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Благодарение на високите резултати през изминалите четири години, успешно
изпълнените проекти и натрупания капацитет и опит за усвояване на средства от
ЕС, за следващия 7-годишен период на Община Казанлък са делегирани изцяло
нови функции и отговорности по оценка и избор на проекти за финансиране по
Приоритетна ос на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Община
Казанлък ще бъде едновременно конкретен бенефициент и Междинно звено по тази
програма, т.е. сама ще избира, оценя, изпълнява и отчита проектните предложения,
чрез които ще се усвои ресурс за близо 20 млн. лв.

ЗА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

Галина Стоянова – кандидат за кмет на Община Казанлък

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

За четири години заедно, с много труд, постоянство и грижа, доказахме,
че имаме огромен потенциал да бъдем модерна европейска община. Изградихме
съвременна инфраструктура и градска среда. Превърнахме Казанлък в
икономически, туристически и логистичен център на страната. Със съвместни
усилия успяхме да станем общината с най-ниската безработица в област Стара
Загора. Най-важното обаче, което постигнахме, е че си върнахме самочувствието.
Самочувствието на достойни жители на община Казанлък и граждани на
Европа.
Постигнатото заслужено проправи пътя на община Казанлък към следващия
програмен период – 2014-2020г. През изминалите четири години подготвихме
най-важните стратегически документи за бъдещото развитие на общината.
Благодарение на целенасочената ни работа, Община Казанлък разполага с пълна
проектна готовност за привличане на 100 млн. лв. от външни източници на
финансиране. С договора, който подписахме през юни 2015г. с Управителния орган
на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Казанлък се нареди сред
39-те големи общини в България, които ще бъдат конкретни бенефициенти и ще
може да усвои целево сумата от 19 658 031,68 лв. само по една от приоритетните
оси на програмата.
Създадохме всички условия за това да живеем в модерна община с огромна
перспектива за развитие. Трябва уверено да продължим напред!

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ
„ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА“:

 ЦДГ №1 „Здравец”;

ВИДИМИТЕ РЕЗУЛТАТИ

1) Проекти за основен ремонт/реконструкция на съществуваща сграда и
прилежащи дворни пространства, както и подмяна на цялото оборудване на
обекти:

 филиал ж.к. „Изток“ на
ЦДГ №15 „Звънче”;

 ОДЗ №11 „Слънце”.
Обща стойност на готовите проекти – 4 773 164,80 лв.
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2) Проекти за основен ремонт/реконструкция на съществуваща сграда и
прилежащи дворни пространства на следните обекти:

 ОУ „Д-р Петър Берон”, с. Овощник;
 ОУ „Св. Паисий Хилендарски”,
с. Хаджидимитрово;
 ОУ „Д-р Петър Берон”, Шейново;
 ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Ръжена;
 ОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Крън;
 ОУ “Св.Св. Кирил и Методий”, гр. Шипка;
 ОУ „Св. Климент Охридски”, с. Горно Черковище (резервен проект).
Обща стойност на проектите – 3 931 606,34 лв.

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ „ГРАДСКА СРЕДА“:

ВИДИМИТЕ РЕЗУЛТАТИ

1) Проекти за цялостно изграждане/възстановяване на паркове:

 Парк 1, УПИ I, кв.373
по плана на гр. Казанлък
(на север граничи с ул.
„Толиати”, на изток с ул.
„Верия”, на запад с ул.
„Сент Ерблен”, на юг с ул.
„Кремона”);

 Парк 2, УПИ II -за
парк, кв.395 по плана на
гр.Казанлък (на изток
граничи с ул. „Надканижа”,
а на север и юг с вътрешно
квартални
обслужващи
улици);
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 Парк “Северен” (Парк
Стадиона), УПИ I-за парк
северозапад,
местност
“Крайречен - II”, кв.428 по
плана гр.Казанлък.
Обща стойност на готовите проекти – 4 938 085,63 лв.

