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“Този проект

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
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регионално развитие 

 
1. Зона за въздействие с преобладаващ социален характер 

 
Приоритети: 
1. Повишаване комфорта на обитаване, достъпността и естетическите качества на средата 
2. Активно социално включване и намаляване на безработицата 
3. Развитие на научно-изследователска дейност и повишаване образователното равнище на населението  
 
Приоритет 1: Повишаване комфорта на обитаване, достъпността и естетическите качества на средата 
Мерки: 
1.1. Достъпна, безопасна и атрактивна градска среда  
1.2. Обновяване и енергийна ефективност на образователна, административна и културна инфраструктура 
1.3. Интегриран градски транспорт 
 
Приоритет 2: Активно социално включване и намаляване на безработицата 
Мерки: 
2.1. Интеграция на рискови групи, малцинства и хора в неравностойно положение  
2.2. Рехабилитация на социални обекти 
2.3. Повишаване на заетостта сред рисковите групи 
 
Приоритет 3: Развитие на научно-изследователска дейност и повишаване образователното равнище на населението 
Мерки: 
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3.1. Изграждане на центрове за компетентност 
3.2. Развитие на научен капацитет и иновации  
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Проекти 
Приоритет Мярка Проект Оперативн

а програма 
Приоритетна 
област на ОП 

Подобласт 
/интервенци

я 
1 1.1. Подмяна на водоснабдителна мрежа в кв."Три Чучура Север" 

/изготвен проект/ 
   

1 1.1. Подобряване безопасността на движението  
- по бул. "България" в района на кв. "Три Чучура" и 

"Железник" чрез изграждане подлез до магазин "Зора" и 
кръговодвижение;  

- в района на кръстовището на бул. България, бул. "Цар 
Симеон Велики" и ул. "Капитан Петко Войвода" (до 
магазин "Била") 

ОПРР 1 1.2. 

1 1.1. Изграждане на достъпна среда за хора с увреждания /рампи, 
сигнални сфетофарни уредби, скосявания, асансьори към 
образователни обекти, на кръстовища, пешеходни пространства 
и зони за отдих и социална инфраструктура 

ОПРР 1 1.2. 

1 1.1. Обновяване на дворни пространства, детски и спортни 
площадки, ремонт на огради  

- СОУ „Железник“ 
- ОДЗ 1 „Звънче“ кв.Три чучура север 

ОПРР 1 1.2. 
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- ОДЗ 58 „Звездица“ кв.Железник 
- ОУ „Георги Райчев“ 
- XIII ОУ „Паисий Хилендарски“ 
- Детска ясля № 5 „Първи юни“ 
- Детска ясла № 9 „Роза“ 
- ЦДГ № 4 „Бреза“ 
- ЦДГ „№ 20 „Мир“ 

1 1.1. Изграждане на система за видеонаблюдение на пешеходни и 
зелени пространства и към образователни и административни 
обекти 

ОПРР 1 1.2. 

1 1.1. Реконструкция и рехабилитация на улици, пешеходни алеи и 
тротоари 

- улици в кв.Три чучура север до бул.Цар Симеон Велики 
- улична мрежа кв.Казански 
- улична мрежа кв. „Три чучура“ юг 

ОПРР 1 1.2. 

1 1.1. Поставяне на съоръжения за спиране паркирането по тротоари и 
велоалеи /колчета, изолираща растителност/ 

ОПРР 1 1.2. 

1 1.1. Изграждане на паркинги и подземни гаражи  ОПРР 1 1.2. 
1 1.1. Изграждане и възстановяване на междублокови пространства и 

зелени площи  
- кв. Казански, бл.29и бл.16 – УПИ І жилищно строителство, 

ОПРР 1 1.2. 
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кв.1331; 
- кв.Три чучура-север и кв.Три чучура-юг 

1 1.1. Паркоустрояване, благоустрояване, изграждане на пешеходни 
алеи и поставяване на градско обзавеждане в терена на бившите 
артилерийски казарми 

ОПРР 1 1.2. 

