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ДОКЛАД
по чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет
от ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА – Кмет на Община Казанлък
Относно: Финален доклад-отчет за изпълнение на Интегрирания план за градско
възстановяване и развитие на гр. Казанлък за периода 2014-2020 година
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Моля по внесения от мен доклад Общински съвет – Казанлък да се произнесе на
следващото си заседание.
Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на гр. Казанлък за периода
2014-2020 (ИПГВР) е един от основните стратегически документи за развитие на
Община Казанлък през периода 2014 – 2020 година.
В края на периода на действие на ИПГВР се извършва финално отчитане на плана,
съгласно Методическите насоки на Министерство на регионалното развитие и
благоустройството за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие, изменени през декември 2020 г.
Общинска администрация изготви финален доклад-отчет за изпълнение на ИПГВР на
гр. Казанлък за периода 2014-2020 година. Водеща роля при изготвяне на финалния
доклад-отчет има екипа за изпълнение на инвестиционната програма на Община
Казанлък по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР
2014-2020. Участие в изготвяне на доклада имат ръководителя и членовете на
Междинно звено при Община Казанлък по Оперативна програма „Региони в растеж“
2014-2020.
Финалния доклад-отчет на ИПГВР за 2014-2020 е обявен за обществено обсъждане на
официалния сайт на Община Казанлък. Представяне и обсъждане на доклада е
реализирано и в онлайн формат в zoom платформа с участие на ръководителите на
структурните звена от общинска администрация.
Съгласно Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове
за градско възстановяване и развитие на МРРБ финалния доклад-отчет се одобрява от
кмета на общината и се представя за информация пред Общински съвет.
С оглед изложеното предлагам на Общински съвет - Казанлък следния
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местно самоуправление и местната
администрация, Общински съвет – Казанлък

РЕШИ:
Приема Финален доклад-отчет за изпълнение на Интегрирания план за градско
възстановяване и развитие на гр. Казанлък за периода 2014-2020 година.
Приложение: Финален доклад-отчет за изпълнение на Интегрирания план за градско
възстановяване и развитие на гр. Казанлък за периода 2014-2020 година.

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара
Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от
приемането му.
Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура – Казанлък за
преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по
чл. 45, ал. 5, изр. 1 от Закона за местно самоуправление и местната администрация в
седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен
съд-Стара Загора

Адресат на акта: Кмет на Община Казанлък
Докладчик на заседание на комисиите към Общински съвет- Казанлък – Хабибе
Богутлиева, Главен експерт „Проекти и стратегическо планиране“
Докладчик за заседание на Общински съвет – Галина Стоянова – Кмет на Община
Казанлък
Предоставям доклада и всички материали, приложения към него в електронен вид.

С уважение,
ГАЛИНА СТОЯНОВА,
Кмет на Община Казанлък
Съгласувал:
Лилия Цонкова, Заместник-кмет на Община Казанлък
Здравко Балевски, Началник на отдел ПНОЧРиОП
Изготвил:
Хабибе Богутлиева, Главен експерт „Стратегическо планиране“

Финален доклад – отчет
за изпълнение на
Интегриран план за градско възстановяване
и развитие на гр.Казанлък
2014 – 2020

Гр.Казанлък, Март 2021 година
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I.

Увод

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на гр. Казанлък за
периода 2014-2020 (ИПГВР) е разработен през 2013 година в рамките на Проект
„Интегриран план за градско възстановяване и развитие – Казанлък 2020“, който се
осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“
2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.
Стратегическият документ е одобрен от Общински съвет – Казанлък с Решение
№ 777/30.10.2013 година. Във връзка с изменение на Методическите насоки за
разработване и прилагане на ИПГВР, утвърдени през 2015 г. от МРРБ, е разработено
изменение на ИПГВР на град Казанлък, одобрено с решение № 13/16.12.2015 г. на
Общински съвет – Казанлък. Управляващия орган на Оперативна програма
„Регионално развитие“ 2007-2013 е одобрил ИПГВР на град Казанлък с писмо изх. №
99-00-6-10496(2) от 29.11.2013 година и съответно изменението от 2015 година - с
писмо изх. № 99-00-6-3709 от 11.02.2016 г. През 2018 г. и 2019 г. са одобрени нови
проектни идеи към Инвестиционната програма на Община Казанлък по Приоритетна ос
1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014-2020 и съгласно действащите Методическите насоки за разработване и
прилагане на ИПГВР с одобрението им същите стават част от ИПГВР. Одобрените
нови проектни идеи са представени на УО на ОПРР.
През 2017 година е извършена Междинна оценка на Интегрираният план за
градско възстановяване и развитие на гр. Казанлък за периода 2014-2020, одобрена от
Общински съвет – Казанлък с Решение № 552 / 28.09.2017 г.
Съгласно Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие, утвърдени през декември 2020 г. от
МРРБ, в края на периода на действие на ИПГВР 2014-2020 се извършва финално
отчитане на плана чрез изготвяне на финален доклад-отчет за изпълнението на плана.
Финалния доклад се одобрява от кмета на общината и се представя за информация пред
съответния общински съвет. Финалният доклад-отчет за изпълнение на ИПГВР се
представя в УО на ОПРР.
ИПГВР отпада като самостоятелен стратегически и програмен документ на
общинско ниво за новия програмен период 2021-2027, съгласно Закона за регионално
развитие, изм. и доп. ДВ, бр.21 от 13.03.2020 г. За програмен период 2021-2027 г.
системата от документи за стратегическо планиране на общинско ниво обхваща
единствено План за интегрирано развитие на общината. Спецификите на ИПГВР влизат
в съдържанието на новия стратегически документ на общинско ниво.
Настоящият финален отчет-доклад за изпълнение на Интегрирания план за
градско възстановяване и развитие на гр. Казанлък за периода 2014-2020 е разработен
от общинска администрация при Община Казанлък.
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Актуализирана матрица – бюджет за проектите в зоните за
въздействие и за проектите за функционални връзки, с включени
проекти/проектни идеи, които са идентифицирани към момента
на финално отчитане и които не са включени до момента в
матрицата-бюджет

II.

Зоните за въздействие към ИПГВР на град Казанлък за периода 2014 –
2020 са с териториален обхват и площ, както следва:
-

Зона с преобладаващ социален характер (ЗВ „А“) с териториален обхват:
жилищната зона в източния край на града, включваща кварталите „Капитан
Петко войвода”, „Зорница” , „Павльов мост” и ромската махала. В зоната със
социален характер живеят 25% от населението на гр. Казанлък на площ 71,24
ха.

-

Зона за публични функции с висока обществена значимост (ЗВ „Б“) с
териториален обхват: старата част на кв. ”Кулата” (етнографски комплекс,
зоната пред входа на парк ”Тюлбето”), зоната на стадиона, колодрума и
„Северен парк” и цялата зона до северната и източната регулационна
граница на града в описаната част. Общата площ на зоната за публични
функции с висока обществена значимост е 104,26 ха.

-

Зона с потенциал за икономическо развитие (ЗВ „В“) с териториален
обхват: зоната южно от жп линията София - Бургас, източно от кв. ”Христо
Ботев” и „М+С Хидравлик”, северно от околовръстния път София - Бургас и
западно от ул. ”Никола Петков”, както и частта между жп линията и ул.
“Козлодуй“, зоната южно от жп линията София - Бургас и участъка от бул.
„23-ти пехотен Шипченски полк“ до изхода за София, северно от
околовръстен път София – Бургас, западно от бул. „Розова долина“, заедно с
транспортната връзка между тези две части под надлеза на бул. „Розова
долина“. Общата площ на зоната с потенциал за икономическо развитие е
147,68 ха.

Програмата за реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и
развитие на гр. Казанлък в първоначалния й вид от 2013 г. включва 34 приоритетни
проекта в трите зони за въздействие на град Казанлък на обща стойност 98 229 493,00
лв., както следва:
-

Зона за въздействие I "с преобладаващ социален характер" - (ЗВ А) с
включени 12 приоритетни проекта на обща стойност 19 292 712 лв.;

-

Зона за въздействие II "за публични функции с висока обществена
значимост" - (ЗВ Б) с включени 11 приоритетни проекта на обща стойност
62 272 721,00 лв.;
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-

Зона за въздействие III "с потенциал за икономическо развитие" - (ЗВ В) с
включени 11 приоритетни проекта на обща стойност 16 664 060,00 лв.

През 2015 година с Решение № 13 от 16.12.2015 г. Общински съвет – Казанлък
прие изменение, представляващо по същество допълнение с нови приоритетни проекти
в зоните за въздействие, нов раздел „Хоризонтални проекти“, обединяващ приоритетни
проекти на територията на град Казанлък, включително извън териториалния обхват на
зоните за въздействие и нов раздел „Функционални връзки“, включващ конкретни
приоритетни проекти на територията на населените места извън общинския център.
Допълнението включва 18 нови приоритетни проекта на обща стойност 29 908 018,18
лв., както следва:
-

Зона за въздействие I "с преобладаващ социален характер" - (ЗВ А) с
включени 2 нови приоритетни проекта на обща стойност 4 395 846,98 лв.;

-

Зона за въздействие III "с потенциал за икономическо развитие" - (ЗВ В) с
включен 1 нов приоритетен проект на стойност 1 228 080,00лв.;

-

Нова група „Хоризонтални проекти“ с включени 4 нови приоритетни проекта
на обща стойност 14 947 531,20 лв.

-

Нова група проекти „Функционални връзки на града с неговата периферия“ с
включени 11 нови приоритетни проекта на обща стойност 9 336 560,00 лв.,
представляващи 9,5 % от първоначално одобрения бюджет на ИПГВР.

През 2018 година в Заседание от 18.07.2018 г. Работна група за предварителен
подбор на нови проекти оцени и одобри три нови проектни идеи, които да бъдат
включени към проектите от Инвестиционната програма на Община Казанлък по
процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за
градско възстановяване и развитие“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано
градско развитие“, ОПРР 2014 – 2020, както следва:
-

Зона за въздействие I "Зона с преобладаващ социален характер"(А) е
допълнено с 2 нови проекта на обща стойност 1 250 000,00 лв.;

-

Зона за въздействие II "за публични функции с висока обществена
значимост" - (ЗВ Б) е допълнена с 1 нов проект на стойност 260 000,00лв.

През 2019 година в Заседание на 03.07.2019 г. Работна група за предварителен
подбор оцени и одобри една нова проектна идея, която е включена в индикативния
списък на Инвестиционната програма на Община Казанлък по процедура №
BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско
развитие“, ОПРР 2014 – 2020:
- Зона за въздействие I с преобладаващ социален характер и Зона за въздействие
III с потенциал за икономическо развитие, на стойност 1 261 542,19 лв.
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При актуализацията на Инвестиционната програма на Община Казанлък не е
постъпвало предложение от заинтересована страна за включване на проекти,
предвидени за финансиране изцяло с финансови инструменти по Приоритетна ос 1
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020.
Одобрените през 2018 и 2019 година нови проектни идеи и обекти допълват от
една страна Инвестиционната програма на Община Казанлък по Приоритетна ос 1
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 и от друга страна
допълват ИПГВР на град Казанлък 2014-2020 г.

С одобрените актуализации на ИПГВР през 2015, 2018 и 2019 г. Матрицатабюджет включва общо 56 проекта на обща стойност 130 909 053,37 лв., от тях:
-

Зона за въздействие I "Зона с преобладаващ социален характер"(А) със 17
проекта на обща стойност 26 200 101,17 лв.;

-

Зона за въздействие II "за публични функции с висока обществена
значимост" - (ЗВ Б) с 12 проекта на обща стойност 62 532 721,00 лв.;

-

Зона за въздействие III "с потенциал за икономическо развитие" - (ЗВ В) с 12
проекта на обща стойност 17 892 140,00 лв.

-

Група "Хоризонтални проекти" с 4 проекта на стойност 14 947 531,20 лв.;

-

Група „Функционални връзки“ с 11 проекта на стойност 9 336 560,00 лв.

С настоящото финално отчитане на ИПГВР на град Казанлък са взети в предвид
и други 124 проекти и проектни идеи, които са идентифицирани към момента на
финалното отчитане, допринасят за изпълнение на целите и приоритетите на ИПГВР и
не са предлагани за одобрение при измененията на стратегическия документ.
Актуализираната матрица – бюджет за проектите в зоните за въздействие,
хоризонтални проекти, проекти от функционални връзки, и други проекти/проектни
идеи, които са идентифицирани към момента на финално отчитане са представени в
Приложения № 1, 2, 3 и 4 към настоящия Финален доклад – отчет за изпълнение на
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Казанлък 2014 – 2020.
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III.

Отчитане на индикаторите за наблюдение на изпълнението на плана и
информация за степента на постигане на целевите им стойности към края на
периода.

Индикаторите за реализацията на ИПГВР са конкретизирани съобразно целите и
приоритетите, залегнали в Стратегията на плана.
Индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на ИПГВР за община
Казанлък до 2020 г. са посочени в четири таблици от индикатори съобразно
изискванията на „Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие”.
• Таблица 1 - Индикатори за изпълнение, които отчитат очакваните резултати,
измерващи положителните изменения в градската среда и представят йерархията на
целите и приоритетите на ИПГВР по зони (индикатори за резултат);
• Таблица 2 - Обобщени групи индикатори за изпълнение, представящи
синергичния ефект от реализацията на ИПГВР и йерархията на неговите цели и
приоритети (индикатори за въздействие);
• Таблица 3 - Обобщени групи индикатори, представящи въздействието върху
развитието на територията и полезността на новоусвоените терени и тяхната
зависимост от йерархията на целите и приоритетите на ИПГВР (индикатори за
въздействие);
• Таблица 4 - Индикатори за хоризонталните политики на ЕС.
За изходна година е приета 2014 г. и 2013 г., базова стойност „0“ и целева
стойност, съгласно следващите таблици.
Постигнатите резултати в периода 2014 – 2020 година относно положителните
изменения в градската среда с пряк принос за повишаване качеството на живот
отчитаме чрез индикаторите по Таблица 1, разпределени в подгрупи, както следва:
o Благоустрояване на обществените пространства;
o Енергийна ефективност;
o Обществени услуги;
o Икономическа заетост и предприемачество;
o Културно наследство и туризъм;
o Управление, изпълнение и популяризиране на ИПГВР.
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Таблица 1: Индикатори за изпълнение, които отчитат резултати, измерващи положителните изменения в градската среда и
представят йерархията на целите и приоритетите на ИПГВР
Обвързаност между стратегическа цел, приоритети в зоните за въздействие и резултатите
с които се измерват положителните изменения в градската среда с пряк принос за
повишаване качеството на живот
Мерна
Източник на
Целева Постигната
№
Индикатор
едица/
информация
стойност
стойност
година
А. Зона за въздействие с преобладаващ социален характер
Приоритет 1: Модернизиране и ревитализация на общественото пространство.
1.1. Рехабилитирана/новоизградена
Лв.
Общ.адм.
8 224 080
пътна инфраструктура/алеи
1.2. Рехабилитирана/новоизградена
кв.м
Общ.адм.
65 320
пътна инфраструктура/алеи
1.3. Изградено улично
бр.
Общ.адм./
12
видеонаблюдение
участъци МВР
1.4. Изградени детски площадки
бр.
Общ.адм.
10
1.5.

Новосъздадени и/или
възстановени зелени площи

кв.м.

Общ.адм.

88 620

1.6.

Възстановени и/или ново
изградени спортни съоръжения
Обновено улично осветление с
енергоспестяващо
Изградена ВиК инфраструктура

бр.

Общ.адм.

10

л.м.

Общ.адм.

10 100

л.м.

Общ.адм.
ВиК

1980

1.7.
1.8.

Пояснение

6 515 107 Данни от градска среда и допълващи проекти
за улици и алеи
90 262,12 Улици, тротоари, алеи от Гр.Среда – 69148,12
кв.м. и 21 114 кв.м. от допълващи улици и алеи
32 29 броя в района на кв.ромски, 3 бр. в района
на Градска среда
22 4 броя по Градска среда; 17 бр. по
Образователна инфраструктура в 3 ДГ; 1 по
допълваш проект 18
Гр.среда – 46 878,12 кв м.; 5910 кв.м.
52 788 Образователна инфраст.в 3 бр.ДГ;
18 12 бр. по Градска среда; по Образов.инфра – 3
писти и 3 футболни игрища;
11 168 Гр.среда: улици 2617,5 л.м.; зони 8550 л.м.
2 790 Гр.Среда - 2 200 л.м. улична мрежа, 280 л.м. в
междублоково пространство, 310 л. м.
реконструкция на 19 броя сградноводопроводни отклонения

бр.

Общ.адм.

295

1.10. Изграждане/рехабилитиране на
подземната техническа
инфраструктура
1.11. Обновени многофамилни
жилища

кв.м

Общ.адм.

2 450

бр.

Общ.адм.

1.12. Изградени нови/реконструирани
социални жилища
1.13. Подобрен достъп до
обществената инфраструктура

бр.

Общ.адм.

бр.
изградени
рампи

Общ.адм.

1.14. Цена на жилищната площ в
зоната

ср. цена
на кв.м

1.9.

Осигурени паркоместа

49 Гр.Среда - 49, от които 9 за хора със
затруднено придвижване, в общо 4 паркинга.
3940 1150-Допълващ проект 7; 2790л.м. ВиК към
Гр.среда

468 В зоната 5 сгради, 468 жилища. Общо за града
19 бр. сгради; 1329 бр.жилища; РЗП 116 963,19
кв.м. по НП ЕЕ МФЖС и 2 сгради с 99 жилища
по проект ЕОБД по ОПРР 2007-2013
15
10 10 бр. социални жилища са в процес на
изграждане с осигурено финансиране.
20
77 Скосени бордюри Градска среда 66бр.(4-те
улици – 47 бр; 2-те зони за отдих – 19 бр),
общо 9 379,6 кв. м; 4 рампи в гр.среда; 3
рампи в 3ДГ; 1 рампа Дом 1; 2 рампи в ЦНСТ;
1 асансьор ДЦДУ; 1 комбинирано съоръжение
за деца с ограничени двигателни функции
400 лв/м2 750
По реално сключени сделки от агенции за
лв./кв.м.
недвижими имоти
5

Фирми за
търговия с
недвижимо
имущество
Приоритет 2: Увеличаване на енергийната ефективност на сградния фонд.
2.1

2.2.

2.3.

Брой ремонтирани/санирани
обществени сгради предлагащи
административни услуги
Брой ремонтирани/санирани
обществени сгради предлагащи
социални и здравни услуги
Брой ремонтирани/санирани
обществени сгради предлагащи
образователни и културни услуги

бр.

Общ.адм.

2

0

бр.

Общ.адм.

4

2

2 бр. изградени нови сгради за ЦНСТ

бр.

Общ.адм.

1

3

3 ДГ от проект Образователна инфраструктура

9

2.4

Мерки за енергийна ефективност в
многофамилни жилищни сгради

бр.

Общ.адм.

20

22

2.5.

Изградени ПЧП за енергийна
ефективност

бр.

Общ.адм.

1

0

Приоритет 3: Подобряване на обществените услуги и социалната интеграция на групите
намиращи се в неравностойно положение.

По НП са санирани общо 19 бр. сгради в Кк с
1329 бр.жилища и РЗП 116 963,19 кв.м. и 2
сгради с 99 жилища по проект ЕОБД по ОПРР
2007-2013.
В зона А са 5 сгради с изпълнени 22 ЕСМ и 1
сграда по ОПРР
В 5 от всички 19 санирани сгради има
общински жилища. Община Казанлък участва
в сдружението на собствениците по Закона за
управление на етажната собственост

3.1.

Изградени социални жилища

бр.

Общ.адм.

15

10

3.2.

бр.

Общ.адм.

1

0

3.3.

Изградени обществени центрове и
административни сгради
Разкрити нови социални услуги

бр.

Общ.адм.

4

4

ЦНСТ - 2 бр.; ДЦВЛУ; Патронажна грижа

3.4.

Разкрити нови здравни услуги

бр.

Общ.адм.

3

2

Здравен медиатор, Патронажна грижа

3.5.

Общ.адм.

9

140

Нови електронни административни услуги

3.6.

Разкрити нови административни
Бр.
услуги
Реализирани културни инициативи бр.

Общ.адм.

11

17

3.7.

Разкрити самодейни състави

Общ.адм.

1

7

Културни инициативи, реализирани от ДГ № 1,
11 и 15-филиал Изток
Самодейни състави, разкрити в ДГ 1, 11 и 15 филиал Изток
Рампа 1; Скосени бордюри Градска среда 66
(улици 47; зони 19); 3 рампи в ДГ

бр. рампи, Общ.адм.
20
скосени
бордюри
Приоритет 4: Ефективно управление и публичност на проектите в ЗВ А.
3.8.

Подобрен достъп до изградения
и/или реновиран сграден фонд

бр.

70

10 бр. социални жилища са в процес на
изграждане

10

4.1.

Реализирани проекти

бр.

Общ.адм.

11

45

4.2.

Проведени пресконференции

бр.

Общ.адм.

7

25

4.3.

Публикации/интервюта/ обяви/
съобщения в медиите
Мониторинг на процеса

бр.

Общ.адм.

40

65

2

2

4

4

4.4.

бр.доклади Общ.адм.
/ оценки
бр.
Общ.адм.

Проведени обучения на екипа за
управление
Б.Зона за публични функции с висока обществена значимост
4.5.

45 проекта в зоната, 25 от тях с фин. по
опер.прогр. или ЕК
Проекти по операт.програми
Сайт на Об.Казанлък, електронни и печатни
медии
Междинно оценка на ОПР; Междинна оценка
на ИПГВР
Проекти по опер. програми

Приоритет1: Повишаване използваемостта и атрактивността на обществените площи,
обезпечаване на дългогодишното им използване.
1.1. Регенерирана и ревитализирана
лв.
Общ.адм.
3 419 859 2 488 891
територия (пътна инфраструктура,
алеи и др.)
1.2.

Регенерирана и ревитализирана
територия (пътна инфраструктура,
алеи и др.)

кв.м

Общ.адм.

60 002

1.3.

Видеонаблюдение за изградените
обекти

бр.
обекти

Общ.адм./
МВР

7

1.4.

Регенерирана и ревитализирана
територия (паркове, озеленени
територии, места за отдих)

бр.

Общ.адм.

12

43 812

26

13

БФС 250хил.лв., Спортни обекти
373519лв.+124 хил.лв., Младежки дом 189460
лв., улици 194512лв.+65 хил.лв.; паркинги
53хил.лв; Тюлбе 848 647лв.; велоалея
390753лв.; Красив залез 10хил.
Велоалея 9740; пешеходни алеи 2684;
настилки – 702; паркови алеи и площи
6116кв.м.+600; велоалея 9740; БФС
9133;Спор.пл.-1000; улици и паркинги
2647+600+850
Мл.дом-3; Паркинги към мл.дом; Спортна
площадка; Катерачна стена – 6; Тюлбе – 16;
изх.Шипка-1
БФС; парк Тюлбе; Мл.дом; велоалея; Спортни
и детски площадки – 6; ул.Орфей; ул.Мирски;
Красив залез

11

1.5.

Регенерирана и ревитализирана
територия (паркове, озеленени
територии, места за отдих)

кв.м.

Общ.адм.

51 347

32 141

БФС-9133 кв.м.; Тюлбе 6116кв.м; Мл.дом
5552; спорт.пл. 1000; Красив залез 600 кв.м.;
велоалея 9740 кв.м.

1.6.

Възстановени и/или
новоизградени спортни
съоръжения
Възстановени и/или
новоизградени спортни
съоръжения
Обновено улично осветление с
енергоспестяващо

бр.

Общ.адм.

6

12

БФС-2бр.; баскетбол и волейбол – 2; зад
Мл.дом-2; в парк Тюлбе 6

кв.м.

Общ.адм.

94 042

10 963

БФС-9133кв.м.; сп.пл.-1000; Тюлбе-330;
баскетбол и волейбол - 500

л.м.

Общ.адм.

3 800

2680

Велоалея и улици 1000+200; паркинги и Тюлбе
380+1100;

Осигурени паркоместа за леки
автомобили

бр.

Общ.адм.

338

175

бр.

Общ.адм.

8

8

БФС-11бр.; 23-вх.Тюлбе; 27-Мл.дом; 114
район ст.Севтополис, вкл.2 броя за лица с
увреждания
7- вх.Тюлбе, 1-ст.Севтополис

кв.м.

Общ.адм.

1460

12 237

Кулата и Крайречен, вода 8520, канал 3717

бр.
рампи/
скосявани
я
бр.

Общ.адм.

20

37

обновени територии – улици, паркинги,
спортни площадки

Общ.адм.

1

2

БФС; мл.дом;

бр.включ.
Членове
бр.

Общ.адм.

1

1

ИМ Искра - http://kazanlakmuseum.com/

Общ.адм.

5

4

Ист.Музей Искра

бр.

Общ.адм.

5

5

Спортни пл.; Младежки дом; бул. Н.Петков-2;
парк Тюлбето;

1.7.

1.8.
1.9.

Осигурени паркоместа за
автобуси
1.11 Изграждане/рехабилитиране на
подземната техническа
инфраструктура
1.12 Подобрен достъп до обществената
инфраструктура

1.10

Оборудвани обекти за клубна
спортна дейност
1.14. Изграждане на туристическа
информационна система
1.15 Поставени киоски

1.13

1.16

Поставени информационни табла
и табели

12

1.17

Изграждане на туристически
атракции

бр.

Общ.адм.

9

9

Розоварене; представления Етнографски
комплекс; постановки Амфитеатър; занаяти
ул.Мирски; Тракийска гробница; атракции
Българанъ; билки Еньовден; Красив залез;
екопътеки в парк Тюлбето;

Приоритет 2: Опазване и популяризиране на природното и културно-историческото
наследство.
2.1. Новоизградени или обновени
бр.
Общ.адм.
4
4
ИМ Искра, къщи-музеи
музеи
2.2. Изградени центрове за бизнес
бр.
Общ.адм.
2
3
Дигитален център към ИМ Искра; Културен
услуги
център в Алиолова къща; Младежки дом
2.3. Професионални обучения
бр.
Общ.адм.
2
2
Дегитализация на фонда и дигитален център
бр.
Общ.адм.
5
4
киоски
Приоритет 3: Подобряване качеството на средата, включително и на околната среда.
3.1. Стопански и публични сгради с
бр.
Общ.адм.
5
1
подобрена енергийна ефективност
2.4.

3.2.

Информационни услуги

Корекция на реката

кв.м.

Общ.адм.

27 160

3.3. Разделно събиране на отпадъци
бр. съдове Общ.адм.
24
Приоритет 4: Ефективно управление и публичност на проектите в ЗВ Б
4.1. Реализирани проекти
бр.
Общ.адм.
10
4.2. Проведени пресконференции
бр.
Общ.адм.
6
4.3. Публикации/интервюта/ обяви/
бр.
Общ.адм.
34
съобщения в медиите
4.4. Мониторинг на реализацията на
бр.доклади Общ.адм.
2
плана
/ оценки
4.5. Проведени обучения на екипа за
бр.
Общ.адм.
4
управление на ИПГВР

Към Ист.музей Искра
Мл.дом

188

Корекция на коритото; реконструкция
водостоци Старата река
118 в Казанлък; 70 по населени места

14
9
35

ИСУН2020
Община
Сайт

2

междинни

6 274

4

13

В. Зона за въздействие с потенциал за икономическо развитие
Приоритет 1: Благоустрояване на техническата инфраструктура в зоната
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7
1.8.

1.9.

Регенерирана и ревитализирана
територия (пътна инфраструктура,
алеи и др.)
Регенерирана и ревитализирана
територия (пътна инфраструктура,
алеи и др.)
Видеонаблюдение за изградените
обекти
Регенерирана и ревитализирана
територия (паркове, озеленени
територии, места за отдих)
Регенерирана и ревитализирана
територия (паркове, озеленени
територии, места за отдих)
Регенерирана и ревитализирана
територия (спортна
инфраструктура)
Обновено улично осветление с
енергоспестяващо
Регенерирана и ревитализирана
територия с потенциал за
икономическо развитие
(техническа инфраструктура)
Изградени транспортни връзки със
ЗВ

1.10 Изградени детски площадки

лв.

Общ.адм.

2 942 002

Улици
30996+89930+28393+99996+139387+2553300

кв.м

Общ.адм.

77 262

15 415

Улици 975+2832+894+4000+2000+4714

бр.
обекти
бр.

Общ.адм./
МВР
Общ.адм.

12

15

2

1

13 Наказателен паркинг, поркинг за
електроавтобуси, 2 вход-изход запад
Кв.Хр.Ботев

кв.м

Общ.адм.

6 065

594

Спортно игрище към М+С Хидравлик

бр.

Общ.адм.

3

1

Спортно игрище към М+С Хидравлик

л.м.

Общ.адм.

6 990

1062

Надлез

бр.

Общ.адм.

3

1

Надлез и бул.Розова долина

бр.

Общ.адм.

1

0

Реконструиран надлез и бул.Розова долина

бр.

Общ.адм.

1

1

Кв. Хр.Ботев

11 277 521

14

Изграждане и реновация на ВиК
инфраструктура

л.м.

Общ.адм.

5680

0

бр.

Общ.адм.

212

25

Наказателен паркинг

1.13

Осигурени паркоместа за леки
автомобили
Осигурени паркоместа за камиони

бр.

Общ.адм.

5

7

За електроавтобуси

1.14

Изградени социални предприятия

бр.

Общ.адм.

1

1

Работилница за приложни изкуства

1.15

Изграден бизнес център

бр.

Общ.адм.

1

1

бр.
рампи/
скосявани
я
бр.

Общ.адм.

Учебно-производствен и изследователски
център с акредитирани лаборатории за
изпитания към М+С Хидравлик

15

15

1.11
1.12

1.16. Подобрен достъп до обществената
инфраструктура

1.17. Ремонт и изграждане на Дом за
Общ.адм.
1
1
стари хора
1.18 Подобрена система за
да/не
Общ.адм.
Да
Да
сметопочистване
Приоритет 2: Икономически растеж и заетост чрез подкрепа на предприемачески инициативи,
привличане на инвестиции и Публично-частни партньорства
2.1. Преференции за инвеститорите
бр./
Общ.адм.
4
3
2.2. Международни
бр.
Общ.адм.
3
3
контакти/побратимявания
2.3. Изградени нови иновативни
бр.
Общ.адм.
3
8
производства
2.4. Разработване на Програма за
да/не
Общ.адм.
1
1
подобряване на бизнес климата
2.5. Нови общински услуги за бизнеса бр.
Общ.адм.
2
1+
2.6.

Изградени ПЧП

бр.

Общ.адм.

2

Дневен център за подкрепа по лица с различни
форми на деменция и техните семейства
ОП КД и ПИС

Наредба № 11
с Джунгнанг гу, република Корея; Блида,
Алжир; Каца̀го, Италия.
ОПИК
Наредба № 11
Гише на АГКК ; въведени 140 електронни
услуги

0
15

Приоритет 3: Подобряване на бизнес климата
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Нови услуги за бизнеса в бизнес
центъра
Нови производствени инвестиции
Наети лица по трудово и служебно
правоотношение
Реализирани нощувки в
гр.Казанлък

бр.

Общ.адм.

хил.лв.

НСИ/ ИСУН

Брой
Брой

НСИ за
община
НСИ/
Общ.адм.

3.5.

10 633 349

Гише на АГКК ; въведени 140 електронни
услуги
8 проекта по ОПИК - ИСУН2020

2 391

22 840

Към 31.12.2019 г.

65 495

52 236

НСИ - за 2019 година

2

3

2015 посещение в Толияти за икономическо
сътрудничество; 2017 участие в Първия
икономически форум за търговия и
инвестиции в Надканижа; 2018 делегация от
Пекин за бизнес и реализация на продукция;

10
9
Над 41

195 проекта по ОПИК – ИСУН2020
Проекти на Община Казанлък по ОПРР
Сайт на Община Казанлък

2

Междинни

5

1+

Обучения и обучителни пътувания
на предприемачи
Брой
Приоритет 4: Ефективно управление и публичност на проектите в ЗВ В
4.1. Реализирани проекти
бр.
Общ.адм.
10
4.2. Проведени пресконференции
бр.
Общ.адм.
6
4.3. Публикации/интервюта/ обяви/
бр.
Общ.адм.
41
съобщения в медиите
4.4. Мониторинг на реализацията на
бр.доклади Общ.адм.
2
плана
/ оценки
4.5. Проведени обучения на екипа за
бр.
Общ.адм.
4
управление на ИПГВР
Г. Група Хоризонтални проекти

4

ХП. Първи приоритет: Насърчаване на устойчива градска мобилност и мерки за
приспособяване и смекчаване, свързани с изменението на климата
1.1.

Рехабилитирани спирки на
обществения транспорт

Брой

Общ. админ.

30

23

ОПРР

16

1.2.

