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  5. ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Това е секторът, в който се направиха наистина сериозни инвестиции – не само за 

обновяване на съществуващи, но и за изграждане на напълно нови обекти.  

Сандански е град с остаряла инфраструктура и амортизирана водопроводна и 

канализационна мрежа. Тези характеристики създават ежедневни аварии на ВиК 

системата, налагащи постоянни ремонтни дейности, водещи и до компрометиране 

на асфалтовата настилка. Това от своя страна създава неудобства на жителите на 

общината. 

Да се ремонтира частично една стара канализация и водопровод и да се положи 

настилка не е цялостно решение на проблема. Затова решихме да подходим по друг 

начин: всеки един мащабен инфраструктурен проект трябва да обхваща както 

повърхността (нова настилки, подмяна на тротоари, осветление, маркировка), така 

и подземната инфраструктура (канализация, водопровод, кабели). Абсолютно всеки 

изцяло завършен обект има изпълнени подземни комуникации в обхвата на 

обновлението. Считаме, че това е единственият верен път за дългосрочно и трайно 

решаване на инфраструктурните проблеми на общината. 

Добър пример в тази насока са ул. „Стефан Стамболов“, ул. „Полковник Дрангов“, ул. 

„Рила.  
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 5. ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Постижения: 

 

▪ Инвестирахме близо 2 млн. лв. за цялостната рехабилитация на околовръстния 

път на гр. Сандански – ул. „Стефан Стамболов“, където бе изградено и първото 

кръгово движение в общината. Един проект, който има и символно значение, 

защото това е най-често използваното трасе за влизане на гражданите и гостите на 

града и първото, което формира облика на общината ни. Обновени и разширени 

бяха платната за движение. Изгради се нов водопровод и канализация. Подмениха 

се тротоарите и се обособиха безплатни паркоместа по неговото протежение. 

Постави се ново, енергоспестяващо LED осветление;  

 

 
 

▪ Обособява се нова пътна връзка към квартал „Изгрев“ с инвестиция от над 150 

хил. лв. Инфраструктурно решение, което ще облекчи в пъти трафика и ще улесни 

придвижването на близо 4 хил. жители на жилищния комплекс; 

 

▪ С инвестиция от близо 2 млн. лв. се изгради изцяло нова пътна връзка – т.нар. 

Северна дъга. Проект, който изцяло промени транспортната организация на града 

и създаде възможност за транзитно преминаване на трафика към планинската част 

без навлизането му в центъра. Паралелно с пътната отсечка е изградена нова 

канализация и водопровод. 
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▪ Стартира проект за 10 млн. лв. за обновяване на пътната инфраструктура до най-

малкия град в България и любима туристическа дестинация на българите – град 

Мелник. Мостът преди Мелник ще бъде двулентов, ще бъдат ремонтирани други 6 

моста, ще се поставят мантинели, лед осветление и нова маркировка; 

 

 
 

▪ През последните години бяха обособени над 200 нови паркоместа, голяма част от 

които се ползват безплатно от жителите и гостите на общината. В ход е 

обособяването на нови паркоместа до края на тази и в началото на следващата 

година. При проектирането на нови инфраструктурни обекти винаги приоритетно 

се залага и създаването на още нови места за паркинг и престой; 

 

▪ Бетонираха се и се ремонтираха улици в селата Поленица, Склаве, Дамяница, 

Катунци, Плоски, Лиляново, Лешница, Дебрене, Джигурово, Петрово, Ласкарево, 

Ново Делчево, Лебница, Струма, Вълково, Яново, Калиманци и Левуново. 

Навсякъде тези дейности бяха съпътствани и с подмяна на съществуваща и 
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компрометирана подземна инфраструктура.  Към настоящия момент имаме 

новоизградена и ремонтирана улична мрежа по селата повече от 36 000 кв.м. 

Ремонтираха се и общинските пътища между селата Поленица-Джигурово-Склаве-

Ново Делчево, както и пътя за с. Пирин. 

 

▪ Отделени бяха 80 хил. лв. за решаване на един проблем, стоящ поне от 

десетилетие – изгради се част от ВиК системата в село Джигурово, обхващаща цял 

един квартал, в който е разположена и детската градина на селото; 

 

▪ Подобрихме инфраструктурата до населените места в цялата община. 

Изградихме канали, отводнителни канавки, водостоци, заздравихме пътищата. 