1 1.1. Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление в зоната ОПРР 
Междунаро
ден Фонд 
Козлодуй, 
МИЕТ 

1 1.2. 

1 1.1. Саниране и енергийна ефективност на жилищните комплекси ОПРР 1 1.1. 
1 1.1. Рехабилитация, саниране и енергийна ефективност на 

образователни обекти 
- СОУ „Железник“  
- ОДЗ 1 „Звънче“ кв.Три чучура север 
- ОДЗ 58 „Звездица“ кв.Железник 
- ОУ „Георги Райчев“ кв.Три чучура север 
- XIII ОУ „Пайсий Хилендарски“ 
- ЦДГ №4 „Бреза“ 
- Детска ясля № 5 „Първи юни“ 
- Детска ясла № 9 „Роза“ 

ОПРР 
 
 
 

 
 
Национална 
схема за 
зелени 
инвестиции 

1 1.6. 
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- № 20 „Мир” кв.Казански Национален 
доверителен 
екофонд 
 
Междунаро
ден Фонд 
Козлодуй, 
МИЕТ 

1 1.2. Саниране и енергийна ефективност на държавна образователна 
инфраструктура 

- Тракийски университет 
- ДИПКУ към Тракийски университет 
- Земеделски институт към Тракийски университет 
- Национално училище за национални и сценични 

изкуства „Христина Морфова“ 

ОПРР 2 2.1. 

1 1.2. Преустройство на защитна стена на „Неолитни жилища“ ОПРР 1 1.5 
1 1.2. Възстановка на неолитни жилища и благоустрояване на 

територията 
ОПРР 1 1.5 

1 1.2. Обновяване и енргийна ефективност на административни 
сгради 

- СГКК – Регионална дирекция национален строителен 

ОПРР 1 1.1 



 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

 
 
 
 

 
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 

“Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Стара Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище 
на Европейския съюз и Управляващия орган” 

8 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
Европейски фонд за 
регионално развитие 

контрол 
- II РУП, кв. Железник 

1 1.3. Система за Интегриран градски транспорт- II етап ОПРР 1 1.8. 
1 1.3. Съвременни средства за ориентация и информация ОПРР 1 1.8. 
2 2.1. Подобряване условията за изнесен прием на граждани и жертви 

на престъпления чрез изграждане на приемни помещения в кв. 
"Три Чучура" – север 

ОПРР 1 1.7. 

2 2.1. Изграждане на център за временно нaстаняване на бездомни 
лица 

ОПРР 1 1.7. 

2 2.1. Стимулиране образователната интеграция на рискови групи, 
малцинства и хора в неравностойно положение 

НОИР 3 3.2.,3.3. 

2 2.1. Развитие на семейни консултативни центрове ОПРР 1 1.7. 
2 2.1. Партньорства в мрежа и обмен на опит за „Приемна грижа” и 

ранна интервенция  
РЧР 2  

2 2.1. Развитие на услугата „личен асистент“, „домашен помощник“, 
„социален асистент“ и „домашен социален патронаж“ – 
разкриване на нови работни места и разширяване обхвата на 
услугата 

РЧР 2  

3 3.1. Обучение за персонала на социалните институции за работа с 
деца и възрастни с увреждания и сътрудничество с други 
организации 

РЧР 2  
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2 2.1. Подкрепа за създаване на центрове за настаняване от семеен 
тип, дневни центрове за възрастни, хосписи и клубове по 
интереси; 

ОПРР 1 1.7. 

