска градина № 5 и Общностен 

център 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансиране със средства на Община Стара 

 Загора и други източници 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
67 МАНДАТ 2011-2015 

12. Детска ясла № 2 

 

13. Междублоково пространство източно 

от ул.“М-р Т. Кавалджиев“ 170 

 

14. Междублоково пространство в кв.“Три 

чучура“, между  детска ясла № 9 „Роза“ и 

кв.“Три чучура“ бл.28 

 

15. Междублоково пространство между 

улиците „Отец Паисий“, „Христо Ботев“ и 

„М-р Т.Кавалджиев“ 

 

16. Парк „5 октомври“, южно от сградата 

на театъра 

 

17. Детска площадка в междублоково 

пространство между ул.“Ген.Гурко“, ул. 

„П.Парчевич“ и ул. „Ю.Венелин“- между 

3-та ЦДГ „Ян Бибиян“ и 8-ма детска ясла 

„Кокиче“ 

 

18. Западно от административната сграда 

на EVN България – Електроразпределение 

КЕЦ - Стара Загора 

 

19. Meждублоково пространство северно 

от ул."Ген.Гурко" № 137 

 

20. с. Малка Верея 

 

21. “Три чучура - юг“, до бл.54 

 

22. ул. „Ген.Скобелев“ №37 

 

23. с. Богомилово  

 

Фитнес на открито 

 

1. В парк „М.М.Кусев“  

 

2. Парк „Зелен клин“ 

 

3. Южно от плувен басейн 

 

4. В новия парк в кв."Казански" 

 

5. Парк „Тракия“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансиране със средства на Община Стара 

 Загора и други източници 
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                                                                            В и К 

  

1 Изграждане на сондажни кладенци Финансиране със средства на Община Стара Загора 

2 Изграждане на напоителни системи и 

отводняване 
Финансиране със средства на Община Стара Загора 

3 Приюти за безстопанствени животни - 

канализация 
Финансиране със средства на Община Стара Загора 

4 Водно огледало на парк "Зелен клин" Финансиране със средства на Община Стара Загора 

5 Санитарни възли "Руски пазар" Финансиране със средства на Община Стара Загора 

6 Текущи и аварийни ремоти по част 

"ВиК" 
Финансиране със средства на Община Стара Загора 

7 
Почистване на речни корита и канали Финансиране със средства на Община Стара Загора 

  

 

   

  ОБЕКТИ И ОСНОВНИ РЕМОНТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 1.09.2015 г. , 

ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 

1 2015 г. 

Ремонт на училища: 

СОУ "В.Левски" 

СОУ "Иван Вазов" 

Финансиране със средства на Община 

Стара Загора 

 2015 г. 

Рехабилитация на детски градини: 

ЦДГ №13 "Пролет" 

ЦДГ №66  "Детски рай" 

ЦДГ №34  "Райна Княгиня" 

Финансиране със средства на Община 

Стара Загора 

3 Ремонт на обсерватория Финансиране със средства на Община 

Стара Загора 

4 Детска ясла №6 "Щастие" Финансиране със средства на Община 

Стара Загора 

5 Музей „Литературна Стара Загора“ Финансиране със средства на Община 

Стара Загора 

6 Гробищен парк Финансиране със средства на Община 

Стара Загора  

7 Изграждане на велоалеи, рампи и спирки Финансиране със средства на Община 

Стара Загора 

8 
"Реконструкция на кръстовище бул."Цар 

Симеон Велики" и ул."Капитан Петко Войвода" 

Финансиране със средства на Община 

Стара Загора 

 

9 Изграждане на светофарна уредба на 

кръстовище ул."Св.Отец Паисий" и ул. "Ген. 

Гурко" 

Финансиране със средства на Община 

Стара Загора 
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ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И 

ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ 

№ Обект Финансиране 

 

1 

 

Подобряване физическата и жизнена среда на 

кв."Железник" . Основен ремонт и 

рехабилитация на улици и междублокови 

пространства в кв."Железник-голям" и 

кв."Железник-малък"  -  Община Стара Загора 

 

Оперативна програма „Регионално развитие" 

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 

161 РО 001/1.4-05/2007 „Подкрепа за 

подобряване на градската среда" 

 

2 

 

„Превръщане на културно-исторически 

паметници от античния период на Стара 

Загора в туристическа атракция" 

 

Оперативна програма „Регионално 

развитие". Схема за безвъзмездна финансова 

помощ BG 161 РО 001/1.4-05/2007 

„Подкрепа за подобряване на градската 

среда" 

 

3 

 

„Деинституционализация на деца в риск 

посредством изграждане на ЦНСТ в Стара 

Загора“ 

 

Оперативна програма „Регионално 

развитие". Схема за безвъзмездна финансова 

помощ BG051 РО 001-5.2.08 „Да не 

изоставяме нито едно дете" 

 

4 

 

„Модернизиране на отделение по 

лъчелечение към Комплексен онкологичен 

център – Ст. Загора 

ОП „Регионално развитие”. Схема за 

безвъзмездна финансова помощ BG ” 

 

5 

 

"Интегриран воден проект за Стара Загора" 
Оперативна програма "Околна среда" 

 

6 

 

"Подготовка на Интегриран план за градско  

възстановяване и развитие на Стара Загора" 

ОП „Регионално развитие”. Схема за 

безвъзмездна финансова помощ BG 

 

7 

Реконструкция на покрит зеленчуков пазар 

(централен)  кв.62, Стара Загора 
Програма JESSICA 

 

8 

Мерки за енергийна ефективност в общински 

сгради:  

- V ОУ "М. Станев" 

- СОУ "М. Горки" 

- ЦДГ №20 "Мир" 

- ЦДГ №7 "Светулка" 

 

 

Международен фонд „Козлодуй“ 

 

9 

 

Народно читалище "Климент Охридски" 

 

Проект „Красива България” 

 

10 

 

Международен център за работа с деца и 

младежи в риск, Стара Загора (бивше кино 

“Жельо Диманов”) 

Програма „Деца и младежи в риск" чрез 

финансовия механизъм на "Европейско 

икономическо пространсртво" 

11 Дом за възрастни хора - с. Старозагорски 

минерални бани 
Проект "Красива България" 
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12 Изпълнение на I етап „Зелена и достъпна 

градска среда за жителите на Стара Загора”:  

1.„Реконструкция и рехабилитация на ул. 

„Христо Ботев“ от ул.„Одринска епопея“ до 

бул.“Крайречен“ ; 

2.„Реконструкция и рехабилитация на бул. 

„Генерал Столетов“  от ул. „Доктор Тодор 

Стоянович“ до бул. „Крайречен“; 

3. Градина "Доша Николова";  

4. Градина "Берое";                                                       

5. Междублоково пространство между 

улиците "Ген. Столетов" №100, "Граф 

Игнатиев" №51, 53 и "Подполковник 

Калитин“;                                                                   

6. Междублоково пространство между 

улиците "Христо Ботев", "Любен Каравелов", 

"Стефан Караджа" и "Братя Жекови"  

 

 

 

 

ОП "Регионално развитие" 2007 -2013, 

„Зелена и достъпна градска среда за 

жителите на Стара Загора” 

   

ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 1.09.2015 г., ФИНАНСИРАНИ ОТ 

ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ 

1  

"Създаване на проектна готовност за 

кандидатстване на Община Стара Загора по 

Оперативна програма "Регионално развитие" 

за периоада 2014-2020 г." 

ОП „Регионално развитие”. Схема за 

безвъзмездна финансова помощ BG 

161РО001/5-02/2012 „В подкрепа на 

следващия програмен период“ 

 

2 

  

„Модернизация и развитие на устойчив 

градски транспорт в град Стара Загора“ 

Договор за безвъзмездна финансова помощ 

BG161PO001/1.5-03/2011/003 „Подкрепа за 

интегриран градски транспорт в петте големи 

града“ на Оперативна програма „Регионално 

развитие 2007-2013“ и съфинансиране на 

Община Стара Загора 

3 "Реконструкция и разширание на 

канализационната и водопроводната мрежа на 

кв. "Самара 3" 

ПУДООС 

4 

Изпълнение на II етап "Зелена и достъпна 

градска среда за жителите на Стара Загора" 

ОП „Регионално развитие”.Схема за 

безвъзмездна финансова помощ BG 

161РО001/1.4-09-02/2012 „Зелена и достъпна 

градска среда“ 

5 Противопожарнa кулa в с.Борилово  Мярка 226 "Възстановяване на горския 

потенциал и въвеждане на превантивни 

дейности" 

6 Противопожарнa кулa  в с. Люляк Мярка 226 "Възстановяване на горския 

потенциал и въвеждане на превантивни 

дейности" 
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7 Изграждане на Регионален център за 

управление на отпадъците - Стара Загора 
Оперативна програма "Околна среда" 

8 Реконструкция и модернизация на закрит 

плувен басейн 
Програма JESSICA 

9 Мерки за енергийна ефективност 

ЦДГ №4 "Бреза" 

ХІІІ ОУ "П.Хилендарски" 

ОУ "Георги Райчев" 

Национален доверителен екофонд 

10 ЦДГ №10 "Светлина" „Красива България“ 

      

 

КОНТРОЛ ПО ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

Отдел „Контрол по ЗУТ“ осъществява контрол по спазване на изискванията на 

законодателството в областта на строителството. Освен контролни функции в процеса 

на работа експертите дават технически съвети, консултации и анализи по различни 

казуси и поставени задачи.  

През лятото на 2014 г. бе направена първата сериозна крачка за разрешаване на 

проблема с незаконното строителство в Община Стара Загора. В парк „Борова гора“ до 

кв. „Лозенец“ бяха премахнати 62 незаконни постройки. След събарянето на сградите 

теренът бе разчистен и подготвен за залесяване.  

Община Стара Загора има готовност да кандидатства с проект на стойност 1,5 

млн. лв. за изграждането на канализация и инфраструктура в кв. „Лозенец“, за да се 

даде възможност на всички, които притежават законни жилища, да живеят по най-

добрия начин.    

 

През мандат 2011-2015 г.:  

 Извършени са над 700 проверки по сигнали и жалби на граждани, на които им е 

отговорено писмено за резултатите в срок 

 Съставени са 242 броя констативни актове за незаконно строителство.  

 Участие в комисия, създадена при спазване на  разпоредбите на чл.195 и чл.196 

от ЗУТ, съгласуване на констативни протоколи. 

 Издадени са 200 броя заповеди за спиране на строителството на осн.чл.224 по 

ЗУТ, забрана на ползване по чл.178 от ЗУТ и премахване на незаконни строежи 

по чл.225 от ЗУТ.  

 Издадени са 20 броя актове за узаконяване, архивиране на преписките към тях. 

 Издадени са 7 броя откази за узаконяване. 

 Издадени са 26 броя наказателни постановления. 

 Становища за узаконяване на незаконни сгради – 14 броя. 

 Издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация - 964 броя.  

 Откази за въвеждане в експлоатация на строежи. 

 Проверка за степен на завършеност и благоустрояване на обектите за въвеждане 

в експлоатация. 

 Подготвяне отговори на кореспонденция с граждани, Общински съвет, РДНСК, 

Административен съд, Прокуратура, НАП и др.. 

 Участие в комисия за извършена проверка на състоянието на сградите, в които 

се помещават детски ясли, детски градини и училища на територията на Стара 

Загора. 
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ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ 

 

През мандат 2011 – 2015 г. Община Стара Загора положи максимални усилия за 

подобряване на условията в яслите, детските градини, училищата и спортните бази. До 

голяма степен културната инфраструктура бе в много по-добро състояние и затова 

насочихме фокуса към рушащите се сгради на училищата, ремонта и преоборудването 

на детските заведения. Няма да преувеличим, ако кажем, че всички спортни бази бяха в 

плачевно състояние и не бяха ремонтирани от десетилетия. В града липсваха 

съоръжения за масов спорт на открито, а професионалните състезатели тренираха при 

крайно лоши условия. 