Хора с увреждания с осигурен
достъп до обществен транспорт

Брой

ДСП

85

5154

207 деца и 4947 пълнолетни лица с увреждания

ХП. Втори приоритет: Увеличаване на енергийната ефективност на сградния фонд
2.1

Рехабилитирани многофамилни
жилищни сгради

Брой

Общ. админ.

5

19

По НП ЕЕ МФЖС

2.2.

Спестена потребна енергия от
повишаване нивото на ЕЕ

MWh/год
ина

Общ.
Админ.

358

16 634,391

По НП ЕЕ МФЖС

Д. Група Функционални връзки
ФВ1. Първи приоритет: Модернизиране и ревитализация на общественото пространство
1.1.

Въвеждане на мерки за енергийна
ефективност в образователни и
детски заведения, благоустрояване
на прилежащия терен и
подобряване достъпа на лица и
групи в неравностойно физическо,
социално, икономическо и
етническо положение

Брой

Общ. админ.

5

5

ОПРР
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 Индикатори, свързани с използваните ресурси, при което се отчита синергичния ефект са отразени в Таблица 2, като са
разпределени в следните подгрупи:
o Икономия на труд и свободно време;
o Модернизирано оборудване;
o Финансови разходи;
o Производствени територии. Обновени и Новосъздадени производствени зони

Таблица № 2 Обобщени групи индикатори за изпълнение, представящи синергичния ефект от реализацията на ИПГВР и
йерархията на неговите цели и приоритети
Обвързаност между стратегическа цел, приоритети в зоните за въздействие и резултатите с
които ще се измерват положителните изменения в градската среда с пряк принос за
повишаване качеството на живот
1СЦ „Казанлък – конкурентен, жинеспособен и туристически атрактивен град“
2СЦ „Създаване на благоприятна градска среда за живот, отдих, бизнес и личностно
развитие“
№
Индикатор
Мерна
Източ-ник на Целева
Постигната
едица/
инфор-мация стойност
стойност
година
1. Икономия на труд и свободно време (отнася се и за трите ЗВ и за групи ХП и ФВ)
1.1. Доброволци, включени в
бр./2013 г. Общ.адм.
60
97
реализацията на проектите

1.2.

Новоизградени/обновени
технологични производствени
линии

бр./2013 г.

Общ.адм.;
ИСУН2020

6

10

2.
27 домоуправителя по Гр.среда; 27
доброволци по COVID-19; 3 доброволци за
пренареждане обзавеждане в Дом № 1; 10
доброволци за социализация потребители в
ЦНСТ; 30 доброволци за залесяване на
паркови зони
По данни от ИСУН2020

18

1.3.

Въведени нови софтуерни продукти бр./2013 г.

Общ.адм.

20

Изградени виртуални
бр./2013 г. Общ.адм.
3
информационни системи
1.5. Създадени електронни услуги за
бр./2013 г. Общ.адм.
4
граждани и предприемачи
2.Модернизирано оборудване (отнася се и за трите ЗВ и за групи ХП и ФВ)
2.1. Производствени обекти оборудвани бр./2013 г. Общ.адм.;
9
с нова техника
ИСУН2020
2.2. Обекти снабдени с компютърно и бр. обекти/ Общ.адм.
15
офис обзавеждане
2013 г.
1.4.

9

5 от ИСУН2020; 4 бр. в образованието;

3

Музей, градски транспорт, образование

140

портал за достъп

10

Данни от ИСУН2020

15

2.3.

Въведени нови софтуерни продукти бр./2013 г.

Общ.адм.

20

9

1 ДЦПЛРФДТС; 2 ЦНСТ; 1 ДЦВХУ; 1
ДЦДУ; 3 ДГ; 5 у-ща; 1 център Инт.Гр.Тт; 1
Мл.дом
5 от ИСУН2020; 4 бр. в образованието;

2.4.

Изградени информационни системи бр./2013 г.

Общ.адм.

3

3

Музей, градски транспорт, образование

2

5

Млад.дом; ДЦВЛУ; ДЦПЛРФДТС; 2 ЦНСТ

Оборудвани спортни, социални и
бр./2013 г. Общ.адм.
образователни центрове
3. Финансови разходи (отнася се и за трите ЗВ и за групи ХП и ФВ)

2.5.

Обем изразходвани средства за
хил.лв.
Общ.адм.
29 831,678
11 946,000
инфраструктура
/2013 г.
3.2. Обем изразходвани средства за
хил.лв.
Общ.адм.
500,000
4 738,741
оборудване
/2013 г.
3.3. Обем изразходвани средства чрез
хил.лв.
Общ.адм.
54 106,043
0
ПЧП
/2013 г.
3.4. Обем изразходвани средства за
хил.лв.
Общ.адм.
6 583,900
5 338,806
реализция на меки мерки
/2013 г.
4. Обновени производствени територии (отнася се и за трите ЗВ и за групи ХП и ФВ)
3.1.

4.1.

Обновени производствени обекти

бр./2013 г.

Общ.адм.;
ИСУН2020

15

14

Изпълнени обекти в зоните за въздействие
градска среда, ИГрТт етап 1, образователна

ММ от матрица-бюджет
5.
Данни от ИСУН2020

19

4.2.

Публични обекти с осигурен достъп бр./2013 г./
за лица с увреждания
2015

Общ.адм.

20/30

39

3 ДГ; 5 у-ща; Мл.дом; Дом № 1; ДЦДУ; 2
ЦНСТ; ДЦ, 3 рампи, 4 д.пл.,1 комб.съор. за
огранич.двигателни функции, 7 сп.
площадки, 9 паркоместа по Гр.среда; 1
билетен център

5. Енергийна ефективност (отнася се и за трите ЗВ и за групи ХП и ФВ)
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

5.5.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

6.6.

Жилищни сгради с подобрена
енергийна ефективност
Стопански сгради с подобрена
енергийна ефективност
Публични сгради с подобрена
енергийна ефективност
Икономисана топлина и
електроенергия от въведените
мерки за енергийна ефективност
Въведени екологични коли в
обществения транспорт
Предлагани административни
услуги за граждани
Предлагани бизнес услуги и
консултации
Новоизградени центрове за услуги
за предприемачи
Новоизградени центрове за
социални и здравни услуги
Новоизградени центрове
предлагащи културни и
образователни услуги

бр./2013 г.

Общ.адм.

10

19

НПЕЕМФЖС

бр./2013 г.

10

4

Данни от ИСУН2020

бр./2013 г.

Общ.адм./
ИСУН2020
Общ.адм.

5

8

3 ДГ и 5 у-ща

МWh

Общ.адм.

10%

61,59 %

НП ЕЕ МФЖС

бр./2012 г.

Общ.адм.

5

8

бр./2013 г.

Общ.адм.

2

140

7 броя еко-автобуси; 1 автомобил хибритд
еко-таксита
Електронни услуги

бр./2013 г.

Общ.адм.

5

3

Наредба № 11

бр./2013 г.

Общ.адм.

1

1

Офис на АГКК

бр./2013 г.

Общ.адм.

4

5

бр./2013 г.

Общ.адм.

1

2

Предлагани услуги за хората в
неравностойно положение

бр./2013 г.

Общ.адм.

3

5

ДЦВЛУ, 2 бр.ЦНСТ, ДЦПЛРФДТС,
Патронажна грижа
Технически колеж; Учебно-производствен и
изследователски център с акредитирани
лаборатории за изпитания към М+С
Хидравлик
ДЦВЛУ, 2 бр.ЦНСТ, ДЦПЛРФДТС,
Патронажна грижа
20

Реализирани общински
иниициативи подобряващи бизнес
климата
6.8. Осигурени преференции за
инвеститорите
6.9. Създадени предприемачески
обединения
6.10. Посещения на туристическите
обекти (закупени билети)

бр./2013 г.

Общ.адм.

5

5

бр./2013 г.

Общ.адм.

2

3

Индустриална зона, Наредба № 11,
Кадастрална карта на гр.Казанлък,
Технически колеж; Дуално обучение
По НАРЕДБА № 11

бр./2013 г.

4

6

Данни от Лакорда - Бизнес регистър

бр./2013 г.

СЗОС/
Общ.адм.
Общ.адм.

190 000

241 419

7.1. Новосъздадени работни места
7.2. Нови работещи фирми в ЗВ
7.3. Реализирани проекти от ИПГВР в
партньорство с НПО или бизнес
7.4. Реализирани ПЧП
7.5. Изградени туристически атракции

бр./2013 г.
бр./2013 г.
бр./2013 г.

НСИ/ Общ.адм. 18
Общ.адм.
10
Общ.адм.
10

156
14
12

Общо 1 094500 посещения; средно за
година 156 357 лв.; най-висока посещаемост
2019 г. от 241 419 посещения; най-ниска
през 2016 г. от 89 441 посещения
По данни на ТПП
По данни на ТПП
ИСУН

бр./2013 г.
бр./2013 г.

Общ.адм.
Общ.адм.

6
8

0
9

7.6. Изградени туристически обекти

бр./2013 г.

Общ.адм.

8

8

6

8

Розоварене; Етногр.комплекс; Амфитеатър;
ул.Мирски; Тракийска гробница; атракции
Българанъ; билки Еньовден; Красив залез;
екопътеки в парк Тюлбето;
Музей на розата; паркове Розариум и
Тюлбе, Зала-трезор ИМ Искра; Гробници
Хервеция и Грифони;ул.Мирски, Културен
център Алиолова къща, спортна база БФС;
ИСУН2020

50 000 000

10 633 349

8 проекта по ОПИК - ИСУН2020

14
7

40
15

фестивали; празници; конкурси; изложби
Проекти и инициативи от приоритет Б3

6.7.

7.7. Стартирали инвестиционни
бр./2013 г. Общ.адм.
предприемачески намерения
7.8. Обем на инвестициите от страна на
хил.лв./
НСИ/ Общ.адм.
предприемачите
2013 г.
8. Културно наследство и туризъм (отнася се и за трите ЗВ)
8.1. Реализирани културни инициативи
бр./2013 г. НСИ/ Общ.адм.
8.2. Инициативи за опазване на околната бр./2013 г. Общ.адм.

21

среда
8.3. Увеличена посещаемост на
културните обекти

бр./2013 г. Културни-те
обекти

100%

39,39%

8.4. Новоизградени туристически
бр./2013 г. Общ.адм.
1
информационни центрове
9. Ефективно изпълнение и популяризиране на ИПГВР (отнася се и за трите ЗВ)
9.1. Инициативи подобряващи
бр./2013 г. Общ.адм.
6
управлението на ИПГВР

1

9.2. Обучения на екипите

бр./2013 г.

Общ.адм.

12

12

9.3. Отн.дял на населението засегнато от
реализираните проекти
9.4. Включени граждани в обществените
обсъждания на ИПГВР
9.5. Реализирани проекти

%/2013

Общ.адм.

80%

100%

бр./2012 –
2013 г.
бр./2013 г.

Общ.адм.

880

553

Общ.адм.

59

66

9.6. Информирани граждани

бр./2012 –
2013 г.

Общ.адм.

35000

55 481

21

През 2014 г. посещенията на културни
обекти в зоните за въздействие са 45 629 д.;
през 2019 г. – 63 601 д.
Алиолова къща – културен център
Обучения, Методически указания,
Год.доклади, Междинно оценка, работна
група, Комисия за изпълнение, Екип за
управление
Обучения на екипи за изпълнение на
проекти
Градска среда, интегриран градски
транспорт
Без да се отчитат гражданите, запознали се
чрез интернет с обсъжданите материали
Общински 74 разработени проекта, в т.ч.15
в изпълнение и 51 приключени;
Други бенефициенти по Опер.Програми:
175 със 195 проекта по ОПИК; ОПЧРЧ 14
проекта на 12 бенефициента
Данни ГРАО за Казанлък
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 Индикатори, отчитащи въздействието върху развитието на територията и полезността на новоусвоени терени са отразени в
Табл.3, като са разпределени в следните подгрупи:
o Увеличена посещаемост;
o Спорт и развлечения;
o Икономически активности;
o Подобрена достъпност;
o Повишена мобилност.
Таблица 3: Обобщени групи индикатори, представящи въздействието върху развитието на територията и полезността на
новоусвоените терени и тяхната зависимост с йерархията на целите и приоритетите на ИПГВР
Обвързаност между стратегическа цел, приоритети в зоните за въздействие и резултатите
с които ще се измерват положителните изменения в градската среда с пряк принос за
повишаване качеството на живот
1СЦ „Казанлък – конкурентен, жинеспособен и туристически атрактивен град“
2СЦ „Създаване на благоприятна градска среда за живот, отдих, бизнес и личностно
развитие“
№ Индикатор
Мерна
ИзточЦелева Постигната
едица/
ник на
стойност стойност
година
информация
1. Полезност на новоусвоените терени (отнася се и за трите ЗВ и за групи ХП и ФВ)
1.1. Ползватели на новоизградените
бр./2013 г. Общ.адм. 40000
74 180
Население на община Казанлък към 12.2020 г.
паркове и зелени площи
1.2. Ползватели на обновените спортни
бр./2013 г. Общ.адм. 18000
10 000
1173 членове на клубове; 1200 д./год. в
обекти
ученически първенства; 20 първенства на
година х 120 участници средно; фитнес на
открито – свободен достъп мин.5 000 д./год.
1.3. Ползватели на обновените обекти,
бр./2013 г. Общ.адм. 8000
12 130
7938ученици с 876 персонал; 311 деца в ясли с
предоставящи образователни услуги
94 персонал; 2693 деца и персонал в градини;
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1.4. Ползватели на обновените обекти,
предоставящи културни услуги
1.5. Ползватели на обновените обекти,
предоставящи здравни и социални
услуги
1.6. Новоизградени паркове и места за
отдих
1.7. Оборудвани спортни съоръжения

200 студенти с 18 персонал в техн.колеж
Посещения на Общински театър за периода
2017-2020
Одитен доклад за 2019 на МБАЛ при
използваемост на леглата от 53%

бр./2013 г.

Общ.адм.

12000

70833

бр./2013 г.

Общ.адм.

5000

10 587

бр./2013 г.

Общ.адм.

12

35

бр./2013 г.

Общ.адм.

7

31

1.8. Новоизградени велоалеи, пешеходни м./2013
пътеки и др.
1.9. Новоизградени паркинги
бр./2013 г.

Общ.адм.

13 500

14 720

Общ.адм.

2

11

Общ.адм.

217

264

2 зони за отдих, 22 детски площ в зона А; 10
зона Б; 1 зона В
12 градска среда; 3 писти и 3 футболни игрища
в ДГ образователна; 12 зона Б; 1 зона В
8550+2618 градска среда; зонаБ велоалея
1010м., алеи Тюлбе 1480; 1062 надлез
4 градска среда; Мл.дом 2; Тюлбе 1; БФС 1;
Стадион 1; 2 под надлез
49 градска среда; 183 зона Б; 32 зона В

7

Инт.гр.т-т

14 720

8550+2618 градска среда; зонаБ велоалея
1010м., алеи Тюлбе 1480; 1062 надлез

Новоизградени паркоместа

бр./2013 г.

1.10.
2. Повишена мобилност (отнася се и за трите ЗВ и за групи ХП и ФВ)
2.1. Закупени нови автобуси
2.2.
2.3

3.
3.1.
3.2.
3.3.

бр./2013 г.

Общ.адм.

5

Новоизградени велоалеи, пешеходни м./2013
Общ.адм. 13 500
пътеки и др.
Относителен дял от населението,
%/2013 г.
Общ.адм. 25%
имащо възможност да се възползва
от подобрен транспортен достъп
Устойчиво развитие (отнася се и за трите ЗВ и за групи ХП и ФВ)
Нови възобновяеми енергийни
бр./2013 г. Общ.адм. 7
източници
Осъвременени или закрити вредни
бр./2013 г. Общ.адм. 4
производства
Регистрирани производства
бр./2013 г. Общ.адм. 2
отделящи вредни емисии

100%

13
4

Соларни системи в 3 ДГ и 10 спиркови
местостоянки
ОПИК

0
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3.4.

Подобрена енергийна ефективност на %/2013 г.
сградния фонд

Общ.адм.

8%

3,7%

Изградена ВиК мрежа
л.м /2013 г. Общ.адм. 5680
12 237
Въведени нови технологии при
бр./2013 г. Общ.адм. 3
2
преработката на ТБО
Осигуряване на информация и публичност (отнася се и за трите ЗВ и за групи ХП и ФВ)

3.5.
3.6.

НП ЕЕ МФЖС - 1329 жилища; 99 жилища по
проект Енергийно обновяване на българските
домове
Кулата и Кройречен
1 компостираща площадка, 1 сепарираща
инсталация,

4.1.

Изградени информационни центрове бр./2013 г.

Общ.адм.

2

2

4.2.

Медийно отразяване изпълнението на
ИПГВР (интервюта, репортажи,
предавания и др.)
Публикации в медийте и в интернет
Проведени информационни събития
свързани с ИПГВР
(пресконференции, семинари,
обучения и др.)
Обществени обсъждания

бр./2013 г.

Общ.адм.

100

141

1 културен център в Алиоловата къща;
посетителски център Хелвеция и Грифони
Обекти в зони

бр./2013 г.
бр./20122013 г.

Общ.адм.
Общ.адм.

100
43

141
52

Към доклади, отчети и обекти в зони
Пресконференции, обучения

бр./2013 г.

Общ.адм.

62

86

20 по ИПГВР; 66 доклада до Об.съвет по
проекти

4.3.
4.4.

4.6.

4.7. Изградени ПЧП
бр./2013 г. Общ.адм. 6
0
4. Равенство между половете и равни възможности (отнася се и за трите ЗВ и за групи
ХП и ФВ)
5.1. Жени, включени в управлението на бр./2013 г. Общ.адм. 100
173
проектите
5.2. Роми, включени в управлението на
бр./2013 г. Общ.адм. 4
1
проектите
5.3. Младежи, включени в управлението бр./2013 г. Общ.адм. 45
49
на проектите
5.4. Роми, бенефициенти по проектите
%./2013 г.
Общ.адм. 13%
18%

86 лица, участвали в един и повече от 1 проект
Като партньори е включено 1 НПО с ромска
насоченост
18 лица, участвали в един или повече от 1
проект
228 лица от всички 1302 лица, включени в
проекти на Община Казанлък по ОПРЧР и
ОПНОИР
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5.5.

Млади хора, бенефициенти по
проектите

%./2013 г.

Общ.адм.

21%

23,4%

5.6.

Жени, бенефициенти по проектите

%./2013 г.

Общ.адм.

30%

63,44 %

305 лица от всички 1302 лица, включени в
проекти на Община Казанлък по ОПРЧР и
ОПНОИР
826 жени от общо 1302 лица, включени в
проекти на Об.Казанлък по ОПРЧР и ОПНОИР

 Индикатори, отразяващи хоризонталните политики на ЕС са отразени в Табл.4, като са разпределени в следните подгрупи:
o Устойчиво развитие;
o Равенство между половете и равни възможности;
o Осигуряване на информация и публичност;
Таблица 4 – Хоризонтални политики на ЕС
Хоризонтални политики
Устойчиво
развитие

Индикатори

• Зона за въздействие с преобладаващ социален
характер – всички приоритети;
• Зона за публични функции с висока
обществена значимост – всички приоритети;
• Зона за въздействие с потенциал за
икономическо развитие – всички приоритети.
• Група „Хоризонтални проекти“
• Група „Функционални връзки“

• Степен на замърсеност на въздуха (според данните на РИОСВ) – не се
отчита за територията на общината;
• Замърсеност на питейната вода (според направени замервания) – по
данни на ВиК няма отклонения по Наредба №9 за качеството на водите;
• Степен на замърсеност на почвата (според направени замервания) – няма
данни ;
• Възобновяема енергия (видове новосъздадени възобновяеми източници,
площ и мощност) – изградени 13 соларни системи – 3 в детски градини и 10 на
спирки на градски транспорт;
• Бр.осъвременени или закрити производства, отделящи вредни емисии –
няма регистрирани производства за вредни емисии; Изградени 8 нови
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иновативни производства;
• Бр.открити производства, отделящи вредни емисии - няма;
• Подобрена енергийна ефективност на сградния фонд – 3,7% или 1428
жилища с подобрена енергийна ефективност;
• Изградена ВиК мрежа в л.м.- 15 027 л.м. в зона А и Б ;
• Обем преработени отпадни води – 1 000 куб.м./месец;

Равенство между половете и равни възможности
• Зона за въздействие с преобладаващ социален
характер – всички приоритети;
• Зона за публични функции с висока
обществена значимост – всички приоритети;
• Зона за въздействие с потенциал за
икономическо развитие – всички приоритети;
• Група „Хоризонтални проекти“;
• Група „Функционални връзки“.

• Разделно събиране на отпадъците (Бр.съдове, Количество събрани
отпадъци) – контейнери 97, бобри 1955, еднофамилни кофи 7036 броя;
отчетени количества отпадъци през 2020 г.: събрани общо 25331,58 т.;
депонирани 13534,9; оползотворени и рециклирани 4973,44 т.; разделни 292,84
т.
• Степен на преработка на ТБО (въведени нови технологии, обем
рециклирани отпадъци и др.) – 32 организации са регистрирани в
РИОСВ за извършване на дейности с отпадъци;
• Подобрена информираност – бр.информационни материали – материали
по 69 проекта с бенефициент община;
• Подобрена екологична култура – бр.обучителни инициативи – 23 броя
проекта от кампания „За чиста околна среда“ на ПУДООС към МОСВ;
• Бр.жени, включени в управлението на ИПГВР – 6 от общо 7 души;
• Бр. жени (роми, младежи), ръководители на проекти – 23 жени
ръководители, в т.ч. 4 проекта, управлявани от младежи ( 1 лице, ръководител
на 4 проекта);
• Бр.жени, бенефициенти по проектите на ИПГВР - 826 жени, включени в
проекти на Об.Казанлък по ОПРЧР и ОПНОИР
• Бр. роми, бенефициенти по проектите на ИПГВР - 228 лица, включени в
проекти на Община Казанлък по ОПРЧР и ОПНОИР;
• Бр. млади хора, бенефициенти по проектите на ИПГВР - 305 лица,
включени в проекти на Община Казанлък по ОПРЧР и ОПНОИР;
• Бр. хора с увреждания, бенефициенти по проектите на ИПГВР – 699
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Осигуряване на информация и
публичност
• Зона за въздействие с преобладаващ социален
характер – всички приоритети;
• Зона за публични функции с висока
обществена значимост – всички приоритети;
• Зона за въздействие с потенциал за
икономическо развитие – всички приоритети.
• Група „Хоризонтални проекти“
• Група „Функционални връзки“

лица, включени в проекти на Община Казанлък по ОПРЧР и ОПНОИР;
• Подобрен достъп до услуги (бр. нови е-услуги) – 140 нови електронни
административни услуги;
• Достъпна среда (бр.обществени сгради с достъп за хора с увреждания) - 18 обекта, вкл. ДЦДУ, ДЦПЛРФДТС, ДЦДТМУТС, общ.админ., Дан.служба,
Мл.дом, Каз.тр.г-ца; г-ца Шушманец, Музей на розата, ИМ Искра, 3 ДГ, 5 уща

• Бр.изградени информационни центрове – 5 (Дигитален център към ИМ
Искра; Културен център в Алиолова къща; Младежки дом; Учебнопроизводствен и изследователски център с акредитирани лаборатории за
изпитания към М+С Хидравлик, Гише на АГКК);
• Бр.публикации в медиите и на интернет страниците – повече от 140;
• Бр.изградени ПЧП - няма;
• Бр.привлечени НПО за реализиране на конкретните проекти, включени в
ИПГВР – 12 проекта в партньорство с други общини, НПО, бизнес, музеи,
училища, детски градини;
• Бр.реализирани информационни събития – 40 пресконференции по
проекти,
• Бр.реализирани образователни инициативи – 29, в т.ч. 23 по Чиста
околна среда към ПУДООС+ 6 проект по ОПНОИР;
• Бр.обществени обсъждания – 20 обществени обсъждания на ИПГВР в
различни форми (фокус групи, работни групи, експертни форуми, общински
съвет, публични обсъждания, анкети, ИЕСУТ);
• Бр. изградени смесени работни групи – общо 8, в т.ч.: 5 работни групи (в
т.ч. 4 за разработване и допълнение и 1 за изпълнение на ИПГВР); 1 фокус
група, 1 експертен форум; 1 ОЕСУТ;
• Бр изработени рекламни и информационни материали – минимум 69
информационни и рекламни материали по реализирани проекти;
• Бр.проведени анкети – 59 анкети, в т.ч. 5 годишни анкети за
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удовлетвореност на гражданите от работата на администрацията; 40 месечни
анкети за удовлетвореност по проект по ОПХОМП; 3 анкети за подготовка на
ПИРО 21-27;. 7 анкети за спортист на годината; 1 анкета на ДБТ към бизнеса
относно необходими кадри; 2 анкети на местната власт до гражданите относно
символи и визитна картичка на общината и 1 анкета сред медицински
персонал относно COVID-19
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IV.

Преглед на постигнатия напредък в изпълнението на плана като цяло и
информация за степента на постигане на стратегията, приоритетите и
целите на плана.

Стратегията, приоритетите и целите на Интегрирания план за градско възстановяване и
развитие на Община Казанлък за периода 2014 – 2020 са постигнати чрез изпълнение на
проекти от Програмата за реализация. В периода 2014-2020 са изпълнени проекти с
финансиране от различни източници - оперативни програми, бюджет на Община
Казанлък, републикански бюджет, други източници.
Голям принос за изпълнение на стратегията има Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014-2020. По Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“
ОПРР финансира изпълнение на проекти по процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие“.
С Решение № РД-02-36-270 от 29.03.2016 година Ръководителят на Управляващия орган
на ОПРР одобри Инвестиционната програма на Община Казанлък 2014-2020 и подписа
Споразумение за изпълнението й на стойност 19 658 031,68 лева., 100%-ва безвъзмездна
финансова помощ, със срок за реализация до 31.12.2023 година.
Всички проекти, включени в Инвестиционната програма са заложени в ИПГВР на град
Казанлък

2014-2020

г.

Към

момента

на

финалното

отчитане

бюджетът

на

Инвестиционната програма на Община Казанлък е напълно договорен за реализация на
пет проекта, два от които са приключили и три са в процес на изпълнение.
Финансираните проекти включват обекти от зоните за въздействие, от група
„Хоризонтални проекти“ и от група „Функционални връзки“ от ИПГВР на Община
Казанлък.
Всяка от зоните за въздействие има изведени приоритети и специфични цели. За
постигането им са планирани конкретни проекти в Програмата за реализация на плана.

ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР (ЗВ А):
Зоната с преобладаващ социален характер е с изведени приоритети и цели, както
следва:
Първи приоритет А1: Модернизиране и ревитализиране на общественото
пространство. Специфична цел: Доизграждане, модернизиране и поддържане на
инженерно-техническа инфраструктура, подобряване качеството на живот основано на
екологични стандарти, обновяване на градската зелена среда и подобряване на условията
за отдих на жителите в кв. „Капитан Петко войвода”, кв. „Зорница”, кв. „Павльов мост” и
Ромския квартал.
За постигане на поставените цели по този приоритет в Матрицата-бюджет са
включени шест приоритетни проекта:
Номер в
ИПГВР

Наименование на проекта

Планиран
бюджет

Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна
мрежа, включително въвеждане на енергоспестяващо
А1.1.1.1

улично осветление; Ревизия и ремонт на подземна

8 239 662,00 лв.

инфраструктура; Проектиране на нови улици; Изграждане
на видеонаблюдение на възлови точки;
Изграждане на улици с техническа инфраструктура:
- Ул. „Толиати” от о.т. 7750 до о.т.7755 (от ул.”Кап.Петко
Войвода” до бл.№48); (обект № 17 в списъка по сх.5-02 ТП)
- Ул.”Верия” – от о.т.7522до о.т.7803 (от ул.”Кремона” до
ул.”Толиати”, западно от бл. №39, 40 и 41); (обект № 22 в
А3.1.1.19.

списъка по схема 5-02 ТП)
- Ул.”Сент Ерблен” – от о.т.7751 до о.т 8018 (от ул.”Кремона

3 096 260,00 лв.

до ул.Толиати”, източно от бл.20,24,25 и 27); (обект № 21 в
списъка по схема 5-02 ТП)
- Ул.”Фукояма” – от о.т.7816 до о.т.8016 (от ул.”Кремона”/
до бл. №46 до бул.”Ал.Батемберг”); (обект № 23 в списъка
по схема 5-02 ТП)
31

Благоустрояване на междублоково пространство в
А1.1.1.2.

централната част на Ромския квартал, в района около

184 081,00 лв.

магазина
Цялостно изграждане на Парк за отдих и развлечения в
комплекс ж.к. Изток, включващо спортна площадка и др.;
А1.1.1.3.

Изграждане/рехабилитиране на подземната техническа

576 549,00 лв.

инфраструктура, енергоспестяващо осветление и
видеонаблюдение;
А1.1.1.4.

Благоустрояване на междублокови пространства

1 058 339,00 лв.

Цялостно изграждане на парк с алеи, детски и спортни
площадки, градинско обзавеждане, енергоспестяващо
осветление, поливна система, изграждане/рехабилитиране на
А1.1.1.7.

подземната техническа инфраструктура и видеонаблюдение

1 299 586,98 лв.

- УПИ I, кв.373- (местонахождение – ж.к. Изток, между
ул.Сент Ерблен, ул.Верия, ул. Толиати и ул. Кремона);
(обект № 5 в списъка по схема 5-02 ТП);

Изпълнение и постигнато по приоритет А1:
Два приоритетни проекта са включени в матрицата-бюджет за да допринесат

за

подобряване на пътната инфраструктура в Зоната за въздействие:
Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа,
1.

А1.1.1.1

включително въвеждане на енергоспестяващо улично осветление;
Ревизия и ремонт на подземна инфраструктура; Проектиране на
нови улици; Изграждане на видеонаблюдение на възлови точки;
Изграждане на улици с техническа инфраструктура:
- Ул. „Толиати” от о.т. 7750 до о.т.7755 (от ул.”Кап.Петко
Войвода” до бл.№48); (обект № 17 в списъка по схема 5-02 ТП)

2

А3.1.1.19. - Ул.”Верия” – от о.т.7522до о.т.7803 (от ул.”Кремона” до
ул.”Толиати”, западно от бл. №39, 40 и 41); (обект № 22 в
списъка по схема 5-02 ТП)
- Ул.”Сент Ерблен” – от о.т.7751 до о.т 8018 (от ул.”Кремона до
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ул.Толиати”, източно от бл.20,24,25 и 27); (обект № 21 в
списъка по схема 5-02 ТП)
- Ул.”Фукояма” – от о.т.7816 до о.т.8016 (от ул.”Кремона”/ до
бл. №46 до бул.”Ал.Батемберг”); (обект № 23 в списъка по
схема 5-02 ТП)

Голям принос на постигане целите на приоритета има изпълненият Проект
„Обновяване на градската среда в град Казанлък“, който допринася както за
изпълнение на приоритетните проекта от Зоната със социален характер (А1.1.1.1;
А3.1.1.19; А1.1.1.4), така също и за изпълнение на други проекти и проектни идеи от
ИПГВР, които не са планирани в матрицата-бюджет, като:
•

п.А1.1.1.6.

инфраструктура

Изграждане/рехабилитиране
и

въвеждане

на

на

подземната

енергоспестяващо

техническа

осветление

за

междублоковите пространства в проекти А1.1.1.2 и А1.1.1.4;
• п.А1.1.1.9. Подобряване на системите за събиране на битови отпадъци.
Проектът е финансиран по Пр.ос 1 на ОПРР, в размер на 5 655 048,59 лв., 100%
БФП в т.ч. за реконструкция на четири улици (ул.Кремона, ул.Капитан Петко Войвода,
ул.Верия и ул.Сент Ерблен) на стойност 2 737 941,99 лв. Рехабилитираните площи са 69
148,12 кв.м. в т.ч. реконструирани улични платна – общо 22 270 кв. м. (6290 кв. м на
улица „Капитан Петко Войвода“; 3144 кв.м. на улица „Верия“; 2282 кв.м. на улица „Сент
Ерблен“; 10 554 кв.м. на улица „Кремона“). Подменени са и са поставени нови бордюри
общо 7 267 кв. м. (2524 л м на улица „Капитан Петко Войвода“; 1125 м. на улица
„Верия“; 893 м на улица „Сент Ерблен“; 2725 м на улица „Кремона“). Коригирано е
нивото

на

съществуващи

ревизионни

шахти,

съществуващи

дъждоприемни

отводнителни улеи и решетки в уличното платно (72 бр. на улица „Капитан Петко
Войвода“; 33 бр. на улица „Верия“; 29 бр. на улица „Сент Ерблен“; 43 бр. на улица
„Кремона“). Положена е нова тротоарна настилка с оформени понижени, тротоари за
създаване на достъпна среда, включително за хора с увреждания – общо 9379,6 кв. м.
(3833,96 кв.м на ул. „Капитан Петко Войвода“; 1256,35 кв.м на ул.„Верия“; 759,05 кв. м
на ул. „Сент Ерблен“; 3833,96 кв. м на ул.„Кремона“). Положена е хоризонтална
маркировка

и

вертикалната

сигнализация

на

улиците.

