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Списък с изпълнени инфраструктурни обекти за периода 2011-2019 г. 

1. „Временен открит паркинг за автомобили, обслужваща улица от о.т.8570 до о.т.10201 и благоустрояване 

около жил. бл. „Драва“, гр. Русе”  

2. Благоустрояване на жилищен блок „Скъта“, ж.к. „Родина 1“,  гр. Русе 

3. „Благоустрояване на ж.бл. Вела Пискова в ж.к. Възраждане, гр. Русе“  

4. „Благоустрояване прилежащите пространства на ж.бл.304 и ж.бл.307, ж.к. Чародейка Г-север, гр. Русе“  

5. „Реконструкция на кръстовище ул. „Елин Пелин“ и ул. „Панагюрище“, гр. Русе“  

6. „Временен открит паркинг при бл.8 в ж.к. Дружба 3, гр. Русе“  

7. „Временен открит паркинг източно от бл. Феникс в ж.к. Изток, гр. Русе“  

8. „Изграждане на паркинг за автомобили, обслужваща улица в ПИ 63427.2.319 и благоустрояване в кв.142 

и кв.142.1, УПИ XVI-4884 и УПИ XIX-за трафопост, югоизточно от Задругата на майстора, гр. Русе“  

9. „Отводняване дъждовните води от прилежащите площи югоизточно от   ж.бл. МНО 1,       ул. Капитан 

Маринов, гр. Русе“  

10. „Основен ремонт и укрепване на подпорните стени към съоръжение /приемник/ за дъждовни води на 

канал – помпена станция „Ялта“  

11.  „Изграждане на три броя пилони за знамена, ефектно осветление и благоустрояване пред комплекс 

Левента“ 

12. „Пешеходен железопътен прелез за осигуряване на пешеходна връзка между ж.к. Родина 4  и ж.к. 

Централен южен район –  гр. Русе“  

13. Благоустрояване на бл. Янтра I  

14. Благоустрояване на околните пространства между ул. Шипка и ул. Чипровци  

15. Изграждане на 2 броя площадки за фитнес на открито и 2 броя стрийт фитнес 

16. Основен ремонт на 3 броя спортни игрища  

17. Изграждане на нова детска градина "Снежанка" в кв. "Дружба" 

18. Изграждане на осветление на тенис кортове в Парка на младежта 

19. Изграждане на нова база за тенис на корт в Парка на възрожденците 

20. Ремонт и обновяване на зала за тенис на маса на територията на Спортен комплекс "Ялта" 
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21. Ремонт и реставриране на "Задругата на майсторите" и изграждане на прилежащ паркинг 

22. Изграждане на подземен паркинг при "Булстрад Арена"  

23. Благоустрояване и достъпна градска среда на централната гредска зона - участък от ул. 

"Александровска", площад "Батенберг" и прилежащите пространства /"Зелена и достъпна градска 

среда"/ 

24. Реконструирано кръговото движение при бул. „Цар Освободител“ и бул. „Липник“ 

25. Обособена лента за паркиране в участъка от ул. "Александровска" до бул. "Съединение" 

26. Изградена нова улица между ул. "Т. Икономов" и ул. "М. Хаджикостов"; Реконструирана ул. ”Ф. 

Станиславов” в частта ѝ от бул. "В. Левски” до ул. "Зорница” 

27. Реконструкция и рехабилитация на три от найизползваемите пешеходни подлези на бул. "България", 

разположени в близост на спирки на ОГТ и рехабилитация на пешеходен надлез; Подлез 1 – при бул. 

"Гоце Делчев"; Подлез 2 – при ул. "Осоговска планина"; Подлез 3 – при училище "Ал. Константинов"; 

Пешеходен надлез над Ж.П. линия при училище "Ал. Константинов" 

28. Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда по ул. "Славянска" 

29. Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда по ул. "Църковна независимост" 

30. Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда по ул. "Баба Тонка" 

31. Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда на ул. "Райко Даскалов" 

32. Изграждане на пешеходна зона по ул. "Чипровци" и благоустрояване на околните пространства 

33. Реконструкция и рехабилитация на пешеходен подлез при МГ "Баба Тонка” – в процес 

34. Благоустрояване, озеленяване и външно ел. захранване на междублоково пространство на бл. № 1 и 3 в 

ж.к. ЦЮР.  

35. Спортно игрище – стрийт фитнес при бл. "Съединение".  