Близо 15 млн. лв. инвестира Община Стара Загора от 2012 г. насам за 

подобряване на образователната инфраструктура. Ремонтирани и обновени са 9 

училища, 20 детски градини и ясли, както и детската кухня.  

Над 20 млн. лв. са вложени за изграждането на нови и реновирането на стари 

спортни съоръжения в Стара Загора. След направените инвестиции в спортната 

инфраструктура, чрез средствата, осигурени от еврофондовете, държавния и 

общинския бюджет, повечето спортни клубове постигнаха забележителни успехи. С 

бързи темпове се развиват детските и юношеските школи. Интересът към спорта 

нарасна. 

 През 2015 г. Стара Загора бе домакин на престижни спортни европейски 

състезания, които допринасят за популяризирането на града ни, за развитието на 

туризма и културата. 

За първи път от повече от 20 години в периода 2011 - 2015 г. в образователната и 

спортната система се извърши строителство на нови обекти: Международен младежки 

център (на мястото на кино „Жельо Диманов“), две целодневни детски градини - ЦДГ 

№ 5 „Мечо Пух“ и ЦДГ № 6 „Камбанка“, Многофункционална спортна зала „Иван 

Вазов“; Общностен център за деца със специални образователни потребности и др.  

Община Стара Загора има готовност през новия програмен период 2014 – 2020 г. 

да кандидатства с проект за строеж на многофункционална зала в новия парк.  

 

Учебни и детски заведения 

В Община Стара Загора функционират 33 училища, в т.ч. 3 начални, 19 основни, 

6 СОУ, 3 гимназии,  1 спортно и 1 вечерно училище, както и 27 детски градини за деца 

на възраст от 3 до 6 г. 

В първата година от мандат 2011-2012 г. Община Стара Загора оптимизира  

училищната мрежа, като преобразува: 

 ІХ ОУ „В. Ханчев” и Х ОУ „Св. св. Кирил и Методий” в едно училище - ІХ ОУ 

„В. Ханчев”; 

 VІІ ОУ „М. М. Кусев” и гимназия „Хр. Ботев” в СОУ „Хр. Ботев”;  

 ІІІ ОУ „К. Ганчев” в НЧ „К. Ганчев”. 

В резултат на преобразуване на 

училищната мрежа бяха предоставени 630 000 

лева от държавния бюджет по програма 

„Оптимизация на училищната мрежа”. С 

получените целеви средства се извършиха 

ремонтни дейности на XIII ОУ „Св. Паисий 

Хилендарски“, V ОУ “Митьо Станев”, ОУ „Г. 

Райчев”. Беше извършено пребазиране на ІV 

ОУ „Кирил Христов” в освободената 

училищна сграда на X ОУ. Чрез направените 
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промени всички общински училища стопанисват самостоятелни общински сгради.   

През месец май 2013 г. Община Стара Загора стартира Електронната система за 

прием на децата в детските градини. Чрез нея родителите имат свободен избор на 

детска градина, която да посещава детето им. По този начин се  постига 

равнопоставеност на кандидатите, за да бъдат избегнати възможностите за намеса при 

класирането. Системата работи успешно, като осигурява бърз и лесен достъп до 

необходимата на родителите информация и гарантира обективност и прозрачност на 

процеса.  

От август 2015 г. е на разположение и услугата УЕБ родител, която дава 

възможност за заплащане на таксите за детските заведения по електронен път. В реално 

време родителите могат да се информират за дневното меню, както и за отсъствията на 

детето.   

Извънучилищни дейности  

 През 2013 г. беше създаден Център за наука, изкуство и култура, обединяващ три 

звена – народна обсерватория, младежки 

дом и детски център. Разкриването на 

комплекса за услуги за около 250 деца и 

младежи е продиктувано от желанието ни 

да въведем безплатни дейности според 

интересите на младите хора. Центърът 

работи в три основни направления: 

изкуство и култура, наука, техника и 

технологии, неформално и гражданско 

образование. 

 Младежки общински съвет - 

форма на младежко самоуправление и 

участие на младите хора в обществения 

живот. Изборът на кмет на Млада Загора и на Младежки общински съвет се 

превърна в ежегодна традиция в навечерието на 5 октомври – Деня на Стара 

Загора. 

 Дейности и прояви на НАОП „Юрий Гагарин“ - популяризиране на 

астрономията, отбелязване на астрономически дни, придобиване на знания за 

планетите, звездите и съзвездията. 

 Местна комисия за борба с противообществените прояви при малолетни и 

непълнолетни - ранна превенция и откриване на противообществени прояви сред 

малолетните и непълнолетните ученици – кражби, агресия, бягство от дома, 

просия, побой; работа на екипа на МК в приемните на Центъра за социална 

превенция и психолого-консултативна дейност, в селските райони и в ромския 

квартал в града; превантивна работа с 

родителите; общопревантивни 

дейности, свързани със свободното 

време на децата; интегриране на децата 

с рисково поведение;   

 Работа по проекти 

В периода 2011 - 2015 г. експертите 

от отдела работиха активно и за 

реализирането на следните проекти: 

 Образователен проект „Заедно 

напред” за интеграция на етническите 

малцинства, финансиран от ОП 
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„Развитие на човешките ресурси”, с партньор І ОУ „Г. Бакалов”, на стойност 

143 183 лв. 

 Проект: BG06-101 „Медународен младежки център за деца и младежи в риск”. 

Проектът е насочен към младежкия сектор за прилагане и развитие на младежки 

политики и създаване на подходяща инфраструктура - преустройство на 

сградата на бившето кино „Жельо Диманов“.  

 Международен фонд „Козлодуй“ - внедряване на енергийноефективни мерки в 

четири обекта  – СОУ „М. Горки”, V ОУ „М. Станев”, ЦДГ № 20 „Мир”, ЦДГ № 

7 „Светулка”;  

 Проект на МТСП –  изграждане 

на Общностен център – включва 

детска градина и Център за деца със 

специални образователни 

потребности. Детската градина № 5 

„Мечо Пух” беше открита през 2015 г. 

  Изграждане на 

Многофункционална спортна зала 

„Иван Вазов“ за шест вида спорт;  

 Изграждане на открита 

спортна база в новия парк за различни 

видове спорт – футбол, волейбол, 

баскетбол, фитнес.  

Капиталова програма на Община 

Стара Загора: 

2012 г.  

 ЦДГ № 11 и ЦДГ № 25 и ремонт 

на занимални в ОДЗ № 34 и ЦДГ 

№ 31; 

 Газифициране на НУ „Д. Благоев” 

и СОУ „Железник” 

2013 г.  

 Основен ремонт на ЦДГ № 35, 

ЦДГ № 68, ЦДГ № 11, ЦДГ № 23,  СОУ 

„Иван Вазов”,  „Самара” ; ОДЗ № 1 

2015 г. 

 Ремонт и обзавеждане на 

физкултурен салон на ЦДГ №  23;  
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 Основни ремонти на ОДЗ № 34, ЦДГ № 13, ЦДГ №10 (по проект „Красива 

България“), ЦДГ № 4( Национален доверителен екофонд),  ЦДГ № 66, ПМГ 

„Гео Милев“, СОУ „В. Левски”, III ОУ, рехабилитация на 13 ОУ (Национален 

доверителен екофонд), рехабилитация на СОУ „Г. Райчев“ (Национален 

доверителен Екофонд), ремонт на ЦНКИ – покрив. 

 

Всички реновирани през мандат 2011 – 2015 г. детски заведения са оборудвани и с ново 

обзавеждане - детски легла, столчета, масички, шкафчета, чаршафчета, олекотени 

завивки, възглавнички, с необходимите уреди, пособия и материали на стойност  

730 000 лв. Старите мебели бяха амортизирани, на повече от 25-30 години.  

 

Събития през мандата  

 По повод 1 юни – Ден на детето, през 2015 г. е организиран първият фестивал на 

детското творчество за децата от детските градини, който ще се провежда 

ежегодно.   

 Ежегодно провеждане на областна панорама на професионалното образование и 

кариерното ориентиране. 

 През 2014 г. по повод 9 май – 

Ден на Европа общината изгради  Алея 

на обединена Европа в парк „Тракия” в 

непосредствена близост до 

Международния младежки център. На 

алеята са засадени 28 дръвчета – 

кипарис, колкото са и държавите –

членки на ЕС.  

 Откриване на паметна плоча по 

повод Международния ден за 

съпричастност към жертвите на 

ХИВ/СПИН в парк „Зеленият клин”, 2014 г. 

 „Сцена на науката” – представяне на природоматематическите науки по 

интересен и забавен начин с участието на ученици и  преподаватели . 

 В изпълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване закрила на 

деца с изявени дарби  в периода 2012 - 2015 г. са  отпуснати стипендии за  

ученици, постигнали призови места в национални и международни състезания, 

олимпиади и конкурси в областта на науката, културата и спорта.   

 

СПОРТ 

Основно ремонтирани са двете писти за лека атлетика в комплекс „Берое”, 

подменени са тревните настилки на футболните игрища. Реновирана е зала „Берое”. С 

нов облик са стадион „Локомотив“ и „Трейс Арена“ в кв. „Кольо Ганчев“. До края на 

ноември 2015 г. трябва да завърши ремонтът на закрития плувен басейн. 

Построени бяха десетки фитнес площадки на открито, по-големите от които в 

парк „М. М. Кусев“, в двора на ПГ по 

електротехника, до тенискортовете, парк 

„Зеленият клин“, парк „Тракия” и др. 

Значими спортни събития, 

проведени през мандата:  

 Световна купа по канадска 

борба, 2012 г. 
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 Балканиада по лека 

атлетика, 2013 г. 

 Тържествено посрещане 

на Купата на УЕФА, 23.10.2013 г. 

 Международен ден на 

предизвикателството и ден на 

българския спорт, който се провежда 

всяка година през пролетта.  

 Международни турнири 

по художествена гимнастика - 2013, 

2014, 2015 г. 

 Международен турнир 

по борба, май 2013 г. 

 Международен турнир по 

спортни танци, 2013 г.  

 Европейско първенство по 

бодигардинг, 2013 г. 

 Национален турнир по 

таекуондо - 2013, 2014, 2015 г. 

 Европейско първенство по 

футбол за юноши – май 2015 г. 

 Европейско първенство по 

ушу – май 2015 г. 

 Европейско отборно 

първенство по лека атлетика – юни 

2015 г. 

 Турнир по лека 

атлетика „Самарско знаме“ - 2013, 

2014, 2015 г. 
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КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ 

 

През посочения период отделът участва в реализирането на общинската 

културна  политика, свързана с ангажиментите на местната власт за организирането на 

културния живот на територията на общината, изявата и развитието на собствения 

творчески потенциал, координирането и подпомагането на инициативите на културните 

организации, както и дейностите по формиране и задоволяване на културните 

потребности на общността. Разработва и участва в реализацията на програми и проекти 

за развитието на туризма в общината. Съдейства за развитието на културния туризъм 

чрез оптималното използване на съществуващия ресурс - богатото културно наследство 

(паметници, природни забележителности, традиции,  фолклор и др.), туристически бази 

и НПО.  

 

І. Културният календар е обективен, целесъобразен и балансиран формат за 

представяне различните аспекти на културния живот на общината за годината.   

   

По-важни юбилеи и годишнини, свързани с историята на града и националния 

събитиен календар 

 

2012 г. 