Изградено

е

ново

енергоспестяващо улично осветление – общо 108 броя (38 броя осветителни тела на
улица „Капитан Петко Войвода“, 2 бр.- 10 м и 18- 4 м; 10 броя осветителни тела на улица
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„Верия“, 8 броя 10м и 2 броя 4 м; 9 броя осветителни тела на улица „Сент Ерблен“; 51
броя осветителни тела на улица „Кремона“, 19 бр 10м и 17 бр 4 м). Реконструирани и
изградени са прилежащи зелени зони с нови дървестни видове растения.
По проекта са изградени Две Зони за отдих, в обхвата на които е реконструирана
вътрешноквартална улична мрежа с площ 7662 кв.м и 3159 кв.м. тротоари, Оформени
са джобове за контейнери; Поставени са общо 128 брой антипаркинг елементи.
Изградени са 4 открити паркинга с безплатен достъп с общо 49 паркоместа, вкл. 9
паркоместа за хора с увреждания. Изградена е достъпна архитектурна среда с бетонова
рампа за хора с увреждания. Монтирана е система за видеонаблюдение с PTZ камери и
шкаф за активно и пасивно оборудване в Зона 2. Изградено е енергоспестяващо улично
осветление към две зони за отдих: (за Зона 1 – 16 броя LЕD осветителни тела и 16
броя нови 8 м. стълбове;

За Зона 2 – 18 броя LЕD осветителни тела и 18 броя нови 8

м. стълбове). Изградена и оборудвана е Спортна площадка за фитнес на открито в Зона 2
(въздушна разходка, крос-тренажор, лежанка и колело, двустранна успоредка, колело за
упражнения и диск за упражняване на кръста). Положена е настилка на фитнес на
открито – 85,30 кв. м. Изградени са Площадки за спортни дейности в Зона 2 – 3 броя
маси за шах с две пейки, 3 броя тенис на маси и скейт съоръжение. Изградено е
спортно игрище с LЕD осветителни тела в Зона 2 и настилка на игралното поле – 608
кв. м.
По проекта са изградени Комбинирани детски площадки – общо 4 броя. В Зона 1 е
изградена ЕДНА детска площадка за деца от 3 до 12 г. и за деца до 3 години с
придружител със 71, 28 кв.м. положена ударопоглъщаща настилка. В Зона 2 са
изградени ДВЕ детски площадки - за деца от 3 до 12 г. и за деца до 3 години с
придружител, а ЕДНА детска площадки - за деца от 3 до 12 г. Положена е
ударопоглъщаща настилка на трите детски площадки в Зона 2 с площ 262,93 кв.м.;
Доставено и монтирано е комбинирано съоръжение, достъпно за деца с ограничени
двигателни функции. Площадките са сертифицирани от външен контролен орган.
В района на блок 23 и обновените пространства е изградено видеонаблюдение чрез 3
броя камери, записващи

локално. В периода 2014-2020 г. се поддържа и развива

система за видеонаблюдение на ключовите обществени места с финансиране от бюджета
на Община Казанлък Поддържа се видеонаблюдението на възлови кръстовища чрез 8
броя камери.
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През 2019 г. системата е разширена. Включени са нови зони на видеонаблюдение с нови
34 бр.камери, 1 компютър, 4 телевизора 43 инча, 5 от камерите са монтирани на изходвходите на града с възможност за запис на регистрационни номера. Други 29 броя
камери са монтирани в района на кв.Ромски, вкл. бул.“Княз Александър Батенберг“,
ул.“Чаталджа“ и др.възлови участъка в района на кв.Ромски. Зоните за видеонаблюдение
се следят едновременно от Община Казанлък и от РУ–Казанлък. Стойността на
инвестицията през годината е 37 хил. лв.
В периода 2018 -2020 г. е разширено видеонаблюдението в централна градска част и
възлови кръстовища със 7 бр. нови камери, разположени в парк Обединена Европа.
Изпълнен е ремонт на помещения в Център за видеонаблюдение - с общо 12 монитора, в
т.ч. 4 бр. по 43 инча за наблюдение на кв.Ромски; 4 бр. по 50 инча с мощен компютър за
наблюдение на парк Розариум, лесопарк Тюлбе, сградата на Младежки дом; спортните
обекти в района на Младежки дом. Чрез текуща поддръжка през периода е осигурена
устойчивост на мрежата за видеонаблюдение към парк Розариум, лесопарк Тюлбе,
Младежки дом, спортните обекти зад Младежки дом. На спортна площадка на
ул.“Бузлуджа“ е монтирано записващо устройство към системата за видеонаблюдение.
През 2017 г. в зона КИАЦО видеонаблюдението е обновено с 6 броя камери от по-висок
клас. Подменени са 8 броя камери с нови, от по-висок клас, за наблюдение на парк
Тюлбе в района на скулптура Мечката и 6 броя – на скейтборд площадка и катерачна
стена зад Младежки дом. През 2020 г. е монтирана допълнителна трета камера за
наблюдение сградата на Младежки дом.
Благоустрояване
3

А1.1.1.2.

на

междублоково

пространство

в

централната част на Ромския квартал, в района около
магазина

По Проекта

са изпълнени няколко

дейности. В отчетния период са реализирани

дейности по освобождаване на междублоковото пространство от реализирано незаконно
строителство, вкл. през месец юли 2020 година.
Засилено е видеонаблюдението в района след проведена през 2018 година Национална
среща на тема: „Обществен ред и сигурност“. Работи се с ромските общности от града и
региона в посока обхващане на децата за образование и повече усилия за намиране на
адекватни партньори сред ромите за по-добра комуникация между тях и институциите.
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По Националната програма за внедряване на мерки по енергийна ефективност на
Министерството на регионалното развитие и благоустройство са изпълнени мерки за
укрепване на сградата и за енергийна ефективност на блок Кармен № 41-43 в ромския
квартал.
Цялостно изграждане на Парк за отдих и развлечения в комплекс
ж.к.
А1.1.1.3.

4

Изток,

включващо

Изграждане/рехабилитиране
инфраструктура,

спортна
на

площадка

подземната

енергоспестяващо

и

др.;

техническа

осветление

и

видеонаблюдение;

За реализация на проекта е изготвен пълен инвестиционен проект (обект Парк 2 от
проект за техническа помощ, финансиран от ОПРР 2007-2013). В отчетния период се
търси финансиране за изпълнението.
5

А1.1.1.4.

Благоустрояване на междублокови пространства

Проектът е реализиран в рамките на Проект „Обновяване на градската среда в град
Казанлък“, финансиран по Пр.ос 1 на ОПРР, с общ бюджет от 5 655 048,59 лв., в т.ч. са
благоустроени две междублокови пространства на стойност 2 420 269,93 лв. (за Зона 1 –
863 422,58 лв. с ДДС и за Зона 2 – 1 556 847,35 лв. с ДДС). Изградени са Две Зони за
отдих с обща площ 46 878,12 кв.м., в т.ч. 7662 кв.м вътрешноквартална улична мрежа,
6443 кв.м пешеходни алеи, 3159 кв.м. тротоари, 6217 л.м. подменени и изградени нови
бордюри; Оформени джобове за контейнери; Изградена достъпна архитектурна среда с
бетонова рампа за хора с увреждания; Изградено парково осветление (За Зона 1 – 56
броя LЕD осветителни тела и 56 броя нови 4 м. стълбове; За Зона 2 – 52броя LЕD
осветителни тела и 52 броя нови 4 м. стълбове; LЕD осветителни тела на спортното
игрище в Зона 2); Изградени зелени площи с нови дървесни видове, храсти подходящи за
жив плет; 4600 кв.м затревени площи с тревна смес в Зона 2 и 5000 кв. м - Зона 1;
Поставени са общо 12 дървени перголи с пейки и 63 пейки за отдих в двете Зони;
Изградени автоматизирани поливни системи с модулно управление; в Зона 1 е монтиран
подземен резервоар с обем 6,5 куб.м. с потопяема помпа; в Зона 2 е монтиран подземен
резервоар с обем 10 куб.м. с потопяема помпа.
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През 2020 година Общински съвет – Казанлък одобри Програмата на Община Казанлък
за облагородяване на междублоковите пространства. Програмата цели да направи
средата в жилищните квартали по-привлекателна, по-социална и по-безопасна като бъдат
разчистени зелените площи от сегашните ламаринени гаражи, които загрозяват облика
на града. Допустими дейности за благоустрояване са изграждане на паркинг, зона за
спорт, зона за отдих и озеленяване, детски кът, др.

Цялостно изграждане на парк с алеи, детски и спортни площадки,
градинско обзавеждане, енергоспестяващо осветление, поливна
6

А1.1.1.7.

система, изграждане/рехабилитиране на подземната техническа
инфраструктура

и

видеонаблюдение

-

УПИ

I,

кв.373-

(местонахождение – ж.к. Изток, между ул.Сент Ерблен, ул.Верия, ул.
Толиати и ул. Кремона); (обект № 5 в списъка по схема 5-02 ТП);

За реализация на проекта е изготвен пълен инвестиционен проект (обект Парк 1 от
проект за техническа помощ, финансиран от ОПРР 2007-2013). В отчетния период се
търси финансиране за изпълнението. С финансиране от бюджета на Община Казанлък е
поддържана зелената площ чрез почистване и косене. Монтирани са няколко пейки и
кошчета за смет.
В отчетния период с финансиране от бюджета на Община Казанлък и републиканския
бюджет са изпълнени значителен брой проекти, допринасящи за постигане целите на
приоритет А1 за Зоната за въздействие със социален характер. На етап финално отчитане
на ИПГВР проектите са включени в Матрицата-бюджет като допълващи проекти към
приоритет А1, вкл. проект очакващи финансиране от ФМ на ЕИП. Такива проекти са:
А1.допълващ
проект 1
А1.допълващ
проект 2
А1.допълващ
проект 3

към А1.1.1.1.

Реконструкция на ул. "Толиати" с площ 3844 кв.м.
Асфалтиране на ул. "Маня и Матей Икономови" от ул.

към А1.1.1.1.

"Петьо Ганин" на север до бл. 14 - ж.к. "Изток", 1100
кв.м.

към А1.1.1.1.

Асфалтиране на ул. "Фокуяма" до бл. 31, ж.к. "Изток",
2550 кв.м.
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А1.допълващ
проект 4
А1.допълващ
проект 5

Изготвяне на инвестиционен проект за нова светофарна
към А1.1.1.1.

уредба на кръстовището между бул. "Александър
Батенберг" и ул. "Чаталджа"

към А1.1.1.1.

Изграждане на светофарна уредба на кръстовището
между бул. "Александър Батенберг" и ул. "Чаталджа"
"Рехабилитация и модернизация на системата за външно
изкуствено осветление на Община Казанлък" към
Финансов механизъм на Европейското икономическо

А1.допълващ
проект 6

пространство 2014-2021 Програма “Възобновяема
към А1.1.1.1.

енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”,
Процедура за подбор на проектни предложения
„Рехабилитация и модернизация на общинска
инфраструктура“. Проектът обхваща територии и от
трите зони за въздействие. Проектът е на етап оценка.

А1.допълващ
проект 7
А1.допълващ
проект 8
А1.допълващ
проект 9
А1.допълващ
проект 10
А1.допълващ
проект 11
А1.допълващ
проект 12
А1.допълващ
проект 13
А1.допълващ
проект 14

към А1.1.1.4.

към А1.1.1.4.

към А1.1.1.4.

към А1.1.1.4.

към А1.1.1.4.

към А1.1.1.4.

към А1.1.1.4.

към А1.1.1.4.

Асфалтиране на пространството около бл. 2 и бл. 7, кв.
"Изток", 1150 кв.м. след смяна на водопровод
Изграждане на алея зад бл. 39, кв. "Изток", 900 кв.м.
Ремонт на алея до бл. 11, ж.к. "Изток" и алея до бл. 12,
ж.к. "Изток", 645 кв.м.
Асфалтиране на алея западно от бл. 74, ж.к "Изток", 600
кв.м.
Асфалтиране на алея до бл. 30, ж.к. "Изток", 1625 кв.м.
Асфалтиране на алея от улица "Кремона" на север и алея
зад бл. 45, ж.к. "Изток", 2960 кв.м.
Асфалтиране на алея западно от парк на ул. "Петьо
Ганин", ж.к. "Изток", 770 кв. м.
Асфалтиране на алея северно от бл. 72, ж.к. "Изток", 1000
кв.м.
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А1.допълващ
проект 15
А1.допълващ
проект 16
А1.допълващ
проект 17
А1.допълващ
проект 18
А1.допълващ
проект 19

към А1.1.1.4.

към А1.1.1.4.

към А1.1.1.4.

Асфалтиране на алея източно от бл. 8, бл. 9, бл. 10, ж.к.
"Изток, 700 кв. м.
Асфалтиране на алеи - ж.к. "Изток", бл. 33 и между бл.33
и бл. 35, 2100 кв.м.
Асфалтиране на алеи ж.к. "Изток", бл. 14 след ВиК, 1170
кв.м.
Залесяване на новоизграден парк, намиращ се при

към А1.1.1.4.

между-блоковото пространство в ж.к. "Изток" между бл.
39 и бл.47

към А1.1.1.4.

Залесяване на междуплокови пространства в ж.к. "Изток"
между бл. 39, бл. 44, бл. 45, бл. 47.
Реконструкция на водопровод в ж.к. "Изток" по ул.

А1.допълващ
проект 20

към А1.1.1.5. и "Кремона", ул "Верия", ул. "Кап. Петко Войвода", ул.
А1.1.1.6.

"Сент Ерблен" и др. преди цялостно изграждане на
паркове и улици в квартала - обща дължина 2300 л.м.

Общата стойност на изпълнените допълващи проекти по Приоритет А1 е в размер
2 793 200,45 лв., от които:
-

от бюджета на Община Казанлък – 860 058,02 лв. (допълващи проект А1.1.1.1 –
379 877,15 лв. и допълващи проект А1.1.1.4 – 480 180,87 лв.);

-

От републиканския бюджет

– 759 648,44 лв., допълващи проекти А1.1.1.5 и

А1.1.1.6 за реконструкция на водопровод.
-

Очакващи финансиране от ФМ на ЕИП – 1 173 493,99 лв.

Втори приоритет А2: Увеличаване на енергийната ефективност на сградния
фонд. Специфична цел: Увеличаване на енергийната ефективност на сградния фонд,
намаляване на разхода на енергийни ресурси и въвеждане на модерни инсталации за
енергийна независимост на жилищните сгради (насърчаване на пасивното строителство).
За постигане на поставените цели по този приоритет в Матрицата-бюджет са
включени два приоритетни проекта:
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Номер в

Наименование на проекта

ИПГВР

Планиран бюджет

Цялостен ремонт на детски градини - № 1, 11 и 22, в това
А2.1.1.1.

число

подобряване на енергийната ефективност и

1 726 790,00 лв.

благоустрояване на прилежащия терен
Цялостен ремонт на Дом за стари хора № 1, в това число
А2.1.1.2.

подобряване

на

енергийната

ефективност

и

844 407,00 лв.

благоустрояване на прилежащия терен

Изпълнено и постигнато по приоритет А2:
Цялостен ремонт на детски градини - № 1, 11 и 22, в това число

1
А2.1.1.1.

подобряване на енергийната ефективност и благоустрояване на
прилежащия терен

Приоритетния проект е напълно реализиран в рамките на проект „Обновяване на
образователна инфраструктура в Община Казанлък“, Финансиран по Решение №
РД-02-36-1054/26.09.2017
Административен

г.

договор

на
№

Ръководителя

на

УО

на

BG16RFOP001-1.024-0002-С01

ОПРР
от

и

сключен

04.10.2017

г.

продължителност – 26 месеца; период на изпълнение: 04.10.2017 – 04.12.2019 г., с
бюджет в размер на 9 504 532,06 лв., 100% БФП,

от които 5 572 956,21 лв. за

реконструкция и обзавеждане на трите детски градини от Зона за въздействие „А“ с
преобладаващ социален характер, (планирани в проект А2.1.1.1.) и 3 931 575,85 лв. за
реконструкция на пет основни училища от функционалните връзки, определени в
ИПГВР в пет населени места на територията на община Казанлък.
В трите детски градини са изпълнени всички мерки за енергийна ефективност, изведени
при обследване на всяка сграда, като топлоизолиране на стени, подмяна на дограма,
топлоизолиране на покрив, подмяна на отопление, подмяна на осветление, монтаж на
слънчеви колектори.
В сградата на ДГ № 1 след изпълнение на избрания пакет ЕСМ е постигнат клас „В“ с
енергопотребление от 108 kWh/m2 при отчетен клас „D“ преди изпълнението на СМР.
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Извършена е реконструкция на 1805 кв.м. РЗП. Постигната е количество на спестени
емисии CO2 от 38,9 t/год.
В сградата на ДГ № 11 с РЗП 1575 м2 е изпълнен пакет от ЕСМ за промяна в
енергоспестяващия клас от „Е“ на „В“ с енергопотребление 87 kWh/m2. Спестените
емисии СО2 за пакета от ЕСМ е 52,16 t/год.
В сградата на ДГ № 15 (бивша № 22) с РЗП 2363 кв.м. е изпълнен пакет от ЕСМ, с който
енергопотреблението е изменено от клас „G“ на клас „В“ с енергопотребление от 77
kWh/m2 Спестените емисии CO2 е 91,07 t/год.
Изпълнена е цялостна реконструкция на трите сгради и прилежащото им дворно
пространство. Доставено и обновено е оборудването и обзавеждането на детските
институции, включително са обновени и изградени детски площадки за отдих, спорт и
игри в дворните пространства.
Капацитетът на подпомогнатите детски заведения е 532 лица.

2

А2.1.1.2.

Цялостен ремонт на Дом за стари хора № 1, в това число подобряване
на енергийната ефективност и благоустрояване на прилежащия терен

През 2019 г. е разработен проект "Осигуряване на достъпна среда в сградата на Дом за
стари хора, гр. Казанлък, ул. "Петьо Ганин" № 52 ", за финансиране от Министерство на
труда и социалната политика, Проект "Красива България" на обща стойност 119 992,06
лв., от които 101 993,25 лв. безвъзмездна помощ. Проектът не е финансиран и не е
изпълнен.
В рамките на проект "Закупуване на обзавеждане за спални помещения на Дом за стари
хора, ул. "Петьо Ганин" № 52“ към Фонд "Социална закрила" са изпълнени строителни
дейности и е осигурена достъпна среда към партерния етаж на сградата и е подменена
настилката от плочки на площ от 140 кв.м. от прилежащото дворно пространство.

Изпълнени други проекти по приоритета:
В отчетния период с финансиране от републиканския бюджет по Национална програма
за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на град
Казанлък са санирани общо 19 сгради с 1329 жилища, РЗП 116 963,19 кв.м. на обща
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стойност 16 963 011,66 лв. Пет от санираните сгради (блокове 11, 12, 25 и 73 в ж.к
"Изток" и блок Кармен на ул. Илинден 41-43) с общо 408 жилища и РЗП 40 376,94 кв.м.
са в териториалния обхват на Зоната за въздействие със социален характер и допринасят
за изпълнение на приоритет А2. Инвестицията по санирането на петте сгради е на обща
стойност 5 936 094,28 лв. Проектите са включени в Матрицата-бюджет на ИПГВР като
допълващи проекти към приоритет А2 и съответно към група „Хоризонтални проекти“.
По проект „Енергийно обновяване на българските домове“, финансиран по Оперативна
програма „Регионално развитие“ 2007-2013 са санирани две сгради на територията на
град Казанлък с общо 99 жилища, една от които с 39 жилища е на територията на Зоната
с преобладаващо социален характер.
В периода 2018-2020 са изпълнени два проекта с финансиране от Национален
доверителен екофонд по Инвестиционна програма за климата в рамките на които са
доставени два изцяло електрически бордави самосвала от категория L7e, единият с
надстройка за поливане и пръскане в помощ дейността на Общинско предприятие
„Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“ при Община Казанлък. В
допълнение с финансиране от бюджета на Община Казанлък е закупена изцяло
електрическа машина за събиране на листа. Общата стойност на инвестицията е 159
130,00 лв., вкл. Безвъзмездна финансова помощ в размер на 41 760 лв.
Изпълнените проекти са включени в матрицата –бюджет като допълващи.

Трети приоритет А3: Подобряване на обществените услуги и социалната
интеграция на групите намиращи се в неравностойно положение. Специфична цел:
Подобряване достъпа до обществени услуги и намаляване на административната тежест;
подобряване на здравната и социална инфраструктура за осигуряване на качествени и
достъпни услуги; превенция на риска от социално изключване и интеграция на
маргинални групи.

За постигане на поставените цели по приоритет А3 в Матрицата-бюджет са
включени осем приоритетни проекта:
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Номер в

Наименование на проекта

ИПГВР
А3.1.1.1.

Изграждане на социални жилища за маргинализирани
групи

Планиран
бюджет
1 637 196,00 лв.

Изграждане на многофункционален комплекс за
А3.1.1.2.

административни услуги, култура и спорт; изграждане на

4 265 427,00 лв.

видеонаблюдение (в центъра на ЖК”Изток”)
А3.1.1.3.

Създаване на Център за интеграция и услуги;

73 900,00 лв.

А3.1.1.4.

Изграждане на център за временно настаняване;

444 461,00 лв.

А3.1.1.8.

Устойчив център за временно настаняване (ММ)

206 900,00 лв.

Център за временно настаняване на бездомни хора
А3.1.1.22. поземлен имот с площ 2907 кв.м., идентификатор

850 000,00 лв.

35167.505.52; кв.389, УПИ XXIV-86, гр.Казанлък
Социални жилища, гр.Казанлък
А3.1.1.23. поземлен имот с площ 2907 кв.м., идентификатор

400 000,00 лв.

35167.505.52; кв.389, УПИ XXIV-86
Изграждане на Социални жилища
- четирифамилна жилищна сграда в УПИ XXII-8, кв. 309,
ул. „Козлодуй“ №10, гр. Казанлък в границите на Зона за
въздействие В с потенциал за икономическо развитие от
А3.1.1.24.

ИПГВР на гр. Казанлък.
- три двуфамилни жилищни сгради в УПИ VII-18, кв. 385,

1 261 542,19 лв.

УПИ III-19, кв. 385, УПИ VII-6, кв. 384, ул. „Петьо
Ганин“, гр. Казанлък; в жк „Изток“ на ул. „Петьо Ганин“,
в границите на Зона за въздействие А с преобладаващ
социален характер от ИПГВР на гр. Казанлък.

Проект А3.1.1.19 е включен в отчета към Приоритет А1 предвид на това, че цел на
проекта е изграждане на техническа инфраструктура.
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Изпълнено и постигнато по приоритет А3:
В процеса на актуализация на ИПГВР през 2018 и 2019 г. по този приоритет към
първоначално планираният проект за изграждане на социални жилища са допълнени две
проектни

идеи

с

цел

намиране

на

по-добро

решение

за

интегриране

на

маргинализираните групи в общността.
1

А3.1.1.1.

2

А3.1.1.23.

Изграждане на социални жилища за маргинализирани групи
Социални жилища, гр.Казанлък поземлен имот с площ 2907 кв.м.,
идентификатор 35167.505.52; кв.389, УПИ XXIV-86
Изграждане

на

Социални

жилища

- четирифамилна жилищна сграда в УПИ XXII-8, кв. 309, ул.
„Козлодуй“ №10, гр. Казанлък в границите на Зона за въздействие В с
3

А3.1.1.24.

потенциал за икономическо развитие от ИПГВР на гр. Казанлък.
- три двуфамилни жилищни сгради в УПИ VII-18, кв. 385, УПИ III-19,
кв. 385, УПИ VII-6, кв. 384, ул. „Петьо Ганин“, гр. Казанлък; в жк
„Изток“ на ул. „Петьо Ганин“, в границите на Зона за въздействие А с
преобладаващ социален характер от ИПГВР на гр. Казанлък.

От включените три проектни идеи за изграждане на социални жилища на
територията на град Казанлък финансиране е осигурено за проект А3.1.1.24.
„Изграждане на социални жилища“ на стойност 1 288 120,55 лв., финансиран от
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 по приоритетна ос 1. Проектът е в
процес на изпълнение с продължителност 24 месеца в периода 30.06.2020 г. до
30.06.2022 г. Към края на проекта ще бъдат построени, оборудвани и обзаведени 10 броя
нови социални жилища за общо 40 души от маргинализирани групи, включително роми.
Шест от социалните жилища се изграждат на територията на Зоната със социален
характер (ул. „Петьо Ганин) и четири социални жилища – на територията на Зоната с
потенциал за икономическо развитие (ул.“Козлодуй“).
Изграждане
4

А3.1.1.2.

на

многофункционален

комплекс

за

административни услуги, култура и спорт; изграждане на
видеонаблюдение (в центъра на ЖК”Изток”)
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От 2014 г. на сайта на община Казанлък - рубрика "Електронни услуги" е създадена
адекватна и реална система за обратна връзка, чрез подаване на сигнали, мнения и
препоръки. Въведено е комплексно административно обслужване, при което се спазва
принципът на служебното начало за набавяне на информация и документи с цел
облекчаване на гражданите, както и използването на различни канали за достъп до
предоставяните административни услуги. От 2018 г. електроните услуги на Дирекция
„Местни приходи“ дават дистанционен достъп на всички данъчно задължени лица да
правят проверки на цялостния данъчен статус на съответното лице - задължения за
текуща година, непогасени задължения за предходни години, последни плащания по
дати, справка за декларирани имоти и превозни средства.
В програмния период 2014-2020 е развита системата от услуги за подобряване на
административното обслужване на гражданите и фирмите чрез развитие на електронните
административни услуги. Община Казанлък въведе система за сигурно електронно
връчване, портал за електронно плащане, система електронен обмен на съобщения,
единен модул за заявяване, заплащане и предоставвяне на електронни услуги, портал за
отворени данни. Община Казанлък предоставя възможност на гражданите и бизнеса да
плащат задълженията си за местни данъци и такси чрез изпълзване на ПИК, издаден от
НАП.
Община

Казанлък

предоставя

на

граждани

и

фирми

140

нови

електроони

административни услуги чрез присъединяване към Единния модул за заявяване,
заплащане и предоставяне на електронни административни услуги.
През 2014 година е приета Наредбата № 11 за насърчаване на инвестициите с общинско
значение и издаване на сертификати клас „В”, в която са заложени редица
административни

облекчения,

за

максимално

ускоряване

реализирането

на

инвестиционни намерения на територията на община Казанлък. Притежателите на
сертификат за инвестиция клас „В” за проекти от местно значение се насърчават за
изпълнение на инвестиционния проект чрез: съкратени срокове за административно
обслужване, предоставяно от общината – 50 % от определените в Наредба № 26 на
Общински съвет – Казанлък за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на община Казанлък; индивидуално административно
обслужване, предоставяно от общината; придобиване право на собственост или
ограничени вещни права върху имоти - частна общинска собственост, при спазване на
условията по наредба.
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А3.1.1.3.

5

Създаване на Център за интеграция и услуги;

Успоредно с изграждане на инфраструктурата на социалните жилища Община
Казанлък подготвя интегрирано проектно предложение за предоставяне на пакет от
социално-икономически и образователни услуги на представителите на целевите групи,
потенциални потребители на социалните жилища, в т.ч. дейности за осигуряване на
образование, заетост, здравеопазване, социално приобщаване. Проектът е с финансиране
от две Оперативни програми Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 по
процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи.
Интегрирани мерки за подобрявне достъпа до образование“ – Компонент 2. Изпълнение
на дейностите ще се планира за период до края на 2023 година. Проектът ще бъде
подаден за оценка в рамките на обявения срок – м.юни 2021 г. и ще допринесе за
изпълнение и на проект А3.1.1.7.“Социални жилища за маргинализирани групи (меки
мерки)“
В отчетния период е разкрит Дневен център за пълнолетни лица с увреждания с
капацитет 15 лица. Поради завишено търсене на услугите на центъра са предприети
стъпки с искане за увеличаване капацитета на центъра от 15 на 20 места.
6

А3.1.1.4.

Изграждане на център за временно настаняване;
Център

7

за

временно

настаняване

на

бездомни

хора

А3.1.1.22. поземлен имот с площ 2907 кв.м., идентификатор 35167.505.52;
кв.389, УПИ XXIV-86, гр.Казанлък

8

А3.1.1.8.

Устойчив център за временно настаняване (ММ)

"Център за временно настаняване" е форма на социална услуга, предоставяна на
бездомни лица за срок не повече от 3 месеца в рамките на календарната година.
Центърът осигурява място за живеене, съдействие за включване в курсове за
квалификация и преквалификация и други обучителни курсове и/или за намиране на
работа, както и за социалната адаптация на потребителите.
Независимо от планираните в ИПГВР инфраструктурни проекти и проект за „меки
мерки“ през отчетния период по данни от Дирекция „Социално подпомагане“ на
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територията на Община Казанлък не се извежда необходимост от разкриване на тази
социална услуга поради липса или отчитане на недостатъчен брой лица, нуждаещи се от
услугата. Предвид риска да не може да бъде защитен делегиран бюджет за услугата и
гарантирана устойчивостта на инвестицията Община Казанлък не е предприела мерки за
изграждане на инфраструктура за услугата.

Изпълнени други проекти по приоритета:
Извън приоритетните осем проекта в ИПГВР на град Казанлък са идентифицирани и
други 16 проекта по този приоритет, вкл. седем проекта (А3.1.1.5.; А3.1.1.6.; А3.1.1.12.;
А3.1.1.13.; А3.1.1.15.; А3.1.1.16.; А3.1.1.17.) за изпълнение на образователни, здравни,
социализиращи, интегриращи и превантивни мерки, насочени към ромската общност.
Проект А3.1.1.5 „Да опазим собствения си квартал“ е изпълнен през 2016 година в
рамките на реализиран проект ''Информирани и отговорни към природата и самите себе
си'' на СНЦ „Подкрепа и развитие' в партньорство с Община Казанлък, финансиран от
фондация ЕкоОбщност по Модул 1 „Граждански инициативи“ на програма „Съгради
Промяна'', изпълнявана с подкрепата на Фондация „Чарлз Стюарт Мот”. Реализирани са
беседи и дискусии на теми: „Разделно събиране на отпадъците и рециклиране'' и
„Хигиената, като превенция срещу инфекциозните заболявания''. Обсъдени са проблеми,
свързани с наличието на нерегламентирани сметища и третирането на отпадъците Работи
се са формиране на екологосъобразно поведение и навици сред населението, особено у
подрастващите, повишаване на обществената култура и съзнание по проблемите на
околната среда и реализация на ефективно разделно събиране на отпадъци от опаковки
като първи стъпки към подобряване на качеството на живот на населението чрез
осигуряване на благоприятна околна среда и запазване природните дадености на
региона. Привлечана е ромската общност в процеса на реализиране на следващите
дейности по проекта: изграждане на площадка за разделно събиране на отпадъци,
почистване, залесяване и обособяване на място за отдих в кв.Кармен,засилване на
активността и сензитивността на гражданите към проблеми, свързани с околната среда.
ОУ „Антон Страшимиров“ в Ромски квартал организира и провежда извънкласни
спортни, културни и образователни занимания за учениците.
В периода 2016-2018 г. по проект "Дъга на толерантността- партньорство за ефективна
интеграция", финансиран по ОПРЧР 2014-2020 са изпълнени дейности за подпомагане на
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учениците, произхождащи от етническите малцинства да се изградят като пълноценни
граждани и да постигнат успешна професионална, социална и творческа реализация.
В основните училища на територията на общината се изпълняват проекти по процедура
„Подкрепа за успех“ и „Активно приобщаване в системата на предучилищното
образование“ и националните програми в тази област.
По програма „Осигуряване достъпа на ромите до медицинска помощ в община
Казанлък“от 2015 година има назначени 2 здравни медиатори, които работят в
Медицинския център в ромската махала съвместно с общопрактикуващ лекар, който
поддържа здравен кабинет в ромски квартал. Зздравните медиатори са ангажирани с
допълнителни дейности за превенция в условията на COVID-19. През 2020 година
дейността им е регламентирана с НАРЕДБА No1от 19 август 2020г. за изискванията за
дейността на здравните медиатори.
В резултат на двегодишните усилия на Община Казанлък със Заповед № РД 01 –
871/14.07.2014 г. на Изпълнителния директор на АСП от 01.10.2014 г. се откри нова
социалната услуга „Дневен център за възрастни хора с увреждания” като делегирана
държавна дейност, с капацитет 15 места. Социалната услуга се предоставя в сграда,
намираща се в приземен етаж от сградния фонд на Дневен център за деца с увреждания
на адрес: гр. Казанлък, ул. „Петьо Ганин” № 41. Услугата се предоставя от Община
Казанлък ( проект А3.1.1.9.)
През 2020 г. с финансиране от Фонд социална закрила и от общински бюджет

са

изпълнени монтаж на съоръжение - асансьорна платформа и вътрешно преустройство на
санитарен възел в "Дневен център за деца с увреждания".
В отчетния период с финансиране от бюджета на Община Казанлък,
републикански бюджет , оперативни и други програми на ЕС са изпълнени или предстои
да се изпълнят и други проекти, допринасящи за постигане целите на приоритет А3 за
Зоната за въздействие със социален характер. Проектите са включени в Матрицатабюджет на ИПГВР като допълващи проекти към приоритет А3. Такива проекти са:

А3.допълващ
проект 1

към А3.1.1.