2 2.1. Обновяване на Пенсионерски клубове ОПРР 1 1.7. 
2 2.2. Ремонт на социална и здравна инфраструктура /включително 

държавна/– саниране, фитнес на открито в дворно 
пространство/ 
- Дом за медико-социални грижи за деца Стара Загора 
- Център за настаняване от семеен тип "Малък групов 

дом" Стара Загора – ЦНСТ „Малък групов дом 2“, ЦНСТ 
„Малък групов дом 3“, и ЦНСТ „Малък групов дом 5“ 

- Дневен център за деца с увреждания град Стара Загора 
- Домашен социален патронаж град Стара Загора 
- Дневен център за възрастни с ментални увреждания и 

хронични психични проблеми "Св. Св. Козма и Дамян" 
Стара Загора  

- Наблюдавано жилище №2, кв. Железник 
- УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович“ 
- „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-

фтизиатрични заболявания – Стара Загора“ ЕООД/ 
СБАЛПФЗ – Стара Загора/ 

ОПРР 
 
 
 
 
ОПРР 

1 
 
 
 
 
3 

1.7. 
 
 
 
 
3.2. 
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- „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД 
/ КОЦ- Стара Загора/ 

- „Център за кожно-венерически заболявания – Стара 
Загора“ ЕООД / ЦКВЗ – Стара Загора/ 

- „Център за психично здраве - Стара Загора“ ЕООД/ ЦПЗ 
– Стара Загора/ 

- „Център за трансфузионна хематология“ 
- „Център за спешна медицинска помощ“ 

2 2.2. Изграждане на нови социални жилища  ОПРР 1 1.7. 
2 2.3. Насърчаване на младежката заетост и заетостта за хора над 50 

години 
НОИР 2 2.2 

2 2.3. Заетост и работна среда за хора с увреждания РЧР 1  
3 3.1. Повишаване квалификацията на учителите в детските градини и 

училищата – обучения за интерактивни методи на преподаване 
ОПНОИР 3 3.2., 3.3. 

3 3.1. Подобряване административния капацитет на служителите на 
МВР и други държавни и общински структури чрез провеждане 
на обучение по работа с компютърни и информационни 
технологии 

ОПНОИР 4 4.3. 

3 3.1. Сформиране на Среден технически колеж обединяващ 
специалности по професии по механотехника, електротехника, 
химически специалности и мениджмънт 

ОПНОИР 2 2.1., 2.2. 



 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

 
 
 
 

 
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 

“Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Стара Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище 
на Европейския съюз и Управляващия орган” 

11 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
Европейски фонд за 
регионално развитие 

3 3.1. Изграждане на общински център за обучение по безопасност и 
сигурност 

ОПНОИР   

3 3.1. Изграждане на Център за обучение на кучета водачи    
3 3.1. Изграждане на учебен музей „Неолитни жилища“ ОПРР 1 1.5 
3 3.2. Изграждане на многофункционална зала в бившите 

артилерийски казарми 
   

3 3.2. Археологическо проучване западно от защитна стена 
„Неолитни жилища“ 

ОПРР 1 1.5 
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ОБЩИНА СТАРА

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
Европейски фонд за 
регионално развитие 

2. Зона на публични функции с висока обществена значимост 
 
Приоритети: 

1. Модернизиране на административни и обществени сгради и обекти на културното наследство 
2. Създаване на атрактивна, достъпна и устойчива градска среда 
3. Стимулиране на кадровите ресурси, научния потенциал и институционалния капацитет 

 
Приоритет 1: Модернизиране на административни и обществени сгради и обекти на културното наследство 
Мерки 
1.1. Обновяване и енергийна ефективност на административни и обществени сгради 
1.2. Модернизиране на образователна и социална инфраструктура 
1.3. Обновяване, експониране и адаптация на културно наследство и културна инфраструктура 
 
Приоритет 2: Създаване на атрактивна, достъпна и устойчива градска среда 
2.1. Обновяване, сигурност и безопасност на пешеходни пространства и зони за спорт и отдих  
2.2. Развитие на интегриран градски транспорт  
2.3. Достъпна архитектурна среда 
 
Приоритет 3: Стимулиране на кадровите ресурси, научния потенциал и институционалния капацитет 
Мерки: 

1. Преквалификация и повишаване капцитета на местната администрация 
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ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
Европейски фонд за 
регионално развитие 