 

135 години от боевете за Стара Загора – възстановка „Епизод от героичната битка за 

спасяване на Самарското знаме и гибелта на подполк. Калитин” 

100 години от началото на Балканската война       

25 години от първото честване на празника  5 октомври – Ден на Стара Загора 

120 години от рождението на Никола Кожухаров 

115 години от рождението на Иван Милев 

150 години от рождението на  Антон Митов 

120 години от рождението на поета Иван Хаджихристов 

110 години от рождението на поета Иван Мирчев 

 90 години от кончината на митрополит Методий 

110 г. читалище „Отец Паисий”, с. Ракитница 

 85 г. читалище „Напредък 1927 ”, с. Пшеничево 

 85 г. читалище „Благоразумие1927 ”, с. Калитиново  

 85 г. читалище „Просвета 1927”, с. Еленино  

 85 г. читалище „Иванка Терзиева 1927”, с. Богомилово 

 85 г. читалище „Пробуда 1928”, с. Горно Ботево 

 85 г. читалище „Пробуда 1927”, с. Остра могила  

 60 г. читалище „Христо Ботев 1952”, Старозагорски минерални бани  

  

 2013 година 

  

120 г.  от рождението на Атанас Илиев  

115 г. от рождението на издателя Д.Б. Митов 

170 г. от рождението на Кольо Ганчев  

175 г. от рождението на митрополит Методий  

100 години от Одринската епопея          

110 години от Илинденско -Преображенското въстание 

135 години от края на Руско- турската освободителна война (1877-1878)     

100 години от рождението на художника Тодор Калпакчиев 
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110 години от рождението на художника Николай Евров 

60 години от създаването на къща -музей „Гео Милев” 

80 години НЧ „Г. Бакалов 1933”, Стара Загора 

105 години НЧ „Д. Наумов 1908”, Преславен 

135 години НЧ „Развитие 1878”, Дълбоки 

105 години НЧ „Развитие 1918”, Оряховица 

85 години НЧ „Пробуда 1928”, Маджерито 

85 години НЧ „Христо Ботев 1928”, Братя Кунчеви 

85 години НЧ „Христо Ботев 1928”, Памукчии 

85 години НЧ „Пробуда 1928”, Бенковски 

85 години НЧ „Развитие 1928”, Самуилово 

85 години НЧ „Възраждане 1928”, Калояновец 

85 години НЧ „Светлина 1928”, Арнаутито 

85 години НЧ „Пробуда 1928”, Загоре 

85 години НЧ „Пробуда 1928”, Змейово 

85 години НЧ „Пробуда 1928”, Сулица 

115 години НЧ „Просвета 1898”, Сладък кладенец 

85 години НЧ „Христо Ботев 1928”, Пряпорец 

75 години НЧ „Съзнание 1938”, Руманя 

80 години НЧ „Съзнание 1933”, Християново 

85 години НЧ „Гранит 1928”, Ново село 

 

2014 година 

 

95 години от рождението на Веселин Ханчев 

135 години от възстановяването на Стара Загора   

100 години от рождението на Никола Каишев 

 95 години НЧ „Светлина 1919”, с. Лозен 

 85 години НЧ „Митьо Станев 1929“, с. Малко Кадиево  

 85 години НЧ „Христо Ботев - 1929“, с .Братя Кунчеви 

  

2015 година 

 

120 години от рождението на Гео Милев  

95 години от рождението на Леда Милева 

155 години НЧ „Родина 1860”, Стара Загора 

70 години от края на Втората световна война 

130 години от рождението на Николай Лилиев 

140 години от рождението на Кирил Христов 

90 години Старозагорска опера 

140 години от Старозагорското въстание 

60 години ансамбъл „Загоре“ 

30 години от създаването на Вокална студия „Траяна“ 

75 години НЧ „Кольо Ганчев 1940”, Стара Загора 

85 години НЧ „Просвета 1930”, Плоска могила 

10 години НЧ „Св. Игнатий Старозагорски 2005”, Преславен 

10 години НЧ „Н. Лилиев 2005”, Стара Загора 

115 години НЧ „Съзнание 1900”, Казанка 

90 години НЧ „Патриарх Евтимий 1925”, Борово 

85 години НЧ „Отец Паисий 1930”, Подслон 
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85 години НЧ „Св. Климент Охридски 1930”, Могила 

5 години НЧ „Родолюбци 2010”, Калояновец 

5 години НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 2010”, Борилово 

  

Традиционни форуми и иновативни събития, организирани през периода, с 

възможности за бъдещо развитие и  утвърждаване в културния живот на 

общината 

 

 

1. „Джаз форум Стара Загора” е фестивал със специфичен профил и уникален 

вид, събитие с изключително широко национално медийно присъствие и висока 

музикална оценка. Има претенцията за един от фестивалите с най-професионална 

програма в страната, със сериозен потенциал и 

ресурс за развитие в годините. Фестивалът се 

провежда  на емблематичното за града място - 

обновения   Античен форумен комплекс, 

което спомага за неговото утвърждаване 

като предпочитана сцена за фестивален 

туризъм.  

 

  

 2. Международен филмов фестивал за ново европейско кино „Златната 

липа“ – три издания  

Фестивалът е  единствен в страната с 

акцент върху новото европейско кино, в който 

активно се включват участниците във 

филмовите продукции – актьори, режисьори, 

оператори и др. Успешен некомерсиален 

формат, насочен към най-широката филмова 

публика, със сериозен потенциал за развитие 

в бъдеще. 
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3. Национален фолклорен тракийски 

събор „Богородична стъпка”    

Форум с десетгодишна история, уникална 

атмосфера и новаторски търсения,  имащ 

амбицията да се утвърди и като място, на което 

ежегодно се представят носителите на 

нематериалното културно наследство, вписани в 

Националната представителна листа на „Живи 

човешки съкровища - България”.   

 

4. Международен куклено -театрален 

фестивал за възрастни „Пиеро“  

 Авторитетен европейски форум с 

единадесет успешни издания, носител на 

знака EFFE 2015-2016 на най-добрите 

европейски фестивали. 

 

5.  Фестивал на оперното и 

балетното изкуство - Стара Загора 

Едно от емблематичните събития в 

музикалния живот на Стара Загора, с 

богати традиции и  45 издания през 

годините.  44-то издание на Фестивала на 

оперното и балетното изкуство се откри със 

специалното участие на Веселина Кацарова 

и Симфоничния оркестър на БНР.   

       

6. Фестивал на маскарадните игри 

Традиционна  проява, чието начало е 

поставено през 1998 г. Показва моменти, 

елементи, ритуали и обреди от българските 

маскарадни игри, образи и древни 

митологични сюжети.   

 

8. Фестивал „Различният поглед”  

Ежегоден младежки фестивал на 

изкуствата - симбиоза между наука и изкуство, 

представяща „неокултурата” като част от 

историческото наследство. С всяко ново 

издание се разширява неговият смислов и 

тематичен обхват.  

  

8. „Театър на открито“  

Сполучливо съвместяване на културното 

наследство в алтернативното сценично 
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пространство в Лапидариума на РИМ и съвременните театрални решения и послания.   

 

9. „Августиада” – фестивал на виното и културното наследство   

Успешен форум на винопроизводители, представители на хранително-вкусовия 

бранш, ценители на виното, гастрономията и културното наследство,  превръщащ се в 

устойчива туристическа атракция. 

 

 10.  Балканско квадринале на живописта „Митовете и легендите на моя 

народ” –  с три издания 

Уникална по замисъл и мащаби 

творческа инициатива, събираща интереса 

и  участието на стотици художници от 

Европа и света.  

 

11.  Нощ на изкуствата   

Една от най-разпознаваемите и 

атрактивни инициативи в града, с 

участието на всички културни институти и 

неформални граждански сдружения, 

предлагащи музикални и културни събития 

на различни локации и стратегически места 

в града.    

             

12. Международен франкофонски 

ученически театрален фестивал  

Авторитетен форум с дългогодишна 

история и с утвърдена постоянна сцена в 

Стара Загора. 

   

 13. Международна творческа 

лаборатория, Стара Загора, България – 

две издания  

Работилница за раждане на идеи, 

експериментира нови форми и  

творчески решения, чиито иновативни 

разработки са в основата на 

създаваните най-съвременни куклено-

театрални постановки за деца и 

възрастни, оценени с най-високите 

театрални награди у нас и в чужбина. 

 

14. Международен пленер по 

живопис „Дружба“ – двадесето 

издание 

Традиционен форум за творчески срещи, обмяна на идеи и професионални 

търсения, чиито заключителни художествени  изложби са провокирани от внушенията 

и оказаното въздействие върху творците от уникалното културно наследство на града.  
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15. Салон на фотографията     

Представителна изложба, в чиито 

три издания участващите автори  

показват нови идеи, практики и 

реализации от областта на фотографията. 

Чрез него успешно се стимулира 

публичният интерес, медийната и 

обществена чувствителност и активност 

към фотографията като изкуство. 

  

16. Камерно-музикален фест 

„Европейската музикална традиция и 

младите таланти” 

Успешен модел, в реализацията на който участват изявени изпълнители от 

водещи европейски академии и млади таланти от музикалните училища на страната.  

  

17. Национален 

младежки конкурс за поезия 

„Веселин Ханчев“ 

 Конкурсът е една от 

емблематичните прояви за 

Стара Загора, със запазено 

място и авторитет в 

литературния живот на 

България. Утвърден поетичен 

младежки форум, школа за 

откриване на таланти, 

пространство за контакти и 

творчески обмен, място за 

раждане на нови творчески 

идеи.  

 

18. Гео-Милеви дни 

Национален 

форум, свързан с 

живота и дейността на 

Гео Милев – едно 

феноменално явление 

в българската културна 

история на 20 век - 

поет, публицист, 

основен представител 

на експресионизма в 

българската 

литература.  
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19. Шествието „За свободата... Да развеем българското знаме" на 3-ти март 

2015 г.  
 

Стара Загора се поклони 

пред героите, отдали живота си за 

свободата на Отечеството. Хиляди 

старозагорци и гости на града се 

включиха и извървяха пеш 3,5 

км от центъра до Мемориален комплекс „Бранителите на 

Стара Загора". Най-дългото 300-метрово българско 

знаме „прегърна" 50-метровия монумент на Самарското 

знаме и се извиси от вечната стража под него - 

шестимата български опълченци и руския офицер с 

щитове, символ на непреодолимата преграда и 

саможертвата. 

  

20.  5 октомври –Ден на Стара Загора   

Тържества, посветени на годишнина от полагането през 1879 г. от Алеко 

Богориди – генерал-губернатор на Източна Румелия, на основния камък за 

възстановяването на Стара Загора, признателност и преклонение пред делото на 

първостроителите на съвременна Стара 

Загора. 

  

21. Фолклорна среща на 

българите емигранти в чужбина  

Организирана съвместно с 

Български фолклорен клуб „Верея“, 

Чикаго, и Агенцията на българите в 

чужбина, целяща запазването на 

дълбоката връзка с българския фолклор и 

непреходните му образци.  

  

22. Първо национално биeнале 

„Мозайката днес”   

Стара Загора като град, в който са 

запазени едни от най-интересните антични мозайки, от 2014 г. е домакин на 

националното биeнале, в което  взеха участие 11  художници мозаисти.   

 

23. Детско-юношески фолклорен празник „Изворът да не пресъхва – 

Цветница“   
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Традиционен празник, запазващ  очарованието на младите таланти и  

своеобразната прелест и символика на пролетните празници 

 

24.  Европейска нощ на литературата 

  

25. „Срещи с именити старозагорци” – творчески портрети  

     

26. „Срещи в четвъртък” - лекции и дискусии с авторитетни представители в 

областта на историческата наука – утвърждаване  на формата през годините.  