Ремонт във филиала на ДГ № 15 "Звънче" в ж.к.
"Изток" след разкриване на нова яслена група.
Ремонтни дейности: изкърпване, шплакловане,
пребоядисване
на
занималните,
както
и
приспособяване на санитарните възли съобразно
възрастовите особености на децата.
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А3.допълващ
проект 2

към А3.1.1.3.

"Създаване на работилница за трудотерапия при
Дневен център за деца с увреждания, Казанлък"

А3.допълващ
проект 3

към А3.1.1.3.

Осигуряване на топъл обяд в община Казанлък,
финансиран по ОПХОМП с продължителност 41
месеца - до 30.04.2020 г.

към А3.1.1.3.

Изграждане на 2 броя Центъра за специализирана
здравно-социална грижа за деца с увреждания с
потребност от постоянни медицински грижи.
Министерство на здравеопазване в качество на
бенефициент по ОПРР ще изгради общо 12 броя
Центъра за специализирана здравно-социална грижа
за деца с увреждания с потребност от постоянни
медицински грижи на територията настраната.
Проектът е на обща стойност 6 мил.лв, 100% БФП. За
целта Общински съвет – Казанлък с Решение №
742/29.03.2018г. учреди в полза на Министерство на
здравеопазването безвъзмездно право на строеж
върху част от имот – частна общинска собственост:
поземлен имот с идентификатор 35167.505.200, гр.
Казанлък за построяване на две едноетажни сгради,
всяка със застроена площ от 500 кв.м. с
предназначение „Център за специализирана здравносоциална грижа за деца с увреждания с потребност
от постоянни медицински грижи“, както и правото за
изграждане на свързаната със строителството на
обекта инфраструктура.

към А3.1.1.3.

"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с
увреждания", Компонент 2 нова социално-здравна
УОИИ за 142 потребители, финансиран от ОПРЧР
2014-2020

към А3.1.1.3.

"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с
увреждания", Компонент 3 за изолация и превенция в
условията на COVID-19 за 245 потребители,
финансиран от ОПРЧР 2014-2020

към А3.1.1.5

'Информирани и отговорни към природата и самите
себе си'' на СНЦ „Подкрепа и развитие", с.Енина в
партньорство с Община Казанлък, финансиран от
фондация ЕкоОбщност
по програма „Съгради
Промяна''

А3.допълващ
проект 4

А3.допълващ
проект 5

А3.допълващ
проект 6

А3.допълващ
проект 7

А3.допълващ
проект 8

към А3.1.1.6 и "Дъга на толерантността- партньорство за ефективна
интеграция" по ОПРЧР 2014-2020 - Подпомагане на
А3.1.1.13
учениците,
произхождащи
от
етническите
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малцинства
да се изградят като пълноценни
граждани и да постигнат успешна професионална,
социална и творческа реализация.

А3.допълващ
проект 9

А3.допълващ
проект 10

към А3.1.1.7

към А3.1.1.9.

"Предоставяне
на
условия
на
социалноикономическа и образователна интеграция на
уязвими групи на територията на град Казанлък" по
Оперативна програма "Развитие на човешките
ресурси" 2014-2020 г. и Оперативна програма "Наука
и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.
по Процедура BG05M9OP001-2.056 „Социалноикономическа интеграция на уязвими групи.
Интегрирани мерки за подобряване достъпа до
образование" - Компонент 2; Обща стойност на
проекта до 1 590 000 лв., от които финансиране на
мерки по ОПРЧР - от 100 000 лв. до 1 200 000 лв.; за
фиансниране на мерки по ОПНОИР - до 390 000 лв.
Проектът ще се изпълнява до края на 2023 г.
Разкрита нова социалната услуга „Дневен център за
възрастни хора с увреждания” като делегирана
държавна дейност, с капацитет 15 места.

А3.допълващ
проект 11

"Изграждане на три ЦНСТ и едно защитено жилище
към А3.1.1.11. в гр.Казанлък", от които два Центъра за настаняване
от семеен тип в Зона А, финансирани от ОПРР 20072013

А3.допълващ
проект 12

"Разкриване на резидентен тип социални услуги в гр.
към А3.1.1.11. Казанлък", в т.ч. два броя Център за настаняване от
семеен тип в Зона А, финансирани от ОПРЧР 20072013

А3.допълващ
проект 13

"Закупуване на обзавеждане за спални помещения на
към А3.1.1.14. Дом за стари хора, ул. "Петьо Ганин" № 52 - Фонд
"Социална закрила" ( 27 000 лв.) към МТСП и
Община Казанлък (3000 лв.)

А3.допълващ
проект 14

"Осигуряване на достъпна среда за Дневен център за
към А3.1.1.14. деца с увреждания, град Казанлък", финансиран от
Фонд Социална закрила с 84 % БФП

А3.допълващ
проект 15

"Осигуряване на достъпна среда в сградата на Дом за
стари хора, гр. Казанлък, ул. "Петьо Ганин" № 52 "
към Министерство на труда и социалната политика
към А3.1.1.14. Проект ,,Красива България", М01-01 „Осигуряване
на достъпна среда на обществени сгради” .
Осигуряване на достъпна среда на обществени
сгради, която е насочена към създаване или
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поддържане на достъпна архитектурна среда на
сградите, отчитайки специфичните нужди на хората с
намалена подвижност и на хората с увреждания.
Общата стайност на проекта е 119 992,06 лв. с ДДС,
от които 101 993,25 лв. представлява безвъзмездна
помощ.

Четвърти приоритетА4: Ефективно управление и публичност на проектите в
зоната за въздействие има за цел успешна реализация на ИПГВР в ЗВ А. Специфична
цел: Успешна реализация на ИПГВР в ЗВ А
За постигане на поставените цели по този приоритет в Матрицата-бюджет е включен
един приоритетен проект:
Номер в

Наименование на проекта

ИПГВР

Извършване на междинна оценка, текущ мониторинг и последваща оценка

А.4.1.1.3.

на изпълнението на проектите в Зона за въздействие А

В изпълнение на указания за изпълнение на ИПГВР със заповед са определени структура
и състав на Работна комисия за изпълнение на ИПГВР на Община Казанлък, и на Екип
за управление на ИПГВР. Така формираните структури координират изпълнението,
осъществяват текущ мониторинг и изготвят доклади за отчитане напредъка по
изпълнението на ИПГВР. С Решение № 420/30.03.2017 г. Общински съвет – Казанлък е
приел доклада за отчитане напредъка по изпълнението на ИПГВР за 2016 г. През 2017 г.
с решение № 552 / 28.09.2017 г. Общински съвет – Казанлък е одобрен Доклад за
резултатите от извършена Междинна оценка на ИПГВР на гр.Казанлък 2014-2020.
През периода е давана публичност относно актуализациите и изпълнението на
стратегическия документ на сайта на Община Казанлък https://www.kazanlak.bg/cat91.html

и на сайта на Общински съвет – Казанлък https://obs.kazanlak.bg/ . За

планираните и изпълнени проекти са изпълнени мерки за публичност чрез годишните
доклади за изпълнение на Общински план за развитие на община Казанлък за периода
2014-2020, годишни отчети за изпълнение програмата за управление на Община
Казанлък, начални и заключителни пресконференции, публикации в електронните и
печатни медии, както и чрез проведени обществени обсъждания относно ключови и
значими проекти.
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ЗОНА НА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ
(ЗВ Б)
Зоната на публични функции с висока обществена значимост е с изведени
приоритети и цели, както следва:
Б 1. Първи приоритет: Повишаване използваемостта и атрактивността на
обществените площи и обезпечаване на дългогодишното им използване. Специфична
цел Б 1.1: Подобряване на техническата инфраструктура, рехабилитация на уличната
настилка, благоустрояване на градската среда и обществените пространства за създаване
на удобна, достъпна и красива градска среда; Специфична цел Б 1.2. Развитие на
интегриран туристически продукт в Казанлък, основан на историческите, културните,
етноложките, природните и балнеоложките дадености. Изграждане на достъпна
информационна и интелигентна среда в зоната с висока обществена значимост.
За постигане на поставените цели по този приоритет в Матрицата-бюджет са
включени осем приоритетни проекта:
Номер в ИПГВР и Име на проекта

Бюджет
(лева)

Б1.1.1.1. Изграждане на нова многофункционална зала (под стадиона);
Изграждане на видеонаблюдение

5 429 588

Б1.1.1.2. Реновация на стадион Севтополис, на базата за хвърляния и на
тренировъчния стадион, на съблекалнята и околните пространства;
изграждане на видеонаблюдение

18 884 578

Б1.1.1.3. Покриване, реновация и адаптация на колодрума, за да се
използва базата и за други спортни дейности; изграждане на
видеонаблюдение

27 922 827

Б1.1.1.4. Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа
на улица „Орешака”, включително въвеждане на енергоспестяващо
улично осветление (съгласно списък на стр. 53); Ревизия и ремонт на
подземна инфраструктура; Изграждане на видеонаблюдение на възлови
точки; (№ 36 в списъка на одобрените за финансиране обекти по схема
5-02 ТП)
Б1.1.1.5. Цялостно възстановяване на Парк “Северен“ /Парк „Стадиона“/;
Изграждане/рехабилитиране на подземната техническа инфраструктура,
енергоспестяващо осветление и видеонаблюдение;

3 419 577

2 604 950

(№ 35 в списъка на одобрените за финансиране обекти по схема 5-02 ТП)
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Номер в ИПГВР и Име на проекта

Бюджет
(лева)

Б1.1.1.6. Реконструкция на Филиала на библиотеката; Създаване на
център на занаятите, Казанлъшки градини и Улица на галериите;
поставяне на информационни табла и указателни табели на главните
кръстовища, указващи основните туристически обекти; благоустрояване
на пространството пред Етнографски комплекс

748 122

Б1.1.1.6.1. Ремонт на Филиал на Общинска библиотека "Искра" Бозвелиева къща, гр.Казанлък

260 000

Б1.1.1.7. Оборудване за клубни дейности в спортните обекти и в
Младежкия дом

153 900

Изпълнено и постигнато по приоритет Б1.:
1.

Б1.1.1.1.

Изграждане на нова многофункционална зала (под стадиона);
Изграждане на видеонаблюдение

С Решение № 797/28.06.2018г. на Общински съвет – Казанлък, е учредено в полза на
Български футболен съюз безвъзмездно право на строеж върху част от имот – частна
общинска собственост: поземлен имот с идентификатор 35167.503.909, гр. Казанлък,
отреден „За многофункционален комплекс“ в кв. 450 по ПУП на гр. Казанлък, с
обща площ 9 133 кв.м. за изграждане на Тренировъчен миникомплекс по футбол
включващ: две игрища за футбол с малки врати, шест стълба за осветление и предпазна
ограда върху обща застроена площ от 2 604, 55 кв.м., както и преместваеми обекти:
Съблекалня с площ 18,00 кв.м. и съблекалня с офис с площ 18,00 кв.м., паркинг за 11
броя коли и свързаната със строителството на обекта инфраструктура. Инвестицията
възлиза на 250 000 лева.
В рамките на проект „Общинска сграда за младежки и спортни дейности“, финансиран
по Проект "Красива България" през 2014 на стойност 189 460лв. е изградена
многофункционална зала и зали за спортни занимания в сградата на Младежки дом.
Подобрена е средата и и изградена съвременна база за развитие, изява и спорт на
младите хора с обща площ 5552 кв.м., застроена площ 667 кв.м. Изградени и оборудвани
са зали за спорт - фитнес, йога, репетиционни за модерни и народни танци, за 20 броя
спортуващи; многофункционална зала – за радостни ритуали, концерти, събрания,
заседания, изложби, видео-зала, семинари, курсове и др. за 70 човека; административно
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помещение за 1 служител; съблекални за мъже и за жени за по 10 души със
самостоятелен санитарен възел; помещения за рекреация; санитарни възли за мъже, жени
и хора с увреждания. Изграден е паркинг и видеонаблюдение на района около сградата.
През отчетния период е осигурена устойчивост и е надградено съществуващото
видеонаблюдение на спортните обекти в района като са подменени 6 броя камери с
нови от по-висок клас

на скейтборд-площадка и на катерачна стена. Района около

Младежки дом се наблюдава с още 3 камери.

2.

Б1.1.1.2.

Реновация на стадион Севтополис, на базата за хвърляния и на
тренировъчния стадион, на съблекалнята и околните пространства;
изграждане на видеонаблюдение

В периода 2014-2020 са изпълнени поредица от проекти, допринасящи за изпълнение на
проект Б1.1.1.2.
Със собствени средства е осигурено и подновено оборудването за поддържане на
спортно-материалната база на стадион "Севтополис" и тренировъчното игрище към него.
Закупена е нова машина за косене на тревни площи. Закупени са нови шлангове, нови
маркучи и разпръсквачи за поливане. Закупен е нов тример за косене на прилежащите
градинки и тревни площи. Реновирана е тревната площ на Тренировъчното игрище.
Подновена е пясъчната настилка за лекоатлетически дисциплини.
С външно финансиране е възстановено футболното игрище за обществено ползване и е
изградено нова баскетболна и волейболна площадка.
През 2015 година към Проект „Красива България“ е разработен проект „Стадион
Севтополис“ на стойност 218 871 лв. за подобряване на жизнената среда в гр. Казанлък и
превръщането на ст. Севтополис в привлекателно и удобно място за спорт и провеждане
на редица спортни прояви и състезания. Проектът не е финансиран.
През 2015 г. общински бюджет финансира 124 хил.лв. в ремонт и реконструкция на
сградата на стадион Севтополис. Изпълнени са мерки за енергийна ефективност.
Осигурена е достъпна среда за хора в неравностойна положение. Изпълнен е цялостен
ремонт и оборудване на съблекални помещения на Футболен клуб Розова долина.
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През 2016 г. е изготвен инвестиционен проект " на стойност 40 хил.лв. за цялостна
реконструкция на стадион "Севтополис“. На база техническата документация през 2020
година започна подготовка на проект към Министерство на младежта и спорта по реда
на Наредба №4/8.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването
на спортни обекти - държавна и общинска собственост за обновяване на централно
футболно игрище, тренировъчно футболно игрище и изграждане на напоителни системи
за тях. Проектът предвижда дейности на стойност 793 939 лв. Целта е да се създадат
условия за модерна спортна инфраструктура чрез подобряване на спортен обект от
регионално и национално значение.
В рамките на проект "Подобряване на физическата и жизнена среда на градския център
за осигуряване на устойчива и екологична градска среда за по-високо качество на живот
и нови възможности за социално и икономическо развитие", финансиран от ОПРР са
изградени скейт-борд площадка и катерачна стена, спортни и детски площадки,
поставени са уреди за фитнес на открито в обновените паркови зони.
В района на стадиона са асфалтирани и маркирани 114 броя паркоместа, вкл 2 броя за
лица с увреждания, от тях пред база за тренировки 40 места и 2 за лица с увреждания;
пред стадиона – 30 места за леки автомобили и 1 за автобус; до тенис кортове – 5 места;
на улично платно в района – 36 места.
3.

Б1.1.1.3.

Покриване, реновация и адаптация на колодрума, за да се използва
базата

и

за

други

спортни

дейности;

изграждане

на

видеонаблюдение

През 2014 година е депозиран за финансиране проект "Ремонт и рехабилитация на
спортен обект – Колодрум в гр. Казанлък" на стойност 487 670лв. към Министерство на
младежта и спорта. Целта на проекта е създаване на съвременни, европейски условия за
спорт и тренировъчен процес на професионални състезатели по колоездене, стимулиране
на подрастващото население да подобрява двигателната му активност чрез спорт, както и
създаване на условия за провеждане на състезания от международно, национално и
регионално ниво и други спортни инициативи.
През 2016 година към Европейски съюз е депозиран идеен проект „Модернизация и
адаптация на спортен комплекс „Севтополис“ (базата за хвърляния, тренеровъчен
стадион, съблекални) и Колодрум в гр. Казанлък“ на стойност 9 мил.евро за създаване на
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модерна, иновативна и безопасна среда и база за развиване и практикуване на различни
спортове в общината от младежи и граждани; създаване на мотивация и положителна
нагласа в децата и младежите за системни занимания с физически упражнения и спорт и
стимул за постигане на спортни резултати на национално и международно ниво; за ранно
откриване, насочване и осигуряване на база и възножност за реализация на деца и
младежи със спортни заложби и придобиване на спортна култура и навици; за
насърчаване и подпомагане участието в състезания от държавния и международния
спортен календар на деца от Община Казанлък.

4.

Б1.1.1.4.

Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа на
улица „Орешака”, включително въвеждане на енергоспестяващо
улично осветление (съгласно списък на стр. 53); Ревизия и ремонт
на подземна инфраструктура; Изграждане на видеонаблюдение на
възлови точки;

(№ 36 в списъка на одобрените за финансиране

обекти по схема 5-02 ТП)

През 2017 г. е изготвено обследване за енергийна ефективност за реконструкция и
модернизация на уличното осветление, което е актуализирано през м. януари 2020 г.
Изготвен е инвестиционен проект. През 2020 година е внесено за одобрение и
финансиране проектно предложение на Община Казанлък към Програма „Възобновяема
енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура „Рехабилитация и
модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено
осветление на общините“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство 2014 – 2021 на стойност 1 173 498 лв.
През периода г. е изпълнен основен ремонт на ул. Орфей, вкл. тротоари на площ 2647
кв.м. на стойност 194 512 лв.
Проектирано е и е изпълнено асфалтиране на ул. „Княз Мирски“ на стойност 65 хил.лв.
Изграден е паркинг източно и североизточно от Младежки дом на ул. Евридика с общо
27 паркоместа на площ 600 кв.м. на стойност 53 хил.лв.
Изготвен е пълен инвестиционен проект за Рехабилитация и реконструкция на уличната
и тротоарна мрежа на улица „Орешака”, включително въвеждане на енергоспестяващо
улично осветление. Стойността на планираните строителни дейности е 918 594,64 лв.
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5.

Б1.1.1.5.

Цялостно възстановяване на Парк “Северен“ /Парк „Стадиона“/;
Изграждане/рехабилитиране
на
подземната
техническа
инфраструктура,
енергоспестяващо
осветление
и
видеонаблюдение;
(№ 35 в списъка на одобрените за финансиране обекти по схема 502 ТП)

В рамките на проект "В подкрепа за следващия програмен период – Казанлък 2020" е
разработен пълен инвестиционен проект за реконструкция на парк „Северен“. Обектът е
разработен като градски парк за отдих и развлечения, като в него са предвидени зелени
площи, алеи, кътове за почивка, детски кът с детски площадки за деца на различна
възраст, игрища за волейбол (основно и тренировъчно)и други атракции, както и са
предвидени възможности за използването на парка за организиране на тематични
празници на града. Паркът е проектиран с нова визия, подчинена на обща концепция.
За реализация на проекта са проучвани и търсени възможности за външно финансиране,
включително е проучена възможността за финансиране чрез Фонда за градско развитие.
6.

Б1.1.1.6.

Реконструкция на Филиала на библиотеката; Създаване на център
на занаятите, Казанлъшки градини и Улица на галериите;
поставяне на информационни табла и указателни табели на
главните кръстовища, указващи основните туристически обекти;
благоустрояване на пространството пред Етнографски комплекс

7.

Б1.1.1.6.1.

„Ремонт на Филиал на Общинска библиотека "Искра" - Бозвелиева
къща, гр.Казанлък

Към първоначално планирания проект в ИПГВР през 2018 г. в Инвестиционната
програма на Община Казанлък по Приоритетна ос 1 на ОПРР е разработен и одобрен от
Работна група към Междинно звено - Казанлък нов/допълващ проект „Ремонт на Филиал
на Общинска библиотека "Искра" - Бозвелиева къща, гр.Казанлък“, включен във
финалната Матрица – бюджет на ИПГВР под № Б1.1.1.6.1. Изготвена е количествено
сметка на най-неотложните строителни работи.

8.

Б1.1.1.7.

Оборудване за клубни дейности в спортните обекти и в Младежкия
дом
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През 2014 година е обновена сградата на Младежки дом в гр.Казанлък за спортни и
младежки дейности. Една от големите зали е предоставена за ползване от два спортни
клуба, една от залите е предоставена за рехабилитационна дейност. В съседство са
изградени и оборудвани нови скийт-борд площадка, катерачна стена, баскетболна и
волейболна площадка, поставени са уреди за фитнес на открито
Подновено е оборудването за поддържане на спортно-материалната база на стадион
"Севтополис" и тренировъчното игрище към него. Реновирана е тревната площ на
Тренировъчното игрище. Подновена е

пясъчната настилка за лекоатлетически

дисциплини. Ремонтирани и оборудвани са съблекални помещения на Футболен клуб
Розова долина.

Изпълнени други проекти по приоритета:
В отчетния период с финансиране от бюджета на Община Казанлък, републикански
бюджет , оперативни и други програми на ЕС са изпълнени или предстои да се изпълнят
и други проекти, допринасящи за постигане целите на приоритет Б1 за Зоната за
въздействие за публични функции с висока обществена значимост. Проектите са
включени в Матрицата-бюджет на ИПГВР като допълващи проекти към приоритет Б1.
Такива проекти са:
Б1.допълващ

към Б1.1.1.

проект 1

"Подобряване на физическата и жизнена среда на
градския

център

за

осигуряване

на

устойчива

и

екологична градска среда за по-високо качество на живот
и нови възможности за социално и икономическо
развитие" – основен обект "Рехабилитация и обновяване
на зони за обществен отдих в Парк "Розариум" и
Лесопарк "Тюлбето" със свързваща ги велоалея" и 2
допълнителни обекта - Спортна площадка в кв. 450, УПИ
II, с площ 1000 кв.м. и Зона за отдих на ул. "П.Д.Петков" в
кв. 38, УПИ I с площ 2330 кв. м. и на ул. "Бузлуджа" в кв.
35, УПИ X с площ 950 кв.м. с финансиране от ОПРР 20072013
Б1.допълващ

към

проект 12

Б1.1.1.14

Възстановяване на тротоарни настилки: ул. "Капрони"
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Б1.допълващ

към

проект 13

Б1.1.1.14

Б1.допълващ
проект 14

Изграждане на пътно платно на ул. "Орфей"

Към Б1.1.1. „Общинска сграда за младежки и спортни дейности“
Подобряване

на

жизнената

среда

в

гр.Казанлък;

Създаване на съвременна база за развитие, изява и спорт
на младите хора; Проект "Красива България" 2014

През 2014-2015 година в рамките на проект "Подобряване на физическата и жизнена
среда на градския център за осигуряване на устойчива и екологична градска среда за повисоко качество на живот и нови възможности за социално и икономическо развитие" с
финансиране от ОПРР 2007-2013 е изпълнена рехабилитация и обновяване на зони за
обществен отдих в Лесопарк „Тюлбето” и велоалея. Инвестицията в парк Тюлбето е
848 647 лв. върху площ от 6116 кв.м.

Обновени са зелени площи, алеи, настилки,

изградено е енергоспестяващо осветление, видеонаблюдение, спортни и детски
площадки. От парк Тюлбето до парк Розариум е изградена велоалея, енергоспестяващо
осветление, обновени са тротоарни настилки и зелени площи. Инвестицията по
велоалеята в обхвата на зоната за въздействие от парк Тюлбето, ул.Радецки и ул.Капрони
е на стойност 390 753 лв. на площ 9740 кв.м., изграден е паркинг на площ 850 кв.м на
стойност 69 215 лв. с 760 л.м. енергоспестяващо осветление. По проекта са изпълнени
спортна скейт-борд площадка и стена за катерене в кв. 450, УПИ II, с площ 1000 кв.м. на
стойност 373 519,10 лв. За обектите е изградено осветление и видеонаблюдение.

Б 2. Втори приоритет: Опазване и популяризиране на природното и културноисторическото наследство. Специфична цел Б 2.1 Възстановяване, опазване и
популяризиране на природното и културно-историческото наследство. Представяне и
утвърждаване на историята и културните традиции на Долината на тракийските царе и
Долината на розата. Развитие на туризма.
За постигане на поставените цели по този приоритет в Матрицата-бюджет е
включен един приоритетен проект:

Б2.1.2.1. Изграждане на оранжериен център

1 395 525
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Изпълнено и постигнато по приоритет Б2:
Принос в изпълнение на Приоритет Б 2 имат следните 14 проекта на обща стойност
1 245 616 лв., включени в матрицата-бюджет към настоящия доклад:

Б2.допълващ

към Б2.1.1.

проект 1
Б2.допълващ

къща "Дечко Узунов"
към Б2.1.1.

проект 2
Б2.допълващ

Ремонт на калдъръма на Родна къща експозиция
"Проф. Ненко Балкански"

към Б2.1.1.

проект 3
Б2.допълващ

Извършен ремонт на избено и санитарни помещения на

Смяна на тротоарна настилка пред Родна къща
експозиция "Проф. Ненко Балкански"

към Б2.1.1.

проект 4

Опазване

на

Фолкллорна

културното
сватба

на

наследство

Художествена

от

цикъл

галерия

-

Казанлък, проведени в къща музей "Дечко Узунов".
Б2.допълващ

към Б2.1.1.

проект 5

„Документиране

и

дигитализиране

на

тракийски

гробници, гробникомплекси и движимо културно
наследство от долината на розите и тракийските царе“,
Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни
изкуства”,
Исторически

ФМ

ЕИП

музей

2009-2014,

„Искра“,

Бенефициент:

Партньор

Община

Казанлък,
Б2.допълващ

към Б2.1.2.

проект 6

Програма "Клио", Министерство на труда и социалната
политика, нови работни места за ИМ "Искра" и НПМ
"Шипка-Бузлуджа"

Б2.допълващ
проект 7

към Б2.1.2.

Заетост за двама души на длъжност "Екскурзовод",
Национална програма за субсидирана заетост "Клио",
Община Казанлък
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Б2.допълващ

към Б2.1.3.

проект 8

Проект „Мистериите на траките“ - представя и
пресъздава ритуали и образи от бита и културния
живот на траките, извършено при строго придържане
към известните факти, при следване на максимални
изисквания за достоверност по отношение на действие,
реквизит, звукови, текстови и декоративни елементи",
Национален фонд „Култура“ по Културна програма на
Българското председателство на ЕС 2018 г.

Б2.допълващ

към Б2.1.3.

проект 9

"Огнената магия на траките" към Финансов механизъм
на Европейското икономическо пространство 20142021, Програма PA 14 "Културно предприемачество,
наследство
създаване

и
на

сътрудничество".
ново

организирането

на

културно

Проектът

цели

съдържание

чрез

фестивали,

представления,

пътуващи постановки, изложби, културни маршрути и
др., които целят привличането и развитието на нови
публики и разширяват обхвата на културната дейност
както на територията на община Казанлък, така и на
регионално ниво. Бенефициент е Исторически музей
"Искра"- гр Казанлък и Партньор Община Казанлък.
Б2.допълващ

към Б2.1.3.

проект 10

Създаване на културен център в Аляолува къща от
Общински театър "Любомир Кабакчиев" за концерти,
спектакли,

представления,

работилници,

детски

утра,

пленери,
официални

трорчески
събития,

административни и други цели
Б2.допълващ

към Б2.1.3.

проект 11

Събития

на

откритата

сцена

до

Казанлъшката

тракийска гробница в парк "Тюлбето" в рамките на
Празниците в Долината на тракийските царе, ежегодно

Б2.допълващ
проект 12

към Б2.1.3.

Учредена Организация за управление на Туристически
район "Долината на розите". Учредяването на ОУТР
ще

доведе

до

конкурентноспособен

туризъм,

провеждане на регионална туристическа политика,
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съобразена

с

териториалните

особености

и

спецификата на региона и осъществяване на ефективен
регионален маркетинг, който да направи "Долината на
розите" още по-разпознаваем на международната
туристическа карта.
Б2.допълващ

към Б2.1.3.

проект 13

"Проучване

и

популяризиране

на

царица

Роза-

Казанлък - 50 годишен юбилей", Национален фонд
"Култура", Програма "Културно наследство", Ос:
"Нематериално културно наследство"

Б2.допълващ
проект 14

към Б2.1.3.

"Долината на розите и тракийските царе", ОПРР 20072013

Създадена е база от данни и дигитален център в Исторически музей "Искра",
предоставящ достъп до 3D модели на движимо и недвижимо културно наследство,
виртуални турове, информация и снимки за обекти от Казанлъшката котловина.
Информационната система може да се ползва чрез монтирани 4 броя киоски – 2 в залатрезор на Севт III и 2 броя на второ ниво в Исторически музей Искра и чрез сайта на
музея - http://kazanlakmuseum.com/.
В процеса на дегитализиране на фонда и изграждане на дигиталния център са проведени
поредица от обучения на персонала към Исторически музей за работа с дегитална
техника, прилагане на софтуер и за администриране на сайта. В процеса на работа са
привлечени представители на маргинализирани общности – 13 лица, от които 3 лица са
преминали през всички нива на професионалните обучения.
Реализирани са редица културни инициативи и туристически атракции. Нов елемент във
Фестивала на розата през 2016 г. e провеждането на Първия национален фолклорен
конкурс по идея на внука – съименик Димитър Гайдаров и съвпада със 110-та годишнина
от рождението на известния казанлъчанин, посветил живота си на народното творчество.
През 2017 г. са отпечатани нови издание на тема „Фестивал на розата в Казанлък“ пощенска марка, илюстрован плик със стандартен знак, специален печат и уникален
шрифт. По време на Фестивала на розата са пуснати топловъздушни балони, украсени с
пъстри български шевици, над розовите градини, които са заснели уникални кадри на
Казанлъшката долина. В рамките на Празниците в Долината на тракийските царе в
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Казанлък е проведен и 13-ти Световен конгрес по тракология ,,Древна Тракия: мит и
реалност“, който привлече вниманието на световната научна общественост към страната
и града ни. Присъстваха над 200 учени от 25 страни.
През 2018 г. в рамките на Празника на розата е осъществен IX международен конкурс за
съвременно лютиерско изкуство. В конкурса са взели участие над 112 струнни
музикални инструмента от различни страни от цял свят. Международното събитие е
проведено в Музея на розата в гр. Казанлък, като за първи път конкурсът се провежда
извън Италия. Мероприятието се е провело по повод 100-годишнината на лютиерския
занаят в гр. Казанлък.
През 2018 г. по проект „Проучване и популяризиране на царица Роза-Казанлък - 50
годишен юбилей“ към Национален фонд „Култура“, Програма „Културно наследство“,
Ос: „Нематериално културно наследство“ е издаден албум, който проследява
половинвековната история на избора на Царица Роза в Казанлък. Целта е опазване на
автентичния характер и валоризиране на традициите и колективната памет за избора на
царица Роза – Казанлък. Албум „50 години Царица Роза” е представен в рамките на
Празника на розата. Партньор по проекта е Музеят на фотографията и съвременните
визуални изкуства.
Общински театър „Любомир Кабакчиев“ успешно изпълни проект „Мистериите на
траките“ на стойност 40 000 лв., финансиран от Национален фонд „Култура“ по
Културна програма на Българското председателство на ЕС 2018 г. Целта на проекта е да
представи и пресъздаде ритуали и образи от бита и културния живот на траките,
извършено при строго придържане към известните факти, при следване на максимални
изисквания за достоверност по отношение на действие, реквизит, звукови, текстови и
декоративни елементи.
Всяка година са провеждат 14 културни фестивала, 3 празника, 16 конкурса, 7
традиционни изложби и минимум други 20 събития.

Б 3. Трети приоритет: Подобряване качеството на средата, включително и на околната
среда. Специфична цел Б 3.1 Въвеждане на енергоспестяващи технологии и
алтернативни източници на енергия на обществени сгради. Въвеждане на мерки за
разделно събиране на отпадъци, технологии за рециклиране и за превенция на
наводненията.
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За постигане на поставените цели по този приоритет в Матрицата-бюджет са
включени два приоритетни проекта:
Б3.1.2.1. Корекция на реката (живописна част); изграждане на устои за 1 273 504
бъдещ мост
Б3.1.2.2. Корекция на реката – ремонт и реконструкция от

405 150

ул.”Любомир Кабакчиев” нагоре до Художествената гимназия;
изграждане на пешеходен мост

Изпълнено и постигнато по приоритет Б3.:
През 2019 година с финансиране от републикански бюджет през междуведомствената
комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет е изградена подпорна
стена на западния бряг на река Старата река в района на кв.Крайречен с дължина от 178
м. и е извършено почистване на участък от коритото. Изпълнена е реконструкция и
възстановяване на два броя плочести водостока (стоманобетонни прагове № 1 и № 3) и е
оформено трапецовидно сечение в обхвата на уличната регулация с дължина 662,67 м. в
дере – участък на река Стара река на територията на с.Енина.
През 2020 година е внесено искане за финансиране към междуведомствената комисия за
укрепване на източния бряг на река Старата река в района на кв.Крайречен с дължина
442 метра.
Изпълнени други проекти по приоритета:
Б3.допълващ

към Б3.1.1.