36. Спортно игрище – стрийт фитнес при бл. 305  

37. Спортно игрище – фитнес на открито ул. "Т. Икономов".  

38. Спортно игрище – фитнес на открито бл. "Ген. И. Винаров".  

39. Подлез за обществен градски транспорт, автомобили и велосипеди и нова улица м/у кв. "Родина" и 

центъра. o Реконструкция на кръгово движение при бул. "Липник". 
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40. Изграждане на улица и автобусни спирки, реконструкция на ул. "Ф. Станиславов" и реконструиране на 

кръстовища.  

41. Реконструкция на три пешеходни подлеза и един надлез на бул. "България".  

42. Ремонт и обновяване на сградата на „Зала за борба“ и обслужващи помещения към Спортен комплекс 

„Локомотив“ 

43. Реконструкция на спортна площадка в Парка на възрожденците 

44. Изградено футболно игрище в кв. „Здравец“ 

45. Изградено футболно игрище в кв. „Възраждане“ 

46. Изградена фитнес площадка в кв. „Възраждане“ 

47. Изградена фитнес площадка в ж.к. „Изток“ 

48. Изградена фитнес площадка в кв. „Здравец“ 

49. Изградена фитнес площадка в кв. „Дружба 3“  

50. Изграждане на Обществен паркинг в същ. подземни нива на театрален комплекс 

51. Изграждане на нова детска градина за интегрирани социални услуги „Светилник“ в ж.к.„Чародейка Г-юг“ 

52. Реконструкция на бул. „Тутракан“ от 10060 при пешеходен подлез „Захарен завод“ до 10075 при 

кръгово кръстовище при ГКПП „Дунав мост“, гр. Русе 

53. Основен ремонт и реконструкция на музей „Баба Тонка“, гр. Русе  

54. Ремонт и обновяване на физкултурен салон в многофункционална зала в СОУЕЕ „Св. Константин Кирил 

Философ“, гр. Русе 

55. Благоустрояване блок "Вида" 

56. Благоустрояване кв. ЦЮР  блок 1. - бл.3 

57. Изграждане на жилищен монолитен едноетажен блок в Дом за възрастни хора „Приста“ 

58. Изграждане на уличен канал в местност „Слатина“, Индустриален парк, гр. Русе 

59. Рехабилитация и реконструкция на пътно кръстовище на довеждащ път ОТ9482 - събирателна улица в 

Индустриален парк 

60. "Реконструкция на площадков канал на жилищни сгради в района на "Захар-био", ИПЗ гр. Русе" 

61. Вътрешно преустройство и пристройка на ЦДГ „Радост“, ул. „Д. Корсаков“ 3 в кв. 103 
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62. Реконструиране на топлопровод за три Центъра за настаняване от семеен тип 

63. Подмяна на асфалтова настилка в двора на ДВД „Приста“ 

64. Реконструкция на кръстовището на ул. „Потсдам“ с ул. „Михаил Арнаудов“ 

65. Ремонт на общинска пътна мрежа 

 Цялостно асфалтиране на улици и паркинги пред блоковете: 

66. ул. „П. Берон“ 

67. ул. „Стефан Караджа“ 

68. ул. „Професор Арнаудов“ 

69. ул. „Батак“ 

70. ул. „Локомотив“ 

71. път Индустриален парк – сметище 

72. бл. 73 до 79 

73. Чародейки - паркинг и улици около бл. 201, 202, 209, 210, 212 и др. 

 Обновени тротоари на: 

74. ул. „Драма“ 

75. ул. „Белград“ 

76. ул. „Солун“ 

77. ул. „Плиска“ 

78. ул. „Муткурова“  

 

79. Изграждане на 14 км велоалеи (компонент от проект „Интегрирана система за градски транспорт на 

град Русе“) - изградени 14 042 м. велоалеи от главната велоалейна мрежа, които са разделени на 5 

участъка, определящи различни направления спрямо кръговото движение на бул. „Цар Освободител“ и 

бул. „Липник“ както следва: Участък №1: Кръгово - Рига - 980 м. в зелената разделителна ивица на бул. 

„Цар Освободител“ и бул. „Фердинанд“; Участък №2: Кръгово - Автогара Русе - юг - 1290 м. в зелената 

разделителна ивица на бул. „Цар Освободител“ до края на ул. „Борисова“; Участък №3: Кръговото - бул. 

„Липник“ - 3655 м. до КАТ и връзката с бъдещата вело алея Русе - Текето; Участък №4: Пантеона - 
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Альоша - Парк на младежта - бул. „Тутракан“ - 4305 м.; Участък №5: бул. „Христо Ботев“ - ж. к. 

