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ГАЛИНА СТОЯНОВА
КАНДИДАТ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

мандат 2019-2023

ÊÀÊÂÎ ÏÐÅÄËÀÃÀÌ

Реализиране на проект „Изграждане на продължение на пешеходна зона по
ул. “Ген. Скобелев“ до парк „Розариум“ („Ларго“)

!
Ти, Аз, Той – НИЕ сме Казанлък

43

ÇÀ ÏÎ-ÐÀÇÂÈÒ ÊÀÇÀÍËÚÊ

МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА
Зона за отдих ( граничи на север с бл.14, запад - ул. „Маня и Матей Икономови”, ж.к. „Изток“);
Зона за отдих ( граничи на север с блок 32, на юг - блок 29 в ж.к. „Изток”, на изток - ОДЗ №11, ж.к. „Изток“);
Зона за отдих ( граничи на север с блок 7, на юг - блок 2, на запад - блок 4, на изток - блокове 8 и 9 в ж.к. „Изток“);
Зона за отдих ( 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);
Зона за отдих ( ж.к. „Промишлена зона”, на запад - ул. „Цанко Минков”, Индустриална зона);
ул. „Петьо Ганин“ (от ул. „Капитан Петко Войвода” до ул. „Фукояма”, южно от ул. „Кремона“);
жк „Изток“ – между блок 109, бл. 111 и бл. 119, южно от бул. „Александър Батенберг“;
кв. „Васил Левски“ – северно от ул. „Стара планина“ и ОУ „Никола Вапцаров“;
кв. „Васил Левски“ – южно от ул. „Стара планина“ – блок 13;
централна градска част: между ул. „Хаджи Димитър“, ул. „Граф Игнатиев“, бул. „Александър Батенберг“;
северно от ул. „Петър Берон“ и ул. „Орешака“; ул. „Цар Иван Шишман“ бл. 21.

43

ÇÀ ÏÎ-ÐÀÇÂÈÒ ÊÀÇÀÍËÚÊ

Улици
Цялостен ремонт на ул. „Толиати“ и ул. „Олимпиада“ с изграждане на нова велоалея, северно от тях;
ул. „Цар Освободител“;
ул. „Моксва“;
ул. „Севт III”;
всички улици, включени в ремонтните дейности на междублоковите пространства.

Надлез „Арсенал“
Основен ремонт на надлез „Арсенал“ – участък от бул. „Розова долина“ от кръгово кръстовище с ул. „Бачо Киро“
до пътен възел на околовръстен път – гр. Казанлък.
Заради развитието на Индустриална зона - Казанлък, по настояване на Община Казанлък, по пътя за с. Овощник АПИ
проектира нов пътен възел на републикански път I -6.
С активното участие и настояване на Община Казанлък АПИ допълни проекта за тунел под вр. Шипка и проектира
обходен път на гр. Казанлък след тунела.
Проект "Интегриран градски транспорт на
град Казанлък“ – ще закупим електробуси, ще
въведем информационна система за управление
на градски транспорт и ще рехабилитираме спирки
на градския транспорт.
.

Парк „Северен“ (парк „Стадиона“)
УПИ I-за парк северозапад, местност „Крайречен – II”, кв. 428 по плана на гр. Казанлък.
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Изготвеният инвестиционен проект „Реконструкция
на стадион „Севтополис“, тренировъчно футболно
игрище и зона за хвърляния“ включва:
- изграждане на 3 нови сгради и 3 нови трибуни;
- реконструкция на лекоатлетическа писта;
- основен ремонт на съществуващите помещения;
- ново осветление;
- обособяване на паркинг и благоустрояване на околното
пространство.

Българският футболен съюз и Министерство на спорта избраха
гр. Казанлък за изграждане на нов тренировъчен миникомплекс по футбол в района на Младежкия дом. Проектът предвижда изграждане на 3 игрища с малки врати, нужното осветление
и предпазна ограда, както и съответната инфраструктура - съблекалня, офис и паркинг. Ще осъществим проекта в продължение
на политиката ни за развитие и модернизиране на спортните бази
и популяризирането, както на масовия спорт, така и за повишаване
на физическата култура сред младите хора в Казанлък.
.
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Социална инфраструктура - рехабилитация и оборудване
на 10 общински къщи в тежко конструктивно състояние.

Одобрен за финансиране от Национален доверителен екофонд
е проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на
ДКЦ – ПОЛИКЛИНИКА, гр. Казанлък“ на стойност 907 732,92 лв.
В рамките на проекта ще бъдат изпълнени: топлоизолация на външни стени, подмяна на дограма, топлоизолация на покрива
и пода, повишаване ефективността на осветителната система
в общите части.
.
.