2. Повишаване на образователното равнище и развитие на научния потенциал 
3. Повишаване уменията на работната сила  
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
Европейски фонд за 
регионално развитие 

Проекти 
Приоритет Мярка Проект Оперативна 

програма 
Приоритетна 
област на ОП

Подприоритет 

1 1.1. Ремонт и мерки за енергийно обновяване на 
административни и обществени сгради 

‐ Общинска администрация Стара Загора  
‐ Областна администрация Стара Загора 
‐ Бивше „Бюро по труда“ 
‐ ОУ „Пожарна безопасност и защита на 

населението“ 
‐ ОД на МВР  
‐ I РУП 
‐ Съдебна палата 
‐ Пощенска палата 
‐ Областно пътно управление 
‐ ЖП гара 
‐ Астрономическа обсерватория с планетариум към 

БАН 
‐ РИОСВ 
‐ Областна дирекция „Земеделие“ 
‐ „Напоителни системи“ ЕАД Клон Горна Тунджа 

ОПРР 1 1.1. 
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ОБЩИНА СТАРА ЗА

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
Европейски фонд за 
регионално развитие 

‐ Регионална дирекция на горите 
‐ РЗОК - Районна здравна осигурителна каса 
‐ Държавен архив 

1 1.1. Изграждане на самостоятелна сграда за обсерватория и  
планетариум в центъра на града 

‐ Уреди; 
‐ Зала; 
‐ Вътрешни стълби или външни такива 

ОПРР 1 1.1. 

1 1.1. Превръщане на старата пожарна в обществен център ОПРР 1 1.1. 
1 1.2. Обновяване и енергийна ефективност на образователна 

инфраструктура в т.ч. държавна 
‐ ГПЧЕ „Ромен Ролан“ – сграда, зала по борба, 

покрит плувен басейн 
‐ ПМГ „Гео Милев“ 
‐ Център за образование и квалификация /езикова 

школа/ - ул.Хаджи Димитър 
‐ СОУ „Максим Горки” 
‐ СОУ „Васил Левски“ 
‐ II ОУ“П. Р. Славейков“ 
‐ ЦДГ №23 „Кипарис“ 
‐ ЦДГ №8 „Българче“ 

ОПРР 
 
 
 
 
 
 
Международен 
Фонд Козлодуй, 
МИЕТ 
 
ОПРР 

1 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6. 
2.1. 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
Европейски фонд за 
регионално развитие 

‐ ЦДГ №3 „Ян Бибиян“ 
‐ ЦДГ №13 „Пролет“ 
‐ ЦДГ №17 „Знаме на мира“ 

 
‐ ПГ по ветеринарна медицина „Иван П.Павлов“ 
‐ ПГ по механотехника и транспорт „Н.Й.Вапцаров“ 
‐ ПГ по електротехника „Георги С. Раковски“ 
‐ ПГ по биотехнологии и химични технологии 

„Дмитрий Менделеев“ 
‐ ПГЕ "Джон Атанасов" 
‐ ПГ по Строителство и Дървообработване "Инж. 

Недьо Ранчев" 
‐ ВПУ "Поп Минчо Кънчев" 
‐ ПГ по облекло и хранене "Райна Княгиня" 
‐ Ресурсен център - Стара Загора 
‐ ПГСАГ Лубор Байер 
‐ ПУ "Л. Каравелов" 

 2 2.1. 

1 1.2. Изграждане на Център за социална рехабилитация и 
интеграция на мястото на Детска ясла №2 

ОПРР   

1 1.2. Обновяване и енергийна ефективност на социална и 
здравна инфраструктура, вкл. държавна 
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ОБЩИНА СТАРА 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
Европейски фонд за 
регионално развитие 

‐ Регионална здравна инспекция 
‐ Транспортно ДКЦ 
‐ АГ комплекс към УМБАЛ „Ст. Киркович“ 
‐ Център за социална рехабилитация и интеграция за 

възрастни хора с психични разстройства „Д-р 
Правда Ковачева” 

‐ Център за социална рехабилитация и интеграция за 
деца с увреждания „Алтернативи“ 

‐ Медицински център I  
‐ Диалгностично- консултативен център I  
‐ Дентален център I  
‐ Детска ясла „Кокиче“ 

ОПРР 
ОПРР 

1 
3 

1.7. 
3.1. 