проект 1

Ремонт на стадион "Севтополис" - вътрешна и външна
изолация, подмяна на дограма, ремонт на покривна
конструкция, подмяна на ел. инсталация, газифициране,
изграждане на вход за достъп на спортния обект и
подходящи санитарни възли за хора с увреждания.

Б3.допълващ
проект 2

към Б3.1.1

Общинска сграда за младежки и спортни дейности,
финансиран

от

Проект

"Красива

българия"

за

въвеждане на мерки за енергийна ефективност и
създаване на съвременна база за развитие, изява и спорт
на младите хора
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Б3.допълващ

към Б3.1.1.

проект 3

Ремонт на ОВК - инсталации на обект: "Общинска
сграда за младежки и спортни дейности". (Поставяне на
нов котел на газ, полагане на нова тръбна мрежа и
радиатори, изграждане на вентилационна система)

Б3.допълващ

към Б3.1.2

проект 4

Изграждане на подпорни стени и почистване на речни
корита в участък от река Стара река, с. Енина и в
участъка на кв. "Крайречен"

Б3.допълващ

към Б3.1.2

проект 5
Б3.допълващ

участък река Стара река, с. Енина
към Б3.1.2

проект 6
Б3.допълващ

Изграждане на стоманобетонни прагове №1 и №3, дере

Залесяване в района на лесопарк "Тюлбето" - 110 бр.
дръвчета - кипарис и кедър

към Б3.1.2

проект 7

Залесяване с червен американски дъб южно от сградата
на стадион "Севтополис" и около спортните игрища до
Младежки дом

Б3.допълващ

към Б3.1.2

Изградена подпорна стена в кв. "Крайречен"

към Б3.1.2

"Изграждане на водопроводна и канализационна мрежа

проект 8
Б3.допълващ
проект 9

в кв. "Кулата" и кв. "Крайречен" в гр. Казанлък",
финансиран от ПУДООС

Б3.допълващ

към Б3.1.2.

проект 10

„Екосистемен подход за адаптация към изменението на
климата и управление на риска от наводнения в
Източнобеломорски район на България“ по Програма
LIFE,

Подпрограма

"Действия

по

климата"на

Европейска комисия; С общ бюджет за всички
партньори 15 925 345 €, в т.ч. за Община Казанлък е в
размер на 642 000 €, от които 60 % са безвъзмездна
финансова помощ в размер на 385 200 € и 40 % съфинансиране в размер на 256 800 €. Проектъ е на етап
оценка.
Б3.допълващ
проект 11

към Б3.1.2

"Красив залез", проект на Община Казанлък към
ПУДООС, кампания "За чиста околна среда" 2016 г.
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Б3.допълващ
проект 12

към Б3.1.2

"Гама подвижни контейнери за смесено и разделно
събиране на битови отпадъци с удължен срок за
експлоатация
рециклирана

с

възможност

пластмаса"

за
по

изработване

от

Процедура

№

BG16M1OP002-2.009 "Изпълнение на демострационни
проекти в областта на управлението на отпадъците" към
Приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020 на стойност 324
264 лв.. Целта на проектното предложение е намаляване
на количеството депонирани отпадъци и увеличаване
дела на рециклирането на отпадъци.

В периода 2018-2020 са изпълнени два проекта с финансиране от Национален
доверителен екофонд по Инвестиционна програма за климата в рамките на които са
доставени два изцяло електрически бордови самосвала от категория L7e, единият с
надстройка за поливане и пръскане в помощ дейността на Общинско предприятие
„Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“ при Община Казанлък. В
допълнение с финансиране от бюджета на Община Казанлък е закупена изцяло
електрическа машина за събиране на листа. Общата стойност на инвестицията е 159
130,00 лв., вкл. Безвъзмездна финансова помощ в размер на 41 760 лв.
От август 2020 година функционира първият мобилен център за разделно събиране на
отпадъци работи в Казанлък. Той е монтиран на паркинга зад Пощата, обслужван от
Общинското предприятие „Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“. В
центъра се приемат различни по род и по вид отпадъци - тонер касети, батерии, текстил
и облекла, лекарства, бутилки и буркани, пластмаса, картони и хартия, опаковки от
перилни и почистващи препарати и други. Общината има сключени договори за всеки
отделен вид отпадък и той е извозван и предаван за рециклиране към съответната фирма.
За строителни и едрогабаритни отпадъци функционира депо до село Шейново.

Б4. Четвърти приоритет: Ефективно управление и публичност на проектите в ЗВ Б.
Специфична цел Б4.1: Успешна реализация на ИПГВР в ЗВ Б
За постигане на поставените цели по този приоритет в Матрицата-бюджет е
включен един приоритетен проект:
66

Б.4.1.1.3. Извършване на междинна оценка, текущ мониторинг и 35 000
последваща оценка на изпълнението на проектите в ЗВ Б

В изпълнение на указания за изпълнение на ИПГВР със заповед са определени структура
и състав на Работна комисия за изпълнение на ИПГВР на Община Казанлък, и на Екип
за управление на ИПГВР. Така формираните структури координират изпълнението,
осъществяват текущ мониторинг и изготвят доклади за отчитане напредъка по
изпълнението на ИПГВР. С Решение № 420/30.03.2017 г. Общински съвет – Казанлък е
приел доклада за отчитане напредъка по изпълнението на ИПГВР за 2016 г. През 2017 г.
с решение № 552 / 28.09.2017 г. Общински съвет – Казанлък е одобрен Доклад за
резултатите от извършена Междинна оценка на ИПГВР на гр.Казанлък 2014-2020.
През периода е давана публичност относно актуализациите и изпълнението на
стратегическия документ на сайта на Община Казанлък https://www.kazanlak.bg/cat91.html

и на сайта на Общински съвет – Казанлък https://obs.kazanlak.bg/ . За

планираните и изпълнени проекти са изпълнени мерки за публичност чрез годишните
доклади за изпълнение на Общински план за развитие на община Казанлък за периода
2014-2020, годишни отчети за изпълнение програмата за управление на Община
Казанлък, начални и заключителни пресконференции, публикации в електронните и
печатни медии, както и чрез проведени обществени обсъждания относно ключови и
значими проекти.

В. ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
(ЗВ В)
Зоната за въздействие с потенциал за икономическо развитие

е с изведени

приоритети и цели, както следва:
В 1. Първи приоритет: Благоустрояване на техническата и инфраструктура в зоната.
Специфична цел В 1.1 Изграждане, модернизиране и поддържане на транспортната и
инженерно-техническата инфраструктури за достъпна среда и облекчаване на бизнес
инициативите и предприемачеството в зоната с потенциал за икономическо развитие.
Специфична цел В 1.2 Оптимизиране на общински терени, сгради и обществени
пространства за подобряване на тяхната използваемост и полезност и общо
модернизиране на индустриалната бизнес зона.
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За постигане на поставените цели по този приоритет в Матрицата-бюджет са
включени десет приоритетни проекта:

Номер в ИПГВР и Име на проекта

Бюджет, лв.

В1.1.1.1. Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна
мрежа, включително въвеждане на енергоспестяващо улично осветление
(съгласно списъци на стр. 62); Ремонт и изграждане на подземна
инфраструктура и обособяване на терени, подходящи за бъдещи

11 297 198

инвеститори; Проектиране на нови улици (съгласно списъци на стр. 62);
Изграждане на видеонаблюдение на възлови точки;
В1.1.1.2. Изграждане на транспортна връзка на източната част на зоната
с околовръстния път София-Бургас
В1.1.1.3. Изграждане на паркинг и изграждане на видеонаблюдение

1 854 405
154 786

В1.1.1.4. Зелена площ в източната част на зоната - благоустрояване на
междублоковото пространство, в т.ч. поставяне на детски и спортни
съоръжения и др; изграждане на енергоспестяващо осветление и

176 865

видеонаблюдение; (№ 25 в списъка на одобрените за финансиране
обекти от схема 5-02 ТП)
В1.1.1.5. Изграждане на Социално предприятие

649 050

В1.1.1.6. Зона за спорт, отдих и развлечения в западната част на зоната,
в т.ч. изграждане на спортна площадка; изграждане на

177 220

енергоспестяващо осветление и видеонаблюдение;
В.1.1.1.7. Изграждане на Общински бизнес център и
складова база
В1.1.1.8. Реконструкция на спортна площадка в източната част на
зоната; изграждане на видеонаблюдение (част от № 25 в списъка на

991 636

220 700

одобрените за финансиране обекти от схема 5-02 ТП)
В1.1.1.9. Доизграждане на Дом за стари хора с деменция № 2 и
подобряване на достъпа;

981 200
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Номер в ИПГВР и Име на проекта

Бюджет, лв.

В1.1.1.11. Изграждане на улици с техническа инфраструктура
- Улица 3 – южно от хлебозавода и на юг малко след „Булгарплод” – от
о.т.128 до о.т.141; (обект № 33 в списъка по схема 5-02 ТП)

1 228 080

- Улица 1 – от о.т.3263 до о.т.3270 (от „Мебел стил” ООД на юг до
„ЗИНО”АД); (обект № 28 в списъка по схема 5-02 ТП)

Изпълнено и постигнато по приоритет В1:
Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа,
включително въвеждане на енергоспестяващо улично осветление
1.

В1.1.1.1.

(съгласно списъци на стр. 62); Ремонт и изграждане на подземна
инфраструктура и обособяване на терени, подходящи за бъдещи
инвеститори; Проектиране на нови улици (съгласно списъци на стр.
62); Изграждане на видеонаблюдение на възлови точки;

В периода с финансиране от общински бюджет са асфалтирани част от ул.“Козлодуй“ с
площ общо 4832 кв.м.; улица № 3 на площ 975 кв.м.;бул. Никола Петков с площ 894
кв.м.; ул.Цар Освободител на площ 4000кв.м. Изготвен е инвестиционен проект за
изграждане на канализационна мрежа по ул. Цанко Минков и пресечните й улици.
Изградено е видеонаблюдение на вход-изход запад на град Казанлък, наказателен
паркинг и паркинг на електроавтобуси под бул. Розова долина.
В рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Казанлък – етап 2“,
финансиран по ОПРР2014-2020 е в процес на реконструкция бул. Никола Петков в
участъка от бул. Княз Ал.Батенберг до ул.Козлодуй с дължина 972 м, от които 776 м.
западно платно и 196 м. на източно платно, на площ 7650 кв.м. В източното платно ще
бъде изградена нова велоалея. Инвестицията по реконструкцията е 462 830 лв. В рамките
на проекта ще бъде създадена и въведена интегрирана система за електронно таксуване в
обществения градски транспорт на стойност 926 742 лв. и ще бъде надградена
информационната система, изградена в етап 1, на стойност 98 040 лв.
През 2020 година започна цялостна реконструкция на надлез „Катекс“, част от бул.
Розова долина от кръгово кръстовище с ул. „Бачо Киро“ до пътен възел на Околовръстен
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път – гр.Казанлък“ с дължина 587 м. на площ 4 714 кв.м. на стойност 2 553 300 лв.
Изгражда се енергоспестяващо улично осветление с дължина 1062 м.
2.

В1.1.1.2.

Изграждане на транспортна връзка на източната част на зоната с
околовръстния път София-Бургас

Сключено е споразумение за съвместна дейност за изграждане на пътен възел Път I-6
„София-Бургас“ при км 312+000. Водеща роля ще има АПИ. С процедура по Закона за
обществените поръчки е избран изпълнител на проекта – „Пътпроект“ ЕООД – София.
Възложител на проекта е АПИ. На идейна фаза два проекта са представени за обсъждане
пред собственици на имоти около пътното кръстовище и представители на фирми и
предприятия, намиращи се в южната икономическа зона на Казанлък, които са пряко
заинтересовани от изграждането на новото пътно съоръжение. Приложена е регулацията.
Отчуждени са имоти. Изготвен е инвестиционен проект за изграждане на пътно
кръстовище пътен възел на път I-6 „София-Бургас“ при км 312+000 по посока на
растящия километраж.

3.

В1.1.1.3.

Изграждане на паркинг и изграждане на видеонаблюдение

Под бул. Розова долина е изграден наказателен паркинг за престой на до 25 автомобили,
спрени в нарушение на организацията на движението в град Казанлък. Също там е
изграден паркинг и зарядни станции за 7 броя електроавтобусите, обслужващи
транспортна мрежа на град Казанлък. Двата паркинга са под видеонаблюдение с 13
камери.
Паркинг с 244 места за леки автомобили е изграден към Учебно-производствен и
изследователски център на М+С Хидравлик.
Зелена площ в източната част на зоната - благоустрояване на
междублоковото пространство, в т.ч. поставяне на детски и спортни
4.

В1.1.1.4.

съоръжения и др; изграждане на енергоспестяващо осветление и
видеонаблюдение; (№ 25 в списъка на одобрените за финансиране
обекти от схема 5-02 ТП)
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Пред Учебно-производствен и изследователски център към М+С Хидравлик е изградена
зелена зона за отдих с детски кътове за игра и спортно игрище от 594 кв.м.

5.

В1.1.1.5.

Изграждане на Социално предприятие

През 2019 година в партньорство с Община Казанлък Сдружение „Бъдеще за децата“
създаде социално предприятие под формата на Център за трудова адаптация и
социализация в рамките на проект, финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси
2014-2020.

Разкрити са 5 работни места за лица с увреждания. След проекта е

продължава функционирането на две работилници за приложни изкуства с две
постоянно ангажирани работни места за лица с увреждания и 2 работни места с временна
ангажираност за лица с увреждания.

Зона за спорт, отдих и развлечения в западната част на зоната, в т.ч.
6.

В1.1.1.6.

изграждане на спортна площадка; изграждане на енергоспестяващо
осветление и видеонаблюдение;

7.

В.1.1.1.7.

Изграждане на Общински бизнес център и складова база

С Решение на Общински съвет - Казанлък № 1116/25.07.2019 г. е създадена
Индустриална зона Казанлък в ПИИ 06848.12.15 с площ 68 337 кв.м.
Създадена е като публично съвместно дружество между

община Казанлък и

Националната компания Индустриални зони. Подходяща е правене на бизнес с висока
добавена стойност в сътрудничество с местните общности в сферата на иновативните
технологии и разработването на нови продукти.

Реконструкция на спортна площадка в източната част на зоната;
8.

В1.1.1.8.

изграждане на видеонаблюдение (част от № 25 в списъка на
одобрените за финансиране обекти от схема 5-02 ТП)

9.

В1.1.1.9.

Доизграждане на Дом за стари хора с деменция № 2 и подобряване
на достъпа;
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През 2014 година Дом за стари хора с деменция № 2 е газифициран.
По проект „Изграждане на Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на
деменция и техните семейства“, финансиран по Приоритетна ос 5 „Регионална социална
инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 на стойност 586
890,99 лв., от които553 163,00 лв. безвъзмездна финансова помощ и 33 727,99 лв.
финансиране от бюджета на Община Казанлък е изградена, оборудвана и обзаведена
нова база за разкриване на Дневен център за лица с деменция и подкрепа за техните
семейства - нова за общината социална услуга . Проектът е изпълнен на територията на
зоната с потенциал за икономическо развитие. Дневният център ще бъда с капацитет 40
лица. Потребители могат да бъдат както потребителите на Дома за стари хора с
деменция, така също лица, живеещи в семейната си среда, както и семействата им.
В рамките на проекта са изпълнени строителни работи за затваряне на втори етаж и
покрив. На втори етаж на площ 660 кв.м. ще се пребазира част от социалната услуга Дом
за пълнолетни лица с деменция.
В обхвата на зоната се изграждат четири социални жилища с финансиране от
Оперативна програма „региони в растеж“ 2014-2020.

Изграждане на улици с техническа инфраструктура
- Улица 3 – южно от хлебозавода и на юг малко след „Булгарплод” –
10.

В1.1.1.11. от о.т.128 до о.т.141; (обект № 33 в списъка по схема 5-02 ТП)
- Улица 1 – от о.т.3263 до о.т.3270 (от „Мебел стил” ООД на юг до
„ЗИНО”АД); (обект № 28 в списъка по схема 5-02 ТП)

През 2018 година е изпълнено асфалтиране Улица № 3 с площ от 975 кв.м. на обща
стойност 30,996 хил.лв.

Изпълнени други проекти по приоритета:
В1.допълващ
проект 1

към В1.1.1.1

Асфалтиране

на

улица

с

идентификационен

№

35157.504.7102, южно от ул. Козлодуй", 975 кв. м.
(улица 3 от ТП)
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В1.допълващ

към В1.1.1.1

Асфалтиране на част от ул. "Козлодуй"

към В1.1.1.1

Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа II част,

проект 2
В1.допълващ
проект 2

включващ асфалтирането на бул. "Никола Петков"
източно от моста на СБА, на юг към Розово

В1.допълващ

към В1.1.1.1

проект 3
В1.допълващ

Асфалтиране на ул. "Цар Освободител" от ул.
"Индустриална" до ж.п. линията ТЕЦ, 4000 кв. м.

към В1.1.1.1

Асфалтиране на ул. "Козлодуй", 2000 кв. м.

към В1.1.1.

Проектиране на нова канализационна мрежа за всички

проект 4
В1.допълващ
проект 5

жилищни сгради по ул. "Цанко Минков" и пресечените
улички по нея

В1.допълващ

към В1.1.1.

Полагане на тръби за газификация на Дом № 2

към В1.1.1.

"Изграждане на Дневен център за подкрепа на лица с

проект 6
В1.допълващ
проект 7

различни форми на деменция и техните семейства" с
капацитет 40 потребители, финансиран от ОПРР 20142020

В1.допълващ

към В1.1.1.2

проект 8

„Изграждане на пътно кръстовище/ пътен възел на път
I-6 „София-Бургас“ при км 312+000 по посока на
растящия километраж" - изготвен инвестиционен
проект и отчуждени имоти

В1.допълващ

към В1.1.1.3.

проект 9

Изграждане на наказателен паркинг за репатриране на
МПС,

паркирани

в

нарушение

на

въведената

организация на движение в гр.Казанлък

В 2. Втори приоритет: Икономически растеж и заетост чрез подкрепа на
предприемачески

инициативи,

привличане

на

инвестиции

и

Публично-частни

партньорства
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Специфична цел В 2.1: Създаване на условия за икономически растеж и заетост чрез
подкрепа на предприемачески инициативи, привличане на инвестиции и Публичночастни партньорства.
За постигане на поставените цели по този приоритет в Матрицата-бюджет е
включен един приоритетен проект:

В2.1.1.1. Създаване на преференции за инвеститорите (ММ);

126 000

Изпълнено и постигнато по приоритет В2:
По данни от електронна система ИСУН 2020 през периода 2014-2020 Оперативните
програми са финансирали дейности от различни сфери в рамките на общината.
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ е финансирала 195 проекта
на 175 бенефициента от община Казанлък на обща стойност 49 110 188 лв., от които
31 825 663 лв. безвъзмездна финансова помощ. Въведени мерки за енергияна
ефективност и въведени нови иновативни производства са реализирани по 10 проекта, от
които 8 проекта на обща стойност 10, 633 мил.лв. са за подобряване производствен
капацитет, технологично обновяване, повишаване на ресурсна ефективностк, въвеждане
на нови, иновативни и енергоспестяващи технологии.
Казанлък поддържа и развива международните си контакти, развива и надгражда
мрежата си от побратимени градове. В периода са създадени и развити 3 нови
побратимявания:
-

През август 2013 година е подписан Меморандум за приятелство и партньорство с
Дзинан, столица на провинция Шангдонг в Източен Китай. Площта на днешния
Дзинан е изиграла важна роля в историята на региона от най-ранните начала на
цивилизацията и се е превърнала в основен национален, административен,
икономически и транспортен център. Дзинан често се нарича „пролетен град“
заради известните 72 артезиански извора.

-

През 2016 година е подписан Меморандум за сътрудничество и разбирателство в
областта на културата, изкуството, туризма и спорта - с Джунгнанг гу, Сеул
Метрополитен - един от 25 района на Сеул Метрополитен, Южна Корея. Той се
намира от северната страна на река Хан. Районът е с население от 403 105 души
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(към 2010г.). Североизточният район на Сеул е с много естествени зелени площи
и гъста мрежа от транспортни връзки;
-

През 2017 г. подписан Меморандум за сътрудничество и годишно споразумение,
конкретизиращо рамките на сътрудничеството в областта на индустрията,
културата, туризма и младежките дейности с град Блида, Алжир. „Град на розата“
се намира в центъра на Северен Алжир и e административен център на Област
Блида. Разположен е на около 45 километра югозападно от столицата гр. Алжир.
С население от 182 447 души (към 2012г.), градът е 5-ти по големина. Намира се в
подножието на Тел Атласи и е заобиколен от овощни градини. Блида е
университетски град, с богато културно-историческо наследство и архитектура.
Градът е запазил много от традиционните занаяти.

-

През 2018 година подписан Меморандум за сътрудничество с Каца̀го Сан
Мартѝно (на италиански: Cazzago, на източноломбардски: Casàc, Казач) - град и
община в Северна Италия, провинция Бреша, регион Ломбардия. Разположен е на
200 m надморска височина. Населението на общината е 10 941 души (към 2017 г.).

В3. Трети приоритет: Подобряване на бизнес климата. Специфична цел В 3.1:
Подобряване на бизнес климата в община Казанлък.
За постигане на поставените цели по този приоритет в Матрицата-бюджет не са
включени приоритетни проекта.

Изпълнени други проекти по приоритета:
"Регионален

иновационен

център

"Казанлък",

проектно

предложение

по

Процедура

BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на
В3.допълващ
проект 1

Регионални иновационни центрове (РИЦ)“
към В3.1.1.

Оперативна

програма

„Иновации

по
и

конкурентоспособност“ 2014-2020. Проектът цели
Изграждане

и

развитие

научноизследователска
инфраструктура

за

на
и

провеждане

съвременна
иновационна
на

приложни
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изследвания от отворен тип, способстващи за
ускорено икономическо и социално развитие на
региона чрез създаване на работещо партньорство
между бизнеса, науката и местната власт в полза на
регионалната икономика.
"Трансформатор на човешки потенциал в социалноикономическо развитие" към Европейска комисия
В3.допълващ
проект 2

по Инициатива UIA, Трета покана с Бенефициент:
към В3.1.1.

Община Казанлък и Партньори: "България-Текс" АД
и "Давид Холдинг" АД на Обща стойност на
проекта: 5 101 507,75 евро (9 977 681,90 лв), в т.ч.
БФП: 80% (4 081 206,20 евро)

В4. Четвърти приоритет: Ефективно управление и публичност на проектите в ЗВ В.
Специфична цел В4.1: Успешна реализация на ИПГВР в ЗВ В
За постигане на поставените цели по този приоритет в Матрицата-бюджет е
включен един приоритетен проект:

В.4.1.1.3. Извършване на междинна оценка, текущ мониторинг и 35 000
последваща оценка на изпълнението на проектите в ЗВ В

В изпълнение на указания за изпълнение на ИПГВР със заповед са определени структура
и състав на Работна комисия за изпълнение на ИПГВР на Община Казанлък, и на Екип
за управление на ИПГВР. Така формираните структури координират изпълнението,
осъществяват текущ мониторинг и изготвят доклади за отчитане напредъка по
изпълнението на ИПГВР. С Решение № 420/30.03.2017 г. Общински съвет – Казанлък е
приел доклада за отчитане напредъка по изпълнението на ИПГВР за 2016 г. През 2017 г.
с решение № 552 / 28.09.2017 г. Общински съвет – Казанлък е одобрен Доклад за
резултатите от извършена Междинна оценка на ИПГВР на гр.Казанлък 2014-2020.
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През периода е давана публичност относно актуализациите и изпълнението на
стратегическия документ на сайта на Община Казанлък https://www.kazanlak.bg/cat91.html

и на сайта на Общински съвет – Казанлък https://obs.kazanlak.bg/ . За

планираните и изпълнени проекти са изпълнени мерки за публичност чрез годишните
доклади за изпълнение на Общински план за развитие на община Казанлък за периода
2014-2020, годишни отчети за изпълнение програмата за управление на Община
Казанлък, начални и заключителни пресконференции, публикации в електронните и
печатни медии, както и чрез проведени обществени обсъждания относно ключови и
значими проекти.

ГРУПА „ХОРИЗОНТАЛНИ ПРОЕКТИ“
Хоризонтални проекти
ХП. Първи приоритет: Насърчаване на устойчива градска мобилност и мерки за
приспособяване и смекчаване, свързани с изменението на климата. Специфична цел ХП
1.1: Създаване на ефективен, бърз и екологичен градски транспорт с по-малко
потребление на енергия и възможности за алтернативни форми на транспорт
 ХП-1.1(1) Етап 1 Интегриран градски транспорт на гр.Казанлък;
 ХП-1.1(2) Етап 2 Интегриран градски транспорт на гр.Казанлък.

Проект „Интегриран градски транспорт на град Казанлък – Етап 1“ е финансиран по
договор № BG16RFOP001-1.024-0003-С03 с обща стойност на проекта 3 690 050,96 лв.,
от които безвъзмездната финансова помощ е в размер на 3 186 437,63 лв. и собствения
финансов принос на Община Казанлък е в размер на 503 613,33 лв. Продължителността
на изпълнение на етап 1 е 37 месеца с период на изпълнение от 23.03.2018 г. до
23.04.2021 г. В рамките на проекта са изпълнени няколко общестнено значими
компонента. Доставени са 7 броя нови изцяло електрически автобуси, чрез които вече се
изпълняват разписанията на всички обществени градски линии от транспортната схема
на град Казанлък. Електроавтобусите са с ниска платформа и с ширина на вратите,
позволяващи свободно ползвани от хора с увреждания. По проекта е ремонтиран бул.
„Розова долина“ в участъка от централно кръстовище до кръстовище с ул.Бачо Киро.
Монтирани са спиркови местостоянки на 23 броя спирки. Изграден е етап 1 от
информационна система на обществения градски транспорт, като са монтирани
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информационни табла на 23 броя спирки от градската транспортна схема на град
Казанлък, даващи информация за обслужващиге линии и времето до пристигане на
автобус по всяка от линиите. На 13 от новите спирки са монтирани по 2 фотоволтаични
панела и вътрешни табла с по два USB порта за зареждане на всички видове мобилни
устройства. На таблата са поставени указателни стикери с инструкции към ползвателите
на услугата.
Проект „Интегриран градски транспорт на град Казанлък – етап 2“ е финансиран с
Административен договор № BG16RFOP001-1.024-0004-С01 от 04.08.2020 г. на обща
стойност – 1 606 992,42 лв., от които безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 047
925,93 лв. и съфинансиране - 559 066,49 лв., продължителност 28 месеца до 04.12.2022 г.
В рамките на втори етап ще бъде изпълнена реконструкция на бул. Никола Петков, ще
бъде изградена нова велоалея, продължение от велоалеята от с. Овощник, ще бъде
изпълнен втори етап за развитие на информационната система и ще бъде въведена
електронна система за таксуване.

ХП. Втори приоритет: Увеличаване на енергийната ефективност на сградния
фонд. Специфична цел ХП 2.1: Увеличаване на енергийната ефективност на сградния
фонд, намаляване на разхода на енергийни ресурси и въвеждане на модерни инсталации
за енергийна независимост на жилищни и административни сгради и студентски
общежития.
 Проект ХП-2.1 Енергийна ефективност на административни и жилищни сгради;
 Проект ХП-2.2 Енергийна ефективност на студентски общежития.

По Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради от град Казанлък са финансирани и изпълнени общо 19 многофамилни жилищни
сгради с общо 1329 жилища с разгъната застроена площ от 116 963,19 кв.м. Пет от
санираните сгради са на територията на зоните за въздействие и 14 сгради са извън
териториалния обхват на зоните за въздействие. Общо за всички 19 санирани сгради е
постигната икономия на годишен разход на енергия от 16 634,391 MWh/год., постигната
е средна икономия на годишен разход на енергия от 61,59 % и са спестени емисии от
CO2 в размер на 3821,94 t/година.
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Идентифицирани други проекти по приоритета:
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на
ХП Допълващ
проект 1

към ХП

многофамилни жилищни сгради (на територията на гр.

2.1.

Казанлък общо 19 сгради, от тях 5 в зоните за
въздействие и 14 сгради извън зоните за въздействие

ХП допълващ към
проект 2

ХП- Проект за насърчаване използването на електрически
превозни средства по Инвестиционна програма за

1.1.

климата към Национален доверителен екофонд Закупени 1броя електрическо превозно средство от
категория L7e и една надстройка -резервоар за вода
ХП допълващ към
проект 3

ХП- Проект за насърчаване използването на електрически

1.1.

превозни средства по Инвестиционна програма за
климата към Национален доверителен екофонд

-

Закупени 1 брой електрическо превозно средство от
категория L7e и една електрическа машина за събиране
на листа
ХП допълващ към ХП1.1.
проект 4

"Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2:

ХП допълващ към ХП1.1.
проект 5

Изграждане на регионална система за управление на

Реконструкция и модернизация на ГПСОВ Казанлък"

отпадъците в регион Стара Загора

ГРУПА „ФУНКЦИОНАЛНИ ВРЪЗКИ НА ГРАДА С НЕГОВАТА ПЕРИФЕРИЯ“

ФВ1. Първи приоритет: Модернизиране и ревитализация на общественото
пространство. Специфична цел ФВ1.1. Подобряване на условията в сферата на
образователните и здравни услуги по населени места от община Казанлък.
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Име на проекта

Стойност,
хил.лв.

ФВ-1.1. Обновяване на основно училище в с. Ръжена, в това число
подобряване на енергийната ефективност и благоустрояване на
прилежащия терен;

980,99

ФВ-1.2. Обновяване на основно училище в гр. Крън, в това число
подобряване на енергийната ефективност и благоустрояване на
прилежащия терен;

1 339,8

ФВ-1.3 Обновяване на основно училище в гр. Шипка, в това число
подобряване на енергийната ефективност и благоустрояване на
прилежащия терен;

828,5

ФВ-1.4. Обновяване на основно училище в с. Хаджидимитрово, в това
число подобряване на енергийната ефективност и благоустрояване на
прилежащия терен;

770,3

ФВ-1.5. Обновяване на основно училище в с. Овощник, в това число
подобряване на енергийната ефективност и благоустрояване на
прилежащия терен;

835,3

ФВ-1.6. Обновяване на основно училище в с. Горно Черковище, в това
число подобряване на енергийната ефективност и благоустрояване на
прилежащия терен;

683,9

ФВ-1.7. Обновяване на основно училище в с. Шейново, в това число
подобряване на енергийната ефективност и благоустрояване на
прилежащия терен;

1 566,0

ФВ-1.8. Обновяване на Обединено детско заведение № 17 в
гр.Казанлък, в това число подобряване на енергийната ефективност и
благоустрояване на прилежащия терен;

940,8

ФВ-1.9. Обновяване на Дневна детска ясла № 8 в гр.Казанлък, в това
число подобряване на енергийната ефективност и благоустрояване на
прилежащия терен;

516,0

Проект ФВ-1.10 Подкрепа за предучилищно възпитание и образователна
интеграция на деца и ученици от групи в неравностойно положение
500,0
(ММ)
Проект ФВ-1.11 Осигуряване на условия и ресурси за изграждане и
развитие на подкрепяща среда в детските градини и училищата за
осъществяване на включващо обучение (ММ)

375,0
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Пет от приоритетните проект в групата са

реализирани в рамките на проект

„Обновяване на образователна инфраструктура в Община Казанлък“, Финансиран
по Решение № РД-02-36-1054/26.09.2017 г. на Ръководителя на УО на ОПРР по сключен
Административен договор № BG16RFOP001-1.024-0002-С01 от 04.10.2017 г. с
продължителност от 26 месеца в периода от 04.10.2017 г. до 04.12.2019 г. Бюджетът на
проекта е в размер на 9 504 532,06 лв. -

100 % безвъзмездна финансова помощ.