2) Проекти за цялостно изграждане/възстановяване на зелени площи/зони
за отдих на 9 обекта:
 Зелена площ/зона за отдих 1 (Междублоковото пространство граничи на
запад с ул. “Капитан Петко Войвода”, юг - ул. “Кремона”, изток - ул. “Сент
Ерблен”, ж.к. „Изток“);

 Зелена
площ/зона
за
отдих 2 (Междублоковото
пространство граничи на север
с ул. “Толиати”, запад - блок.
23, ж.к. „Изток“);

 Зелена площ/зона за отдих 3 (Междублоковото пространство граничи на
север с бл.14, запад - ул. „Маня и Матей Икономови”, ж.к. „Изток“);
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 Зелена площ/зона за отдих 4 (Междублоковото пространство в кв. Кармен,
граничи на север с ул. Бор, на юг - блок Кармен, ж.к. „Изток“);

 Зелена площ/зона за
отдих 5 (Междублоковото
пространство граничи на
север с бл. 45 , юг - блок
44, ж.к. „Изток“);

 Зелена площ/зона за
отдих 6 (Междублоковото
пространство граничи на
север с блок 32, на юг блок 29 в ж.к. „Изток”,
на изток - ОДЗ №11, ж.к.
„Изток“);
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 Зелена площ/зона за
отдих 7 (Междублоковото
пространство граничи на
север с блок 7, на юг блок 2, на запад - блок 4,
на изток - блокове 8 и 9 в
ж.к. „Изток“);
 Зелена площ/зона за отдих 8 (Междублоковото пространство граничи на
запад с бул „Розова долина”, на изток - ул. „Хан Омуртаг”, на юг - ул. „Хан
Аспарух”, на север граничи с друг имот, Индустриална зона);
 Зелена площ/зона за отдих 9 (Междублоковото пространство ж.к.
„Промишлена зона”, на запад - ул. „Цанко Минков”, Индустриална зона).
Обща стойност на готовите проекти – 5 178 295,61 лв.

3) Проекти за цялостна рехабилитация и реконструкция на 18 улици,
прилежащите им тротоари и изграждане на улично осветление:
 ул. „Кап. Петко Войвода“ (от бул. „Княз Александър Батенберг” до ул.
„Толиати”);
 ул. „Толиати“ (от ул. „Капитан Петко Войвода” до края на улицата на изток /
до бр.48/);
 ул. „Кремона“ (от ул. „Капитан Петко Войвода” до ул. „Фукояма”);
 ул. „Петьо Ганин“ (от ул. „Капитан Петко Войвода” до ул. „Фукояма”, южно
от ул. „Кремона”);
 ул. „Надканижа“ (от бул. „Александър Батенберг” до ул. „Кремона”, източно
от ул. „Капитан Петко Войвода”);
 ул. „Сент Ерблен“ (от ул. „Кремона” до ул. „Толиати”, източно от блок
20,24,25 и 27);
 ул. „Верия“ (от ул. „Кремона” до ул. „Толиати”);
 ул. „Фукояма“ (от бул. „Александър Батенберг” го ул. „Кремона”/ до блок 46
между блок 31 и двора на „Динамика” ООД);
 ул. „Бор“ (от ул. „Чаталджа” до о.т. 3941);
 бул. „23-ти пехотен шипченски полк“ (частта от улицата с о.т. 3458-34633005-3006-3007-3008-3008-3009-3010-3011-3072 до отбивката до “Българска
роза Севтополис” АД, преди подлеза);
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 ул. „Цар Освободител“ (от ул. „Москва” южно от жп линията до околовръстен
път, края на улицата на юг);
 ул. „Маньо Стайнов“ (в кв. „Индустриален” централната част на зоната от
о.т. 3316 до ул. „Козлодуй”);

 ул. „Козлодуй“ (от кръстовището с ул. „Хаимбоаз” до бул. „Никола
Петков”);
 бул. „Никола Петков“ (от жп линията до околовръсен път /южна дъга/);