1 1.3. Изграждане на областен информационен център Стара 
Загора 

ОПИП/ОПДУ   

1 1.3. Експониране и адаптация на културно наследство 
‐ Реконструкция на Летен театър /Аязмото/ 
‐ Античен форумен комплекс Августа Траяна – 

допроучване на археологически разкопки и 
консервационно реставрационни дейности: 
разкриване на басейни, мозайки 

‐ Северно трасе на крепостни стени и останки от 

ОПРР 1 1.5. 
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ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
Европейски фонд за 
регионално развитие 

сгради – допроучване на стени /вътрешна и 
външна/, допроучване на останки от 2 сгради, 
реставрация и адаптация 

‐ Антична куполна гробница от II в. В сградата на 
общината – консервационни дейности и 
експониране, адаптиране на помещението: подход, 
климатизация, вентилация, оформяне на 
експозиционна площ и защитно покритие 

‐ Южно разширение на Централен градски площад – 
разкриване, консервиране и експониране на 
средновековна триконхална църква, разкриване на 
улица посока запад-изок, успоредна на Декуманус 
максимус,; разкриване на второ кардо източно от 
термите; доразкриване на античните инсули, 
консервация и реставрация 

1 1.3. Обновяване и енергийна ефективност на културна 
инфраструктура 

‐ Читалище Родина  
‐ Драматичен театър „Гео Милев“ 
‐ Регионална библиотека „Захарий Княжески“ 
‐ Държавна опера „Христина Морфова“ 

ОПРР 1 1.5. 
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ОБЩИНА СТАРА

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
Европейски фонд за 
регионално развитие 

‐ Държавен куклен театър 
‐ Читалище „Георги Бакалов“ 
‐ Художествена галерия /масивна сграда/ 
‐ Обект за културна и обществена дейност 
ул.Св.Княз Борис I 94 /бивш пионерски дом/ и 
дворно място 

1 1.3. Развитие на конгресен и фестивален туризъм – 
организиране на иновативни културни събития 

ОПИП 4  

2 2.1. Обновяване на ВИК мрежа 
 ул. Св. Княз Борисот ул. О. Паисий до ул. Цар Ив. 
Асен ІІ 
‐ от ул. Д. Наумов до ул. Цар Ив. Шишман 
‐ от ул. Г. Михайловски до бул. П. Евтимий 
‐ от ул. С. Силов до ул. Хаджи Д. Асенов 

 ул. Хаджи Д. Асенов 
‐ от ул. Авг. Траяна до ул. В. Левски 
‐ от ул. В. Левски до ул. Св. Кн. Борис 
‐ от ул. Св. Кн. Борис до бул. Ц. С. Велики 
‐ от ул. Хр. Ботев до ул. Славянска 

 бул. Метрополит М. Кусев 
‐ от ул. Г. Столетов до ул. Г. Папазчев 
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ОБЩИНА СТАР

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
Европейски фонд за 
регионално развитие 

‐ от ул. Ген. Столетов до Съдебна палата 
‐ от ул. Л. Байер до ул. Славянска 

2 2.1. Обновяване на междублокови пространства 
‐ Междублоково пространство между ул. К. Ганчев, 

ул. В. Левски, ул. Столетов, ул. Г-н Михайловски“ 
– УПИ І КОО, кв.27а 

‐ Други? 

ОПРР 1 1.2. 