3 931 575,85 лв. от договорените средства са за реконструкция на пет основни училища
от функционалните връзки в пет населени места на територията на община Казанлък –
гр.Крън, гр.Шипка, с.Овощник, с.Ръжена, с.Хаджидимитрово. В рамките на проекта са
реконструирани и обзаведени и три детски градини на територията на град Казанлък.
Чрез реконструкцията на детските и образователни заведения е постигнат индикатор от
2 392 лица „Капацитет на подпомогнатите детски заведения или образователна
инфраструктура“, от които 532 лица капацитет на трите детски градини и 1860 лица
капацитет на петте основни училища.
Към Проект ФВ-1.6. е разработен и очаква одобрение за финансиране допълващ проект
"Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Основно училище "Свети Климент
Охрисдки", с. Горно Черковище“. Проектът е разработен от Община Казанлък и подаден
за финансиране към Хуманитарна програма на посолство на САЩ през 2019 г.
Идентифицирани други проекти по приоритета:
ФВ Допълващ "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Основно училище
проект 1

"Свети Климент Охрисдки", с. Горно Черковище, община Казанлък"

ФВ Допълващ "Внедряване на мерки за енерг.ефективност и текущ ремонт на блок "Б"
проект 2

част от ОУ "Д-р П.Берон" с.Шейново - проект „Красива България“

ФВ Допълващ "Играй и учи - учи и играй" към ПУДООС, Бенефициент ДГ № 17
проект 3

"Славейче", гр. Казанлък за повишаване на екологичната култура и
навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на
околната среда в образователния и възпитателен процес на младите

ФВ Допълващ "Дневна детска ясла № 8 "Васил Левски", проект "Красива България" проект 4

Изпълнение на дейности за енергийната ефективност като подмяна на
дограма, топлоизолация на външни стени и ремонт на покрив.
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Информация за идентифицирани проблемни области и ограничители на
развитието на местно ниво, попречили на изпълнението на ИПГВР.

V.

-

Развитие на спортна инфраструктура: Два от големите и значими за общината
приоритетни проекти, планирани за Зона за публични функции с висока
обществена значимост (реконструкция на стадион Севтополис и на колодрум в
гр.Казанлък), не са реализирани поради отпадане на спортната инфраструктура
от допустимите обекти за финансиране с безвъзмездна финансова помощ.
Възможностите за реализация на двата проекта са чрез ползване на финансови
инструменти на Фонда мениджъра на финансови инструменти в България.
Поради необходимия значителен финансов ресурс обектите остават за реализация
за новия програмен период 2021-2027 г.

-

Публично-частни партньорства: Планираните Публично-частни партньорства в
обхвата на трите зони за въздействие не са реализирани. През периода са
сключени 5 договора за концесия на общински микроязовири. Няма проявен
интерес за публично-частни партньорства или концесия за дейности, услуги или
общински обекти в обхвата на зоните за въздействие.
Като идентифицирано препятствие за постигане на публично-частни
партньорство са: липса на устойчивост в действащото законодателство - Закона за
публично-частните партньорства е отменен; Закона за концесиите е напълно
отменен и е приет изцяло нов Закон за концесиите. Утежнени са
административните процедури при концесия, което изисква значителен
административен капацитет. Процедурите по отдаване под наем са по-опростени
и изчистени от гледна точка защита на обществения интерес. Действащото
законодателство в тази област не дава достатъчни стимули за създаване и
функциониране на ефективни и ефикасни публично-частни партньорства в
услугите и областите, ангажимент на местната власт.

-

Енергийна ефективност: Недостатъчна активност и решителност на жителите на
град Казанлък за ползване на финансовата подкрепа на Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради като възможност за
саниране на жилищните сгради.
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Основни изводи и препоръки за следващия период.

VI.
-

ИПГВР на град Казанлък е постигнал поставените цели и приоритети.

-

Индикаторите на ИПГВР са постигнати в значителна степен. Органичен е броя и
видовете индикатори, чиято стойност не е постигната по планираното. Значителен
е броя и видовете преизпълнени индикатори, което доказва постигнатия
синергичен ефект от изпълнените мерки и проекти.

-

Използвани са многообразни източници на финансиране. Този подход е
допринесъл в значителна степен до изпълнение на целите и приоритетите и
постигане на индикаторите.

-

Зони за въздействие: Прецизност при определяне на видовете зони за
въздействие и териториалния им обхват. Отпадане на централна градска част от
обхвата на Зона за публични функции с висока обществена значимост направи
невъзможно обновяване на ключови обществени обекти и територии, като сграда
на общинска библиотека, Исторически музей и Художествена галерия, данъчна
служба, Бюро по труда и др. структури, сграда на общинска администрация и др.

-

Обществени обсъждания: Провеждане на разнообразни по форма, големина и
състав обществени обсъждания, анкети и допитвания на всеки етап на подготовка
на Плана за интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021-2027 ще
допринесе съществено за създаване на жизнен и полезен за цялата общност
стратегически документ за развитие на общината.
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Приложения:
VII.
Актуализирана матрица – бюджет за проектите в зоните за въздействие и за проектите за
функционални връзки, с включени проекти/проектни идеи, които са идентифицирани към
момента на финално отчитане и които не са включени до момента в матрицата-бюджет:

Приложение 1:

Обобщение на Актуализирана матрица – бюджет за
проектите в зоните за въздействие и за проектите за
функционални връзки, с включени проекти/проектни идеи,
които са идентифицирани към момента на финално
отчитане и които не са включени до момента в матрицатабюджет:

Приложение 2:

Проектни идеи, които общината е включила в процеса по
актуализиране и допълване на инвестиционната си програма
по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско
развитие“ на ОПРР 2014-2020 през 2018 г.

Приложение 3:

Проектни идеи, които общината е включила в процеса по
актуализиране и допълване на инвестиционната си програма
по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско
развитие“ на ОПРР 2014-2020 през 2019 г.

Приложение 4:

Обобщение на Други нови проекти/проектни идеи, които са
идентифицирани след одобрението/изменението на ИПГВР
до момента на финалното отчитане, които допринасят за
изпълнението на целите и приоритетите на ИПГВР.

15 страници

3 страници

2 страници

8 страници

84

Приложение 1: Обобщение на Актуализирана матрица – бюджет за проекти в зоните за въздействие, проекти за функционални връзки, и други идентифицирани
проекти/проектни идеи към момента на финално отчитане на ИПГВР на град Казанлък за периода 2014-2020

Вид на проекта
№ по ред приоритетен / допълващ
проект

Име на проекта

Година на
включване в
ИПГВР/ година
на изпълнение
на допълващ

№ в ИПГВР
или
към приоритет
/цел/мярка/
проект

8 239 662,00 лв.

2013 г.

А1.1.1.1

184 081,00 лв.

2013 г.

А1.1.1.2.

576 549,00 лв.

2013 г.

А1.1.1.3.

1 058 339,00 лв.

2013 г.

А1.1.1.4.

1 299 586,98 лв.

2015 г.

А1.1.1.7.

175 000,00 лв.

2019 г. - 2020 г.

към А1.1.1.1.

44 852,04 лв.

2017 г.

към А1.1.1.1.

80 995,60 лв.

2016 г.

към А1.1.1.1.

4 000,00 лв.

2018 г.

към А1.1.1.1.

75 029,51 лв.

2019 г.

към А1.1.1.1.

Стойност, лв.

ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Зона за въздействие I "с преобладаващ социален характер" - (ЗВ А)

1
приоритетен по А1
2

приоритетен по А1

3
приоритетен по А1
4

приоритетен по А1

5

6

приоритетен по А1
А1.допълващ проект 1

7

А1.допълващ проект 2

8

А1.допълващ проект 3

9

А1.допълващ проект 4

10

А1.допълващ проект 5

Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, включително
въвеждане на енергоспестяващо улично осветление; Ревизия и ремонт на подземна
инфраструктура; Проектиране на нови улици; Изграждане на видеонаблюдение на
възлови точки;
Благоустрояване на междублоково пространство в централната част на Ромския
квартал, в района около магазина
Цялостно изграждане на Парк за отдих и развлечения в комплекс ж.к. Изток,
включващо спортна площадка и др.; Изграждане/рехабилитиране на подземната
техническа инфраструктура, енергоспестяващо осветление и видеонаблюдение;
(задание за проектиране)
Благоустрояване на междублокови пространства (задание за проектиране )
Цялостно изграждане на парк с алеи, детски и спортни площадки, градинско
обзавеждане, енергоспестяващо осветление, поливна система,
изграждане/рехабилитиране на подземната техническа инфраструктура и
видеонаблюдение - УПИ I, кв.373- (местонахождение – ж.к. Изток, между ул.Сент
Ерблен, ул.Верия, ул. Толиати и ул. Кремона); (обект № 5 в списъка по схема 5-02
ТП);
Реконструкция на ул. "Толиати" с площ 3844 кв.м.
Асфалтиране на ул. "Маня и Матей Икономови" от ул. "Петьо Ганин" на север до
бл. 14 - ж.к. "Изток", 1100 кв.м.
Асфалтиране на ул. "Фокуяма" до бл. 31, ж.к. "Изток", 2550 кв.м.
Изготвяне на инвестиционен проект за нова светофарна уредба на кръстовището
между бул. "Александър Батенберг" и ул. "Чаталджа"
Изграждане на светофарна уредба на кръстовището между бул. "Александър
Батенберг" и ул. "Чаталджа"
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"Рехабилитация и модернизация на системата за външно изкуствено осветление на
Община Казанлък" към Финансов механизъм на Европейското икономическо
пространство 2014-2021
Програма “Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”,
Процедура за подбор на проектни предложения „Рехабилитация и модернизация на
общинска инфраструктура“. Проектът обхваща територии и от трите зони за
въздействие. Проектът е на етап оценка.

2020-2022

към А1.1.1.1.

20 531,00 лв.

2014 г.

към А1.1.1.4.

57 454,00 лв.

2014 г.

към А1.1.1.4.

Ремонт на алея до бл. 11, ж.к. "Изток" и алея до бл. 12, ж.к. "Изток", 645 кв.м.

39 603,60 лв.

2015 г.

към А1.1.1.4.

А1.допълващ проект 10
А1.допълващ проект 11

Асфалтиране на алея западно от бл. 74, ж.к "Изток", 600 кв.м.
Асфалтиране на алея до бл. 30, ж.к. "Изток", 1625 кв.м.

27 293,28 лв.
46 248,00 лв.

2015 г.
2015 г.

към А1.1.1.4.
към А1.1.1.4.

17

А1.допълващ проект 12

Асфалтиране на алея от улица "Кремона" на север и алея зад бл. 45, ж.к. "Изток",
2960 кв.м.

87 695,38 лв.

2015 г.

към А1.1.1.4.

18

А1.допълващ проект 13

Асфалтиране на алея западно от парк на ул. "Петьо Ганин", ж.к. "Изток", 770 кв. м.

27 291,00 лв.

2015 г.

към А1.1.1.4.

19
20

А1.допълващ проект 14
А1.допълващ проект 15

24 920,81 лв.
17 153,40 лв.

2015 г.
2015 г.

към А1.1.1.4.
към А1.1.1.4.

21

А1.допълващ проект 16

Асфалтиране на алея северно от бл. 72, ж.к. "Изток", 1000 кв.м.
Асфалтиране на алея източно от бл. 8, бл. 9, бл. 10, ж.к. "Изток, 700 кв. м.
Асфалтиране на алеи - ж.к. "Изток", бл. 33 и между бл.33 и бл. 35, 2100 кв.м.

75 990,84 лв.

2017 г.

към А1.1.1.4.

22

А1.допълващ проект 17

55 999,56 лв.

2018 г.

към А1.1.1.4.

23

А1.допълващ проект 18

2018 г.

към А1.1.1.4.

24

А1.допълващ проект 19

2019 г.

към А1.1.1.4.

25

А1.допълващ проект 20

29 337,45 лв.

2020 г.

към А1.1.1.4.

26

А1.допълващ проект 21

759 648,44 лв.

2017 г.

към А1.1.1.5. и
А1.1.1.6.

27

А1.допълващ проект 22

2 787 549,07 лв.

2019 г.

към А1.1.1.9.

1 726 790,00 лв.

2013 г.

А2.1.1.1.

844 407,00 лв.

2013 г.

А2.1.1.2.

11

А1.допълващ проект 6

12

А1.допълващ проект 7

13

А1.допълващ проект 8

Асфалтиране на пространството около бл. 2 и бл. 7, кв. "Изток", 1150 кв.м. след
смяна на водопровод
Изграждане на алея зад бл. 39, кв. "Изток", 900 кв.м.

14

А1.допълващ проект 9

15
16

28
приоритетен по А2
29
приоритетен по А2

Асфалтиране на алеи ж.к. "Изток", бл. 14 след ВиК, 1170 кв.м.
Залесяване на новоизграден парк, намиращ се при междублоковото пространство в
ж.к. "Изток" между бл. 39 и бл.47
Залесяване на междуплокови пространства в ж.к. "Изток" между бл. 39, бл. 44, бл.
45, бл. 47.
"Осигуряване на WiFi достъп до обществени места", 15 000 евро
Реконструкция на водопровод в ж.к. "Изток" по ул. "Кремона", ул "Верия", ул.
"Кап. Петко Войвода", ул. "Сент Ерблен" и др. преди цялостно изграждане на
паркове и улици в квартала - обща дължина 2300 л.м.
"Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на
община Казанлък, местност "Каракос", землището на с. Черганово", БФП: 2 652
747,14 лв. и съфинансиране 134 801,93 лв.
Цялостен ремонт на детски градини - № 1, 11 и 22, в това число подобряване на
енергийната ефективност и благоустрояване на прилежащия терен (задание за
проектиране )
Цялостен ремонт на Дом за стари хора № 1, в това число подобряване на
енергийната ефективност и благоустрояване на прилежащия терен (задание за
проектиране - вж. А2.1.1.1.);
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1 173 493,99 лв.

30

А2.допълващ проект 1

31

приоритетен по А3

32
33
34
35

приоритетен по А3
приоритетен по А3
приоритетен по А3
приоритетен по А3

36

приоритетен по А3
37
приоритетен по А3
38
приоритетен по А3

39

приоритетен по А3

40

А3.допълващ проект 1

41

А3.допълващ проект 2

42

А3.допълващ проект 3

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради бл. 73 - ж.к "Изток", бл. 25 - ж.к. "Изток", бл. 11 - ж.к. "Изток", бл. 12 - ж.к. "Изток,
ул.Илинден № 41-43 (блок Кармен)
Изграждане на социални жилища за маргинализирани групи (задание за
проектиране )
Изграждане на многофункционален комплекс за административни услуги, култура
и спорт; изграждане на видеонаблюдение (в центъра на ЖК”Изток”) (задание за
проектиране )
Създаване на Център за интеграция и услуги;
Изграждане на център за временно настаняване;
Устойчив център за временно настаняване (ММ)
Изграждане на улици с техническа инфраструктура, както следва:
- Ул. „Толиати” от о.т. 7750 до о.т.7755 (от ул.”Кап.Петко Войвода” до бл.№48);
(обект № 17 в списъка по схема 5-02 ТП)
- Ул.”Верия” – от о.т.7522до о.т.7803 (от ул.”Кремона” до ул.”Толиати”, западно от
бл. №39, 40 и 41); (обект № 22 в списъка по схема 5-02 ТП)
- Ул.”Сент Ерблен” – от о.т.7751 до о.т 8018 (от ул.”Кремона до ул.Толиати”,
източно от бл.20,24,25 и 27); (обект № 21 в списъка по схема 5-02 ТП)
- Ул.”Фукояма” – от о.т.7816 до о.т.8016 (от ул.”Кремона”/ до бл. №46 до
бул.”Ал.Батемберг”); (обект № 23 в списъка по схема 5-02 ТП)
Център за временно настаняване на бездомни хора
поземлен имот с площ 2907 кв.м., идентификатор 35167.505.52; кв.389, УПИ XXIV86, гр.Казанлък
Социални жилища, гр.казанлък
поземлен имот с площ 2907 кв.м., идентификатор 35167.505.52; кв.389, УПИ XXIV86
Изграждане на Социални жилища
- четирифамилна жилищна сграда в УПИ XXII-8, кв. 309, ул. „Козлодуй“ №10, гр.
Казанлък в границите на Зона за въздействие В с потенциал за икономическо
развитие от ИПГВР на гр. Казанлък.
- три двуфамилни жилищни сгради в УПИ VII-18, кв. 385, УПИ III-19, кв. 385,
УПИ VII-6, кв. 384, ул. „Петьо Ганин“, гр. Казанлък; в жк „Изток“ на ул. „Петьо
Ганин“, в границите на Зона за въздействие А с преобладаващ социален характер
от ИПГВР на гр. Казанлък.
Ремонт във филиала на ДГ № 15 "Звънче" в ж.к. "Изток" след разкриване на нова
яслена група. Ремонтни дейности: изкърпване, шплакловане, пребоядисване на
занималните, както и приспособяване на санитарните възли съобразно
възрастовите особености на децата
"Създаване на работилница за трудотерапия при Дневен център за деца с
увреждания, Казанлък"
Осигуряване на топъл обяд в община Казанлък, финансиран по ОПХОМП с
продължителност 41 месеца - до 30.04.2020 г.
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2017 г.

към А2.1.1.

1 637 196,00 лв.

2013 г.

А3.1.1.1.

4 265 427,00 лв.

2013 г.

А3.1.1.2.

73 900,00 лв.
444 461,00 лв.
206 900,00 лв.

2013 г.
2013 г.
2013 г.

А3.1.1.3.
А3.1.1.4.
А3.1.1.8.

3 096 260,00 лв.

2015 г.

А3.1.1.19.

850 000,00 лв.

2018 г.

А3.1.1.22.

400 000,00 лв.

2018 г.

А3.1.1.23.

1 261 542,19 лв.

2019 г.

А3.1.1.24.

2014 г

към А3.1.1.

21 141,00 лв.

2016 г.

към А3.1.1.3.

90 134,00 лв.

2017-2020

към А3.1.1.3.

5 936 094,28 лв.

43

А3.допълващ проект 4

44

А3.допълващ проект 5

45

А3.допълващ проект 6

46
47
48

А3.допълващ проект 7
А3.допълващ проект 8
А3.допълващ проект 9

49

А3.допълващ проект 10

50

А3.допълващ проект 11

51
52
53
54
55
56
57
58

А3.допълващ проект 12
А3.допълващ проект 13
А3.допълващ проект 14
А3.допълващ проект 15
А3.допълващ проект 16
А3.допълващ проект 17
А3.допълващ проект 18
А3.допълващ проект 19

59

А3.допълващ проект 20

60

А3.допълващ проект 21

61
62
63
64

А3.допълващ проект 22
А3.допълващ проект 23
А3.допълващ проект 24
А3.допълващ проект 25

Изграждане на 2 броя Центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца
с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи. Министерство на
здравеопазване в качество на бенефициент по ОПРР ще изгради общо 12 броя
Центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с
потребност от постоянни медицински грижи на територията настраната. Проектът
е на обща стойност 6 мил.лв, 100% БФП. За целта Общински съвет – Казанлък с
Решение № 742/29.03.2018г. учреди в полза на Министерство на здравеопазването
безвъзмездно право на строеж върху част от имот – частна общинска собственост:
поземлен имот с идентификатор 35167.505.200, гр. Казанлък за построяване на две
едноетажни сгради, всяка със застроена площ от 500 кв.м. с предназначение
„Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с
потребност от постоянни медицински грижи“, както и правото за изграждане на
свързаната със строителството на обекта инфраструктура.

"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания", Компонент 2 нова
социално-здравна УОИИ за 142 потребители, финансиран от ОПРЧР 2014-2020
"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания", Компонент 3 за
изолация и превенция в условията на COVID-19 за 245 потребители, финансиран
от ОПРЧР 2014-2020
"Целево подпомагане с топъл обяд в община Казанлък", Целева програма
"И аз имам семейство" по ОПРЧР 2007-2013
устойчивост на "И аз имам семейство" по ОПРЧР 2007-2013
"Приеми ме 2015 г.", БФП 136 404 000 лв. за всички 82 общини-партньори

2018 - 2020 г.

към А3.1.1.3.

366 536,48 лв.

2020 г.

към А3.1.1.3.

392 411,60 лв.

2020 г.

към А3.1.1.3.

33 640,00 лв.
120 000,00 лв.
40 000,00 лв.

2020 г.
2011-2015
2015 г.

към А3.1.1.3.
към А3.1.1.3.
към А3.1.1.3.

2015-2020

към А3.1.1.3.

2015-2020

към А3.1.1.3.

499 765,52 лв.
350 000,00 лв.
13 668,00 лв.
13 432,00 лв.
7 636,00 лв.
5 888,00 лв.
19 668,00 лв.
160 000,00 лв.

2015-2017
2014-2020
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2016 г.
2015 г.
2015-2016

към А3.1.1.3.
към А3.1.1.3.
към А3.1.1.3.
към А3.1.1.3.
към А3.1.1.3.
към А3.1.1.3.
към А3.1.1.3.
към А3.1.1.3.

11 616,00 лв.

2015 г.

към А3.1.1.3.

13 896,00 лв.

2015 г.

към А3.1.1.3.

14 910,00 лв.
4 345,00 лв.
15 200,00 лв.
225 180,00 лв.

2015 г.
2013-2014 г.
2015 г.
2012-2014 г.

към А3.1.1.3.
към А3.1.1.3.
към А3.1.1.3.
към А3.1.1.3.

1 000 000,00 лв.

"Активиране на неактивни лица"- назначен младежки медиатор по Нац.програма
"Независим живот в община Казанлък"
Програма "Старт на кариерата"
Услуга "Обществена трапезария", Фонд Социална закрила
Услуга "Обществена трапезария"
Услуга "Обществена трапезария"-1
Услуга "Обществена трапезария"-2
Социална услуга "Личен асистент", Целево финансиране
Социална услуга "Личен асистент" по ОПРЧР 2014-2020
Заетост и обучения на хора с трайни увреждания по Национална програма за
заетост
Осигуряване на заетост за безработни с ниска и без квалификация и безработни
младежи до 29 г. по Регионална програма за заетост
"Шанс за работа", Агенция по заетостта
"Подкрепа за заетост" ОПРЧР 2014-2020
"Подкрепа за заетост" ОПРЧР 2014-2020
"Помощ в дома в община Казанлък", ОПРЧР 2007-2013
Стр. 4 от 15
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А3.допълващ проект 26
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А3.допълващ проект 27

Подкрепа за достоен живот "Алтернативи", ОПРЧР 2007-2013
'Информирани и отговорни към природата и самите себе си'' на СНЦ „Подкрепа и
развитие", с.Енина в партньорство с Община Казанлък, финансиран от фондация
ЕкоОбщност по програма „Съгради Промяна''
Програма „Екопатрул“ за превенция на вандализма сред младите хора . Новата
инициатива цели да привлича млади момичета и момчета към опазването на
общинската собственост и нейното стопанисване, за да бъдат възпитавани
подрастващите в отговорно отношение към обектите, за които се грижи Община
Казанлък.
Компонент 2 "Студентски практики" към процедура BG051PO001-3.3.07
"Ученически и студентски практики", ОПРЧР 2007-2013
"Подобни и различни – обичаи и традиции за създаване на регионална, национална
и европейска идентичност", Секторна програма "Коменски", Програма "Учене през
целия живот"
"Добро образование сега – добри възможности в бъдеще""Добро образование сега
– добри възможности в бъдеще", ОПРЧР 2007-2013
"Дъга на толерантността- партньорство за ефективна интеграция" по ОПРЧР 20142020
"Предоставяне на условия на социално-икономическа интеграция на уязвими групи
на територията на град Казанлък. Подобряване достъпа до образвованието." по
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. и Оперативна
програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. по
Процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими
групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование" - Компонент 2;
Обща стойност на проекта до 1 590 000 лв., от които финансиране на мерки по
ОПРЧР - от 100 000 лв. до 1 200 000 лв.;за фиансниране на мерки по ОПНОИР - до
390 000 лв. Проектът ще се изпълнява до края на 2023 г.

2010-2015

към А3.1.1.3.

3 822,60 лв.

2016 г.

към А3.1.1.5

15 000,00 лв.

2018 г.

към А3.1.1.5

15 600,00 лв.

2012-2014 г.

към А3.1.1.6

87 973,86 лв.

2013-2015

към А3.1.1.6

150 126,00 лв.

2013-2014

215 108,99 лв.

2016-2018

1 590 000,00 лв.

2020-2023

към А3.1.1.7

2014 г.

към А3.1.1.9

2014 г.

към А3.1.1.11.

224 895,00 лв.
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А3.допълващ проект 39
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А3.допълващ проект 28
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А3.допълващ проект 29
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А3.допълващ проект 30
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А3.допълващ проект 31
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А3.допълващ проект 32

73

А3.допълващ проект 33

Разкрита нова социалната услуга „Дневен център за възрастни хора с увреждания”
като делегирана държавна дейност, с капацитет 15 места.

74

А3.допълващ проект 34

"Изграждане на три ЦНСТ и едно защитено жилище в гр.Казанлък", от които два
Центъра за настаняване от семеен тип в Зона А, финансирани от ОПРР 2007-2013

2 379 650,18 лв.

75

А3.допълващ проект 35

"Разкриване на резидентен тип социални услуги в гр. Казанлък", в т.ч. два броя
Център за настаняване от семеен тип в Зона А, финансирани от ОПРЧР 2007-2013

662 273,53 лв.

2014-2015

към А3.1.1.11.

76

А3.допълващ проект 36

30 000,00 лв.

2019 г.

към А3.1.1.14.

77

А3.допълващ проект 37

58 831,31 лв.

2020 г.

към А3.1.1.14.

"Закупуване на обзавеждане за спални помещения на Дом за стари хора, ул. "Петьо
Ганин" № 52 - Фонд "Социална закрила" ( 27 000 лв.) към МТСП и Община
Казанлък (3000 лв.)
"Осигуряване на достъпна среда за Дневен център за деца с увреждания, град
Казанлък", финансиран от Фонд Социална закрила с 84 % БФП
Стр. 5 от 15

към А3.1.1.6 и
А3.1.1.17
към А3.1.1.6 и
А3.1.1.13
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А3.допълващ проект 38
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приоритетен по А4
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А4.допълващ проект 1

81

А4.допълващ проект 2
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А4.допълващ проект 3

83

А4.допълващ проект 4

84

приоритетен по Б1

85
приоритетен по Б1
86
приоритетен по Б1

87
приоритетен по Б1

"Осигуряване на достъпна среда в сградата на Дом за стари хора, гр. Казанлък, ул.
"Петьо Ганин" № 52 " към Министерство на труда и социалната политика
Проект ,,Красива България", М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на
обществени сгради” . Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради, която
е насочена към създаване или поддържане на достъпна архитектурна среда на
сградите, отчитайки специфичните нужди на хората с намалена подвижност и на
хората с увреждания. Общата стайност на проекта е 119 992,06 лв. с ДДС, от които
101 993,25 лв. представлява безвъзмездна помощ.

Извършване на междинна оценка, текущ мониторинг и последваща оценка на
изпълнението на проектите в ЗВ А
"Инвестиционна програма на Община Казанлък по ОПРР 2014-2020, Приоритетна
ос 1"
"Техническа помощ за Община Казанлък"
"В подкрепа за следващия програмен период – Казанлък 2020" ОПРР 2007-2013
„Разработване и въвеждане на инструментариум за мониторинг, контрол и
последваща оценка при изпълнение на политики на местно ниво в Община
Казанлък“, ОПАК 2007-2013
ОБЩО ЗА ЗОНА "А"

119 992,06 лв.

2019 г.

към А3.1.1.14.

35 000,00 лв.

2013 г.

А.4.1.1.3.

19 658 031,68 лв.

2016-2020

към А4.1.1

105 674,27 лв.

2016-2023

към А4.1.1

549 460,80 лв.

2013-2015

към А4.1.1

75 039,00 лв.

2013-2014

към А4.1.1

2013 г.

Б1.1.1.1.

2013 г.

Б1.1.1.2.

2013 г.

Б1.1.1.3.

2013 г.

Б1.1.1.4.

67 106 829,30 лв.

Зона за въздействие II "за публични функции с висока обществена значимост" - (ЗВ Б)
Изграждане на нова многофункционална зала (под стадиона); Изграждане на
5 429 588,00 лв.
видеонаблюдение
Реновация на стадион Севтополис, на базата за хвърляния и на тренировъчния
стадион, на съблекалнята и околните пространства; изграждане на
18 884 578,00 лв.
видеонаблюдение (задание за проектиране )
Покриване, реновация и адаптация на колодрума, за да се използва базата и за
други спортни дейности; изграждане на видеонаблюдение (задание за
27 922 827,00 лв.
проектиране )
Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа на улица
„Орешака”, включително въвеждане на енергоспестяващо улично осветление
(съгласно списък на стр. 53); Ревизия и ремонт на подземна инфраструктура;
3 419 577,00 лв.
Изграждане на видеонаблюдение на възлови точки; (задание за проектиране - вж.
В1.1.1.1. ) (№ 36 в списъка на одобрените за финансиране обекти по схема 5-02
ТП)
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приоритетен по Б1
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Б1.допълващ проект 1

Цялостно възстановяване на Парк “Северен“ /Парк „Стадиона“/;
Изграждане/рехабилитиране на подземната техническа инфраструктура,
енергоспестяващо осветление и видеонаблюдение; (задание за проектиране )
Реконструкция на Филиала на библиотеката; Създаване на център на занаятите,
Казанлъшки градини и Улица на галериите; поставяне на информационни табла и
указателни табели на главните кръстовища, указващи основните туристически
обекти; благоустрояване на пространството пред Етнографски комплекс (задание
за проектиране )
Ремонт на Филиал на Общинска библиотека "Искра" - Бозвелиева къща,
гр.Казанлък
Оборудване за клубни дейности в спортните обекти и в Младежкия дом
"Подобряване на физическата и жизнена среда на градския център за осигуряване
на устойчива и екологична градска среда за по-високо качество на живот и нови
възможности за социално и икономическо развитие" – основен обект
"Рехабилитация и обновяване на зони за обществен отдих в Парк "Розариум" и
Лесопарк "Тюлбето" със свързваща ги велоалея" и 2 допълнителни обекта Спортна площадка в кв. 450, УПИ II, с площ 1000 кв.м. и Зона за отдих на ул.
"П.Д.Петков" в кв. 38, УПИ I с площ 2330 кв. м. и на ул. "Бузлуджа" в кв. 35, УПИ
X с площ 950 кв.м. с финансиране от ОПРР 2007-2013

93

Б1.допълващ проект 2

Поддържане на спортно-материалната база на стадион "Севтополис" и
тренировъчното игрище към него. ( Закупуване на нова машина за косене на
тревни площи; Закупени нови шлангове, нови маркучи и разпръсквачи за поливане;
Закупен нов тример за косене на прилежащите градинки и тревни площи;
Реновиране на тревната площ на Тренировъчното игрище; Подновяване на
пясъчната настилка за лекоатлетически дисциплини; Ежедневна поддръжка на
всички спортни обекти, общинска собственост; Поставени уреди за фитнес на
открито в новите паркови зони; С външно финансиране е възстановено футболното
игрище за обществено ползване и е изградено нова баскетболна и волейболна
площадка)

94

Б1.допълващ проект 3

Ремонт и реконструкция на на сградата на стадион "Севтополис"

95

Б1.допълващ проект 4
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Б1.допълващ проект 5
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Б1.допълващ проект 6

2 604 950,00 лв.

2013 г.

Б1.1.1.5.

748 122,00 лв.

2013 г.

Б1.1.1.6.

260 000,00 лв.

2018 г.

Б1.1.1.6.1.

153 900,00 лв.

2013 г.

Б1.1.1.7.

2014-2015

към Б1.1.1.

2014 г.

към Б1.1.1.2

2015 г.

към Б1.1.1.2

2015 г.

към Б1.1.1.2

2015 г.

към Б1.1.1.2

2016 г.

към Б1.1.1.2

5 678 214,38 лв.

124 000,00 лв.

Цялостен ремонт и оборудване на съблекалнята на Футболен клуб "Розова долина"
Реконструкция и модернизация на общинска сграда - стадион "Севтополис"
(Внедряване на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъпна среда за
хора в неравностойно положение)
Изготвяне на инвестиоционен проект за изготвяне на цялостна реконструкция на
стадион "Севтополис"
Стр. 7 от 15

40 000,00 лв.
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Б1.допълващ проект 8

Изграждане на Тренировъчен миникомплекс по футбол включващ: две игрища за
футбол с малки врати, шест стълба за осветление и предпазна ограда
върху обща застроена площ от 2 604, 55 кв.м., както и преместваеми обекти:
Съблекалня с площ 18,00 кв.м. и съблекалня с офис с площ
18,00 кв.м., паркинг за 11 броя коли и свързаната със строителството на обекта
инфраструктура. С Решение № 797/28.06.2018г. на Общински съвет – Казанлък, е
учредено в полза на Български футболен съюз безвъзмездно право на строеж върху
част от имот – частна общинска собственост: поземлен имот с идентификатор
35167.503.909, гр. Казанлък, с обща площ 9 133 кв.м.

800 000,00 лв.

2018 -2020 г.

към Б1.1.1.2

793 939,00 лв.

2020-2021

към Б1.1.1.2.

196 000,00 лв.

2014 г.
2019 г.