 ул. „Орешака“ (от ул. „Капрони” до края на пътя север/ кръстовището с пътя
за с. Енина/ включително уширение пред ресторант „Ориент” до парк „Север” /
парк Стадиона/);

 Улица 1 (от улица о.т. 3263-3270/ от Мебел Стил ООД до края на улицата на
юг до ЗИНО АД);
 Улица 2 (от бул. „23 Пехотен шипченски полк” / пресечката на „Българска
роза Севтополис” АД пред подлеза/ до ул. „Маньо Стайнов” улицата е успоредна
на ул. „Москва” южно от жп линията);
 Улица 3 (улица с о.т. 141-128, улицата се намира южно от хлебозавода и
продължава на юг малко след Булгарплод).
Обща стойност на готовите проекти – 13 914 382,16 лв.
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ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ
„СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА“:

1) Проект за изграждане на нови общински социални жилища за настаняване
на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и групи в
неравностойно положение. Стойност на проекта – 2 393 652,13 лв.

2) Проект за изграждане на Център за временно настаняване на бездомни
хора, УПИ III64, кв.376, гр. Казанлък. Стойност на проекта – 670 403,69 лв.

ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА
ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ – СТОЙНОСТ
2 174 618,41 ЛВ.

ОБРАЗОВАНИЕТО – ОСНОВЕН ПРИОРИТЕТ
ЗА МЕСТНАТА ВЛАСТ
1. Продължаваме политиката за подобряване на материалната база и обновяване
на сградния фонд в училищата, детските градини и детските ясли. До края на
мандата всички училища и детски заведения ще бъдат цялостно ремонтирани чрез
външно финансиране и със средства от общинския бюджет;
2. Ще работим в посока на сградите на детски заведения и училища да станат
по-достъпни за лицата с увреждания;
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3. За нуждите на предучилищните групи капацитетът на детските градини ще
бъде увеличен (неизползваемите помещения ще се превърнат във функциониращи
ПГ);
4. Ще съдействаме на основните училища за разкриване на полудневни
подготвителни групи, които да бъдат безплатни за родителите;

5. Продължаваме политиката всички действащи учебни заведения в населените
места на община Казанлък да останат такива и да се подобряват условията за
обучение в тях;
6. Ще положим максимални усилия да предотвратим преждевременното
напускане на училище и ще насърчаваме родителите да участват активно в учебния
процес, чрез изпълнение на проекти с външно финансиране;
7. Даровити деца от общината ще получат пълната ни подкрепа, за да могат да
развиват уменията си;

8. Ще продължим да насърчаваме диалога между местния бизнес и учебните
заведения в общината за създаване на нужните за региона кадри;

9. Ще задълбочим разговорите с институциите относно идеята за създаване
на филиал на Висше учебно заведения или професионален колеж в Казанлък по
специалностите машиностроене, хидравлика и етеричномаслени култури;

10. Ще проявим още по-голяма активност по отношение развитието на
образователния процес за деца със специални образователни потребности и
създаването на условия за приспособяване на средата в училищата и детските
градини към потребностите на децата;
11. В дейностите си ще заложим и разработването на проекти за образователна
интеграция на деца и ученици от етническите малцинства;
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12. Ще подобрим сътрудничеството между училища, детски градини и
неправителствени организации в сферата на спорта, младежките дейности и
културата;
13. Продължаваме политиката по оптимизация на системата на детските
заведения. Ще засилим контрола върху дейността им и ще намалим разходите за
издръжка;
14. Ще изпълним в срок вече одобрения проект за подмяна на отоплителните
инсталации, горивни бази и газификациране на Детска ясла № 4 „Пролет“, Детска
ясла № 5 „Детелина“, ЦДГ № 8 „Юрий Гагарин“, ЦДГ № 9 „Слънчице“ и ОДЗ №15
„Звънче“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство. Стойността на проекта е 653 180,04 лв.;
15. Ще изпълним и вече подадените три проекта за въвеждане на мерки за
енергийна ефективност в ОУ „Кулата”, ОУ „Св. Паисий Хилендарски” и СОУ
„Екзарх Антим І”, гр. Казанлък, финансирани от Националния доверителен
екофонд.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО – ОСНОВЕН ПРИОРИТЕТ ЗА
СИГУРНОСТТА И СПОКОЙСТВИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ
1. Продължаваме с подкрепата и финансирането на общинското търговско
дружество МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ за утвърждаването му като найстабилното общинско болнично заведение в региона;
2. Ще изпълним вече подготвения и одобрен проект за въвеждане на мерки
за енергийна ефективност в ДКЦ Поликлиника със средства от Националния
доверителен екофонд на стойност 1 541 962 лв.;
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3. Ще работим в посока да увеличим доходите на медицинските специалисти в
училищното и детското здравеопазване;
4. Ще подобрим материалната база и ще обновим сградния фонд на останалите
дневни детски ясли чрез външно финансиране или от общинския бюджет.