!
Ти, Аз, Той – НИЕ сме Казанлък
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ÇÀÙÎÒÎ ÁÚÄÅÙÅÒÎ Å Â ÍÀØÈÒÅ ÄÅÖÀ

П р о е к т „ В н е д ря в а н е н а ме р к и з а е н е р ги й н а е ф е к ти в н о с т в
О У „ С в . с в . К и р и л и М е т о д и й “, с . К ъ н ч е в о ” е с о д о б р е н о
заявление на първи етап на оценка. За внасяне на формуляр на
втори етап на оценка се изчаква покана от Национален доверителен
екофонд (НДЕФ) в съответствие с правилата на Инвестиционна програма за
климата. Обща стойност на проекта е 163 809,88лв. с ДДС. Обектът
(общинско училище) може да получи безвъзмездна финансова помощ
до 70 % от стойността.
.

Проек т ,,Внедряв ане на мерки з а енергийна е фек тивнос т в
сградата на ОУ ,,Христо Ботев", с. Енина“ на стойност 451 290,00 лв.
е внесен за оценка към Национален доверителен екофонд. Във връзка с
промяна на правилата и пакета документи по Инвестиционна програма
за климата се очаква покана Национален доверителен екофонд за внасяне
на повторно заявление за оценка на първи етап. По действащите правила
за финансиране обектът (общинско училище) може да получи безвъзмездна
помощ до 70% от стойността на проекта.
.
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ÊÀÇÀÍËÚÊ - ÄÎËÈÍÀÒÀ ÍÀ ÐÎÇÈÒÅ È ÒÐÀÊÈÉÑÊÈÒÅ ÖÀÐÅ

Предстои реализирането на мащабния ПРОЕКТ „СВЕТЪТ НА ТРАКИТЕ“, в който е разработен цялостен интегриран
туристически продукт, по който ще се изпълнят реставрационните и консервационни дейности по тракийски
култов комплекс „Оструша“ - обект на културното наследство от национално значение. Ще бъде изградена
велосипедна инфраструктура между град Крън и град Шипка и туристически атракционен комплекс „Светът
на траките“ в района на социализираните тракийски гробници около град Шипка. Планирани са маркетингови
дейности, както и генериращи приходи дребномащабни инвестиции в рамките на културната атракция.
Проектът е на стойност 8 657 364,83 лв., при допустими до 9 779 150 лв. за обекти от национално значение.
.
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Â ÊÀÇÀÍËÚÊ ÍÀ ÊÎËÅËÎ

Възстановяване на съществуващите и изграждане
на нови велоалеи в и от града до населените места

Създаване на Google map маршрути

!
Ти, Аз, Той – НИЕ сме Казанлък

Разработва се проект за цялостна подмяна на уличното осветление с
надграждане на системата за контрол на потреблението на ел.енергия
по програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна
сигурност“ финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. Очакваното финансиране е в размер на
600 хил.евро.
.
.
.
Проект "Изграждане на ВиК инфраструктура за територията на гр. Крън" - Втори подетап към Предприятие за
управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за реконструкция на водопроводната
мрежа и оптимално решение за пречистване и отвеждане на отпадъчни води.
.

Проект "Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на община Казанлък,
местност "Каракос", землището на с. Черганово" е внесен за финансиране към Предприятие за управление на
дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ. Всички услуги, съпътстващи строителните
дейности по проекта, ще се финансират от страна на Община Казанлък. Във връзка с реализацията на проекта
общински бюджет ще обезпечи размера на отчисленията за закриване и следексплоатационни грижи на
площадката на депото на стойност 762 939,97 лв. Проектът е на етап избор на изпълнител.
.
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ÈÍÂÅÑÒÈÒÎÐÈÒÅ ÏÐÅÄÏÎ×ÈÒÀÒ ÊÀÇÀÍËÚÊ
Ñ ÄÎÁÐÀ ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÀ, ÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÀÍÈ ÊÀÄÐÈ È ÎÒËÈ×ÍÀ ËÎÃÈÑÒÈÊÀ

Индустриална зона Казанлък:
Учредена е „Индустриална зона Казанлък“ с решение на Общинския
съвет от юли 2019;
Подписан е Меморандум за сътрудничество между Община Казанлък и
„Национална Компания Индустриални Зони“ ЕАД;
Регистрира се общинско търговско дружество;
Изработва се ПУП на територията;
Има заявен интерес от потенциални инвеститори.

Частна ИНВЕСТИЦИЯ в СПА и БАЛНЕОКОМПЛЕКС ОВОЩНИК
Изгражда се на площ от 41 400 кв.м. Комплексът ще бъде с: 4 външни
и 5 вътрешни басейни с минерална вода, 246 стаи, 19 апартамента, 7 конферентни зали за близо 900 души, спортни игрища, атракциони, над 250
паркоместа, като 30 от тях ще бъдат за електромобили и ще са снабдени
с необходимите зарядни станции. С инвестицията от над 25 млн.евро ще
бъдат разкрити над 200 работни места. Предвидено е СПА комплексът да
отвори врати през 2021г.
.

ГАЛИНА СТОЯНОВА
КАНДИДАТ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
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www.facebook.com/Galina Stoyanova

www.galinastoyanova.bg