към Б1.1.1.14
към Б1.1.1.14

1 395 525,00 лв.

2013 г.

Б2.1.2.1.

2016 г.

към Б2.1.1.

Ремонт на калдъръма на Родна къща експозиция "Проф. Ненко Балкански"
Смяна на тротоарна настилка пред Родна къща експозиция "Проф. Ненко
Балкански"

2017 г.

към Б2.1.1.

2017 г.

към Б2.1.1.

Опазване на културното наследство от цикъл Фолкллорна сватба на Художествена
галерия - Казанлък, проведени в къща музей "Дечко Узунов".
„Документиране и дигитализиране на тракийски гробници, гробникомплекси и
движимо културно наследство от долината на розите и тракийските царе“,
Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, ФМ ЕИП 20092014, Бенефициент: Исторически музей „Искра“, Партньор Община Казанлък,

2018 г.

към Б2.1.1.

365 807,51 лв.

2017 г.

към Б2.1.1.

12 095,92 лв.

2015 г.

към Б2.1.2.

6 552,00 лв.

2016 г.

към Б2.1.2.
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Б1.допълващ проект 9

„Обновяване на централно футболно игрище, тренировъчно футболно игрище и
изграждане на напоителни системи за тях“. Проектът е на етап подготовка към
Министерство на младежта и спорта,
Наредба №4/8.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и
обновяването на спортни обекти - държавна и общинска собственост. Целта е да се
създадат условия за модерна спортна инфраструктура чрез подобряване на спортен
обект от регионално и национално значение.

100
101

Б1.допълващ проект 12
Б1.допълващ проект 13

Възстановяване на тротоарни настилки: ул. "Капрони"
Изграждане на пътно платно на ул. "Орфей"

102

приоритетен по Б2

Изграждане на оранжериен център (задание за проектиране )
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Б2.допълващ проект 1
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Б2.допълващ проект 2
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Б2.допълващ проект 3
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Б2.допълващ проект 4
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Б2.допълващ проект 5
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Б2.допълващ проект 6
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Б2.допълващ проект 7

Извържен ремонт на избено и санитарни помещения на къща "Дечко Узунов"

Програма "Клио", Министерство на труда и социалната политика, нови работни
места за ИМ "Искра" и НПМ "Шипка-Бузлуджа"
Заетост за двама души на длъжност "Екскурзовод", Национална програма за
субсидирана заетост "Клио", Община Казанлък

Стр. 8 от 15

3 000 лв.
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Б2.допълващ проект 8
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Б2.допълващ проект 9
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Б2.допълващ проект 10
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Б2.допълващ проект 11

114

Б2.допълващ проект 12
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Б2.допълващ проект 13
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Б2.допълващ проект 14

117

приоритетен по Б3

118

приоритетен по Б3

Проект „Мистериите на траките“.Целта на проекта е да представи и пресъздаде
ритуали и образи от бита и културния живот на траките, извършено при строго
придържане към известните факти, при следване на максимални изисквания за
достоверност по отношение на действие, реквизит, звукови, текстови и
декоративни елементи", Национален фонд „Култура“ по Културна програма на
Българското председателство на ЕС 2018 г.
"Огнената магия на траките" е на етап оценка към Финансов механизъм на
Европейското икономическо пространство 2014-2021, Програма PA 14 "Културно
предприемачество, наследство и сътрудничество". Проектът цели създаване на
ново културно съдържание чрез организирането на фестивали, представления,
пътуващи постановки, изложби, културни маршрути и др., които целят
привличането и развитието на нови публики и разширяват обхвата на културната
дейност както на територията на община Казанлък, така и на регионално ниво.
Бенефициент е Исторически музей "Искра"- гр Казанлък и Партньор Община
Казанлък.

40 000 лв.

2018 г.

към Б2.1.3.

389 736 лв.

2020-2022

към Б2.1.3.

2016 г.

към Б2.1.3.

2014-2020 г.

към Б2.1.3.

2019 г.

към Б2.1.3.

10 450 лв.

2017-2018

към Б2.1.3.

417 974 лв.

2012-2014

към Б2.1.3.

1 273 504,00 лв.

2013 г.

Б3.1.2.1.

405 150,00 лв.

2013 г.

Б3.1.2.2.

Създаване на културен център в Аляолува къща от Общински театър "Любомир
Кабакчиев" за концерти, спектакли, представления, пленери, трорчески
работилници, детски утра, официални събития, административни и други цели
Събития на откритата сцена до Казанлъшката тракийска гробница в парк
"Тюлбето" в рамките на Празниците в Долината на тракийските царе, ежегодно
Учредена Организация за управление на Туристически район "Долината на
розите". Учредяването на ОУТР ще доведе до конкурентноспособен туризъм,
провеждане на регионална туристическа политика, съобразена с териториалните
особености и спецификата на региона и осъществяване на ефективен регионален
маркетинг, който да направи "Долината на розите" още по-разпознаваем на
международната туристическа карта.
"Проучване и популяризиране на царица Роза-Казанлък - 50 годишен юбилей",
Национален фонд "Култура", Програма "Културно наследство", Ос: "Нематериално
културно наследство"
"Долината на розите и тракийските царе", ОПРР 2007-2013

Корекция на реката (живописна част); изграждане на устои за бъдещ мост
(задание за проектиране )
Корекция на реката – ремонт и реконструкция от ул.”Любомир Кабакчиев” нагоре
до Художествената гимназия; изграждане на пешеходен мост (задание за
проектиране - вж. Б3.1.2.1 .)
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Б3.допълващ проект 3
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Б3.допълващ проект 8
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Б3.допълващ проект 9
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Б3.допълващ проект 10
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Б3.допълващ проект 11
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Б3.допълващ проект 12

131

приоритете по Б4

Ремонт на стадион "Севтополис" - вътрешна и външна изолация, подмяна на
дограма, ремонт на покривна конструкция, подмяна на ел. инсталация,
газифициране, изграждане на вход за достъп на спортния обект и подходящи
санитарни възли за хора с увреждания.
Общинска сграда за младежки и спортни дейности, финансиран от Проект
"Красива българия" за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и създаване
на съвременна база за развитие, изява и спорт на младите хора
Ремонт на ОВК - инсталации на обект: "Общинска сграда за младежки и спортни
дейности". (Поставяне на нов котел на газ, полагане на нова тръбна мрежа и
радиатори, изграждане на вентилационна система)
Изграждане на подпорни стени и почистване на речни корита в участък от река
Стара река, с. Енина и в участъка на кв. "Крайречен"
Изграждане на стоманобетонни прагове №1 и №3, дере участък река Стара река, с.
Енина
Залесяване в района на лесопарк "Тюлбето" - 110 бр. дръвчета - кипарис и кедър

287 068,34 лв.

2016 г.

към Б3.1.1.

189 460,00 лв.

2014 г.

към Б3.1.1

44 731,00 лв.

2014 г.

към Б3.1.1.

329 053,00 лв.

2019 г.

към Б3.1.2

15 317,75 лв.

2020 г.

към Б3.1.2

2014 г.

към Б3.1.2

2016 г.

към Б3.1.2

2019 г.

към Б3.1.2

1 919 830,48 лв.

2016-2017 г.

към Б3.1.2

1 255 642,86 лв.

2020-2027

към Б3.1.2.

10 000,00 лв.

2016 г.

към Б3.1.2

324 264,00 лв.

2019 г.

към Б3.1.2

35 000,00 лв.

2013 г.

Б4.1.1.3.

Залесяване с червен американски дъб южно от сградата на стадион "Севтополис" и
около спортните игрища до Младежки дом
Изградена подпорна стена в кв. "Крайречен"
"Изграждане на водопроводна и канализационна мрежа в кв. "Кулата" и кв.
"Крайречен" в гр. Казанлък", финансиран от ПУДООС
„Екосистемен подход за адаптация към изменението на климата и управление на
риска от наводнения в Източнобеломорски район на България“ по Програма LIFE,
Подпрограма "Действия по климата"на Европейска комисия; С общ бюджет за
всички партньори 15 925 345 €, в т.ч. за Община Казанлък е в размер на 642 000 €,
от които 60 % са безвъзмездна финансова помощ в размер на 385 200 € и 40 % съфинансиране в размер на 256 800 €. Проектъ е на етап оценка.
"Красив залез", проект на Община Казанлък към ПУДООС, кампания "За чиста
околна среда" 2016 г.
"Гама подвижни контейнери за смесено и разделно събиране на битови отпадъци с
удължен срок за експлоатация с възможност за изработване от рециклирана
пластмаса" по Процедура № BG16M1OP002-2.009 "Изпълнение на
демострационни проекти в областта на управлението на отпадъците" към
Приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020 на стойност 324 264 лв.. Целта на
проектното предложение е намаляване на количеството депонирани отпадъци и
увеличаване дела на рециклирането на отпадъци.
Извършване на междинна оценка, текущ мониторинг и последваща оценка на
изпълнението на проектите в ЗВ Б
ОБЩО ЗА ЗОНА "Б"
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213 021,00 лв.

75 998 878,32 лв.
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Приоритетен по В1
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В1.допълващ проект 1
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В1.допълващ проект 2
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В1.допълващ проект 2
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В1.допълващ проект 3
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В1.допълващ проект 4
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В1.допълващ проект 5
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В1.допълващ проект 6

Зона за въздействие III "с потенциал за икономическо развитие" - (ЗВ В)
Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, включително
въвеждане на енергоспестяващо улично осветление (съгласно списъци на стр. 62);
Ремонт и изграждане на подземна инфраструктура и обособяване на терени,
подходящи за бъдещи инвеститори; Проектиране на нови улици (съгласно списъци
на стр. 62); Изграждане на видеонаблюдение на възлови точки; (задание за
проектиране за ремонт на улици и задание за проектиране за нови улици )
Изграждане на транспортна връзка на източната част на зоната с околовръстния
път София-Бургас
Изграждане на паркинг и изграждане на видеонаблюдение
Зелена площ в източната част на зоната - благоустрояване на междублоковото
пространство, в т.ч. поставяне на детски и спортни съоръжения и др; изграждане
на енергоспестяващо осветление и видеонаблюдение;
Изграждане на Социално предприятие
Зона за спорт, отдих и развлечения в западната част на зоната, в т.ч. изграждане на
спортна площадка; изграждане на енергоспестяващо осветление и
видеонаблюдение; (задание за проектиране )
Изграждане на Общински бизнес център
Реконструкция на спортна площадка в източната част на зоната; изграждане на
видеонаблюдение
Доизграждане на Дом за стари хора с деменция № 2 и подобряване на достъпа;
Изграждане на улици с техническа инфраструктура
- Улица 3 – южно от хлебозавода и на юг малко след „Булгарплод” – от о.т.128 до
о.т.141; (обект № 33 в списъка по схема 5-02 ТП)
- Улица 1 – от о.т.3263 до о.т.3270 (от „Мебел стил” ООД на юг до „ЗИНО”АД);
(обект № 28 в списъка по схема 5-02 ТП)
Асфалтиране на улица с идентификационен № 35157.504.7102, южно от ул.
Козлодуй", 975 кв. м. (улица 3 от ТП)
Асфалтиране на част от ул. "Козлодуй"
Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа II част, включващ асфалтирането на бул.
"Никола Петков" източно от моста на СБА, на юг към Розово
Асфалтиране на ул. "Цар Освободител" от ул. "Индустриална" до ж.п. линията
ТЕЦ, 4000 кв. м.
Асфалтиране на ул. "Козлодуй", 2000 кв. м.
Проектиране на нова канализационна мрежа за всички жилищни сгради по ул.
"Цанко Минков" и пресечените улички по нея
Полагане на тръби за газификация на Дом № 2
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11 297 198,00 лв.

2013 г.

В1.1.1.1.

1 854 405,00 лв.

2013 г.

В1.1.1.2.

154 786,00 лв.

2013 г.

В1.1.1.3.

176 865,00 лв.

2013 г.

В1.1.1.4.

649 050,00 лв.

2013 г.

В1.1.1.5.

177 220,00 лв.

2013 г.

В1.1.1.6.

991 636,00 лв.

2013 г.

В.1.1.1.7.

220 700,00 лв.

2013 г.

В1.1.1.8.

981 200,00 лв.

2013 г.

В1.1.1.9.

2015

В1.1.1.11.

30 996,00 лв.

2018 г.

към В1.1.1.1

89 930,03 лв.

2016 г.

към В1.1.1.1

2014 г.

към В1.1.1.1

99 995,81 лв.

2017 г.

към В1.1.1.1

139 387,14 лв.

2017 г.

към В1.1.1.1

13 800,00 лв.

2018 г.

към В1.1.1.

12 000,00 лв.

2014 г.

към В1.1.1.

1 228 080,00 лв.

28 393,00 лв.
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Приоритетен по В2
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В2.допълващ проект 1
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В3.допълващ проект 1

В3.допълващ проект 2

"Изграждане на Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция
и техните семейства" с капацитет 40 потребители, финансиран от ОПРР 2014-2020
„Изграждане на пътно кръстовище/ пътен възел на път I-6 „София-Бургас“ при км
312+000 по посока на растящия километраж" - изготвен инвестиционен проект и
отчуждени имоти
Изграждане на наказателен паркинг за репатриране на МПС, паркирани в
нарушение на въведената организация на движение в гр.Казанлък
Създаване на преференции за инвеститорите (ММ);
"Предоставяне на услуги в Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на
деменция и техните семейства на територията на община Казанлък." по
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. Проектът е на
етап подготовка и има за цел да се допринесе за повишаване качеството на живот,
социалното включване и заетостта на територията на община Казанлък.

Приоритетен по В4

2019-2020

към В1.1.1.

23 800,00 лв.

2015-2018

към В1.1.1.2

2016 г.

към В1.1.1.3.

126 000,00 лв.

2013 г.

В2.1.1.1.

401 000,00 лв.

2020-2022

към В2.1.1.

2020-2023

към В3.1.1.

2018-2021

към В3.1.1.

"Регионален иновационен център "Казанлък", проектно предложение по Процедура
BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове
(РИЦ)“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
Проектът цели Изграждане и развитие на съвременна научноизследователска и
иновационна инфраструктура за провеждане на приложни изследвания от отворен
тип, способстващи за ускорено икономическо и социално развитие на региона чрез
създаване на работещо партньорство между бизнеса, науката и местната власт в
полза на регионалната икономика.
"Трансформатор на човешки потенциал в социално-икономическо развитие" към
Европейска комисия по Инициатива UIA, Трета покана с Бенефициент: Община
Казанлък и Партньори: "България-Текс" АД и "Давид Холдинг" АД на Обща
стойност на проекта: 5 101 507,75 евро (9 977 681,90 лв), в т.ч. БФП: 80% (4 081
206,20 евро)
Извършване на междинна оценка, текущ мониторинг и последваща оценка на
изпълнението на проектите в ЗВ В

156

586 890,99 лв.

9 977 681,90 лв.

35 000,00 лв.

ОБЩО ЗА ЗОНА "В"

29 296 014,87 лв.

ОБЩО ЗА ТРИТЕ ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

172 401 722,49 лв.
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2013 г.

В.4.1.1.3.

II част - "Хоризонтални проекти"
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ХП допълващ проект 3
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ХП допълващ проект 4

165

ХП допълващ проект 5

Интегриран градски транспорт на гр.Казанлък - Етап 1 - Проектъ се изпълнява
2018-2021 г. за Подмяна на подвижен състав, реконструкция на улична
инфраструктура, изграждане на информационна система, финансиран от ОПРР
2014-2020 на стойност 3690050,96 лв.
Интегриран градски транспорт на гр.Казанлък - Етап 2 С финансиране от ОПРР на
стойност 1 606 992,42 лв, в т.ч. БФП - 1 047 925,93 лв. Изпълнява се в периода
2020-2022

2 400 000,00 лв.

2015г.

ХП-1.1(1)

4 026 500,00 лв.

2015 г.

ХП-1.1(2)

„Енергийна ефективност на жилищни сгради (на територията на гр. Казанлък)“

5 271 028,84 лв.

2015 г.

ХП 2.1.

Енергийна ефективност на студентски общежития (на територията на гр.Казанлък)

3 250 002,36 лв.

2015 г.

ХП 2.2.

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
(на територията на гр. Казанлък (14 сгради извън зоните за въздействие)

11 026 917,38 лв.

2017 г.

към ХП 2.1.

Проект за насърчаване използването на електрически превозни средства по
Инвестиционна програма за климата към Национален доверителен екофонд Закупени 1броя електрическо превозно средство от категория L7e и една
надстройка -резервоар за вода
Проект за насърчаване използването на електрически превозни средства по
Инвестиционна програма за климата към Национален доверителен екофонд Закупени 1 брой електрическо превозно средство от категория L7e и една
електрическа машина за събиране на листа
"Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и
модернизация на ГПСОВ Казанлък"
Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара
Загора

общо "Хоризантални проекти"

166
Приоритетен за ФВ
167
Приоритетен за ФВ
168
Приоритетен за ФВ

III част: Функционални връзки на града с неговата периферия
Обновяване на Основно училище „Свети Свети Кирил и Методий“, с.Ръжена, в
това число подобряване на енергийната ефективност и благоустрояване на
прилежащия терен;
Обновяване на Основно училище „Свети Климент Охридски“, гр.Крън, в това
число подобряване на енергийната ефективност и благоустрояване на прилежащия
терен;
Обновяване на Основно училище „Свети Свети Кирил и Методий“, гр.Шипка, в
това число подобряване на енергийната ефективност и благоустрояване на
прилежащия терен;
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80 260,00 лв.

2018-2019

към ХП-1.1.

55 188,00 лв.

2020 г.

към ХП-1.1.

22 974 967,80 лв.

2012-2015

към ХП-1.1.

5 277 734,92 лв.

2012-2016

към ХП-1.1.

54 362 599,30 лв.

980 990,00 лв.

2015 г.

ФВ-1.1.

1 339 800,00 лв.

2015 г.

ФВ-1.2.

828 530,00 лв.

2015 г.

ФВ-1.3.

169
Приоритетен за ФВ
170
Приоритетен за ФВ
171
Приоритетен за ФВ
172
Приоритетен за ФВ
173
Приоритетен за ФВ
174
Приоритетен за ФВ
175

Приоритетен за ФВ

176
Приоритетен за ФВ
177

ФВ Допълващ проект 1

178

ФВ Допълващ проект 2

179
ФВ Допълващ проект 3
180
ФВ Допълващ проект 4

Обновяване на Основно училище „Свети Паисий Хилендарски“,
с.Хаджидимитрово, в това число подобряване на енергийната ефективност и
благоустрояване на прилежащия терен;

770 270,00 лв.

2015 г.

ФВ-1.4.

Обновяване на Основно училище „Доктор Петър Берон“, с.Овощник, в това число
подобряване на енергийната ефективност и благоустрояване на прилежащия терен;

835 250,00 лв.

2015 г.

ФВ-1.5.

Обновяване на Основно училище „Свети Климент Охридски“, с.Горно Черковище,
в това число подобряване на енергийната ефективност и благоустрояване на
прилежащия терен;

683 900,00 лв.

2015 г.

ФВ-1.6.

Обновяване на Основно училище „Доктор Петър Берон“, с.Шейново, в това число
подобряване на енергийната ефективност и благоустрояване на прилежащия терен;

1 565 980,00 лв.

2015 г.

ФВ-1.7.

Обновяване на Обединено детско заведение № 17 „Славейче“, гр.Казанлък, в това
число подобряване на енергийната ефективност и благоустрояване на прилежащия
терен;

940 840,00 лв.

2015 г.

ФВ-1.8.

Обновяване на Дневна детска ясла № 8 „Васил Левски“, гр.Казанлък, в това число
подобряване на енергийната ефективност и благоустрояване на прилежащия терен;

516 000,00 лв.

2015 г.

ФВ-1.9.

Подкрепа за предучилищно възпитание и образователна интеграция на деца и
ученици от групи в неравностойно положение (ММ)

500 000,00 лв.

2015 г.

ФВ-1.10

Осигуряване на условия и ресурси за изграждане и развитие на подкрепяща среда
в детските градини и училищата за осъществяване на включващо обучение (ММ)

375 000,00 лв.

2015 г.

ФВ-1.11

258 743,00 лв.

2019-2021

към ФВ-1.6.

244 442,00 лв.

2016 г.

към ФВ-1.7.

5 000,00 лв.

2018 г.

към ФВ-1.8.

179 792,00 лв.

2017 г.

към ФВ-1.9.

"Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Основно училище "Свети
Климент Охрисдки", с. Горно Черковище, община Казанлък"
"Внедряване на мерки за енергийна ефективност и текущ ремонт на блок "Б" част
от ОУ "Д-р П.Берон" с.Шейново" към Проект "Красива България"
"Играй и учи - учи и играй" към ПУДООС, Бенефициент ДГ № 17 "Славейче", гр.
Казанлък за повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните
тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и
възпитателен процес на младите хора
"Дневна детска ясла № 8 "Васил Левски", проект "Красива България" - Изпълнение
на дейности, свързани с енергийната ефективност като подмяна на дограма,
топлоизолация на външни стени и ремонт на покрив.
общо "Функционални връзки
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10 024 537,00 лв.

Обобщение на Актуализирана матрица – бюджет
за проекти в зоните за въздействие, проекти за функционални връзки, и други идентифицирани проекти/проектни
идеи
към момента на финално отчитане на ИПГВР на град Казанлък за периода 2014-2020
стойност на ВСИЧКИ ПРОЕКТИ

236 788 858,79 лв.

в т.ч.:
първоначален бюджет "Зони за въздействие", одобрен 2013 г.

98 229 493,00 лв.

2013 г.

допълнение в Зони за въздействие, 2015 г.

5 623 926,98 лв.

2015 г.

допълнение раздел "Хоризонтални проекти", 2015 г.

14 947 531,20 лв.

2015 г.

допълнение раздел "Функционални връзки", 2015 г.

9 336 560,00 лв.

2015 г.

допълнение в Зони за въздействие, 2018 г.

1 510 000,00 лв.

2018 г.

допълнение в Зони за въздействие,2019 г.

1 261 542,19 лв.

2019 г.

Други допълващи проекти в Зона А от Зони за въздействие, 2014-2020 г.

40 906 728,13 лв.

2014 - 2020 Г.

Други допълващи проекти в Зона Б от Зони за въздействие, 2014-2020 г.

13 466 157,32 лв.

2014 - 2020 Г.

Други допълващи проекти в Зона В от Зони за въздействие, 2014-2020 г.

11 403 874,87 лв.

2014 - 2020 Г.

Други допълващи проекти в група Хоризонтални проекти, 2014-2020 г.

39 415 068,10 лв.

2014 - 2020 Г.

Други допълващи проекти във Функционални връзки, 2014-2020 г.

687 977,00 лв.

2014 - 2020 Г.
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Приложение № 2: Матрица-Бюджет на Индикативния списък на нови проектни идеи за списъка с индикативни операции, включени в Инвестиционната програма по процедура № BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020
в зоните за въздействие на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Казанлък 2014-2020
Допълнение, 2018 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2: МАТРИЦА-БЮДЖЕТ НА ИНДИКАТИВНИЯ СПИСЪК С НОВИ ПРОЕКТИ В ЗОНИТЕ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Частни инвеститори

Други донори

Дарения

6

Други инвестиционни фондове

5

Национални програми

4

Републикансски бюджет

3

Изцяло собствени средства****

2

Общо за
проекта

Собствени средства за
съфинансиране

1

Размер на инвестициите (в хил. лв.)
в т.ч.
Други средства от СФ, КФ

Проекти по видове зони за
въздействие

Срок на
изпълнение
(календарен
период
Отношение към
Месеци),
Проектна
подпомаганите
Процедури
готовност включващ
операции на
по ЗОП
проектното
(вид на
съответна ОП, ако
(вид)***
е приложимо (код проекта)** осигуряване,
процедурите
на операция)****
по възлагане
и времето за
реализация

Забележка

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Допълнение към Зона за въздействие I "Зона с преобладаващ социален характер" - (ЗВ А):
Проект А3.1.1.22. Център за
временно настаняване на
бездомни хора
поземлен имот с площ 2907 кв.м.,
идентификатор 35167.505.52;
кв.389, УПИ XXIV-86, гр.Казанлък
Дейност 1: Организация,
управление, наблюдение и
отчетност
Дейност 2: Проектиране
Дейност 3: Информация и
публичност
Дейност 4: Изпълнение на СМР

ОПРР 2014-2020,
Пр.ос 1

ОПРР 2014-2020,
Пр.ос 1
ОПРР 2014-2020,
Пр.ос 1
ОПРР 2014-2020,
Пр.ос 1
ОПРР 2014-2020,
Пр.ос 1

Дейност 5: Доставка и монтаж на
ОПРР 2014-2020,
обзавеждане и оборудване
Пр.ос 1

Дейност 6: Упражняване на
строителен надзор
Дейност 7: Упражняване на
авторски надзор
Дейност 8: Одит

ОПРР 2014-2020,
Пр.ос 1
ОПРР 2014-2020,
Пр.ос 1
ОПРР 2014-2020,
Пр.ос 1

АОС

24 месеца

открити
процедури

850,00

850,00

20,00
10,00
5,00
670,00

80,00

30,00
20,00
15,00
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Проект А3.1.1.23. Социални
жилища
поземлен имот с площ 2907 кв.м.,
идентификатор 35167.505.52;
кв.389, УПИ XXIV-86, гр.Казанлък
Дейност 1: Организация,
управление, наблюдение и
отчетност
Дейност 2: Проектиране
Дейност 3: Информация и
публичност
Дейност 4: Изпълнение на СМР

ОПРР 2014-2020,
Пр.ос 1

АОС

24 месеца

открити
процедури

ОПРР 2014-2020,
Пр.ос 1

400,00

15,00

ОПРР 2014-2020,
Пр.ос 1
ОПРР 2014-2020,
Пр.ос 1
ОПРР 2014-2020,
Пр.ос 1

15,00
5,00
250,00

Дейност 5: Доставка и монтаж на
ОПРР 2014-2020,
обзавеждане и оборудване

75,00

Пр.ос 1

Дейност 6: Упражняване на
строителен надзор
Дейност 7: Упражняване на
авторски надзор
Дейност 8: Одит

400,00

ОПРР 2014-2020,
Пр.ос 1
ОПРР 2014-2020,
Пр.ос 1
ОПРР 2014-2020,
Пр.ос 1

20,00
10,00
10,00

Допълнение към Зона за въздействие II "Зона за публични функции с висока обществена значимост" - (ЗВ Б)
Проект Б1.1.1.6.1. Ремонт на
Филиал на Общинска
библиотека "Искра" Бозвелиева къща, гр.Казанлък
кв.65, УПИ III, ул. "Княз Мирски",
№ 36
Дейност 1: Организация,
управление, наблюдение и
отчетност
Дейност 2: Проектиране
Дейност 3: Информация и
публичност
Дейност 4: Изпълнение на СМР

ОПРР 2014-2020,
Пр.ос 1

ОПРР 2014-2020,
Пр.ос 1
ОПРР 2014-2020,
Пр.ос 1
ОПРР 2014-2020,
Пр.ос 1
ОПРР 2014-2020,
Пр.ос 1

Дейност 5: Доставка и монтаж на
ОПРР 2014-2020,
обзавеждане и оборудване
Пр.ос 1

Дейност 6: Упражняване на
строителен надзор

ОПРР 2014-2020,
Пр.ос 1

Задание за
проектира
не, КСС

24 месеца

открити
процедури

260,00

260,00

10,00
15,00
5,00
130,00

50,00

20,00
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Дейност 7: Упражняване на
авторски надзор
Дейност 8: Одит
Обща стойност на одобрените
допълнителни проектни идеи,
2018 г.

ОПРР 2014-2020,
Пр.ос 1
ОПРР 2014-2020,
Пр.ос 1

20,00
10,00

1 510,00

1 510,00
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Приложение № 3: Матрица-Бюджет на Индикативния списък на нови проектни идеи за списъка с индикативни операции, включени в Инвестиционната програма по процедура № BG16RFOP001-1.001039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020
в зоните за въздействие на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Казанлък 2014-2020
Допълнение, 2019 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2: МАТРИЦА-БЮДЖЕТ НА ИНДИКАТИВНИЯ СПИСЪК С НОВИ ПРОЕКТИ В ЗОНИТЕ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Републикансск
и бюджет

Национални
програми

Други
инвестиционни
фондове

Частни
инвеститори

Други донори

Дарения

6

Изцяло
собствени
средства****

Общо за
проекта

Собствени
средства за
съфинансиране

1

Размер на инвестициите (в хил. лв.)
в т.ч.
Други средства
от СФ, КФ

Проекти по видове зони за
въздействие

Срок на
Отношение към
изпълнение
подпомаганите
Проектна (календарен
Процедури
операции на
период
готовност
по ЗОП
съответна ОП, ако
Месеци),
(вид на
(вид)***
е приложимо (код проекта)** включващ
на операция)****
проектното
осигуряване,
2
3
4
5

Забележка

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Допълнение към Зона за въздействие I "Зона с преобладаващ социален характер" (ЗВ А) и Зона за въздействие III "с потенциал за икономическо развитие" (ЗВ В):
Проект А3.1.1.24. Изграждане на
Социални жилища
- четирифамилна жилищна сграда в
УПИ XXII-8, кв. 309, ул.
„Козлодуй“ №10, гр. Казанлък в
границите на Зона за въздействие В
с потенциал за икономическо
развитие от ИПГВР на гр.
Казанлък.
- три двуфамилни жилищни сгради
в УПИ VII-18, кв. 385, УПИ III-19, ОПРР 2014-2020,
Пр.ос 1
кв. 385, УПИ VII-6, кв. 384, ул.
„Петьо Ганин“, гр. Казанлък; в жк
„Изток“ на ул. „Петьо Ганин“, в
границите на Зона за въздействие А
с преобладаващ социален характер
от ИПГВР на гр. Казанлък.

Дейност 1: Организация,
управление, наблюдение и
отчетност
Дейност 2: Проектиране

ТП, РС

24 месеца

открити
процедури

1261,54

ОПРР 2014-2020,
Пр.ос 1

11,80

ОПРР 2014-2020,
Пр.ос 1

10,00

1261,54
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ОПРР 2014-2020,
Дейност 3: Информация и
Пр.ос 1
публичност
Дейност 4: Изпълнение на СМР и
ОПРР 2014-2020,
въвеждане в експлоатация
Пр.ос 1

Дейност 5: Доставка и монтаж на
ОПРР 2014-2020,
обзавеждане и оборудване
Пр.ос 1
Дейност 6: Упражняване на
строителен надзор
Дейност 7: Упражняване на
авторски надзор
Дейност 8: Одит
Обща стойност на одобрените
допълнителни проектни идеи,
2019 г.

ОПРР 2014-2020,
Пр.ос 1
ОПРР 2014-2020,
Пр.ос 1
ОПРР 2014-2020,
Пр.ос 1

10,00

1079,67

115,07

15,00
10,00
10,00

1 261,54

1261,54
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Приложение № 4: Матрица-Бюджет на други нови проекти/проектни идеи, които са идентифицирани след одобрението/изменението на ИПГВР до момента на финалното отчитане, които допринасят за изпълнението на целите и приоритетите на ИПГВР
Допълващи проекти/ проектни идеи, 2014-2020 г.
към ПРИЛОЖЕНИЕ: МАТРИЦА-БЮДЖЕТ НА ИНДИКАТИВНИЯ СПИСЪК С ДРУГИ ПРОЕКТИ и ПРОЕКТНИ ИДЕИ

към А1.1.1.1.
към А1.1.1.1.

към А1.1.1.1.

2018 г.

към А1.1.1.1.

2019 г.

към А1.1.1.1.

2020-2022

към А1.1.1.4.

2014 г.

към А1.1.1.4.

2014 г.

към А1.1.1.4.

2015 г.

към А1.1.1.4.

2015 г.

Асфалтиране на алея западно от бл. 74, ж.к "Изток", 600 кв.м.

27 293,28 лв.

към А1.1.1.4.

2015 г.

46 248,00 лв.

към А1.1.1.4.

2015 г.

към А1.1.1.4.

2015 г.

Асфалтиране на алея до бл. 30, ж.к. "Изток", 1625 кв.м.
Асфалтиране на алея от улица "Кремона" на север и алея зад бл.
45, ж.к. "Изток", 2960 кв.м.
Асфалтиране на алея западно от парк на ул. "Петьо Ганин", ж.к.
"Изток", 770 кв. м.

към А1.1.1.4.

2015 г.

Асфалтиране на алея северно от бл. 72, ж.к. "Изток", 1000 кв.м.

24 920,81 лв.

към А1.1.1.4.

2015 г.

към А1.1.1.4.

2017 г.

към А1.1.1.4.

2018 г.

към А1.1.1.4.

2018 г.

към А1.1.1.4.

2019 г.

към А1.1.1.4.

2020 г.

