
СПИСЪК НА ОБЕКТИ 

във връзка с подготовка на проект за кандидатстване за схема BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за 

следващия програмен период“ по Приоритетна ос5: „Техническа помощ“. Операция 5.3.: „Изграждане 

на капацитет на бенефициентите на ОПРР“ в допълнение на Решение №173/05.04.2012г. 
 

Настоящият списък с обекти е насочен към разработване на готово проектно предложение в пълна степен на 

проектна готовност (работни проекти в пълния им обем, съгласувания, одобрения, разрешения и др.) (project pipeline), с които 

Община Стара Загора ще има възможност да кандидатства за финансиране със средства по линия на оперативната програма 

за регионално развитие през следващия програмен период 2014-2020г. По този начин, на един значително по-ранен етап ще 

се постигне висока проектна готовност на общината да кандидатства с проектни предложения за финансиране в рамките на 

следващия програмен период. 

Всички обекти на интервенция са част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Стара 

Загора, план-графика за изпълнението му и програмата за реализация. Обектите, включени в проектното предложение са 

разположени в Зоните за въздействие. 

Обектите са определени в резултат от работата на работна група, назначена със заповед № РД-25-2326/04.12.2012 и 

със съдействието на „Хермес билдинг” ЕООД 
 

    

№ Наименование на обекта 

Зона за въздействие 

от ИПГВР                                      Дейности 

Компонент 1 : Градска среда „Подготовка на инвестиционен проект за създаване на модерна и устойчива градска среда ” 

1 

ул. „Св. Княз Борис“ – от ул. „Отец 

Паисий“ до бул. „Патриарх Евтимий“ 

 

Зона с публични 

функции 

 

Реконструкция и рехабилитация на пътното платно (с 

възможност за паркиране и монтиране на антипаркинг 

колчета), тротоари, обновяване на зелена система, въвеждане 

на енергоспестяващо улично осветление, да се предвидят 

велоалеи ако е възможно 

2 

ул. „Х. Димитър Асенов“ – от ул. 

“Августа Траяна“ до ул. „Герасим 

Папазчев“ 

 

Зона с публични 

функции 

 

 

Реконструкция и рехабилитация на пътното платно (с 

възможност за паркиране и монтиране на антипаркинг 

колчета), тротоари, обновяване на зелена система, въвеждане 

на енергоспестяващо улично осветление, да се предвидят 

велоалеи ако е възможно 



3 

 
 бул. „М. Методий Кусев“ – от ул. 

„Г. Столетов“ до бул. „Славянски“ 

Зона с публични 

функции 

 

 

Реконструкция и рехабилитация на пътното платно (с 

възможност за паркиране и монтиране на антипаркинг 

колчета), тротоари, обновяване на зелена система, въвеждане 

на енергоспестяващо улично осветление, да се предвидят 

велоалеи ако е възможно 

4 

 
 бул. „Руски“ – от ул.„Августа 

Траяна“ до ул. „Герасим Папазчев“ 

Зона с публични 

функции 

 

 

Реконструкция и рехабилитация на пътното платно (с 

възможност за паркиране и монтиране на антипаркинг 

колчета), тротоари, обновяване на зелена система, въвеждане 

на енергоспестяващо улично осветление, да се предвидят 

велоалеи ако е възможно 

5 

 

ул. „Цар Иван Шишман“ – от ул. 

„Августа Траяна“ до бул. 

„Славянски“ 

Зона с публични 

функции 

 

 

Реконструкция и рехабилитация на пътното платно (с 

възможност за паркиране и монтиране на антипаркинг 

колчета), тротоари, обновяване на зелена система, въвеждане 

на енергоспестяващо улично осветление, да се предвидят 

велоалеи ако е възможно 

6 

 

ул. „Г. С. Раковски“ – от ул. 