 

27. Коледен базар в Стара Загора - организиран съвместно с посолството на 

Република Австрия и агенция “MEDIA CROSS” – две издания 

 

28. Национален фестивал на детски вокални групи „Хармония“ – три 

издания  

 

29. Австрийски музикални седмици  

Форум за представяне на най-добрите образци от австрийската музикална 

култура и водещи изпълнители със съдействието на Виенски клуб и посолство на 

Република Австрия.  

    

30. Образователни програми и проекти, предназначени за даровити деца и 

таланти: 

 Детски панаир - съвместно с фондация „Изиарт“ (м.септември 2015 г.)  

 „Музей на колела“ 

 Детски конкурс за сценична изява „Приключения опасни…” по 

творчеството на Недялко Йорданов   

 Детски инициативи в библиотека „Родина“ – целогодишна програма 

 Музикални конкурси на НУМСИ „Хр. Морфова“ – с международно 

участие 

 Детско-юношеска студия за 

опера и балет при ДО - Стара Загора 

 Детска театрална студия при 

Куклен театър - Стара Загора 

 Детски игри в музея 

 „Маратон на четенето”   

 Тематични  празници за 

популяризиране на четенето сред децата в 

РБ ”З. Княжески” и Библиотека „Родина”   

 Детски живописни пленери   

 

31. Подкрепа на младите автори  от Стара Загора   

 „Ателие на открито” – изработка на дървопластики в естествена среда в 

Зоопарка и парк „Зеленият клин“ 

 Арт проекти и инсталации, включени  в Нощта на изкуствата (ежегодно) 

 Артпърформанс на млади творци за 5 октомври, 2012 г.  

 „Европа древна и модерна, възторжена и магична” – изложба на 

старозагорски автори, 2012 г. 

 Ежемесечно издание „Тийн`с пейпър” – вестник на младите хора 

 Младежка театрална студия „Сцена 99“  
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  ІI. Съдействие за защита, съхраняване, опазване и социализация на 

културното ни наследство 

Всички културни институти на територията на общината, ангажирани с 

изпълнението на нормативната уредба, регламентираща  изпълнението на националната 

политика в тази област, създадоха нужните условия за опазване и закрила на 

културното наследство, както и гарантираха устойчивото развитие на политики по 

опазването му – музеите, галерията, обществените библиотеки. Предстои да бъде 

пребазиран за постоянно и музей „Литературна Стара Загора“, за което е в процес на 

изготвяне и съответният тематико-експозиционен план. 

 

Археологически проучвания 
 Проучване на подова мозайка в античните терми на Августа Траяна. Временно 

защитно покритие на подова мозайка в античните терми на Августа Траяна 

 Извършване на археологически проучвания в местността „Баров дол“, с. 

Змейово  

 Заснемане и картографиране на обект „Халколитни медни рудници“, етап от 

процедурата за осигуряване на възможности за кандидатстване за европейско 

финансиране. 

             

Възстановяване на паметници и изграждане на нови  

 Реставрация и възстановяване на елемент от паметника „Бранителите на Стара 

Загора“, свързани със  135–годишнината от  Руско-турската война  (2012-2013 г.) 

 Реставрация и възстановяване на военните паметници, свързани със 100-

годишнината от Балканската война - в с. Хрищени, с. Християново, с. Бъдеще, и 

Паметника на загиналите във 

войните старозагорци - парк 

„Ал. Стамболийски”  

 Поставяне паметни плочи на 

загиналите във войните –   с. 

Елхово и с. Ново село 

 Възстановяване бюста на 

Димитър Наумов в парк „5 

октомври“ 

 Обявяване на конкурс за 

изработване на паметник на 

св. Климен Охридски 

 Реставрация на паметника 

„Защитниците на Стара 

Загора“, парк „5 октомври“ (възлагателна процедура) 

 Консервационни работи в музей „Неолитни жилища“ (възлагателна процедура) 

  

Съдействие за реализиране на изданията и инициативите: 

 

 „Пея с тяло и душа - Веселина 

Кацарова” – издание в програмата на ФОБИ 

2012  

 

 „Истинската история на Христина 

Морфова“ - издание 
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 „Каталог на експозициите на Художествена галерия – Стара Загора“  

 

 Каталог „Родът Мандови и българското изобразително изкуство“, със 

съдействието на Министерство на културата  

 

 „Двуетажна раннонеолитна постройка от селищна могила Окръжна болница - 

Стара Загора” - студия на български и английски език   

 

 „Иван Хаджихристов – животът, който ми хрумна” - издание 

 

 „Живи спомени“ – документирани разговори и фотографии на девет 

старозагорски кметове 

 

 Албум  „Мозайките на Августа Траяна“  

 

 Албум на Община Стара Загора 

 

 Водач на експозицията на Регионален исторически музей - Стара Загора   

 

 „Любов и талант” от Пенка Касабова – издание с финасовата подкрепа на 

Община Стара Загора 

 

 „Загора – Варна - скритата суперкултура”  на Христо Смоленов - издание с 

финасовата подкрепа на Община Стара Загора 

 

 Национален конкурс за младежка 

поезия ”Веселин Ханчев“  - Голямата 

награда на: 

28-мо издание - „Въжеиграчът” на 

Никола Петров   

29-о издание - „Военна фотография“  

на Сабина Кърлева 

30-о издание - „Между два града“ на 

Стойчо Младенов 

31-во издание - „Където за кратко е 

имало куче“ на Боряна Нейкова   

 

 „Известия на Старозагорския исторически музей“ т. 5   

 

 „История на 12 пехотен Балкански полк (1885-1945 г.)”     

 

 „ Стара Загора в снимки” –   постери на открито 

 

 „Неолитни жилища” –  постери и указателни пана на открито 

 

 „Старият чинар” – рекламни и указателни табели 

 

 Изработка и монтаж на указателни и информационни табели за туристическите 

обекти – „Античен комплекс Августа Траяна”, музеен обект „Неолитни 
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жилища”, Аязмо&Зоопарк, предназначени за АМ “Тракия”, входните пунктове 

на града, както и в самия град   

 

 Дипляна на художествените  изложби на Антон Митов и  Иван Милев   

 

 „60 години къща-музей „Гео Милев” - 

дипляна 

 

 „Традициите са живи“ за най-

интересните и атрактивни празници 

по селата, организирани от народните 

читалища  - рекламна брошура 

 

 Изготвяне и отпечатване на рекламно-

информационни материали за 

наличния  туристически  ресурс на 

община Стара Загора, предназначени за неговото рекламиране в страната и 

чужбина – туристическа карта на града и рекламни брошури: „Стара Загора”,  

„Стара Загора – места за посещения” и „Стара Загора – настанителна и 

конферентна  база”   

 

 Изготвяне на приложение за мобилни устройства – пешеходен маршрут на тема    

„Стара Загора – град с история от 8000 години“, с включена аудио и снимкова 

информация и обозначено местоположение на обекти от културно-

историческото наследство на картата на града 

 

 Старозагорска е-памет” – портал на културното наследство на Стара Загора - 

проект на Библиотека „Родина” с партньорството на РИМ - Стара Загора, и 

читалищата от с. Хрищени и с. Кирилово 

 

 ”Цифровизиране на местното културно-историческо наследство – опит, 

проблеми, решения”- национална кръгла маса  (Библиотека „Родина“) 

 

 „Уникалното в старите колекции на Библиотека „Родина” –електронно издание 

(в  процес на изготвяне) 

 

 „155 години библиотечно дело в Стара Загора“ 

 

 „Историческото достолепие на Стара Загора“ – материали от конференция       

 

 „Културните институти на Стара Загора – духовни средища“ – мултимедийна 

презентация с рекламна цел  

 

 „Стара Загора – град от древността“ – мултимедиен продукт 

 

 „Преблестящият град на траянците“ – DVD филм 

 

 „Стара Загора – свидетел на историята” – филм 

 

 „Разходка в сърцето на  антична Тракия” –  филм и тв клипове  
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 130 години от рождението на  Николай Лилиев  

 

 Национална литературна награда „Акад. Николай Лилиев“ - новоучредена    

 

 140 години от рождението на Кирил Христов. Национална литературна награда 

„Кирил Христов“ – новоучредена 

 

 „Кирил Христов през погледа на художниците“ – художествено-документална 

изложба от фондовете на Музей „Литературна Стара Загора“ 

 

 Международен симпозиум „Праисторическото жилище на Балканите през VI и 

V хил. пр. Хр. в профанен и сакрален контекст“   

         

Алея „Стара Стара Загора“ (изложби) 

 

 „Стара Стара Загора” 

 

 „Старозагорските дворове – 

традиция и приемственост”   

 

 „55 години  Държавен куклен театър 

- Стара Загора” 

 

 „45 години от началото на 

археологическите проучвания на 

селищната могила при Окръжна болница“   

 

 „60 години Библиотека „Захарий Княжески“   

 

 „Мозайките на Стара Загора”   

 

 120 години от залесяване на парк „Митрополит Методий Кусев“   

 

 90 години Старозагорска опера 

 

Дейности по издирване, опазване и съхранение по места на нематериално 

културно наследство   

 

 Тематични празници, свързани с кулинарните и етноложки традиции, поминък  

и  бит – разширяване обхвата на съществуващите такива  и иницииране на нови 

по места   

 

 Национален еньовденски събор на българския фолклор и българските 

традиционни  ястия – с. Пряпорец – пет издания 

 

 Празник на лятното слънцестоене и първа жътва (Билколечение, водолечение и 

здравословно хранене) - Старозагорски минерални бани, 2015 г. 

 

 „Тодоровден – въплътен в традицията и в силата на Коня“,  с. Михайлово  
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 „Еко мляко, с привкус на природните дадености“, с. Лозен 

 

 Празник на  черешата, с. Кирилово 

 

 „Празник на житото – пътят на хляба“,  с. Преславен, 2014 г. 

 

 Празник на пшеницата, с. Пшеничево, 

2014 г.  

 

 Празник на ориза,  с. Християново                                              

 

 Фолклорен празник на палачинката, 

катмата и традиционни хлебни изделия  

 

 Сирни заговезни в кв.“Железник“, 2014 

и 2015 г.  

 

 Празник на райската ябълка, с. Хрищени                     

 

 Празник на рибата, с. Калояновец                                          

 

 Празник на пелина, с. Змейово 

 

 Обогатяване на празничния календар по места, свързан с различните обичаи, 

обреди, празненства, ритуали и вярвания - засилена инициативност от страна на 

читалищните и кметските ръководства, отговаряща на интересите и 

потребностите на местните общности  

 

 Нови тематични инициативи в програмата на Националния  тракийски 

фолклорен събор „Богородична стъпка” - Селски двор „Добра среща“ – из бита 

на българина, хора на мегдана, демонстрации на майстори занаятчии, сцена за 

вписаните  в  националната представителна листа „Живи човешки съкровища -  

България” 

 

III. Материална база. Ремонтно-възстановителни дейности. 

  

1. В процес на реализация е изграждане на постоянна база на музей „Литературна 

Стара Загора” (цялостна процедура по разработване на идейно задание, 

възлагане и изпълнение) 

   

2. Основен ремонт на къща-музей „Гео Милев” (цялостна процедура по възлагане 

и изпълнение) 

   

3. Ремонт на музеен обект „Хилендарски метох” (пергулата) и осъвременяване на 

експозицията   

 

4. Оборудване с метални стелажи на фондохранилище № 3 в Художествената 

галерия   
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5. Откриване на културно-информационен център СНЦ „ЕТНОСВЯТ 

БЪЛГАРИЯ“; реализиране на 

съвместни инициативи, проекти и 

програми    

 

6. Разработване на проект за ремонт на 

база „Летен театър” и техническо 

оборудване на сцена. Изготвяне на концепция за създаване музей на открито в 

парк „Аязмото“  

        

7. Ремонт на общинска база „Драматичен театър” - изграждане на достъпна среда 

за хора с увреждания , обзавеждане с нова озвучителна и осветителна техника   

  

8. Оборудване на концертната зала в РБ “З. Княжески“ с озвучителна  апаратура, 

изграждане на достъпна среда за хора с увреждания, монтиране на асансьор  

 

9. Откриване на нови зали за граждански ритуали  в РБ „З. Княжески”  

 

     10.   Климатизация на фондохранилището на  къща-музей „Гео Милев” 

  

     11.   Ремонт на централната климатична система в база „Оперен театър“ 

 

     12.  Извършване на ремонтни дейности на канализационната и климатичната 

системи в сградата на Регионален исторически музей 

 

     13. Монтиране на система за експониране на фотографски, художествени и 

живописни изложби в Музея на религиите 

  

    14. Ремонт  на базите на читалищата от общината: НЧ ”Св. Климент Охридски”  

Стара Загора,  НЧ ”Съзнание”, с. Християново, НЧ ”Пробуда”, с. Сулица, НЧ 

”Развитие”, с. Самуилово, НЧ “Пробуда“, с. Змейово, НЧ “Благоразумие“, с. 

