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 Развитие на индустриална зона 
“Загоре”

 Промяна на Общия 
устройствен план с цел 
разширяване регулацията на 
града и включване на нови 
територии, включително 
частни, в които може да се 
развива бизнес

 Поддържане на ниски данъци 
за бизнеса

I. ИНВЕСТИЦИИ



 Подобряване на 
административните услуги

 Прерастване на Академията за 
развитие на млади таланти в 
Училище за млади таланти, с 
профил математика и IT сектор

 Съвместно с Тракийски 
университет и бизнеса, създаване 
на нови и перспективни 
специалности, които ще насърчат 
инвестициите и ще задържат 
младите хора в Стара Загора

I. ИНВЕСТИЦИИ



 Съвместно с Община Казанлък, 
подобряване на партньорството 
между бизнеса от двете общини, с 
цел обучение на кадри и 
привличане на инвеститори

 Развитие на професионалното 
образование, с цел осигуряване на 
кадри за бизнеса 

 Инвестиции в инфраструктурата, 
с цел подобряване на бизнес 
средата

 Бъдеще за Летище Стара Загора

I. ИНВЕСТИЦИИ



Нова многофункционална зала в парк "Артилерийски" с 5000 места

II. ИНФРАСТРУКТУРА И ГРАДСКА СРЕДА



Реконструкция на Летния театър и ремонт на Зоопарка 

II. ИНФРАСТРУКТУРА И ГРАДСКА СРЕДА



Облагородяване на парк "Бедечка“ и нов облик на Станционната градина 

II. ИНФРАСТРУКТУРА И ГРАДСКА СРЕДА



Реконструкция на Руския пазар в кв. "Казански" и ул. "Капитан Петко войвода" 

Проект

II. ИНФРАСТРУКТУРА И ГРАДСКА СРЕДА



 Облагородяване на пространството пред площад "Берое" 

 Реконструкция на ВиК и улична мрежа в кв. "Самара -2" и  кв. "Самара -1"

 Подобряване на уличната мрежа и междублоковите пространства в 

кв. "Казански" и кв. "Три чучура - юг"

II. ИНФРАСТРУКТУРА И ГРАДСКА СРЕДА



 Повече средства за подобряване на инфраструктурата в селата от общината

 Инвестиции във ВиК мрежата, ремонт на улици, тротоари и междублокови 
пространства

II. ИНФРАСТРУКТУРА И ГРАДСКА СРЕДА



 Всяка година засаждане на минимум 10 000 дървета край Стара Загора

 Увеличаване на зелените площи в Стара Загора

 Създаване на електронен регистър на зелените площи 

III. ЕКОЛОГИЯ, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, ЧИСТОТА 



 Нови електрически автобуси и зарядни станции, с което продължаваме последователната 
политика за подобряване качеството на въздуха

 Увеличаване на мерките за намаляване на фините прахови частици - на 1000 домакинства в града 
безплатно ще бъдат заменени печките на твърдо гориво с котли, които горят пелети или газ

 Закупуване и монтиране на проблемни места в града на две стационарни станции, които ще из-
мерват фини прахови частици

III. ЕКОЛОГИЯ, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, ЧИСТОТА 



 Разширяване на 
велоалейната мрежа до 
Тракийския университет, 
кв. "Кольо Ганчев" и кв. 
"Зора“

 Споделени велосипеди под 
наем 

III. ЕКОЛОГИЯ, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, ЧИСТОТА 



Закупуване на машини за почистване на паркове и градини

III. ЕКОЛОГИЯ, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, ЧИСТОТА 



Разработване на генерален план за организация на движението

IV. ТРАНСПОРТ



 Нови маршрути на градския транспорт и изграждане на нови заслони към 
спирките

 Надграждане на мерките за удобен и качествен градски транспорт

 Изграждане на нови паркинги в кварталите на града

IV. ТРАНСПОРТ



 Завършване на процеса по цялостно ремонтиране на сградите на училища, 
детски градини и ясли

 Реконструкция и обезопасяване на дворовете на училища, детски градини и 
ясли 

 Създаване на Училище за талантливи деца 

 Подкрепа за иновации в образованието

 Практически обучения съвместно с бизнеса за професионалните гимназии

V. ОБРАЗОВАНИЕ



 Надграждане на културния календар с 
нови събития, привличащи външна 
публика 

 Ремонт на сградата ДТ "Гео Милев"

 Създаване на Обществен културен 
съвет

 Създаване на Aрхитектурен съвет 

 Грижа за сградите паметници на 
културата

 Създаване на нови арт зони и 
споделени места за култура на открито 

 Взаимодействие между културните 
институти, с цел създаване на общ 
културен продукт

VI. КУЛТУРА



 Ремонт в сградата на ДЗУ

 Ремонт на сградата на БСФС

 Изграждане на подгряваща лекоатлетическа писта на открито

 Ремонт и изграждане на нови училищни физкултурни салони

 Изграждане на площадки за масов спорт

 Подкрепа за професионалните спортове

 Ремонт на сградата на Младежкия дом

VII. СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ



 Изграждане на нови общински жилища 

 Създаване на програма за подпомагане на 

младите семейства - в подкрепа на образованата 

раждаемост

 Ремонт и подпомагане на пенсионерските 
клубове

 Продължаване на услугите на Кухня за 
диабетици и Социален патронаж

 Изграждане на центрове за деца, лишени от 
родителска грижа

 Привеждане на инфраструктурата в 
съответствие с изискванията за достъпна градска 
среда

 Ремонт на общинската станция на 
Старозагорските бани и отварянето й за 
посещения от ученици - организиране на зелени 
училища, обучения и др. 

VIII. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 Насърчаване на спортните клубове за работа с 
деца в неравностойно положение 



 Придобиване на сградата на бившия 
АГ комплекс и превръщането му в 
модерен общински здравен център

 Подобряване на материалната база в 
общинските здравни заведения

 Създаване на общинска програма за 
профилактика на социално значими 
заболявания на рискови групи от 
населението (възрастни хора, деца, 
лица с хронични заболявания, хора с 
увреждания и др.)

IX. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ



 Разширяване на системата за видеонаблюдение в 
града и селата 

 Създаване на звена към общините по опазване на 
обществения ред - завършване на процеса за 
промяна на законодателството 

 Засилване на охраната в паркове и обществени 
места

 Продължаване на политиката за премахване на 
незаконни постройки в кв. "Лозенец" 

 Взаимодействие с органите на МВР при 
нарушаване на обществения ред 

X. СИГУРНОСТ



 Увеличаване на електронните услуги

 Подобряване на защитата на личните 
данни

XI. ЕЛЕКТРОННА ОБЩИНА 

 Модерно управление на уличното осветление

 "Умно" паркиране 



 Ревизия на всички безвъзмездно отдадени на нeправителствени 
организации (НПО) помещения - при неефективност, прекратяване 
на договора

 Ревизия на всички отдадени временни обекти 

 Стриктен контрол на тротоарното право 

 Приемане на нова наредба за временните преместваеми обекти. 
Въвеждане на нови правила

 Ревизия на всички рекламни съоръжения и табели 

 Ремонт на общински жилища

XII. ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И
СТОПАНСКА ПОЛИТИКА



 Побратимяване с градове от Западна Европа и Балканите

 Подобряване на политиката с бесарабските българи

 Продължаване на програмата за подкрепа на НПО

 Съвместни действия с българските евродепутати за защита на 
комплекса "Марица-изток"

XIII. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НПО



Благодаря Ви за подкрепата!