“Августа Траяна“ до ул. „Св. Княз 

Борис“ 

Зона с публични 

функции 

 

 

Реконструкция и рехабилитация на пътното платно (с 

възможност за паркиране и монтиране на антипаркинг 

колчета), тротоари, обновяване на зелена система, въвеждане 

на енергоспестяващо улично осветление, да се предвидят 

велоалеи ако е възможно 

7 

 

ул. „К. Ганчев“ – от ул. „Августа 

Траяна“ до бул. „Славянски“ 

Зона с публични 

функции 

 

 

Реконструкция и рехабилитация на пътното платно (с 

възможност за паркиране и монтиране на антипаркинг 

колчета), тротоари, обновяване на зелена система, въвеждане 

на енергоспестяващо улично осветление, да се предвидят 

велоалеи ако е възможно 

8 

ул. „Пазарска“ – от ул. „Цар Иван 

Шишман“ до Парк „Ал. 

Стамболийски“ 

 

Зона с публични 

функции 

 

 

Реконструкция и рехабилитация на пътното платно (с 

възможност за паркиране и монтиране на антипаркинг 

колчета), тротоари, обновяване на зелена система, въвеждане 

на енергоспестяващо улично осветление, да се предвидят 

велоалеи ако е възможно 

9 

ул. „Граф Игнатиев“ - от ул. 

„Димитър Наумов“ до бул. „Патриарх 

Евтимий“ 

 

Зона с публични 

функции 

 

 

Реконструкция и рехабилитация на пътното платно (с 

възможност за паркиране и монтиране на антипаркинг 

колчета), тротоари, обновяване на зелена система, въвеждане 

на енергоспестяващо улично осветление, да се предвидят 

велоалеи ако е възможно 

10 

ул. „Ген. Гурко“ - от ул. „Отец 

Паисий“ до бул. „Патриарх Евтимий“ 

 

 

Зона с публични 

функции 

 

 

Реконструкция и рехабилитация на пътното платно (с 

възможност за паркиране и монтиране на антипаркинг 

колчета), тротоари, обновяване на зелена система, въвеждане 

на енергоспестяващо улично осветление, да се предвидят 

велоалеи ако е възможно 



11 

Пешеходна зона по бул. „Цар 

Симеон Велики“ – от ул. „Х. 

Димитър Асенов“ до бул. „Патриарх 

Евтимий“ 

Зона с публични 

функции 

 

 

 

Създаване на нов облик на пешеходната зона на 

бул. „Цар Симеон Велики“ –настилка, тротоари, обновяване 

на дървесна растителност, отводняване, поставяне на градско 

обзавеждане  

12 
Площадно пространство около 

Общината 

Зона с публични 

функции 

Реконструкция на водна стена, Реконструкция на стълби 

съгласно изискванията за достъпна архитектурна среда, 

частична подмяна на настилка и вертикална планировка 

13 

Парк 5-ти октомври“ /Градска 

градина/ 

 

 

 

Зона с публични 

функции 

 

 

 

Възстановяване на „Парк 5-ти октомври“ – реконструкция на 

фонтана и централната част на парка, изграждане на поливна 

система, реконструкция на настилката и алейната мрежа, 

реконструкция на растителност, обновяване на детски 

площадки, енергоспест.градинско осветление, изграждане на 

система за видеонаблюдение и охрана, художествено 

осветление на паметници; ел.табло за захранване. 

14 

„Парк Александър Стамболийски“ 

/Парк Алана/ 

 

 

 

Зона с публични 

функции 

 

 

 

Възстановяване на „Парк Александър Стамболийски“ – 

поставяне на градинско обзавеждане, поливна система 

(локален сондаж), реконструкция на растителност (висока и 

средна растителност и цветни партери), да се предвиди детски 

кът, градинско осветление, изграждане на система за 

видеонаблюдение и охрана, художествено осветление на 

паметници; ел.табло, ново решение на алейна мрежа. 

15 

Станционна градина 

 

 

Зона с публични 

функции 

 

Реконструкция на пешеходни алеи, реконструкция на 

настилката, изграждане на детска площадка, реконструкция на 

растителност, градинско осветление, изграждане на система за 

видеонаблюдение и охрана. 