Калитиново, НЧ “Напредък“, с. Пшеничево, НЧ “Митьо Станев“, с. Малко Кадиево, НЧ 

“Патриарх Евтимий“, с. Борово,   НЧ “Искра“, с. Хан Аспарухово , НЧ „Просвета“, с. 

Плоска могила, НЧ „Светлина“, с. Лозен,  НЧ “Пробуда“, с. Горно Ботево, НЧ “Св. 

Кл.Охридски“, с. Могила, НЧ “Развитие“, с. Дълбоки, НЧ „Св. Климент Охридски 

1858“, Стара Загора - по проект „Красива България“ 

 

15. Алея „Стара Стара Загора” в парк „5 октомври”- изработка и оборудване с 

експозиционни табла 

       

 16. „Коледен базар” – оборудване с рекламни  павилиони   
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 17. Проект „Бага-тур и демонстрационно-атрактивен център в прабългарски стил“ – 

съдействие за реализация на проекта 

 

 18. Разкриване на филиал на Библиотека „Родина“ - ул. „Капитан  Петко войвода“ 

54 (в рамките на програмата „155 години библиотечно дело в Стара Загора“, „155 

години Библиотека „Родина“)   

 

19. Откриване на реставрирания кръст – паметник на донските казаци в гр. Шипка; 

  

IV.Организационни дейности 

 

1. Учредяване безвъзмездно право на ползване на имоти частна общинска 

собственост на Държавна опера - Стара Загора, и ДТ ”Гео Милев” с решение № 412 

и 413 по Протокол № 13/27.09.2012 г. от заседание на Общински съвет - Стара 

Загора 

2. Приемане правилници за устройството и дейността на регионалните културни 

институти - библиотека, галерия 

3. Разработване и приемане на  годишни програми за развитие на туризма в Община 

Стара Загора от Общинския съвет    

4. Разработване  и приемане на годишни програми за развитие на читалищата от 

Община Стара Загора от Общинския съвет; оказване на методическа помощ и 

логистична подкрепа на цялостната дейност на читалищата от страна на 

специалистите от общинска администрация 

5. Оптимизиране дейността на Туристическия информационен център; разширяване 

обсега на предлаганите услуги и инициативи с цел превръщането му в приоритетен 

фактор за промотирането на наличния туристически ресурс и участието в проекти.  

     

V. Културни организации и институти   

 

 

 
Държавни културни институти 

Държавен куклен театър – Стара Загора 

(по-значими събития) 

  

 

 

№ ПРЕМИЕРИ 

 

автор режисьор Дата на 

премиера 

 

1 

 

КОЛЕДНА ПЕСЕН 

 

Чарлс Дикенс 

Валентин 

Владимиров 

15.09.2011 

 

2 

 

МЕЧО ПУХ 

 

Алън Милън 

Валентин 

Владимиров 

23.10.2011 

3 ЛАКОМА МЕЦАНА Ран Босилек Дарин Петков 23.11.2015 

4 КОЙ СПАСИ КОЛЕДА Янчо Иванов Янчо Иванов 07.12.2011 

5 ЗАЙЧЕТО ПИТЪР Беатрикс Потър Румен Гаванозов 14.11.2012 

 

6 

КОЙТО НЕ РАБОТИ, 

НЕ ТРЯБВА ДА ЯДЕ 

Българска 

народна приказка 

Ирослав Петков 24.04.2012 

7 КОЛЕДНА ЕЛХА Вера Стойкова Дарин Петков 10.12.2012 
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8 

КРАСАВИЦАТА И 

ЗВЯРЪТ 

 

Шарл Перо 

Ирослав Петков 04.09.2012 

 

9 

 

НЕРОДЕНА МОМА 

Българска 

народна приказка 

Христина Арсенова 21.11.2012 

10 НЯМА ДА ПЛАТИМ Дарио Фо Ищван Наги 28.06.2012 

11 ПЕПЕЛЯШКА Шарл Перо Елза Лалева 23.03.2013 

12 ТРИТЕ ПРАСЕНЦА английска 

народна приказка 

Елица Стоянова 04.11.2012 

13 БЕЗ ПАНИКА Иван Ангелов Дарин Петков 16.04.2013 

14 ВОЙНАТА НА КЛАМ Кай Хензел Ищван Наги 16.12.2013 

15 ВЪЛШЕБНИКЪТ ОТ ОЗ Л. Ф. Баум Боньо Лунгов 27.02.2013 

16 ЗАБРАВЕНИЯТ 

РОЖДЕН ДЕН 

Доналд Бисет Катя Илкова 05.09.2013 

17 КОЛЕДЕН ДАР Руска народна 

приказка 

Ивайло Марков 09.12.2013 

18 МИСТЪР КРОКОТАК И 

ЛОШОТО КУЧЕ БЪЧ 

Доналд Бисет Катя Илкова 09.09.2013 

19 ПТИЦА Надежда 

Алексиева 

Надежда Алексиева 28.07.2013 

20 ФОЛКЛОРНА МАГИЯ Боньо Лунгов Константин 

Каракостов 

03.12.2013 

21 ПРИКАЗКА ЗА 

СУПНИКА И 

ЧЕРПАКА 

Михаил Енде Ирослав Петков 26.03.2014 

22 СТАЯ № 304 Петър Ковачев Боньо Лунгов 20.02.2014 

 

23 

 

СТРАХ 

Ина Божидарова 

и Веселка 

Кунчева 

 

Веселка Кунчева 

01.10.2014  

24 ПАРИТЕ И НИЕ П.Цанев Янчо Иванов 15.05.2015 

 

 

Възстановени спектакли: „Жабокът Цар“, реж. Дарин Петков, „Снежанка и 

седемте джуджета“, реж. Иван Райков, „Малката русалка“, реж. Веселин Бойдев, 

„Котаракът в чизми“, реж. Ивайло Марков, „Звездичко“, реж. Венелин Кьосев, „Не 

пресичай на червено“, реж. Панайот Цанев 

 

НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ: 

 

За периода има четири участия в международни фестивали в чужбина, получени 

са 13 награди, между които:  през  2015 г. GRAND PRIX за спектакъла „Вълшебникът 

от Оз“, реж. Боньо Лунгов на 16-и международен фестивал за професионално куклено 

изкуство за деца "LUT FEST" 2015, Източно Сараево, Босна и Херцеговина. 

2015 г. GRAND PRIX за спектакъла „Фолклорна магия“ на 28-и международен 

театрален фестивал Valise, Ломжа, Полша, наградата „Стара Загора“ за 2014 и 2015 г., а 

спектакълът „Страх“ беше отличен с три награди ИКАР‘2015. 

2015 г. Международният куклено-театрален фестивал за възрастни "ПИЕРО" е 

отличен от международното жури на EFFE като носител на знака EFFE 2015-2016“, 

което го нарежда сред най-добрите европейски фестивали.  
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ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧИМИ ПРОЕКТИ 

 

2012 г. Изложба „55 годин Куклен театър – Стара Загора“ 

2011, 2012, 2013 г. БНТ създава 

филмите „Фестивалът Пиеро“, „Кой пак 

не иска да плати“ и „Кукли в куфари“, 

посветени на международните куклено-

театрални фестивали „Пиеро“   

От 2011 г. до днес към Куклен 

театър – Стара Загора работи детска 

театрална студия – начин за 

диверсификация на дейността и за 

разширяване на зрителските аудитории. 

От 2013 г. до сега партньорство на 

Куклен театър – Стара Загора, с 

Гражданско сдружение „Алтернатива 55“ 

за интегриране на децата с аутистичен синдром.  

   

Драматичен театър „Гео Милев“ 

(по-значими събития) 

 

За периода от есента на 2011 година до момента (юни 2015 г.) в ДТ „Гео Милев” 

са се състояли 26 театрални премиери.  

 Най-запомнящите се сред тях са: „Волпоне” от Бен Джонсън, режисьор Бина 

Харалампиева; „Тартюф” от Жан Батист Молиер, режисьор Ивалин Димитров; 

„Карнавал” от Жорди Галсеран, режисьор Петър Денчев; „Страшни смешки, смешни 

страшки за герои със опашки” от Недялко Йорданов, режисьор Стефан Поляков; 

„Дванадесета нощ” от Уилям Шекспир, режисьор Венцислав Асенов; „Без докачение, 

моля...” по Чудомир, режисьор Ивалин Димитров; „Световъртеж” от Жан Жак Брикер и 

Морис Ласег, режисьор Христофор Недков; „Далавера за леваци” от Майкъл Куни, 

режисьор проф. Андрей Аврамов; „Албена” от Йордан Йовков, режисьор Ивалин 

Димитров; „Казаларската царица” по Иван Вазов, режисьор Бина Харалампиева, 

„Иванов” от Антон П. Чехов, режисьор Стефан Спасов. 

  

Награди: 

 

2014  година - Елена Азалова, 

актриса в ДТ „Гео Милев“, е удостоена с 

наградата „Стара Загора“ 

2013 година - Елена Азалова 

получи номинация в категорията 

„Водеща женска роля” за театралните 

награди „АСКЕЕР`2013”.   

 2013 година - Номинация за 

награда „Аскеер`2013” на 

драматургичния текст на Любен Босилков 

„Една седмица страсти“ в категорията 

„Съвременна българска драматургия”. 
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Държавна опера - Стара Загора 

(по–значими събития) 

 

За периода 01.11.2011 г. към 07.07.2015 г. в Държавна опера - Стара Загора са се 

състояли 25 премиери и възстановени спектакли:  

1.11.2011 г. – „Набуко“ от Дж. Верди, подготвена специално за гастрол в Белгия и 

Холандия 

11.11. 2011 г. – 43–то издание на ФОБИ – 

възстановена премиера на „Дон Карлос“ от Дж. 