2 2.1. Обновяване на дворни пространства към образователни 
обекти, включително държавна собственост: 

‐ ГПЧЕ „Ромен Ролан“ – сграда, зала по борба, 
покрит плувен басейн 

‐ ПМГ „Гео Милев“ 
‐ Център за образование и квалификация /езикова 

школа/ - ул.Хаджи Димитър 
‐ СОУ „Максим Горки” 
‐ СОУ „Васил Левски“ 
‐ II ОУ “П. Р. Славейков“ 
‐ VI ОУ „Свети Никола“ 
‐ ЦДГ №23 „Кипарис“ 
‐ ЦДГ №8 „Българче“ 
‐ ЦДГ №3 „Ян Бибиян“ 

ОПРР 1 1.2. 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
Европейски фонд за 
регионално развитие 

‐ ЦДГ №13 „Пролет“ 
‐ ЦДГ №17 „Знаме на мира“ 
‐  
‐ ПГ по ветеринарна медицина „Иван П.Павлов“ 
‐ ПГ по механотехника и транспорт „Н.Й.Вапцаров“ 
‐ ПГ по електротехника „Георги С. Раковски“ 
‐ ПГ по биотехнологии и химични технологии 

„Дмитрий Менделеев“ 
‐ ПГЕ "Джон Атанасов" 
‐ ПГ по Строителство и Дървообработване "Инж. 

Недьо Ранчев" 
‐ ВПУ "Поп Минчо Кънчев" 
‐ ПГ по облекло и хранене "Райна Княгиня" 
‐ Ресурсен център - Стара Загора 
‐ ПГСАГ Лубор Байер 
‐ ПУ " Л. Каравелов " 

2 2.1. Реновиране на площади  
‐ Обновяване на площадно пространство кв. 1 

/околно пространство на Музей на религиите/ 
‐ Площадно пространство около общината 
‐ пл.Берое 

ОПРР 1 1.2. 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
Европейски фонд за 
регионално развитие 

‐ Пешеходна зона по бул.“ Цар Симеон Велики“ 
2 2.1. Обновяване територията на Централен пазар  ОПРР 

Jessica 
1 1.2. 

2 2.1. Обновяване околното пространство на централна ЖП 
гара 

ОПРР 1 1.2. 

2 2.1. Обновяване и поддръжка на улично озеленяване ОПРР 1 1.2. 
2 2.1. Обновяване и модернизация на паркове и градини 

‐ Парк „Пети Октомври 
‐ Парк „Александър Стамболийски“ 
‐ Парк Митрополит „Методи Кусев“ 
‐ Зоологическа градина 
‐ Станционна градина 
‐ Градина „Йордан Капсамунов“ /Езерото/ 
‐ Пространство пред църква „Св.Никола“ 

ОПРР 1 1.2. 

2 2.1. Ремонт и изграждане на детски площадки и спортни 
площадки 

ОПРР 1 1.2. 

2 2.1. Система за видеонаблюдение на пешеходни и зелени 
пространства и към образователни и административни 
обекти 

ОПРР 1 1.2. 

2 2.1. Поставяне на съоръжения за ограничаване на паркирането 
по пешеходни пространства и велоалеи /колчета, 

ОПРР 1 1.2. 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
Европейски фонд за 
регионално развитие 

изолираща разтителност, огради/ 
2 2.1. Възстановяване на спортни терени зад Пощенска палата ОПРР 1 1.2. 
2 2.1. Реконструкция на стари автентични чешми /Парк „Пети 

Октомври, Парк Митрополит „Методи Кусев“, други/ 
ОПРР 1 1.2. 

2 2.1. Създаване на акценти в градската среда – галерии на 
открито с произведения на изкуството от хранилищата на 
културните институции и други. 

ОПРР 1 1.2. 

2 2.2. Създаване на директивна план-схема за устройство на 
транспорта 

ОПРР 1 1.8. 

2 2.2. Развитие на система за интегриран градски транспорт – II 
етап: 

‐ Изграждане на велоалеи и велостоянки 
‐ Закупуване и въвеждане в експлоатация на 

незамърсяващи околната среда транспортни 
средства 

‐ Електронна система за таксуване на пътници 
‐ Ремонт и рехабилитация на контактна мрежа за 

тролейбуси  
‐ Разширяване на съществуващата контактна мрежа 
‐ Други мерки за подобр на гр транспорт 

ОПРР 1 1.8. 