„Чародейка“ - ул. „Шипка“ - ж. к. „Родина“ - ул. „Чипровци“ - 3812 м 

80. Транспортно решение за бул. „Родина” - от бул. „България” до бул. „Липник” и разширяване на ул. 

„Потсдам“  

81. Рехабилитация, модернизация и разширяване на системата за улично осветление на Община Русе и 

въвеждане на система за интелигентно управление на осветлението - изпълнени са обекти в различни 

части на гр. Русе – около бл. „Тодор Койнов“, бл. „Ловеч“, бл. „Изола планина“, бл. „Мермер камък“, бл. 

2 в кв. „Дружба1“, бл. 3 в кв. „Дружба – 1“, бл. 114 на ул. „Д. Корсаков“, бл. „Сметана“, бл. „Маргарита“, 

бл. „Таня“, бл. „В. Коларов“ и по ул. „Юндола“, ул. „Бели хризантеми“, ул. „Хан Аспарух“ – градина, в 

части на кв. „Мальовица“, кв. „Възраждане“ и детска 58 площадка на ул. „Алея Освобождение“. 

Извършен е текущ ремонт и рехабилитация на улично осветление по бул. „България“ 

82. Център за настаняване от семеен тип „Вяра“ 

83. Център за настаняване от семеен тип „Надежда“ 

84. Център за настаняване от семеен тип „Любов“ 

85. Комплексен онкологичен център 

86. Мултифункционална спортна зала 

87. Пробив „Кауфланд“  

88. Розариум в Парк на младежта 

89. Бул. „Придунавски“  

90. Комплекс за социални услуги за деца и семейства 

91. Бул. „Тутракан“  

92. Бул. „Липник“ 

93. Ново улично осветление /улици и пространства, заключени между ул. „Николаевска“, бул. „Цар 

Освободител“, ул. „19-ти февруари“, ул. „Одрин“, ул. „Цар Калоян“, бул. „Придунавски“ в участъка от ул. 

„Мостова“ до ул. „Независимост“, ул. „Независимост“, бул. „Съединение“/ 

94. Ремонт и обновяване на съществуващо спортно игрище в ж.к“Чародейка Г“ ; североизточно от бл. 305, 

кв. 597, гр. Русе; 
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95. Ремонт и обновяване на съществуващо спортно игрище в ж.к. &quot;Здравец Север&quot;, 

96. ул. Рупел, източно от бл. Родопи, кв. 533.2, гр. Русе; 

 

 Завършени улици, част от мащабния ремонт с кредита:  

97. ул. „Отец Паисий“, 

98.  ул. „Симеон Велики“,  

99. ул. „Константин Иречек“,  

100. ул. „Д-р Петър Берон“ (oт бул. Скобелев до ул. Оборище),  

101. ул. „Стефан Стамболов“,  

102. ул. „Николаевска“,  

103. ул. „Сент Уан“ (Сарайски мост до ул. Николаевска),  

104. ул. „Антим 1ви“ (ул. „Стефан Стамболов“ до ул. „Николаевска“),  

105. ул. „Борисова“ (тротоари от ул. „Хан Крум“ до бул. „Скобелев“, от бул. „Скобелев“ до ул. „П. 

Хитов“, от ул. „П. Хитов“ до ул. „М. Луиза“, ул. „М. Луиза“ до бул. „Бозвели“, от бул. „Бозвели“ до 

Гарата), 

106.  ул. „6ти септември“ от ул. „Оборище“ до бул. „Бозвели“,  

107. ул. „Цариград“ (ул. „Панайот Хитов“ до ул. „Мария Луиза“),  

108. ул. „Оборище“,  

109. ул. „Сливница“,  

110. ул. „Панайот Хитов“ (с участъци: тротоар от ул. „Борисова“ до Художествена галерия, от ул. 

„Борисова“ до бул. „Цар Освободител“),  

111. ул. „Кресна“,  

112. ул. „Майор Атанас Узунов“,  

113. ул. „Зайчар“,  

114. бул. „Придунавски“ (с участъци: Рига до ул. „Чавдар войвода“, от ул. „Чавдар войвода“ до ул. 