Верди и „Веселите музиканти“ – мюзикъл за 

деца; 45 години творческа дейност на Анна 

Томова - Синтова 

3.04.2012 г. – „Травиата“ от Дж. Верди, 

постановчик Франк Бернд Готшалк 

25 и 26.06.2012 г. - Първо издание на 

Межународна музикална академия съвместно с 

продуценска къща „Варна Интернешънъл“ – 

„Джани Скики“ и „Сестра Анджелика“ от Дж. Пучини 

20.11.2012 г. – 44-то издание на ФОБИ – концерт на Веселина Кацарова със 

Симфоничния оркестър на БНР 

22.11.2012 г. – „Царицата на чардаша“ от И. Калман 

28.02.2013 г. –  „Турандот“ от Пучини,  режисьор Нина Найденова 

26.03.2013 г. – възстановен спектакъл на оперетата „Здравейте, аз съм вашта леля“  

17.04.2013 г. „Севилският бръснар“ от Джоакино Росини – адаптирана за деца 

постановка 

23.05.2013 г. – „Пощальонът от Лонжюмо“ от Адолф Адам 

25 .06. 2013 г. - Трето издание на Международната музикална академия 

20.09.2013 г. „Дидона и Еней“ от Хенри Пърсел  

23.01.2014 г. – „Крал за един ден“ – комична опера, за пръв път в България 

28.03.2014 г.– „Веселата вдовица“ от Франц Лехар 

14.04.2014 г. - „Макс и Мориц“ по 

музика на проф. Александър Йосифов 

Месец май - „Дни на Борис 

Христов“, концерт „Великите баси на 

България“; откриване на  паметна 

плоча   

5.09.2014 г. - Битката на Танкред и 

Клоринда“ и  „Балът на 

неблагодарните жени“  от Клаудио 

Монтеверди – Античен форум 

10.09.2014 г. - „Ацис и Галатея“, 

Античен форум 

30.09.2014 г. – „Тоска“ от Дж. 

Пучини 

4.11.2014 г. – Концерт под патронажа на Ирина Бокова, генерален директор на 

ЮНЕСКО, по случай 100-годишнината на Борис Христов – Париж, Франция 

24.11.2014 г. – 45-о издание на ФОБИ – „Отело“ от Джузепе Верди 

11.02.2015 г. – „Севилският бръснар“ от  Джоакино Росини 

22.04.2015 г. - „ Фантомите на мюзикъла“, режисьор Георги Динев 

Май-декември  - 90 години Старозагорска опера 
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16.05.2015 г. – „Звездите на Старозагорската опера“ – съботни матинета 

22.05.2015 г. - „Трубадур“ от Джузепе Верди – премиера 

5.06.2015 г. –   „Настроения от Виена и Венеция“ – концерт-спектакъл  

30.05.2015 г. - Детско-юношеска студия за опера и балет – проект 2015/2016 г.  

12.06.2015 г. – Проект  на Международната академия Варна Интернешънъл – трето 

издание 

01 – 29.07.2015 г. – Летни музикални вечери „Сцена Античен форум 2015“ 

07.07.2015 г. – „Кармен“ от Ж. Бизе – премиерен спектакъл 

Награди: 

„Севилският бръснар“ – адаптирана за деца постановка, номинирана за наградата 

„Кристална лира“ на СМТД - 2014г. 

 Почетен знак на МК „100 години Борис Христов“ – 2015 г. 

 

Регионални културни институти 

Регионална библиотека „Захарий Княжески“ 

(по-значими събития) 

 

 60 години Регионална библиотека „Захарий Княжески” – 2014 г.  

 

 Библиотеката - домакин на ХХV национална годишна конференция на Българската 

библиотечно-информационна асоциация (ББИА) на тема „Визия за бъдещето на 

библиотеките в България“, 4 и 5 юни 2015 г. 

 

 „Глобални библиотеки“ (2011-2013) – работа по проекта като регионален 

координатор, целящ постигането на информационната грамотност и учене през 

целия живот 

 

 Първата национална изложба на българския комикс и Международна комикс 

изложба „София Комикс Експо“, съвместно със Съюза на българските художници 

и художниците от „Проектът Дъга“ -  2014 – 2015 г.  

 

 Традиционна изложба на мащабно умалени модели – октомври, от 2012 г. всяка 

година съвместно с колекционери от Стара Загора, Варна, София, Пловдив, В. 

Търново, Хасково, Казанлък 

 

 Фестивал на планинарското кино – април или май от 2012 всяка година, съвместно 

със Сдружение „Международен фестивал на планинарския филм” 

 

 Нощ на изкуствата – септември (всяка година), съвместно с Тракийски университет 

– Стара Загора и другите културни институти 

 
Регионален исторически музей Стара Загора 

(по-значими събития) 

 

До септември 2015 г. в РИМ – Стара Загора, са представени общо  40 изложби, а в 

Архитектурен комплекс „Музей на религиите“ броят им е 19. Сред тях по-значимите 

са: 

 

 „Циганите/ромите в България – житейска действителност през погледа на 

другите” – февруари 2014 г. 
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 „Лицето на войната” – май 2015 г., посветена на 70 г. от края на Втората 

световна Война 

 „Римската вила при Чаталка, Богатствата на един аристократ” – май 2015 г. – 

гостуваща изложба на РИМ – Стара 

Загора, в АИМ при БАН  

 Веществено–документална изложба 

„Те защитаваха честта на България”, 

посветена на 100 г. от обявяването на 

Балканската война – октомври 2012 г. 

 „Инструментите, двигател на 

технологиите през хилядолетията” – 

април 2013 г. 

 

Археологически разкопки: 

 

 Селищна могила при Старозагорски 

минерални бани – юни 2014 г. 

 Археологически проучвания на обект „Пробив” в АР „Августа Траяна – Стара 

Загора”, 2012 г.; северната част на Антични форум – 2013 г.; градските терми – 

2013 г. (включени в раздел „Популяризиране на културните ценности“) 

 Сондажни проучвания на манастирски комплекс ХII-XIV в. в местността „Боров 

дол“, землището на с.Змейово (включени в раздел „Популяризиране на 

културните ценности“)   

 

Проекти: 

 

1. Проект INSIDDE, финансиран по Седма рамкова програма на Европейската 

комисия, със съфинансиране от Община Стара Загора,  2013 – 2015 г. 

2. Проект за реставрация „Дионисиево шествие – шедьовър на античното мозаично 

изкуство” – българо–американски проект, финансиран от фондация „Америка за 

България” 

 

Конференции: 

 

1. Международен симпозиум „Праисторическото жилище на Балканите през VI и V 

хил. пр. Хр. в профанен и сакрален контекст –май 2015 г. (включен  в раздел 

„Популяризиране на културните ценности“) 

2. Международна научна конференция „100 години от Балканските войни - 

ретроспекции и проекции” – октомври 2012 г.  

3.  

  

Художествена галерия Стара Загора 

(по-значими събития) 
 

Изложби  

Организирани в залите на галерията  и експозиции, с които е гостувала в други 

галерии из страната (ноември 2011– юли 2015 г.) 

   

Общо за периода: 

- в залите на галерията – 76 изложби 
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- гостуващи в страната – 44 изложби 

 

Най-значимите изложби в посочения период, свързани с юбилейни годишнини или 

културни събития: 

 

 2012 година 

  150 г. от рождението на 

Антон Митов    

 Трето балканско 

квадринале „Митовете и 

легендите на моя народ“ 

 

2013  година 

 Проект „Гео Милев и сп. 

Дерщурм“ 

 

2014 година 

 „Родът Мандови и 

българското изобразително 

изкуство“, съвместно с МК 

 Гостуваща изложба „Жул Паскин - от Видин до Париж“, съвместно с 

посолството на Република Франция и Френския културен институт в 

България   

 

 Художниците на Казанлък, Стара Загора и Сливен – изложба в  две части: 

„Старите художници” и „Съвременните художници” 

 

 2015 година /до месец юли/ 

 „Русенски сюжети в картините на художниците от началото на 20 до 21 век“    

 Янаки Кавръков (1945-2002) 

 55 години от създаването на Художествена галерия - Стара Загора 

 

Общински  културни организации - „Местни дейности по културата“ 

 

 Общински фолклорен ансамбъл 

„Загоре“ 

 Общински духов оркестър 

 Библиотека „Родина“ 

 Къща-музей „Гео Милев“ 

 Музей „Литературна Стара Загора“ 

 

Същите са авторитетни институции, с 

дългогодишно присъствие в духовния живот 

на общината и доказано място в националното 

културно пространство. Техните изяви са основна част от местния афиш, с подчертана 

специфика и професионална насоченост, спомагащи съществено за осъществяването на 

реална децентрализация на културата. 
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Народни читалища 

 

На територията на Община Стара Загора има регистрирани 61 народни читалища, от 

които 11 в града и 50 в селата. Основната цел е превръщането им в съвременен  

информационен център, място, достъпно за хора от различна възраст и с различни 

интереси, място, където книгата съжителства с компютъра, интернет и най-новите 

информационни технологии. Читалищата се явяват като основен организатор на 

местния културен живот и институцията, пряко е ангажирана с опазването на 

нематериалното културно наследство по места. Чрез тях се осъществява    

децентрализацията на културните дейности и инициативи в рамките на цялата община. 

    

 

Зоопарк Стара Загора  
 

Зоопарк  Стара Загора получи през август 2015 г. лиценз за следващите 5 години 

и кандидатства в МОСВ за статут на зоопарк – спасителен център.  

Съвременните тенденции за развитие на зоопарковете обособяват пет основни 

направления на принос в опазването на застрашената природа и биологичното 

разнообразие, които могат да бъдат представени като: 

1. Развлекателна функция, предоставяща отдих на посетителите сред 

диви животни. 

2. Познавателна функция – представят животни от други страни и 

континенти. 

3. Зоопарковете се превръщат в центрове за отглеждане и развъждане 

на застрашени животински видове. 

4. Създаване на база за 

природозащитни образователни 

центрове. 

5. Поле за широко 

приложима научно-

изследователска работа. 

Българските зоопаркове са строени 

преди 1989 г. при използването на стари 

концепции. Това налага реконструкции и 

ремонти на съоръжения или изграждане на 

нови местообитания за животните. 

Затворени, поради липса на подходящи 

условия за отглеждане на животните, са 

зоологическите градини в Пловдив, Кюстендил, Карнобат и Русе.  

Зоопарк - Стара Загора, е един от най-

добрите зоопаркове в страната ни. Целите на 

общинска администрация и екипа работещ в 

зоопарка са той да бъде добро място за 

отдих и развлечение на посетителите, като в 

същото време изпълнява познавателна и 

образователна функция.    

Доказателство за интереса към 

зоопарка е високата посещаемост. 

Приходите от входни такси са: 

 2011 г. - 135 000 лв.  
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 2012 г.-  145 000 лв. 

 2013 г. - 157 000 лв. 

 2014 г. - 163 000 лв.  

 до юни 2015 г. -  98 303 лв.  

 

Стабилната тенденция за покачване на приходите през изминалия мандат е 

показателна за интереса към зоопарка не само от граждани на Стара Загора, но и от 

други големи градове, придимно Пловдив, Бургас, Хасково, Кърджали, Русе и др.  

През изтеклия мандат са изградени нови местообитания (клетки) за еноти и 

бодливи свинчета, които напълно отговарят на всички изисквания за отглеждането им. 

Реконструирана е фасадата на клетката за маймуни - остарялата желязна дограма е 

подменена с ПВЦ дограма. Реконструирани са и външните помещения на клетката за 

маймуни така, че да отговарят на 

съвременните изисквания. 

Добрата инциатива на отдел 

„Култура и вероизповедание“ за оформяне 

на кът за пластики от дърво, с тема 

животните от зоопарка (мечка и лъв) също 

допринася за постигане на целите за 

развитие на зоопарка.    

Построяването на пейка-люлка от 

естествени материали допринася за по- 

доброто чувство за отдих у посетителите. 

Излишъкът от животни в зоопарка 

му дава чудесна възможност да се 

включи активно в опазването на 

видовете чрез интродуциране на 

животни в природата или сред градски 

паркове, като по този начин се повишава 

рекреационната им стойност. 