16 

Парк „Митрополит Методий 

Кусев“ 

 

 

 

Зона с публични 

функции 

 

 

 

 

Възстановяване на съществуващите водни площи, изграждане 

на поливна система в централната част, реконструкция на 

пешеходни алеи, изграждане на велосипедни пътеки и алеи с 

различна степен на трудност, реконструкция на съществуващи 

спортни игрища, поставяне на градинско обзавеждане, 

изграждане на детски площадки, реконструкция на 

растителност, градинско осветление, изграждане на система за 

видеонаблюдение и охрана, художествено осветление на 

паметници, оформяне на кътове, система за сметосъбиране 

17 
Площад „Берое“ 

 

Зона с публични 

функции 

Проектиране и организация на автомобилно и пешеходно 

движение. Благоустрояване, вертикална планировка, подмяна 

на настилка. Изграждане на подземен или надземен паркинг. 



18 
Надлез над жп линия и бул. 

„Славянски“ 

Зона с публични 

функции 

Основен ремонт и реконструкция, разширение, модернизация. 

 

19 

Междублоково пространство между 

ул. К. Ганчев, ул. В. Левски, ул. 

Столетов, ул. Г-н Михайловски“ 

 

Зона с публични 

функции 

 

 

Благоустрояване, възстановяване и изграждане на детски 

площадки, паркоместа, озеленяване, маркиране на входовете 

 

 

20 
ул. „Войвода Стойчо Черногорски“ 

 

Зона с потенциал за 

икономическо 

развитие 

Реконструкция и рехабилитация на пътното платно, тротоари, 

обновяване на зелена система, въвеждане на 

енергоспестяващо улично осветление. 

21 

 

ул. „Промишлена“ - от ул. „Войвода 

Стойчо Черногорски“ до бул. 

„Патриарх Евтимий“ 

 

Зона с потенциал за 

икономическо 

развитие 

Реконструкция и рехабилитация на пътното платно, тротоари, 

обновяване на зелена система, въвеждане на 

енергоспестяващо улично осветление. 

 

22 

 

Обслужващи улици южно от ж.п. 

терена 

 

Зона с потенциал за 

икономическо 

развитие 

Реконструкция и рехабилитация на пътното платно, тротоари, 

обновяване на зелена система, въвеждане на 

енергоспестяващо улично осветление. 

23 

Улици кв. „Три чучура“ север – до 

бул. „Цар Симеон Велики“ 

 

Зона с преобладаващ 

социален характер 

Реконструкция и рехабилитация на пътното платно, тротоари, 

обновяване на зелена система, въвеждане на 

енергоспестяващо улично осветление. 

24 
Улична мрежа кв. „Казански“ 

 

Зона с преобладаващ 

социален характер 

Реконструкция и рехабилитация на пътното платно, тротоари, 

обновяване на зелена система, въвеждане на 

енергоспестяващо улично осветление. 

25 
Улици кв. „Три чучура“ юг 

 

Зона с преобладаващ 

социален характер 

Реконструкция и рехабилитация на пътното платно, тротоари, 

обновяване на зелена система, въвеждане на 

енергоспестяващо улично осветление. 

26 

Междублокови пространства – кв. 

Казански, бл.29и бл.16  

 

Зона с преобладаващ 

социален характер 

 

. Благоустрояване, възстановяване и изграждане на детски 

площадки, паркоместа, озеленяване, маркиране на входовете 

 

27 

 

 

 Проектиране парк на територията 

на Военен терен, кв.334а /Бившите 

артилерийски казарми/ 

 

Зона с преобладаващ 

социален характер 

 

 

 

 Паркоустрояване, благоустрояване, изграждане на паркинг, 

озеленяване,градинско обзавеждане, пешеходни алеи 

 

 

 



           Компонент 2 : Създаване на проектна готовност за обновяване на образователна инфраструктура в град Стара Загора” 

1 

ГПЧЕ "Ромен Ролан": училищна 

сграда;  зала по борба; покрит 

плувен басейн; дворно място 

 