„Майор Ат. Узунов“, тротоар от ул. „Чавдар войвода“ до ул. „Мостова“),  

115. ул. „Васил Петлешков“, ул. „Богдан войвода“, 
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116. ул. „Болярска“,  

117. ул. „Студентска“ (с участъци: северен тротоар от ул. „Шейново“ до ул. „Сан Стефано“, южен 

тротоар от ул. „Сан Стефано“ до ул. „Мадарски конник“, северен тротоар от ул. „Сан Стефано“ до 

заведение Кръстника),  

118. ул. „Капитан Маринов“,  

119. ул. „Плевен“ (от Била до ул. „К-н Маринов“),  

120. ул. „Никюп“,  

121. ул. „Мадарски конник“,  

122. ул. „Митрополит Григорий“,  

123. ул. „Професор Баларев“,  

124. ул. „Иван Ведър“ (от бул. „Липник до сграда на фирма Маркам),  

125. ул. „Академик Арнаудов“,  

126. ул. „Рига“ (между ул. „Юндола“ до ул. „Братислава“ с участъци: южен тротоар от ул. „Котовск“ до 

бл. „Албена“, южен тротоар от бл. „Албена“ до ул. „Нови сад“, южен тротоар от ул. „Нови Сад“ до ул. 

„Братислава“),  

127. ул. „Браила“,  

128. ул. „Яна войвода“,  

129. ул. „Прага“,  

130. ул. „Братислава“ (бул. „Липник“ до ул. „Рига“),  

131. ул. „Котовск“,  

132. ул. „Юндола“, 

133. ул. „Захари Стоянов“ (от ул. „Петрохан“ до ул. „Байкал“),  

134. ул. „Околчица“, ул. „Байкал“,  

135. ул. „Тича“,  

136. ул. „Петрохан“,  

137. ул. „Лозен планина“,  

138. ул. „Сакар планина“,  
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139. ул. „Згориград“ (ул. „Шипка“ до ул. „Тича“),  

140. ул. „Стоян Заимов“,  

141. ул. „Самодивец“,  

142. ул. „Сърнена гора“ (в участъка от ул. „Лозен планина“ до ул. „Петрохан“),  

143. ул. „Димчо Дебелянов“,  

144. ул. „Шипка“ (ЖП прелез до ул. „Вискяр планина“),  

145. ул. „Чая“,  

146. ул. „Манастирище“,  

147. ул. „Черни връх“,  

148. ул. „Изгрев“ (до ул. „Ф. Станиславов“),  

149. ул. „Филип Станиславов“,  

150. ул. „Ради Иванов“,  

151. ул. „Тодор Икономов“,  

152. ул. „Махаил Хаджикостов“ (с участъци: от ул. „Т. Икономов“ до бл.113, тротоар пред бл. 113),  

153. ул. „Ганчо Карамаждраков“,  

154. бул. „Васил Левски“ (кръстовище с бул. „Хр. Ботев“ до Кръгово), 

155. ул. „Опълченска“,  

156. бул. „Васил Левски“ (кръстовище с бул. „Хр. Ботев“ до ул. „Даме Груев“),  

157. ул. „Даме Груев“, 

158. ул. „Илинден“,  

159. ул. „Александър Хаджирусев“ (бул. „Гоце Делчев“ до ул. „Стоян Михайловски“),  

160. бул. „Гоце Делчев“ (от бул. „Васил Левски“ до ул. „Александър Хаджирусев“ с участъци: западен 

тротоар от бул. „България“ до ул. „Тинтява“, източен тротоар от бул. „България“ до ул. „Христо Ясенов“), 

161. ул. „Еленин“ връх (с участъци: улично платно от ул. „Студен кладенец“ до бул. „Васил Левски“), 

162. ул. „Гео Милев“ от ул. „Еленин връх“ до ул. „Изола планина“, ул.“Студен кладенец“,  

163. ул. „Стрешер планина“ (от ул. „Студен кладенец“ до ул. „Ловеч“),  

164. ул. „Генерал Кутузов“ (от бул. „Гоце Делчев“ до р-т Левента),  
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165. ул. „Мальовица“,  

166. ул. „Троян“,  

167. ул. „Йосиф Дайнелов“ (с участъци: от бул. „Гоце Делчев“ до ул. „24-ти май“),  

168. ул. „24ти май“,  

169. ул. „Обзор“,  

170. ул. „Ропотамо“,  

171. ул. „Йосиф Цанков“ от ул. „Йосиф Дайнелов“ до ул. „Захари Зограф“ и др. 

