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  6. ПРИРОДА, ОКОЛНА СРЕДА И ПАРК „СВ. ВРАЧ“ 

 

Едно от най-големите богатства на град Сандански е парк „Свети Врач“. Малко 

градове в България имат толкова голяма и добре развита паркова територия.  

За мен и моя екип бе основен приоритет да защитим парка и да гарантираме 

неговото развитие, осигурявайки нови площи и атракциони. 

Освен запазване на зелените площи и местата за възстановяване, започнахме и работа 

за разширяване на парка. Обособихме зоокът като първа стъпка за развитие на парка 

на север. От страната на стадиона ще има нова алея, която в бъдеще ще стига до 

самия зоокът. Освен това, всяка година се подобряват зелените площи.  

Инвестираме и над 10 млн. лв. за чиста околна среда. В момента изграждаме 

предприятие за обработка на битови отпадъци, поставихме модерни подземни 

контейнери и почистихме множество нерегламентирани сметища. 
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 6. ПРИРОДА, ОКОЛНА СРЕДА И ПАРК „СВ. ВРАЧ“ 

 

Постижения: 

 

▪ Защитихме парк „Свети Врач“ и гарантирахме неговото развитие, осигурявайки 

нови площи и атракциони; 

 

▪ Стартира разширението на парка на север. Община Сандански придоби нови 2,5 

дка в парковата зона, по поречието на река Санданскa Бистрица. Това дава 

възможност за връзка с новите паркови площи, които предстоят да се изградят на 

север и защитаването на тези територии от строителство; 

 

 
 

▪ Подготвихме и защитихме проект за 300 хил. лв., които бяха инвестирани за 

реновиране на водните атракционни съоръжения. Закупихме и паркова техника, с 

която да поддържаме зелените площи; 
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▪ Създадохме съвместно със Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите – 

Сандански нов експозиционен център за животни. В него всички жители и гости 

могат да видят елени, сърни, муфлони и кенгура в максимално близка до 

естествената им среда. Открихме и 92 метрова алея сред короните на дърветата, 

минаваща над зоокът Сандански. Предстои центърът да се развива с нови животни 

и да подобрим връзката между основната част на парка и него; 

 

 
 

▪ Благодарение на успешното публично-частно партньорство, Сандански отново 

има водни атракциони на езерото в парк „Свети Врач“. Правилното развитие на 

парка привлича все повече услуги, но винаги трябва да се избират тези от тях, 

които дават добавена стойност и спомагат за неговото развитие; 
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▪ Ще открием изцяло нов парк до бъдещия мултифункционален спортен 

комплекс. Той ще разполага с 12 дка зелени площи и алеи, автоматично поливане 

и различни атракциони. 

 

▪ С инвестиция от 30 хил. лв. се изгради автоматична поливна система и ново 

озеленяване на пл. „България“ и бул. „Т. Каблешков“; 

 

▪ Осигурени бяха 700 хил. лв., с които в пъти се подобри сметосъбирането. Изцяло 

с инвестиция от общината се осигури нова техника – автомобили и машини за 

сметосъбиране и сметоизвозване и компактор за сметообработка; 

 

▪ Спечелихме проект за 10 млн. лв. за изграждане на предприятие за обработка на 

битови отпадъци. Реализираме проекта заедно с общините Кресна и Струмяни. 

Ще бъде завършен в началото на 2020 г. и близо 1 млн. от тях се инвестират за 

система за сепариране на боклука. Така разходите за депониране, който общината 

прави ежегодно, ще намалеят наполовина. Това ще освободи повече финансови 

ресурси за нови проекти, свързани с подобряване на градската среда; 
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▪ Почистиха се множество нерегламентирани сметища на територията на 

общината. Създадохме възможност всеки жител на общината да поиска 

почистване на материали и отпадъци, които са се натрупали след ремонт или друга 

причина, срещу минимална сума; 

 

▪ Монтирахме първите подземни контейнери за смет в град Сандански. 

Инвестирани бяха 60 хил. лв. за закупуване на 12 подземни контейнера, като 

резултатите са повече от добри: централната градска част е много по-чиста, няма и 

неприятни миризми. Всичко това подобрява и туристическия ни облик. По тази 

причина вече сме поръчали още 40 нови подземни контейнера на обща стойност 

200 хил. лв. 

 

 
 

Преди / След 
 

 

 