Улеснен е достъпът до селата Сугарево, Кашина, Любовище, Вихрен; 

 

▪ Разширихме едно от основните кръстовища в града – това между бул. „Свобода“ 

и ул. „Георги Казепов“. По този начин значително се улесни придвижването в 

пиковите часове на деня; 

 

▪ Извършихме цялостна реконструкция на част от ул. „Рила“, гр. Сандански. 

Отсечка, която създаваше редица проблеми с ежедневни аварии на водопровода и 

канализация, неотговаряща на капацитета и нуждите на квартала. Изградени бяха 

изцяло нови водопровод и канализация, направено бе отводняване на 

повърхностните води. Паважната настилка (създаваща доста неудобства както на 

шофьорите, така и на живущите в района) бе подменена с асфалтова такава. 

Инвестицията е в размер на 200 хил. лв.  

 

 
 

▪ Създадохме свързаност между две емблематични туристически местности: 

облагородихме пътя Рожен – Златолист. Той вече е проходим не само за леки 

автомобили, но и за автобуси. 
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▪ Намалихме разходите за улично осветление на новоизградените и ремонтирани 

улици до 50% благодарение на енергийно LED осветление, което поставяме по 

мрежата на Сандански; 

 

▪ Инвестирахме 140 хил. лв. за асфалтиране и подмяна на водопровода на част от 

ул. „Климент Охридски“ в село Склаве. До този момент това бе черен път, за който 

от години жителите настояваха да бъде подобрен; 

 

 
 

▪ Направи се реорганизация на пътното движението и въвеждане на еднопосочни 

улици с цел отпушване на трафика и улесняване придвижването в пикови часове 

в град Сандански и град Мелник. Мярка, която дава все по-добри резултати, 

особено в пиковите туристически месеци; 

 

▪ Спечелихме проект за финансиране на община Сандански с нови 1,2 млн. лв. 

Средствата ще бъдат инвестирани за реконструкция на улици в град Сандански (ул. 

„Славянка“ и ул. „Кръстьо Хаджииванов“) и в селата Катунци и Склаве.  

 

▪ Повече от 10 г. жителите на едно от най-малките населени места в Община 

Сандански – село Голешево, нямаха достъп до нормално водоснабдяване. 

Решихме този проблем с подмяна на 1600 м от довеждащият водопровод. Днес 

жителите на селото, предимно възрастни хора, имат нормален и постоянен достъп 

до питейна вода; 

 

▪ Ремонтираха се покриви на административни сгради (кметства и читалища) по 

населените места в общината, като за целта през мандата бяха заделени средства в 

размер на 150 хил. лв. 

 

▪ Изградени бяха подпорни стени в града и част от селата, както и на пътя за с. 

Пирин. В града бе решен и проблем на ул. „Таската Серски“ – през годините от 
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повърхностните води и денивелацията между улицата и имотите под нея 

настилката ѝ беше подкопана. За решаването на тези проблеми общината 

инвестира 150 хил. лв.; 

 

▪ Асфалтирани бяха подходът към бившия ДАП и Топливо, улицата зад 

поликлиниката в гр. Сандански, улица „Сандански мискет“ в местността Нишан 

Таши, подходът към високите блокове в началото на бул. „Свобода“, периодично 

бяха изкърпвани с асфалт улици в града и селата. Поставена бе и маркировка по 

уличната мрежа. Обща стойност на инвестицията е в размер на 970 хил. лв.; 

 

▪ Изградени бяха улиците „Бор“ и „Ильо Войвода“ в Сандански. Двете улици 

създаваха проблеми на живущите години наред – мръсен канал се изливаше по тях 

и създаваше опасност от епидемии. Положени бяха водопровод и канал, 

изградена бе подпорна стена и двете улици бяха бетонирани. Обща стойност на 

инвестицията близо 230 хил. лв. 

 

▪ Ремонтира се пътя Петрово – Катунци, а отсечката Петрово – Извора е с изцяло 

нова асфалтова настилка. 

 

▪ Извършен бе ремонт на ритуалната зала в гр. Сандански на стойност 18 хил. лв. 

 

▪ Обърнахме внимание и на къпалня „Мирото“ в Сандански – ремонтирани бяха 

басейните, направена бе нова мазилка и боядисване; 

 

▪ Въведе се „Синя зона“, което реши един дългогодишен проблем за паркирането 

в централна градска част. Средствата, които постъпват от дейността на „Синята 

зона“, се инвестират обратно за подобряване на инфраструктурата на общината. 

 

 

Преди / Сега 

 