Асфалтиране на алея източно от бл. 8, бл. 9, бл. 10, ж.к. "Изток,
700 кв. м.
Асфалтиране на алеи - ж.к. "Изток", бл. 33 и между бл.33 и бл. 35,
2100 кв.м.
Асфалтиране на алеи ж.к. "Изток", бл. 14 след ВиК, 1170 кв.м.

Други донори

Дарения

6

7

8

9

10

11

12

13

175 000,00 лв.

44 852,04 лв.

2016 г.

Изготвяне на инвестиционен проект за нова светофарна уредба на
кръстовището между бул. "Александър Батенберг" и ул.
"Чаталджа"
Изграждане на светофарна уредба на кръстовището между бул.
"Александър Батенберг" и ул. "Чаталджа"
"Рехабилитация и модернизация на системата за външно
изкуствено осветление на Община Казанлък" към Финансов
механизъм на Европейското икономическо пространство 20142021
Програма “Възобновяема енергия, енергийна ефективност,
енергийна сигурност”, Процедура за подбор на проектни
предложения „Рехабилитация и модернизация на общинска
инфраструктура“. Проектът обхваща територии и от трите зони за
въздействие. Проектът е на етап оценка.
Асфалтиране на пространството около бл. 2 и бл. 7, кв. "Изток",
1150 кв.м. след смяна на водопровод
Изграждане на алея зад бл. 39, кв. "Изток", 900 кв.м.
Ремонт на алея до бл. 11, ж.к. "Изток" и алея до бл. 12, ж.к.
"Изток", 645 кв.м.

5

175 000,00 лв.

към А1.1.1.1.

Асфалтиране на ул. "Фокуяма" до бл. 31, ж.к. "Изток", 2550 кв.м.

Частни инвеститори

4

Други инвестиционни
фондове

3
ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Зона за въздействие I "с преобладаващ социален характер" (ЗВ А)
2019 г. - 2020 г. Реконструкция на ул. "Толиати" с площ 3844 кв.м.
Асфалтиране на ул. "Маня и Матей Икономови" от ул. "Петьо
2017 г.
Ганин" на север до бл. 14 - ж.к. "Изток", 1100 кв.м.

Национални програми

2

Общо за проекта

Републикансски
бюджет

1

Проекти по видове зони за въздействие и групи

Изцяло собствени
средства****

Година на
разработване /
изпълнение на
допълващ
проект

Собствени средства за
съфинансиране

към №
приоритет
/цел/мярка/
проект

Други средства от СФ,
КФ

Размер на инвестициите (в хил. лв.)
в т.ч.

44 852,04 лв.

80 995,60 лв.

80 995,60 лв.

4 000,00 лв.

4 000,00 лв.

75 029,51 лв.

75 029,51 лв.

1 173 493,99 лв.

1 173 493,99 лв.
20 531,00 лв.

20 531,00 лв.
57 454,00 лв.

57 454,00 лв.
39 603,60 лв.

39 603,60 лв.
27 293,28 лв.
46 248,00 лв.

87 695,38 лв.

87 695,38 лв.

27 291,00 лв.

27 291,00 лв.
24 920,81 лв.

17 153,40 лв.

17 153,40 лв.

75 990,84 лв.

75 990,84 лв.

55 999,56 лв.

55 999,56 лв.

Залесяване на новоизграден парк, намиращ се при междублоковото
пространство в ж.к. "Изток" между бл. 39 и бл.47
Залесяване на междуплокови пространства в ж.к. "Изток" между
бл. 39, бл. 44, бл. 45, бл. 47.
"Осигуряване на WiFi достъп до обществени места", 15 000 евро

29 337,45 лв.

29 337,45 лв.
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а
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към А1.1.1.5.
и А1.1.1.6.

2017 г.

към А1.1.1.9.

2019 г.

към А2.1.1.

2017 г.

към А3.1.1.

2014 г

към А3.1.1.3.

2016 г.

към А3.1.1.3.

2017-2020

към А3.1.1.3.

2018 - 2020 г.

към А3.1.1.3.

2020 г.

към А3.1.1.3.

2020 г.

към А3.1.1.3.

2020 г.

към А3.1.1.3.
към А3.1.1.3.

2011-2015
2015 г.

към А3.1.1.3.

2015-2020

към А3.1.1.3.

2015-2020

към А3.1.1.3.
към А3.1.1.3.
към А3.1.1.3.
към А3.1.1.3.
към А3.1.1.3.
към А3.1.1.3.
към А3.1.1.3.
към А3.1.1.3.

2015-2017
2014-2020
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2016 г.
2015 г.
2015-2016

към А3.1.1.3.

2015 г.

Реконструкция на водопровод в ж.к. "Изток" по ул. "Кремона", ул
"Верия", ул. "Кап. Петко Войвода", ул. "Сент Ерблен" и др. преди
цялостно изграждане на паркове и улици в квартала - обща
дължина 2300 л.м.
"Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди
битови отпадъци на община Казанлък, местност "Каракос",
землището на с. Черганово", БФП: 2 652 747,14 лв. и
съфинансиране 134 801,93 лв.
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради - бл. 73 - ж.к "Изток", бл. 25 - ж.к. "Изток", бл. 11 ж.к. "Изток", бл. 12 - ж.к. "Изток, ул.Илинден № 41-43 (блок
Кармен)
Ремонт във филиала на ДГ № 15 "Звънче" в ж.к. "Изток" след
разкриване на нова яслена група. Ремонтни дейности: изкърпване,
шплакловане, пребоядисване на занималните, както и
приспособяване на санитарните възли съобразно възрастовите
особености на децата
"Създаване на работилница за трудотерапия при Дневен център за
деца с увреждания, Казанлък"
Осигуряване на топъл обяд в община Казанлък, финансиран по
ОПХОМП с продължителност 41 месеца - до 30.04.2020 г.
Изграждане на 2 броя Центъра за специализирана здравносоциална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни
медицински грижи. Министерство на здравеопазване в качество на
бенефициент по ОПРР ще изгради общо 12 броя Центъра за
специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с
потребност от постоянни медицински грижи на територията
настраната. Проектът е на обща стойност 6 мил.лв, 100% БФП. За
целта Общински съвет – Казанлък с Решение № 742/29.03.2018г.
учреди в полза на Министерство на здравеопазването
безвъзмездно право на строеж върху част от имот – частна
общинска собственост: поземлен имот с идентификатор
35167.505.200, гр. Казанлък за построяване на две едноетажни
сгради, всяка със застроена площ от 500 кв.м. с предназначение
„Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с
увреждания с потребност от постоянни медицински грижи“, както
и правото за изграждане на свързаната със строителството на
обекта инфраструктура.

"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания",
Компонент 2 нова социално-здравна УОИИ за 142 потребители,
финансиран от ОПРЧР 2014-2020
"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания",
Компонент 3 за изолация и превенция в условията на COVID-19 за
245 потребители, финансиран от ОПРЧР 2014-2020
"Целево подпомагане с топъл обяд в община Казанлък", Целева
програма
"И аз имам семейство" по ОПРЧР 2007-2013
устойчивост на "И аз имам семейство" по ОПРЧР 2007-2013
"Приеми ме 2015 г.", БФП 136 404 000 лв. за всички 82 общинипартньори
"Активиране на неактивни лица"- назначен младежки медиатор по
Нац.програма
"Независим живот в община Казанлък"
Програма "Старт на кариерата"
Услуга "Обществена трапезария", Фонд Социална закрила
Услуга "Обществена трапезария"
Услуга "Обществена трапезария"-1
Услуга "Обществена трапезария"-2
Социална услуга "Личен асистент", Целево финансиране
Социална услуга "Личен асистент" по ОПРЧР 2014-2020
Заетост и обучения на хора с трайни увреждания по Национална
програма за заетост

759 648,44 лв.
759 648,44 лв.
2 787 549,07 лв.
134 801,93 лв.

2 652 747,14 лв.

5 936 094,28 лв.
5 936 094,28 лв.

21 141,00 лв.
90 134,00 лв.

лв.

21 141,00 лв.
90 134,00 лв.

1 000 000,00 лв.

1 000 000,00 лв.
366 536,48 лв.

366 536,48 лв.

392 411,60 лв.
392 411,60 лв.
33 640,00 лв.
120 000,00 лв.
40 000,00 лв.

120 000,00 лв.
40 000,00 лв.
-

499 765,52 лв.
350 000,00 лв.
13 668,00 лв.
13 432,00 лв.
7 636,00 лв.
5 888,00 лв.
19 668,00 лв.
160 000,00 лв.

33 640,00 лв.

лв.

499 765,52 лв.

160 000,00 лв.

11 616,00 лв.

13 668,00 лв.
13 432,00 лв.
7 636,00 лв.
5 888,00 лв.
19 668,00 лв.

350 000,00 лв.

11 616,00 лв.
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към А3.1.1.3.

2015 г.

към А3.1.1.3.
към А3.1.1.3.
към А3.1.1.3.
към А3.1.1.3.

2015 г.
2013-2014 г.
2015 г.
2012-2014 г.

към А3.1.1.3.

2010-2015

към А3.1.1.5

към А3.1.1.5

към А3.1.1.6

към А3.1.1.6

2016 г.

2018 г.

2012-2014 г.

2013-2015

към А3.1.1.6 и
А3.1.1.17

2013-2014

към А3.1.1.6 и
А3.1.1.13

2016-2018

към А3.1.1.7

2020-2023

към А3.1.1.9

2014 г.

към А3.1.1.11.

2014 г.

към А3.1.1.11.

2014-2015

към А3.1.1.14.

2019 г.

към А3.1.1.14.

2020 г.

Осигуряване на заетост за безработни с ниска и без квалификация
и безработни младежи до 29 г. по Регионална програма за заетост
"Шанс за работа", Агенция по заетостта
"Подкрепа за заетост" ОПРЧР 2014-2020
"Подкрепа за заетост" ОПРЧР 2014-2020
"Помощ в дома в община Казанлък", ОПРЧР 2007-2013
Подкрепа за достоен живот "Алтернативи", ОПРЧР 2007-2013
'Информирани и отговорни към природата и самите себе си'' на
СНЦ „Подкрепа и развитие", с.Енина в партньорство с Община
Казанлък, финансиран от фондация ЕкоОбщност по програма
„Съгради Промяна''
Програма „Екопатрул“ за превенция на вандализма сред младите
хора . Новата инициатива цели да привлича млади момичета и
момчета към опазването на общинската собственост и нейното
стопанисване, за да бъдат възпитавани подрастващите в отговорно
отношение към обектите, за които се грижи Община Казанлък.
Компонент 2 "Студентски практики" към процедура BG051PO0013.3.07 "Ученически и студентски практики", ОПРЧР 2007-2013
"Подобни и различни – обичаи и традиции за създаване на
регионална, национална и европейска идентичност", Секторна
програма "Коменски", Програма "Учене през целия живот"
"Добро образование сега – добри възможности в бъдеще""Добро
образование сега – добри възможности в бъдеще", ОПРЧР 20072013
"Дъга на толерантността- партньорство за ефективна интеграция"
по ОПРЧР 2014-2020
"Предоставяне на условия на социално-икономическа интеграция
на уязвими групи на територията на град Казанлък. Подобряване
достъпа до образвованието." по Оперативна програма "Развитие на
човешките ресурси" 2014-2020 г. и Оперативна програма "Наука и
образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. по Процедура
BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на
уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до
образование" - Компонент 2; Обща стойност на проекта до 1 590
000 лв., от които финансиране на мерки по ОПРЧР - от 100 000
лв. до 1 200 000 лв.;
за фиансниране на мерки по ОПНОИР - до 390 000 лв. Проектът
ще се изпълнява до края на 2023 г.
Разкрита нова социалната услуга „Дневен център за възрастни
хора с увреждания” като делегирана държавна дейност, с
капацитет 15 места.
"Изграждане на три ЦНСТ и едно защитено жилище в
гр.Казанлък", от които два Центъра за настаняване от семеен тип в
Зона А, финансирани от ОПРР 2007-2013
"Разкриване на резидентен тип социални услуги в гр. Казанлък", в
т.ч. два броя Център за настаняване от семеен тип в Зона А,
финансирани от ОПРЧР 2007-2013
"Закупуване на обзавеждане за спални помещения на Дом за стари
хора, ул. "Петьо Ганин" № 52 - Фонд "Социална закрила" ( 27 000
лв.) към МТСП и Община Казанлък (3000 лв.)
"Осигуряване на достъпна среда за Дневен център за деца с
увреждания, град Казанлък", финансиран от Фонд Социална
закрила с 84 % БФП

13 896,00 лв.
14 910,00 лв.
4 345,00 лв.
15 200,00 лв.
225 180,00 лв.
224 895,00 лв.

13 896,00 лв.
14 910,00 лв.

4 345,00 лв.
15 200,00 лв.
225 180,00 лв.
224 895,00 лв.

3 822,60 лв.
3 822,60 лв.

15 000,00 лв.
15 000,00 лв.
15 600,00 лв.

15 600,00 лв.

87 973,86 лв.
87 973,86 лв.
150 126,00 лв.
215 108,99 лв.

150 126,00 лв.
215 108,99 лв.

1 590 000,00 лв.

1 590 000,00 лв.

2 379 650,18 лв.
662 273,53 лв.

2 379 650,18 лв.
662 273,53 лв.

30 000,00 лв.

58 831,31 лв.

3 000,00 лв.

27 000,00 лв.

9 413,01 лв.

49 418,30 лв.
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лв.

към А3.1.1.14.

2019 г.

към А4.1.1

2016-2020

към А4.1.1

2016-2023

към А4.1.1

2013-2015

към А4.1.1

2013-2014

"Осигуряване на достъпна среда в сградата на Дом за стари хора,
гр. Казанлък, ул. "Петьо Ганин" № 52 " към Министерство на
труда и социалната политика
Проект ,,Красива България", М01-01 „Осигуряване на достъпна
среда на обществени сгради” . Осигуряване на достъпна среда на
обществени сгради, която е насочена към създаване или
поддържане на достъпна архитектурна среда на сградите,
отчитайки специфичните нужди на хората с намалена подвижност
и на хората с увреждания. Общата стайност на проекта е 119
992,06 лв. с ДДС, от които 101 993,25 лв. представлява
безвъзмездна помощ.
"Инвестиционна програма на Община Казанлък по ОПРР 20142020, Приоритетна ос 1"
"Техническа помощ за Община Казанлък"
"В подкрепа за следващия програмен период – Казанлък 2020"
ОПРР 2007-2013
„Разработване и въвеждане на инструментариум за мониторинг,
контрол и последваща оценка при изпълнение на политики на
местно ниво в Община Казанлък“, ОПАК 2007-2013
ОБЩО Допълващи проекти ЗА ЗОНА "А"

към Б1.1.1.

2014-2015

към Б1.1.1.2

2014 г.

към Б1.1.1.2

2015 г.

към Б1.1.1.2

2015 г.

към Б1.1.1.2

2015 г.

към Б1.1.1.2

2016 г.

119 992,06 лв.

17 998,81 лв.
19 658 031,68 лв.
105 674,27 лв.
549 460,80 лв.

101 993,25 лв.

19 658 031,68 лв.
105 674,27 лв.
549 460,80 лв.

75 039,00 лв.
40 906 728,13 лв.

75 039,00 лв.

Зона за въздействие II "за публични функции с висока обществена значимост" - (ЗВ Б)
"Подобряване на физическата и жизнена среда на градския център
за осигуряване на устойчива и екологична градска среда за повисоко качество на живот и нови възможности за социално и
икономическо развитие" – основен обект "Рехабилитация и
обновяване на зони за обществен отдих в Парк "Розариум" и
Лесопарк "Тюлбето" със свързваща ги велоалея" и 2 допълнителни
5 678 214,38 лв.
обекта - Спортна площадка в кв. 450, УПИ II, с площ 1000 кв.м. и
Зона за отдих на ул. "П.Д.Петков" в кв. 38, УПИ I с площ 2330 кв.
м. и на ул. "Бузлуджа" в кв. 35, УПИ X с площ 950 кв.м. с
финансиране от ОПРР 2007-2013
5 678 214,38 лв.

Поддържане на спортно-материалната база на стадион
"Севтополис" и тренировъчното игрище към него. ( Закупуване на
нова машина за косене на тревни площи; Закупени нови шлангове,
нови маркучи и разпръсквачи за поливане; Закупен нов тример за
косене на прилежащите градинки и тревни площи; Реновиране на
тревната площ на Тренировъчното игрище; Подновяване на
пясъчната настилка за лекоатлетически дисциплини; Ежедневна
поддръжка на всички спортни обекти, общинска собственост;
Поставени уреди за фитнес на открито в новите паркови зони; С
външно финансиране е възстановено футболното игрище за
обществено ползване и е изградено нова баскетболна и волейболна
площадка)

Ремонт и реконструкция на на сградата на стадион "Севтополис"
Цялостен ремонт и оборудване на съблекалнята на Футболен клуб
"Розова долина"
Реконструкция и модернизация на общинска сграда - стадион
"Севтополис" (Внедряване на мерки за енергийна ефективност,
осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно
положение)
Изготвяне на инвестиоционен проект за изготвяне на цялостна
реконструкция на стадион "Севтополис"

124 000,00 лв.

лв.

124 000,00 лв.

40 000,00 лв.

-

лв.

-

лв.

40 000,00 лв.
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към Б1.1.1.2

2018 -2020 г.

Изграждане на Тренировъчен миникомплекс по футбол включващ:
две игрища за футбол с малки врати, шест стълба за осветление и
предпазна ограда
върху обща застроена площ от 2 604, 55 кв.м., както и
преместваеми обекти: Съблекалня с площ 18,00 кв.м. и съблекалня
с офис с площ
18,00 кв.м., паркинг за 11 броя коли и свързаната със
строителството на обекта инфраструктура. С Решение №
797/28.06.2018г. на Общински съвет – Казанлък, е учредено в
полза на Български футболен съюз безвъзмездно право на строеж
върху част от имот – частна общинска собственост: поземлен имот
с идентификатор 35167.503.909, гр. Казанлък, с обща площ 9 133
кв.м.
„Обновяване на централно футболно игрище, тренировъчно
футболно игрище и изграждане на напоителни системи за тях“.
Проектът е на етап подготовка към Министерство на младежта и
спорта,
Наредба №4/8.07.2019 г. за финансово подпомагане на
изграждането и обновяването на спортни обекти - държавна и
общинска собственост. Целта е да се създадат условия за модерна
спортна инфраструктура чрез подобряване на спортен обект от
регионално и национално значение.

към Б1.1.1.2.

2020-2021

към Б1.1.1.14
към Б1.1.1.14

2014 г.
2019 г.

към Б2.1.1.

2016 г.

към Б2.1.1.

2017 г.

към Б2.1.1.

2017 г.

към Б2.1.1.

2018 г.

към Б2.1.1.

2017 г.

към Б2.1.2.

2015 г.

Програма "Клио", Министерство на труда и социалната политика,
нови работни места за ИМ "Искра" и НПМ "Шипка-Бузлуджа"

2016 г.

Заетост за двама души на длъжност "Екскурзовод", Национална
програма за субсидирана заетост "Клио", Община Казанлък

към Б2.1.2.

към Б2.1.3.

към Б2.1.3.

2018 г.

2020-2022

Възстановяване на тротоарни настилки: ул. "Капрони"
Изграждане на пътно платно на ул. "Орфей"
Извържен ремонт на избено и санитарни помещения на къща
"Дечко Узунов"
Ремонт на калдъръма на Родна къща експозиция "Проф. Ненко
Балкански"
Смяна на тротоарна настилка пред Родна къща експозиция "Проф.
Ненко Балкански"
Опазване на културното наследство от цикъл Фолкллорна сватба
на Художествена галерия - Казанлък, проведени в къща музей
"Дечко Узунов".
„Документиране и дигитализиране на тракийски гробници,
гробникомплекси и движимо културно наследство от долината на
розите и тракийските царе“, Програма БГ08 „Културно наследство
и съвременни изкуства”, ФМ ЕИП 2009-2014, Бенефициент:
Исторически музей „Искра“, Партньор Община Казанлък,

Проект „Мистериите на траките“.Целта на проекта е да представи
и пресъздаде ритуали и образи от бита и културния живот на
траките, извършено при строго придържане към известните факти,
при следване на максимални изисквания за достоверност по
отношение на действие, реквизит, звукови, текстови и
декоративни елементи", Национален фонд „Култура“ по Културна
програма на Българското председателство на ЕС 2018 г.

"Огнената магия на траките" е на етап оценка към Финансов
механизъм на Европейското икономическо пространство 20142021, Програма PA 14 "Културно предприемачество, наследство и
сътрудничество". Проектът цели създаване на ново културно
съдържание чрез организирането на фестивали, представления,
пътуващи постановки, изложби, културни маршрути и др., които
целят привличането и развитието на нови публики и разширяват
обхвата на културната дейност както на територията на община
Казанлък, така и на регионално ниво. Бенефициент е Исторически
музей "Искра"- гр Казанлък и Партньор Община Казанлък.

800 000,00 лв.

800 000,00 лв.

793 939,00 лв.

- лв.
196 000,00 лв.

196 000,00 лв.
3 000 лв.

793 939,00 лв.

3 000 лв.

365 807,51 лв.
365 807,51 лв.
12 095,92 лв.

12 095,92 лв.

6 552,00 лв.

6 552,00 лв.

40 000 лв.

40 000,00 лв.

389 736 лв.

389 736 лв.
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към Б2.1.3.

2016 г.

към Б2.1.3.

2014-2020 г.

към Б2.1.3.

2019 г.

към Б2.1.3.

2017-2018

към Б2.1.3.

2012-2014

към Б3.1.1.

2016 г.

към Б3.1.1

2014 г.

към Б3.1.1.

2014 г.

към Б3.1.2

2019 г.

към Б3.1.2

2020 г.

към Б3.1.2

2014 г.

към Б3.1.2

2016 г.

към Б3.1.2

2019 г.

към Б3.1.2

2016-2017 г.

към Б3.1.2.

2020-2027

към Б3.1.2

2016 г.

към Б3.1.2

2019 г.

Създаване на културен център в Аляолува къща от Общински
театър "Любомир Кабакчиев" за концерти, спектакли,
представления, пленери, трорчески работилници, детски утра,
официални събития, административни и други цели
Събития на откритата сцена до Казанлъшката тракийска гробница
в парк "Тюлбето" в рамките на Празниците в Долината на
тракийските царе, ежегодно
Учредена Организация за управление на Туристически район
"Долината на розите". Учредяването на ОУТР ще доведе до
конкурентноспособен туризъм, провеждане на регионална
туристическа политика, съобразена с териториалните особености и
спецификата на региона и осъществяване на ефективен
регионален маркетинг, който да направи "Долината на розите" още
по-разпознаваем на международната туристическа карта.
"Проучване и популяризиране на царица Роза-Казанлък - 50
годишен юбилей", Национален фонд "Култура", Програма
"Културно наследство", Ос: "Нематериално културно наследство"
"Долината на розите и тракийските царе", ОПРР 2007-2013
Ремонт на стадион "Севтополис" - вътрешна и външна изолация,
подмяна на дограма, ремонт на покривна конструкция, подмяна на
ел. инсталация, газифициране, изграждане на вход за достъп на
спортния обект и подходящи санитарни възли за хора с
увреждания.
Общинска сграда за младежки и спортни дейности, финансиран от
Проект "Красива българия" за въвеждане на мерки за енергийна
ефективност и създаване на съвременна база за развитие, изява и
спорт на младите хора
Ремонт на ОВК - инсталации на обект: "Общинска сграда за
младежки и спортни дейности". (Поставяне на нов котел на газ,
полагане на нова тръбна мрежа и радиатори, изграждане на
вентилационна система)
Изграждане на подпорни стени и почистване на речни корита в
участък от река Стара река, с. Енина и в участъка на кв.
"Крайречен"
Изграждане на стоманобетонни прагове №1 и №3, дере участък
река Стара река, с. Енина
Залесяване в района на лесопарк "Тюлбето" - 110 бр. дръвчета кипарис и кедър
Залесяване с червен американски дъб южно от сградата на стадион
"Севтополис" и около спортните игрища до Младежки дом
Изградена подпорна стена в кв. "Крайречен"
"Изграждане на водопроводна и канализационна мрежа в кв.
"Кулата" и кв. "Крайречен" в гр. Казанлък", финансиран от
ПУДООС
„Екосистемен подход за адаптация към изменението на климата и
управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район на
България“ по Програма LIFE, Подпрограма "Действия по
климата"на Европейска комисия; С общ бюджет за всички
партньори 15 925 345 €, в т.ч. за Община Казанлък е в размер на
642 000 €, от които 60 % са безвъзмездна финансова помощ в
размер на 385 200 € и 40 % - съфинансиране в размер на 256 800 €.
Проектъ е на етап оценка.
"Красив залез", проект на Община Казанлък към ПУДООС,
кампания "За чиста околна среда" 2016 г.
"Гама подвижни контейнери за смесено и разделно събиране на
битови отпадъци с удължен срок за експлоатация с възможност за
изработване от рециклирана пластмаса" по Процедура №
BG16M1OP002-2.009 "Изпълнение на демострационни проекти в
областта на управлението на отпадъците" към Приоритетна ос 2 на
ОПОС 2014-2020 на стойност 324 264 лв.. Целта на проектното
предложение е намаляване на количеството депонирани отпадъци
и увеличаване дела на рециклирането на отпадъци.

10 450 лв.
417 974 лв.

10 450 лв.

417 974 лв.

287 068,34 лв.
143 534,17 лв.

143 534,17 лв.

94 730,00 лв.

94 730,00 лв.

189 460,00 лв.

44 731,00 лв.
44 731,00 лв.
329 053,00 лв.

329 053,00 лв.

15 317,75 лв.

15 317,75 лв.

213 021,00 лв.

213 021,00 лв.
1 919 830,48 лв.

1 919 830,48 лв.

1 255 642,86 лв.

753 385,72 лв.

502 257,14 лв.

10 000,00 лв.

10 000,00 лв.

324 264,00 лв.

324 264,00 лв.
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ОБЩО Допълващи проекти ЗА ЗОНА "Б"

към В1.1.1.1

2018 г.

към В1.1.1.1

2016 г.

към В1.1.1.1

2014 г.

към В1.1.1.1

2017 г.

към В1.1.1.1

2017 г.

към В1.1.1.

2018 г.

към В1.1.1.

2014 г.

към В1.1.1.

2019-2020

към В1.1.1.2

2015-2018

към В1.1.1.3.

2016 г.

към В2.1.1.

към В3.1.1.

към В3.1.1.

към ХП 2.1.

към ХП-1.1.

2020-2022

2020-2023

2018-2021

2017 г.

2018-2019

13 466 157,32 лв.

Зона за въздействие III "с потенциал за икономическо развитие" - (ЗВ В)
Асфалтиране на улица с идентификационен № 35157.504.7102,
южно от ул. Козлодуй", 975 кв. м. (улица 3 от ТП)
30 996,00 лв.
Асфалтиране на част от ул. "Козлодуй"
Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа II част, включващ
асфалтирането на бул. "Никола Петков" източно от моста на СБА,
на юг към Розово
Асфалтиране на ул. "Цар Освободител" от ул. "Индустриална" до
ж.п. линията ТЕЦ, 4000 кв. м.
Асфалтиране на ул. "Козлодуй", 2000 кв. м.
Проектиране на нова канализационна мрежа за всички жилищни
сгради по ул. "Цанко Минков" и пресечените улички по нея
Полагане на тръби за газификация на Дом № 2
"Изграждане на Дневен център за подкрепа на лица с различни
форми на деменция и техните семейства" с капацитет 40
потребители, финансиран от ОПРР 2014-2020
„Изграждане на пътно кръстовище/ пътен възел на път I-6 „СофияБургас“ при км 312+000 по посока на растящия километраж" изготвен инвестиционен проект и отчуждени имоти
Изграждане на наказателен паркинг за репатриране на МПС,
паркирани в нарушение на въведената организация на движение в
гр.Казанлък
"Предоставяне на услуги в Дневен център за подкрепа на лица с
различни форми на деменция и техните семейства на територията
на община Казанлък." по Оперативна програма "Развитие на
човешките ресурси" 2014-2020 г. Проектът е на етап подготовка и
има за цел да се допринесе за повишаване качеството на живот,
социалното включване и заетостта на територията на община
Казанлък.

30 996,00 лв.
89 930,03 лв.

89 930,03 лв.
28 393,00 лв.

28 393,00 лв.

99 995,81 лв.

99 995,81 лв.
139 387,14 лв.

139 387,14 лв.
13 800,00 лв.

13 800,00 лв.
12 000,00 лв.

12 000,00 лв.
586 890,99 лв.

586 890,99 лв.

23 800,00 лв.
23 800,00 лв.

401 000,00 лв.
401 000,00 лв.

"Регионален иновационен център "Казанлък", проектно
предложение по Процедура BG16RFOP002-1.018 „Създаване и
развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ по
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 20142020. Проектът цели Изграждане и развитие на съвременна
научноизследователска и иновационна инфраструктура за
провеждане на приложни изследвания от отворен тип,
способстващи за ускорено икономическо и социално развитие на
региона чрез създаване на работещо партньорство между бизнеса,
науката и местната власт в полза на регионалната икономика.

"Трансформатор на човешки потенциал в социално-икономическо
развитие" към Европейска комисия по Инициатива UIA, Трета
покана с Бенефициент: Община Казанлък и Партньори: "БългарияТекс" АД и "Давид Холдинг" АД на Обща стойност на проекта: 5
101 507,75 евро (9 977 681,90 лв), в т.ч. БФП: 80% (4 081 206,20
евро)

9 977 681,90 лв.

ОБЩО Допълващи проекти ЗА ЗОНА "В"
ОБЩО ЗА ТРИТЕ ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

11 403 874,87 лв.
65 776 760,32 лв.

II част - "Хоризонтални проекти"
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради (на територията на гр. Казанлък (14 сгради извън
зоните за въздействие)
Проект за насърчаване използването на електрически превозни
средства по Инвестиционна програма за климата към Национален
доверителен екофонд - Закупени 1броя електрическо превозно
средство от категория L7e и една надстройка -резервоар за вода

7 982 145,52 лв.

598 660,91 лв.

1 396 875,47 лв.

11 026 917,38 лв.

11 026 917,38 лв.

80 260,00 лв.
58 760,00 лв.
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21 500,00 лв.

към ХП-1.1.

2020 г.

към ХП-1.1.

2012-2015

към ХП-1.1.

2012-2016

към ФВ-1.6.

2019-2021

към ФВ-1.7.

2016 г.

към ФВ-1.8.

2018 г.

към ФВ-1.9.

2017 г.

Проект за насърчаване използването на електрически превозни
средства по Инвестиционна програма за климата към Национален
доверителен екофонд - Закупени 1 брой електрическо превозно
средство от категория L7e и една електрическа машина за
събиране на листа
"Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2:
Реконструкция и модернизация на ГПСОВ Казанлък"
Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в
регион Стара Загора
общо Допълващи проекти към група "Хоризантални проекти"
III част: Функционални връзки на града с неговата периферия
"Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Основно
училище "Свети Климент Охрисдки", с. Горно Черковище, община
Казанлък"
"Внедряване на мерки за енергийна ефективност и текущ ремонт
на блок "Б" част от ОУ "Д-р П.Берон" с.Шейново" към Проект
"Красива България"
"Играй и учи - учи и играй" към ПУДООС, Бенефициент ДГ № 17
"Славейче", гр. Казанлък за повишаване на екологичната култура и
навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на
околната среда в образователния и възпитателен процес на
младите хора
"Дневна детска ясла № 8 "Васил Левски", проект "Красива
България" - Изпълнение на дейности, свързани с енергийната
ефективност като подмяна на дограма, топлоизолация на външни
стени и ремонт на покрив.
общо Допълващи проекти към група "Функционални
връзки"

2014 - 2020 Г.
2014 - 2020 Г.
2014 - 2020 Г.
2014 - 2020 Г.
2014 - 2020 Г.

стойност на ВСИЧКИ ДОПЪЛВАЩИ ПРОЕКТИ
в т.ч.:
Други допълващи проекти в Зона А от Зони за въздействие,
2014-2020 г.
Други допълващи проекти в Зона Б от Зони за въздействие,
2014-2020 г.
Други допълващи проекти в Зона В от Зони за въздействие,
2014-2020 г.
Други допълващи проекти в група Хоризонтални проекти,
2014-2020 г.
Други допълващи проекти във Функционални връзки, 20142020 г.

55 188,00 лв.
35 188,00 лв.

20 000,00 лв.

22 974 967,80 лв.
5 277 734,92 лв.
39 415 068,10 лв.

258 743,00 лв.
244 442,00 лв.

258 743,00 лв.
122 221,00 лв.

122 221,00 лв.

5 000,00 лв.
5 000,00 лв.
179 792,00 лв.
89 896,00 лв.
687 977,00 лв.
105 879 805,42 лв.
40 906 728,13 лв.
13 466 157,32 лв.
11 403 874,87 лв.
39 415 068,10 лв.
687 977,00 лв.

Стр. 8 от 8

89 896,00 лв.