2 2.2. Съвременни системи за ориентация и информация ОПРР 1 1.2, 1.8. 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
Европейски фонд за 
регионално развитие 

2 2.3. Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари  
‐ Реконструкция и разширяване на надлеза Бул. 

"Патриарх Евтимий"/ул. "Христо Ботев" до 
промишлена зона 

‐ Ул.Св.Княз Борис – от ул.Отец Паисий до 
бул.Патриарх Евтимий 

‐ Ул.Хаджи Димитър Асенов – от ул.Августа Траяна 
до ул.Герасим Папазчев 

‐ Бул.М.М.Кусев – от ул.Г.Столетов до 
бул.Славянски 

‐ Бул.Руски – от ул.Августа Траяна до ул.Герасим 
Папазчев 

‐ Ул.Цар Иван Шишман – от ул.Августа Траяна до 
бул.Славянски 

‐ Ул.Г.С.Раковски – от ул.Августа Траяна до 
ул.Св.Княз Борис 

‐ Ул.К.Ганчев – от от ул.Августа Траяна до 
бул.Славянски 

‐ Ул.Пазарска – от ул.Цар Иван Шишман до 
парк.Ал.Стамболийски 

‐ Ул.Граф Игнатиев – от ул.Димитър Наумов до 

ОПРР 1 1.2. 
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ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
Европейски фонд за 
регионално развитие 

бул.Патриарх Евтимий 
‐ Ул.Ген. Гурко – от ул.Отец Паисий до 

бул.Патриарх Евтимий 
2 2.3. Улесняване на достъпа на хора с увреждания в градската 

среда и към административни и обществени сгради 
- сигнални светофари и информационни средства за 

незрящи хора,  
- асансьори към административни и обществени 

сгради/ 
- около Народна астрономическа обсерватория и 

планетариум 

ОПРР 1 1.2. 

2 2.3. Изграждане на съоръжения за намаляване на скоростта и 
ограничение на движението по основни транспортни 
артерии 

ОПРР 1 1.2. 

2 2.3. Изграждане на паркинги 
- Централен площад - многоетажен паркинг и второ 

пешеходно ниво площад 
- Изграждане на подземен паркинг и подземно ниво 

на бивш партиен дом 

ОПРР 1 1.2. 

2 2.3. Обновяване на обществените тоалетни в парковете и 
приспособяване за хора с увреждания 

ОПРР 1 1.2. 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
Европейски фонд за 
регионално развитие 

3 3.1. Обучение на управленските екипи и работещите в 
местните административни структури 

ОПРЧР   

3 3.1. Подобряване на обслужването – приемни помещения в 
общинска и областна администрация; 

ОПРЧР   

3 3.1. Обучения на държавната администрация:  
- езикови обучения за хора, ангажирани с 

международна дейност; 
- Работа с хора с увреждания;  
- ИКТ 

ОПРЧР   

3 3.1. Закупуване на нова техника в административните 
структури 

ОПДУ   

3 3.1. Свързване на администрацията в обща мрежа – обмяна на 
опит 

ОПДУ   

3 3.1. Обучение за организация и управление на проекти, делова 
култура и организация, стратегическо планиране и 
формиране на политики 

ОПДУ   

3 3.1. Партньорства за младежки дейности и подобряване на 
административното обслужване – обмен на кадри 

ОПРР   

3 3.2. Изграждане на учебен център за стажанти ОПРР   
3 3.2. Оборудване на планетариума и стимулиране на научните 

изследвания 
ОПРР/ОПНОИР   
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
Европейски фонд за 
регионално развитие 

3 3.2. Обновяване и дигитализиране на библиотечен фонд и 
закупуване на софтуер за незрящи хора в библиотеката 