5. Ще разкрием нови яслени групи в детските заведения в централната част на
гр. Казанлък;
6. Ще осигурим безплатна храна от Общинско предприятие „Кухня-майка” за
деца, които са сираци или полусираци, такива, които са с над 75% инвалидност,
деца, чиито родители са редовни студенти и за деца в приемни семейства;

7. Основен ангажимент ще бъде да обновим и модернизираме здравните
кабинети в детските градини и училищата;
8. Ще разширим дейността на здравните медиатори, които ще работят в
ромските квартали в града и населените места.
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СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ И ГРИЖАТА ЗА ХОРАТА В
НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

1. Ще положим максимални усилия да подобрим условията за живот в домовете
за стари хора;
2. Ще увеличим капацитета на неправителствените организации и
сътрудничество при предоставяне на социални услуги и изпълнение на проекти с
външно финансиране;
3. Ще се фокусираме и върху изпълнението на проекта „Център за комплексна
подкрепа на деца със специални потребности и техните семейства, гр. Казанлък”
финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство. Стойността на проекта е 589 962,86 лв.;
4. Ще изградим Център за временно настаняване на бездомни хора;

5. Ще работим усилено за изграждането на общински социални жилища за
хора в неравностойно положение;
6. Ще увеличим капацитета на Центъра за обществена подкрепа и Дневния
център за възрастни хора с увреждания;
7. Ще осигурим предоставянето на социалната услуга „Приемна грижа“ и ще
увеличим броя на приемните семейства и настанените в тях деца;
8. Продължаваме предоставянето на социалната услуга „Личен асистент“ с
още по-голям капацитет;
9. Ще оптимизираме дейността на „Домашен социален патронаж“ и ще
предоставим услугата „Обществена трапезария“;
10. Ще подобрим условията в пенсионерските клубове и другите социални
клубове;
11. Ще създадем общинско социално предприятие за осигуряване на трудова
заетост на хората с увреждания;
12. Ще разработим проекти за европейско и национално финансиране за
трудова заетост на хора с ниски доходи, безработни лица, младежи до 29 г. и хора
над 50-годишна възраст.

МЛАДИТЕ ХОРА – НАЙ-ГОЛЯМОТО БОГАТСТВО НА
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
1. Продължаваме подкрепата си за Младежки общински съвет и всички
младежки организации в общината;
2. Дейностите ни за насърчаване на младите хора от малките населени места
да се включват в различни младежки инициативи ще продължат;
3. Ще насърчаваме младежките обмени, доброволчество и други дейности в
сферата на младежта;

ВИДИМИТЕ РЕЗУЛТАТИ

4. Ще създадем необходимите условия за спорт и младежка активност във всяко
населено място на община Казанлък;

5. Специална подкрепа ще окажем на младите хора, които искат да организират
сами или да участват в различни младежки и доброволчески кампании за
толерантност, против насилието, антидискриминационна политика, борба със
зависимостите и др.;

6. Продължаваме политиката за делегиране на правомощия на Младежки
общински съвет за разпределение на годишната субсидия за младежки дейности;

7. Ще разработим дългосрочна общинска стратегия за развитие на младежките
дейности;
8. Ще работим още по-усилено да увеличим възможностите за трудова заетост
на младите хора и задържането на техния потенциал в община Казанлък.