Традиционно през този мандат 

стана разселването на зеленоглави и 

мускусни патици от зоопарка на езерото 

„Загорка“ и на Старозагорските 

минерални бани.   

С цел подобряване на 

местообитанията на кафявите мечки по предложение на кмета на общината и с решение 

на Общински съвет, към територията на Зоопарка бяха предоставени 60 дка, на които 

да се изгради парк за кафяви мечки. За целта се работи по изработването на проект, с 

който да се кандидатства за финансиране от холандската фондация „АЛЕРТИС“. 

 

ТУРИЗЪМ 

 

Политиката за утвърждаване на Стара Загора като туристическа дестинация, 

провеждана от Община Стара Загора, е в следните основни области:  

 

 инвестиции в инфраструктура, в т.ч. и инфраструктура на туристически 

обекти; 

 организация и провеждане на събития от национално и местно значение; 
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 подобряване качеството на услугите, предлагани в туристическите 

обекти; 

 реклама на възможностите за туризъм. 

 

Специфичните ресурси, с които 

разполага общината, са много важно 

условие, предопределящо развитието на 

специализираните форми на туризма, като 

културен, събитиен, балнео, спа и уелнес, 

делови и конгресен, селски. Районът на 

Стара Загора е с потенциал, който го 

определя като конкурентоспособна на 

туристическия пазар дестинация, а 

дейностите, които общината реализира, 

целят да се подкрепи и увеличи интересът  

към  туристическото предлагане на града и 

района.  

Водещ в туристическото предлагане на Стара Загора е културният туризъм,  а 

значимо за неговата конкурентност е културно-историческото наследство от 

праисторията, античността и средновековието. 

Най-популярни и посещавани обекти са: 

Регионален исторически музей - Стара Загора, 

музей “Неолитни жилища”, Античен форумен 

комплекс, Античните мозайки, Архитектурен 

комплекс “Музей на религиите”,  къща-музей „Гео 

Милев“, къща-музей “Градски бит ХІХ в.”, 

Ансамбъл от църквата “Св. Димитър” и 

Хилендарски метох, Парк „Митрополит Методий 

Кусев“ (Аязмото), Мемориален комплекс 

„Бранителите на Стара Загора 1877“.   

Събитията от културния и спортния 

календар на общината са част от туристическото предлагане  и фактор, генериращ 

повишен посетителски интерес.  

В много от селищата на общината се организират тематични празници и прояви, 

които представят характерните особености на бита и богатите традиции на тракийския 

фолклор. Особен интерес представляват и провежданите прояви с делови характер, 

като между тях несъмнено се 

откроява и Международното 

специализирано селскостопанско 

изложение БАТА АГРО.   

През месец септемри 2014 г. 

по инициатива на Община Стара 

Загора се проведе информационно 

пътуване на членовете на 

Асоциацията на българските 

туроператори и туристически агенти. 

След приключване на тридневната 

програма, представяща 

възможностите за туризъм в града и 

общината, Стара Загора беше 
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оценена като дестинация с отлични възможности за развитие на културен туризъм, 

балнео, спа и конферентен туризъм,  като град с много добро съвременно развитие и 

инфраструктура, с богато и добре експонирано културно-историческо наследство, 

забележителности, които са атрактивни за туристически посещения, събития, които 

имат потенциал да привличат туристи.  

През 2014 г. успешно бяха приключени и проектите по Оперативна програма 

„Регионално развитие“ - „Превръщане на културно-исторически паметници от 

античния период на Стара Загора в туристическа атракция“ и „Античното наследство 

на Тракия“.  

  

Дейности финансирани от годишните програми за развитие на туризма през 

мандат 2011 – 2015 г. 

 

 Участие в проект “Това е България” на Травъл ТВ за изготвяне на национален 

видеокаталог „Това е България“  

 

 Изготвяне на рекламно-информационни материали за туристическия ресурс на 

общината и финансиране на специализирани издания, популяризиращи 

културното наследство на Община Стара Загора – РИМ, Художествена галерия, 

народни читалища, алея „Стара Стара Загора“  

 

 Изработка и монтаж на указателни табели и информационни пана за 

туристическите обекти в града и Старозагорските минерални бани  

 

 Организация и провеждане на събития, с потенциал за привличане на млади 

туристи: фестивал  на уличния танц  Groove Masters и Play Expo Zara Summer   

 

 Публикации в специализирани туристически издания – каталог за СПА 

дестинациите в България, „Пътен атлас на България“, списание „Туризъм и 

отдих“, сп.“Черга“, сп.“Traveller magazine“, Румъния и др. 

 

 Участия в туристически форуми в страната 

 

 Издаване на карта с информация за ресурсите на Сърнена гора, пешеходни и 

веломаршрути на нейната територия. 

 

 Извършване на археологически проучвания, консервационни дейности и 

геодезични заснемания на 

различни обекти 

 

 Разработка на блог за 

представяне на възможностите 

за туризъм в община Стара 

Загора, съвместно с  Регионална 

агенция за развитие на туризма, 

департамент Дьо Ла Дром. 

 

 Изготвено е приложение за 

мобилни устройства – 

пешеходен маршрут на тема 
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„Стара Загора – град с история от 8000 години“ 

http:/pocketguideapp.com/en/starazagora. PocketGuide е приложение за смартфони 

и айфони, което работи автоматично и може да се ползва за туристическа 

обиколка на града точно като истински екскурзовод. Аудиозаписи на български 

и английски език и карта с очертан маршрут са водачи в обиколката. 

 

 Организация и провеждане на Четиринадесета годишна среща на АБТТА и 

информационно пътуване с цел представяне на туристическия ресурс на 

общината  и по-доброто ѝ позициониране на пазара,  включване на обекти и 

услуги в пакетите на туроператорите. 

 

 Работна среща на тема “Възможности за партньорство в маркетинга на 

туристическите дестинации” с участието на туристическите информационни 

центрове от региона, Министерството на туризма,  Асоциацията на българските 

туроператори и туристически агенти (АБТТА) и на Нов български университет.   

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 

 

I. Извършени дейности 2012 г. 

 

Здравеопазване 

 

1. През 2012 г. са извършени основни ремонти  на сградите на детски  ясли и 

детска кухня на обща стойност 597 788 лв. : 

 Основен ремонт на Детска ясла 

№ 9 „Роза 

 Основен ремонт на Детска ясла 

№ 8 „Кокиче“  

 Основен ремонт на Детска ясла 

№ 3 „Маргаритка“  

 Основен ремонт на Детска 

кухня на стойност 71 586 лв. 

 Основен ремонт на Детска ясла 

№ 5 „Първи юни“   

 

  2. Закупени са дълготрайни материални активи (ДМА) за детска кухня и за 

детски ясли на обща стойност 77 274 лв. От бюджета на Детски ясли беше закупено и  

ново обзавеждане на Детска ясла № 9 „Роза“ на 

стойност 35 175 лв.  

Общинският съвет гласува от 1 април 2012 г. 

нов размер на таксите за ползване на детски ясли 

и детска кухня. Месечната такса за целодневна 

детска ясла е 50 лв., а за седмична - 55 лв. 

Аналогични са таксите в градовете Пловдив, 

Варна и Бургас. В София таксите са съответно 

60 и 72 лв.   

Таксата за ползване на детската  кухня в 

Стара Загора е 20 лв. за 21 купона за храна, т.е. 

0,95 лв. на ден. За сравнение стойността на един купон за храна в Пловдив е 1,00 лв., 

във Варна – 1,20 лв., в София – 1,30 лв.,  в Добрич – 1,50 лв.  

http://pocketguideapp.com/en/starazagora
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Социални дейности: 

 

1. През 2012 г. са закупени ДМА за Социалните заведения в размер на 67 523 лв.  

2. Извършени са основни ремонти в следните заведения за социални услуги: 

 Домашен социален патронаж - Стара 

Загора на стойност 14 170 лв.  

 Основен ремонт на Дом за възрастни 

хора, с. Старозагорски минерални 

бани, по проект „Красива България” в 

размер на 392 038 лв. 

 

II. Извършени дейности 2013 г. 

 

Здравеопазване 

 

1. През 2013 г. са извършени основни ремонти в детските ясли на обща стойност 

755 787 лв.: 

 Основен ремонт на Детска ясла №3 „Маргаритка“  

 Основен ремонт на Детска ясла №12 „Боровец“   

 Закупени са ДМА за детски ясли и детска кухня  

 ДМА за Детска кухня на стойност 11 694 лв. 

 Стерилизатори – сушилни  за детските ясли и детска кухня – 50 бр. на 

стойност 95 544 лв. 

2. С цел оптимално използване на сградния фонд на детските ясли от 1 март 

2013 г. в Детска ясла №12 „Боровец“ и Детска ясла №13 „Росица“ се 

трансформираха по една седмична група в дневна и се разкриха 

допълнително по още една дневна група.   

3. От м. август 2013 г. стартира програмният 

продукт „Сладко бебе“ за отчитане 

присъствието на децата в детските ясли, 

за начисляване и събиране на  дължимите 

такси на същите.  

4. От м. ноември 2013 г. заработи и  

системата за електронно класиране  на 

децата в детските ясли. Тя позволява 

равномерно разпределение на децата в 10-

те детски ясли и дава възможност за прозрачност при извършване на всяко 

класиране.    

 

Социални дейности: 

 

1. През 2013 г. е извършен основен ремонт в Дом за деца с умствена 

изостаналост 

в с. Сладък кладенец на стойност 4765 лв. 

2. По проект „Красива България“ беше извършен ремонт на сграда, в която 

предстои да се разкрие Център за временно настаняване на бездомни лица в Стара 

Загора. 

3.  Закупени са ДМА за 73 147 лв.,  

 

III. Извършени дейности 2014 г.  
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Здравеопазване 

 

 1. През 2014 г. са извършени основни ремонти в детски ясли и детска кухня 

на обща стойност 81 589 лв.: 

 Основен ремонт на Детска ясла №5 “Първи юни“ на стойност 35 850 лв. 

 Основен ремонт на Детска кухня на стойност 45 739 лв. 

 2. След проведена процедура по ЗОП е подменено изцяло обзавеждането на 

ремонтираните през 2013 г. Детска ясла №3 „Маргаритка“ и Детска ясла №12 

„Боровец“ на обща стойност 94 587 лв. 

 3. През м. август 2014 г. започна ремонт и преустройство на сградата на бившия 

Център за ученическо, техническо и научно творчество, находяща се на ул.„Отец 

Паисий“ №155. След приключване на дейностите в нея ще бъде пребазирана Детска 

ясла №2 „Синчец“.  

 

Социални дейности: 

 

1. През 2014 г. са  извършени основни ремонти на заведенията за социални услуги 

на обща стойност 117 929 лв. 

 Основен ремонт на ДДЛРГ „Незабравка” - Стара Загора на стойност 45 

936 лв. 

 Основен ремонт на ДЦДУ - Ст. Загора на стойност 71 993 лв. 

 

2. Предоставени са на ДСП - Стара Загора две компютърни конфигурации, едно 

мултифункционално устройство и многофункционален метален шкаф, след 

приключване на проект „Помощ в Дома за лица с увреждания в Община Стара 

Загора“.  

 

IV. Дейности през 2015 г. 

 

Здравеопазване 

 

1. Общият размер на капиталовите 

разходи за 2015 г. за функция „Здравеопазване“  

е 1 241 028 лв.  

 2. Предвидени са  средства за закупуване 

на ДМА за детски ясли и детска кухня на обща 

стойност 84 528 лв.:  

3. През 2015г. ще се извършват основни 

ремонти в следните заведения: 

 Основен ремонт на Детска ясла № 2 „Синчец“ на стойност 676 500 лв. 