ОПДУ   

3 3.3. Бизнес-обучения за млади и възрастни ОПРЧР   
3 3.3. Осигуряване на заетост и достъпна работна среда за хора 

с увреждания 
ОПРЧР   

3 3.3. Обучение за работа с хора със зависимости, лица склонни 
към насилие и деца жертва на насилие, превенция на 
изоставени деца 

ОПРЧР   

3 3.3. Продължаващо обучение за работа с компютърен софтуер 
за възрастни 

ОПРЧР   

3 3.3. Преквалификация на кадри в секторите машиностроене и 
химическа промишленост за адаптивност на пазара на 
труда 

ОПРЧР   

3 3.3 Подкрепа за предоставяне на социални услуги в социални 
и здравни заведения 

ОПРЧР   
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
Европейски фонд за 
регионално развитие 

 
2. Зона с потенциал за икономическо развитие 
 
Приоритети 

1. Обновяване на техническата инфраструктура и производствените сгради		
2. Развитие на човешките ресурси и стимулиране на предприемачеството 
3. Повишаване иновационния капацитет и икономически просперитет  

 
Приоритет 1: Обновяване на техническата инфраструктура и производствените сгради	 
Мерки 
1.1. Рехабилитация на техническата инфраструктура и естетизиране на средата 
1.2. Енергийна ефективност и обновяване на производствени сгради 
 
Приоритет 2: Развитие на човешките ресурси и стимулиране на предприемачеството 
Мерки: 
2.1. Заетост чрез повишаване образователното равнище и квалификацията на работната сила 
2.2. Стимулиране на частния бизнес и младите предприемачи 
 
Приоритет 3: Повишаване иновационния капацитет и икономически просперитет  
Мерки: 
3.1. Внедряване на интелигентни и иновативни производствени системи  
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3.2. Реклама и промоция на икономическите дейности 
3.3. Развитие на бизнес-логистика 
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Европейски фонд за 
регионално развитие 

Проекти 
Приорите

т 
Мярка Проект Оперативна 

програма 
Приоритетна 
област на ОП

Подприоритет 

1 1.1. Обновяване на ВИК мрежа 
- ул. Войвода Ст. Черногоров от ул. Промишлена на изток 

ОПРР 1 1.3. 

1 1.1. Рехабилитация на улици и тротоари 
- ул.“Войвода Стойчо Черногорски“ 
- Ул.Промишлена – от ул. ул.“Войвода Стойчо Черногорски“ 
до бул.“Патриарх Евтимий“ 
- обслужващи улици южно от ж.п.терена 

ОПРР 1 1.3. 

1 1.1. Играждане на паркинги ОПРР 1 1.3. 
1 1.1. Изграждане на съоръжения за намаляване на скоростта по 

основни транспортни артерии 
ОПРР 1 1.3. 

1 1.1. Паркоустройство в зоната ОПРР 1 1.3. 

1 1.1. Озеленяване на пространствата между производствените 
сгради 

ОПРР 1 1.3. 

1 1.1. Ремонт и мерки за енергийна ефективност за ЦДГ №11 в 
АПК Стара Загора  

ОПРР 1 1.6. 

1 1.1. Шумоизолираща зеленина по големите транспортни артерии ОПРР 1 1.3. 
1 1.1. Видеонаблюдение ОПРР 1 1.3. 
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Европейски фонд за 
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1 1.1. Съвременни системи за информация и ориентация ОПРР 1 1.3. 
1 1.2. Енергийно ефективно осветление в зоната ОПРР 1 1.3. 
1 1.2. Мерки за енергийно обновяване на производствени сгради ОПРР 1 1.3. 
1 1.2. Мерки за зелена икономика – изграждане на съоръжения за 

намаляване емисиите на вредни газове 
ОПИП 3 3.1. 

1 1.2. Изграждане на център за комплексна бизнес логистика ОПРР 1 1.3. 
1 1.2. Изграждане на индустриален Експо Център ОПРР 1 1.3. 
2 2.1. Осигуряване заетост за ромско население и 
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