РАЗВИТИЕ НА СПОРТА - СЪЗДАВАНЕ НА
СЪВРЕМЕННИ ЕВРОПЕЙСКИ УСЛОВИЯ ЗА
ТРЕНИРОВЪЧНА И СЪСТЕЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

1. Ще положим максимални усилия за цялостно обновяване и модернизация на
стадион „Севтополис”;
2. Цялостната материална общинска спортна база ще бъде подобрена, като за
целта ще изградим спортни площадки за различни видове спорт;
3. Ще опитаме да привлечем инвеститор за изграждане на многофункционална
спортна зала и закрит колодрум;

ЗА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

4. Спортните клубове в общината ще получат отново подкрепата ни, чрез
усъвършенстване на вече въведения механизъм за финансово подпомагане
дейността на клубовете и подпомагане при реализацията на спортни прояви и
състезания;
5. Ще съдействаме на спортните клубове за разработване и изпълнение на
проекти за обогатяване на дейността им и подпомагане на работата с деца.

ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ
НА ОБЩИНАТА

1. Повече от 75% от пътната инфраструктура на град Казанлък и 55% от
инфраструктурата на населените места е цялостно подновена. Продължаваме
работата по цялостното асфалтиране на улици в града и населените места след
подмяна на подземната инфраструктура. За целта са разработени 18 проекта за
цялостно реконструиране на улици с прилежащите тротоарни пространства, които
ще бъдат финансирани с европейски средства по Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014 - 2020 година.

Улица „Петьо Ганин“
2. В края на мандат 2011-2015 г. цялостно реконструирахме 8 междублокови
пространства в град Казанлък – с паркови зони и детски площадки, асфалтиране
и тротоарни зони. Продължаваме цялостното подновяване на междублоковите
пространства в кварталите „Изток“ и „Васил Левски“ в гр. Казанлък. Имаме
проектна готовност за 9 междублокови пространства, които ще се финансират с
европейски средства.

Новооткрита детска площадка в междублоково пространство
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Реализирани проекти за междублоково пространство

ЗА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

3. Практиката от миналия мандат показва, че има паркови зони и такива за игра
на децата, които са изоставени и опасни за ползване в града и населените места. Със
собствени средства и с общинското предприятие ще продължим да възстановяваме
тези пространства, като включваме и гражданите, за да се формира желанието за
опазване и поддръжка.

4. Община Казанлък продължава работата си по изграждане на
канализационна и водопроводна мрежа в населените места. През изминалите
четири години реализирахме проектна готовност за голяма част от тях, както
и успешно завършихме реконструкцията и модернизацията на Градската
пречиствателна станция за отпадни води, което ще позволи 100 % заустване
на отпадните води от всички населени места на общината. Независимо от
промяната на национално ниво, на база на която в новия програмен период
Общините вече няма да бъдат бенефициенти по Приоритетна ОС 1 – Води, на
ОП „Околна среда“ 2014-2020, в сътрудничество с ВиК дружеството и чрез
участието ни във Водна асоциация - Стара Загора, ще положим всички усилия
за постигане на поставените цели.

5. Програмата за саниране на еднофамилните сгради ще бъде приоритет за
финансиране със средства от националните и европейски фондове. Ще създадем подобър архитектурен облик на жилищните квартали, чрез обновяване на фасадите
и визията на жилищните блокове.