 Основен ремонт на Детска ясла № 6 „Щастие“ на стойност 480 000 лв. 

 

Социални дейности: 

 

Общият размер  на капиталовите разходи за 2015 г. за функция „Социални грижи“  е 

336 200 лв. Предвидени са  средства за закупуване на ДМА на обща стойност 250 700 

лв. През 2015 г. ще се извършват основни ремонти в следните социални заведения: 

 Основен ремонт на Дом за възрастни хора, с. Старозагорски бани на 

стойност  45 000 лв. 
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 Основен ремонт на Дом за възрастни хора с физически увреждания - 

Стара Загора, на стойност 40 000 лв. 

 4. За устойчивост на услугата по Проект „Помощ в Дома за лица с увреждания в 

Община Стара Загора”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”, по приоритетна ос 5: „Социално включване”, 

област на интервенция 5.1. „Подкрепа на социалната икономика”, ОП РЧР. който се 

реализира 2013-2014 г., към Домашен социален патронаж са назначени 5 бр. лични 

асистенти през 2015 г. 

 5. През 2014 г. Община Стара Загора приключи изпълнението на договор за 

финансирането на проект „Деинституционализация на деца в риск посредством 

изграждане на ЦНСТ в град Стара Загора на Оперативна програма „Регионално 

развитие“ 2007-2013, в резултат на което бяха изградени и оборудвани 7 броя ЦНСТ на 

територията на Стара Загора.  

 6. От ноември 2014 г. започна изпълнението на проект „У дома, а не в дом“ по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси. Финансовите средства по 

проекта осигуряват издръжката на седемте нови социални услуги, заплатите на 

персонала, работещ в тях, както и необходимите средства за екип от специалисти, 

които ще подпомогнат процеса на извеждане на децата от домовете и настаняването им 

в ЦНСТ.  

 Досега, в резултат на изпълнение на дейностите по проекта, от ДДУИ в с. 

Петрово и ДДУИ с. Сладък кладенец са изведени и настанени всички деца и младежи, 

насочени да ползват новите услуги.  

   Всички тези стъпки доведоха до възможността да се пристъпи към закриване на 

ДДУИ в с. Петрово и ДДУИ в с. Сладък кладенец.  

 

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 
 

За екипа на Община Стара Загора основна цел е изграждането на модерна 

администрация, основана на принципите на ефективността, прозрачността и 

отчетността, в полза на хората. Най-важният критерий за добрата работа е 

удовлетвореността на гражданите и това поставя на приоритетно място в дейността ни 

грижата за подобряване на административното обслужване.  

 

І. От началото на мандата за удобство на гражданите бяха въведени редица подобрения 

в административното обслужване: 

 Въведено е удължено работно време всеки четвъртък, когато Центърът за услуги 

и информация /ЦУИ/ и офисът на отдел „Местни данъци и такси” на адрес бул. 

”Митрополит Методий Кусев” №35 работят от 8:30 до 19:30 ч.;  

 Въведени са свободни приемни дни на служителите от дирекциите и отделите на 

Община Стара Загора. Два пъти седмично – всеки вторник и четвъртък, 

гражданите имат свободен достъп до всички етажи в сградата на общината за 

консултации и получаване на информация; 

 В Центъра за услуги и информация е инсталирана електронна система за 

управление на опашките от граждани, която има за цел да регламентира реда за 

изчакване пред гишетата за администратвни услуги;  

 Извършен е цялостен преглед на предлаганите услуги и е въведена нова 

номерационна система, обединена в единен каталог. Актуализирани са всички 

заявления и бланки, като са разработени в унифицирана форма. Коригирани са 

всички срокове според законно утвърдените рамки. Направен е цялостен преглед 

на всички правилници и технологични карти на дирекциите и отделите и са 
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изработени нови издания, съобразени с целта администрацията да бъде по-

прозрачна и достъпна за гражданите. Разписани са правила за противодействие 

на корупционните и дискриминационните практики. Въведен е качествен 

контрол върху документооборота в Община Стара Загора от входа до изхода, 

както и пълно сканиране на документите;  

 Създадена е възможност за онлайн справка за движението на документите, 

подадени от граждани и фирми. Всеки, заявил услуга към Община Стара Загора, 

може да провери нейния статус, като в това число се вижда целият път, който тя 

е изминала; 

 Подаването на сигнали и предложения до администрацията вече се извършва и 

по електронен път, чрез онлайн форми. По идентичен начин, попълвайки онлайн 

форма, гражданите могат да се запишат за приемните дни на кмет и заместник-

кметове и по интернет. На страницата на общината в раздела за обратна връзка  

гражданите могат да задават въпроси и да изразяват препоръки към работата на 

общинската администрация. Чрез този канал за обратна връзка през изминалия 

мандат са постъпили 2099 преписки от различен характер, в това число 

предложения, сигнали, искания, заявления за приемен ден и различни видове 

услуги; 

 Във връзка с въвеждането на комплексно административно обслужване се 

извършва обмен на информация между администрациите по служебен път. 

Общо 30 услуги могат да бъдат заявени по електронен път. Има възможност за 

подаване на справка-декларация от хотелиерите по електронен път. 

Предоставена е и електронна услуга за съдебни изпълнители; 

 Въведена е строга система за работа със служебната кореспонденция в 

общината.  

 В Центъра за услуги и информация  през изминалите четири години са 

обработени над 420 000 документа, като средното време за обслужване на един 

гражданин е сведено до 5,5 мин., а средното време за изчакване е 7 мин. Най-

често заявяваните услуги са за удостоверения за наследници, адресни карти, 

дубликат на акт за раждане и скица на надвижим имот;    

 В резултат на извършените административни услуги, в съответствие с Наредбата 

за местните такси и цени на услуги, в Центъра за информация и услуги бяха 

реализирани приходи в размер на 5 317 231;  

 През мандата 2011 - 2015 кметът и заместник кметовете имаха редовни приемни 

дни. Заявления за тях се подават на място в Центъра за услуги и информация или 

по електронен път.  

От изключителна важност за работата на общинската администрация е 

измерването и отчитането на удовлетвореността на потребителите от 

административното обслужване.   

 Всеки гражданин или организация, 

които заявяват или ползват 

административни услуги, могат да 

подават жалби, сигнали и предложения; 

 Обменът на информацията с 

потребителите, относно качеството на 

предоставените им административни 

услуги, се осъществява по няколко 

метода – анкетни карти, „Книга за 

предложения, сигнали, оплаквания и 

похвали”, „Кутия за мнения и 
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предложения”, „Горещ телефон“ на общината, онлайн форми за мнения и 

сигнали, обратна връзка чрез електронна поща и други; 

Изготвените и периодично актуализирани анонимни анкетни карти се разпространяват 

целево на хартия по работните места в ЦУИ и съдържат отворени и затворени въпроси.  

Отчита се увеличаване на гражданската активност.  

За същия период в книгата и кутията са постъпили над тридесет положителни 

мнения и похвали за работата на служителите в Центъра за информация и услуги.  

На електронната поща на общината, освен отзиви, гражданите задават въпроси 

и правят препоръки. Чрез този канал за периода са постъпили над 2000 преписки от 

различен характер, в това число предложения, сигнали, искания, заявления за приемен 

ден и различни видове услуги. 

За периода 2011 – 2014 г. проучването за удовлетвореността на клиентите, 

направено чрез анонимни анкетни карти, сочи следните резултати: 

13% от анкетираните заявяват, че са посещавали само веднъж фронтофисите 

на общината, 28% - от един до пет пъти и 59% имат по-често нужда от 

административните общински услуги.  

Предпочитаните и най-често използвани услуги от гражданите отговорили на 

анкетата са: 29% Гражданско състояние; 21% - Строителство и инвестиции; 8% 

Стопанска политика и общинска собственост; 17% са ползвали услугите на 

деловодството, а на касата – 25%.  

Доволни от сроковете за извършване на услугите са 83% от анкетираните, 13% 

са частично удовлетворени, а 4% считат, че сроковете са незадоволителни. 

Мнението на анкетираните по отношение работата на служителите и 

качеството на обслужване е преобладаващо позитивно, като 67% са оценили работата 

на служителите в центъра като отлично, 25% - много добро, 5% - добро, 3% като 

задоволително.   

По отношение на обслужването, гражданите считат, че подобрение е 

необходимо в следните аспекти:  

- Обстановката, в която се предоставят услугите – 29 %;  

- Отношението на служителите към гражданите – 10 %;  

- Количество предоставяна информация – 7%; 

- 45 % считат, че няма нужда от подобрение.  

Резултатите от анкетата най-общо показват позитивно отношение и 

удовлетвореност от административното обслужване от страна на гражданите, а 

препоръките за подобрение са в посока по-добра организация на работното 

пространство и обстановката в ЦУИ, както и експедитивността на извършване на 

услугите в тяхната цялост. 

Община Стара Загора успешно поддържа своите сертификати по ISO 9001 и 

ISO 14001 с обхват „Административно, правно и информационно обслужване на 

граждани и юридически лица”  

Доказателство за стремежа на администрацията към прозрачност и 

партньорство с гражданското общество е и удостояването на Община Стара Загора, в 

партньорство със СНЦ „Моята е-община“ и Обществения посредник, с първо място в 

годишния национален конкурс на „Фондация за прозрачни регламенти" за 2013 г. в 

категория „Най-добра практика за партньорство между общинска администрация за 

реализиране на прозрачност в действията на администрацията". Създадена е и се 

поддържа електронна услуга, даваща възможност на гражданите на общината да 

подават въпроси, сигнали и предложения, свързани с работата на Община Стара Загора. 

Подписан бе меморандум за сътрудничество и съвместна дейност между Община Стара 

Загора и СНЦ „Моята е-Община”. Документът има дългосрочни и стратегически цели. 
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Общественият посредник на територията на общината гарантира законосъобразността 

и коректността по обработване на подадените сигнали, активира ги и ги пренасочва към 

отговорната институция, компетентна за решаване на зададения казус.  

 

Реализации и иновации в сферата на IT технологиите 
През периода са внедрени и пуснати в експлоатация редица системи: 

 Създаден Call Centre за обслужване на 

граждани с кратък номер 070013737; 

 Създаден Call Centre за горещи сигнали и 

обслужване на зелена зона с безплатен 

номер 080015737;  

 Пусната в действие системата Smart 

Point;   

 Реализирана електронна система за 

прием в детски заведения и през 2015 г. 

надградена с възможност за електронни 

разплащания;  

 Предоставена възможност да бъдат заплащани местни данъци и такси 

целогодишно в голяма част от селата към Община Стара Загора; 

 Предоставена електронна услуга за съдебни изпълнители; 

 Реализирана функционалност, която дава възможност за подаване на общо 

30 услуги по електронен път; 

 Реализирана функционалност 

ползвателите на административни 

услуги да бъдат уведомявани на 

посочен от тях e-mail адрес;  

 Създадени са редица 

безплатни WIFI зони в парковете на 

града, автогара и централен пазар. Със 

стартирането на „Телематика” на 

градския транспорт са създадени още 80 

точки за безплатен интернет на 

спирките в града. 

 Изградени са редица системи за видеонаблюдение: Автогара Стара Загора; 

данъчни служби с адреси „Митрополит Методий Кусев" №35 и „Митрополит 

Методий Кусев" № 5; село Змейово; подлезите на кв. „Три чучура” и магазин 

„Карфур”; видеонаблюдение между кварталите „Три чучура - север” и 

квартал „Лозенец”; Централен пазар. 

 Поставени са информационни дисплеи и киоск в ЦУИ.  

 Пуснат е публичен сайт http://transinfo.starazagora.bg за информация, 

свързана с градския транспорт на Стара Загора.   

 

 

 

 

 

 

*** 