Зона с публични 

функции 

 

1. Изготвяне на технически паспорти с финансиране от 

бюджета на Община Стара Загора 

2. Обследване за ЕЕ 

3. Изготвяне на технически проект за основен ремонт и 

обновяване 

4. Изграждане на пожароизвестителна система  
Благоустрояване; 

 изграждане на достъпна архитектурна среда; 

2 

СОУ „Железник”: училищна 

сграда; дворно място 

 

Зона с преобладаващ 

социален характер 

 

1.Изготвяне на технически паспорти с финансиране от 

бюджета на Община Стара Загора 

2.Обследване за ЕЕ 

3.Изготвяне на технически проект за основен ремонт и 

обновяване 

4.Изграждане на пожароизвестителна система  

Довършване на кухн.блок??? 

Благоустрояване; 

изграждане на достъпна архитектурна среда; 

3 

ОДЗ № 1 „Звънче”: сграда; дворно 

място 

 

Зона с преобладаващ 

социален характер 

 

1.Изготвяне на технически паспорти с финансиране от 

бюджета на Община Стара Загора 

2.Обследване за ЕЕ 

3.Изготвяне на технически проект за основен ремонт и 

обновяване 

4.Изграждане на пожароизвестителна система  

Благоустрояване; 

Изграждане на достъпна арх. среда; 

4 

ОДЗ № 58 „Звездица”, кв. 

„Железник”: сграда; дворно място 

 

Зона с преобладаващ 

социален характер 

 

1.Изготвяне на технически паспорти с финансиране от 

бюджета на Община Стара Загора 

2.Обследване за ЕЕ 

3.Изготвяне на технически проект за основен ремонт и 

обновяване 

4.Изграждане на пожароизвестителна система  

Проектиране и изграждане на пристройка за две нови групи  

Благоустрояване; 

изграждане на достъпна архитектурна среда; 

5 
ПМГ „Гео Милев” : училищна 

сграда;  дворно място 

Зона с публични 

функции 

1.Изготвяне на технически паспорти с финансиране от 

бюджета на Община Стара Загора 

2.Обследване за ЕЕ 



3.Изготвяне на технически проект за основен ремонт и 

обновяване 

4.Изграждане на пожароизвестителна система  

Проектиране и изграждане на пристройка за две нови групи  

Благоустрояване; 

изграждане на достъпна архитектурна среда; 

 

6 

Център за образование и 

квалификация /езикова школа/, 

Ул.“Х.Д.Асенов”: сграда и дворно 

място 

Зона с публични 

функции 

  

Компонент 3 : Създаване на проектна готовност за обновяване културни институции в град Стара Загора” 

 1 

Сграда за култура и изкуство-3ет. 

/стария театър/: Пристройка- 2 ет.; 

Дворно място 

 

Зона с публични 

функции 

 

1.Изготвяне на технически паспорти с финансиране от 

бюджета на Община Стара Загора 

2.Обследване за ЕЕ 

3.Изготвяне на технически проект за основен ремонт и 

обновяване 

Благоустрояване; 

изграждане на достъпна арх. среда 

 2 

Обект за културна и обществена 

дейност (бивш пионерски 

дом):Сграда и Дворно място 

 

Зона с публични 

функции 

 

1.Изготвяне на технически паспорти с финансиране от 

бюджета на Община Стара Загора 

2.Обследване за ЕЕ 

3.Изготвяне на технически проект за основен ремонт и 

обновяване 

4.Изграждане на пожароизвестителна система  

Благоустрояване; 

изграждане на достъпна арх. среда 

 3 

 Художествена галерия: Масивна 

сграда; Дворно място 

 

Зона с публични 

функции 

 

1.Изготвяне на технически паспорти с финансиране от 

бюджета на Община Стара Загора 

2.Обследване за ЕЕ 

3.Изготвяне на технически проект за основен ремонт и 

обновяване 

4.Изграждане на пожароизвестителна система  

Благоустрояване; 

изграждане на достъпна арх.среда 

 