6. Ще се стремим към поетапно и трайно решение на проблема с временните
гаражни клетки, чрез два подхода:

• Общината ще предложи на гражданите да закупят отстъпено право на строеж
за изграждане на масивни гаражи по общ архитектурен проект за дадения район;

• Общината със собствени средства ще изгради гаражни клетки по предварително
изготвен проект за съответния квартал /междублоково пространство/, които могат
да се ползват под наем.

7. Ще реконструираме и обновим уличното осветление, чрез въвеждане на
енергоспестяващи осветителни тела. Ще изградим и система за автоматично
управление на мрежата.
8. Ще предприемем мерки за очистване, укрепване и поддръжка на речното
корито на Старата река. Ще създадем пешеходни зони и места за отдих, за да
превърнем реката в приятно място, покрай което хората да се разхождат.

Идеен проект за Музей на розата
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9. Сред основните ни ангажименти ще бъде да довършим новия Музей на розата
и да го превърнем в привлекателно място за туристи.

10. Ще продължим да търсим инвеститор за изграждане на голяма зрителна
зала в Казанлък като част от многофункционална спортна зала или самостоятелна
сграда в центъра на града. Реализирането на залата ще бъде по линия на публичночастното партньорство.
11. Ще се фокусираме върху възможностите за балнео- и спа туризъм, които
предполагат минералните извори на Казанлъшки минерални бани. Предстои
включване на двете минерални бани в проекти за балнеолечение, реконструкция
и модернизиране. Сред приоритетите ни ще бъде да изготвим проект за цялостна
реконструкция на минералния тръбопровод.

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

1. Предстои да създадем публичен регистър на общинската собственост,
достъпен за всеки гражданин инвеститор на общината. В него ще включим
имотите, които се отдават под наем, тези, които са предвидени за продажба и
имотите за публично-частно партньорство. Целта ни ще бъде да улесним достъпа
до информация и да намалим административната тежест за гражданите;

ЗА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

2. Налице ще бъдат допълнителни правни механизми за по-добра събираемост
на вземанията на общината от граждани и юридически лица, които наемат общинска
собственост;
3. Ще отстояваме докрай признаването на собствеността на Община Казанлък
върху бившия пионерски лагер в Равда. При произнасяне на съда в полза на общината,
решение за управлението му ще бъде взето след обществено допитване;
4. Ще финализираме процедурата за изваждане на терените на бунгалата в
гр. Несебър от Държавен горски фонд и управление на собствеността, съгласно
допитване до гражданите на Община Казанлък.

СИГУРНОСТ И СПОКОЙСТВИЕ НА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН
В ОБЩИНАТА

1. За по-голяма сигурност в общината, заедно с РУ „Полиция” - Казанлък
предстои да инсталираме камери в кварталите на града и населените места и да
бъде засилен контролът на КАТ-Казанлък;
2. Ще положим максимални усилия, за да гарантираме сигурността и
спокойствието за работата и доходите на всеки от заетите граждани, като
продължим диалога с бизнеса на община Казанлък и окажем пълно съдействие за
новия инвестиционен интерес;
3. Ще осигурим още по-добро обслужване във всички административни служби,
като въведем контрол на работа на администрацията под формата на т.нар. „таен
клиент“. Ще съкратим сроковете за предоставяне на административни услуги и ще
разширим възможностите за реализирането им по електронен път;

ДОЛИНАТА НА РОЗИТЕ И ТРАКИЙСКИТЕ ЦАРЕ –
НОВИЯТ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИОН В БЪЛГАРИЯ

1. Ще продължим активната политика на общината и бизнеса в посока маркетинг
и популяризиране на Долината в България и по света.
2. Ще повишим ефикасността в работата на културните институти в общината.
Ще осигурим изграждането на конкурентна среда за създаване на нови и развитие
на съществуващите туристически продукти
3. Продължаваме социализирането на тракийските гробници от Долината и
защитата на кандидатурата им за списъка на ЮНЕСКО.
4. Ще извършим всички необходими действия Фестивалът на розата да бъде
включен в списъка с нематериалното наследство на ЮНЕСКО.
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