 

 Преасфалтирани са:  

172. ул. „Адмирал Рожденственски“,  

173. ул. „Люляк“, 

174. ул. „Драва“, 

175. ул. „Щип“,  

176. ул. „Ниш“, 

177. ул. „Алея Лилия“, 

178. ул. „Вихрен“, 

179. ул. „Дойран“, 

180. ул. „Тетово“, 

181. ул. „Буная“, 

182. ул. „М-р Ат. Узунов“ /тротоар и паркинг/ 

183. ЦДГ „Слънце“ 

184. ул. „Клисура“, 

185. ул. „Пенчо Славейков“,  

186. ул. „Мальовица“,  

187. помощни платна пред бл. 73, 75, 77, 79,  

188. ул. „Любомир Пипков“,  

189. бул. „Тутракан“ към Еконт,  
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190. частична ул. „ТЕЦ“,  

191. бул. „Родина“,  

192. ул. „Хан Аспарух“ 

193. паркинг бл. 302, 

194.  ул. „Капитан Добрев“, 

195.  ул. „Стряма“, 

196.  ул. „Васил Друмев“, 

197.  паркинг ул. „Котовск“, 

198.  ул. „Венелин“, 

199.  ул. „Тича“ вход стадион, 

200.  Гребна база с. Николово, 

201.  паркинг зала „Арена Монбат“,  

202. ул. „К-н Райчо Николов“, 

203.  ул. „Гълъбец“, 

204.  паркинг бл. „Плиска“, 

205.  ул. „Цветница“ от „Плиска“ до „Битоля“, 

206. ул. „Митрополит Григорий“ от „Плиска“ до „Студентска“, 

207. ул. „Батак“, 

208. ул. „Белград“, 

209. ул. „Чавдар Войвода“, 

210. ул. „Велес“,  

211. ул. „Кариерна“ от бул. „България“ до „Марисан“, 

212. паркинг кв. „Чародейка“ до магазин „Пацони“, 

213.  улици пред бл. 210, 212, 209, 202, 201, кв. „Чародейка“, 

214.  паркинг пред ул. „Д. Михайлов“, 

215. ул. „Опълченска“, 

216. бл. 303, 
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217. паркинг пред бл. „Люлин“, 

218. ул. „Сърнена гора“, 

219. ул. „В. Търново“ от ул. „Битоля“ до ул. „Св. Дух“, ЖК „Възраждане“, 

220. паркинг и тротоар на ул. „П.Д Петков“, 

221.  ул. „Зорница“, 

222. Кариерна част от Индустриален парк до изхода на подлеза, 

223.  тротоар и паркинг пред бл. „Воден“, 

224.  ул. „Солун“, 

225.  паркинг ул. „Ниш“,  

226. улична пресечка на бул. „Г. Делчев“ до автомивката,  

227. ул. „Алея Еделвайс“, 

228.  паркинг ул. „Преслав“, 

229. ул. „Кавала“, 

230.  велоалея ул. „Лерин“, 

231. помощни платна ул. „Ахелой“ 1,2, ул. „Пристанищна“,  

232. алеята на градски стадион, 

233.  пешеходна алея бул. „Цар Освободител“, 

234.  пешеходна алея бул. „Цар Фердинанд“,  

235. асфалтов път в Градски стадион,  

236. път Дружба 1 пред „Солидарност“, 

237.  алеи около църквата „Вс. Святих“ 

238. площадка на Английска гимназия,  

239. ул. „Босилеград“,  

240. паркинг „Вароша“ в Дружба 1, 

241.  ул. „Дойран“,  

242. ул. „П. Славейков“ пред МГ „Баба Тонка“,  

243. ул. „Тома Карджиев“,  
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244. ул. „Алей Възраждане“, бл. „Бистрица“,  

245. път към Дунавски кът,  

246. ул. „Д. Атанасов“,  

247. ул. „Кариерна“ от подлеза до депото на стр. материали, 

248.  ул. „Байкал“, 

249.  ул. „Райна Княгиня“, 

250.  ЦДЯ № 5 ул. „Рила“ 

 

 Извършени са ремонтни дейности по тротоари, паркинги и пешеходни пътеки, както следва:  

251. ул. „Видин“, 

252. ул. „Плиска“ бл. 101,102,103,  

253. ул. „Хан Аспарух“, 

254. бул. „Цар Освободител“, 

255. ул. „Пирот“ 

256. пешеходни алеи - Халите до „П. Д. Петков“,  

257. ул. „Цибър“,  

258. ул. „П. Каравелов“ към „Цар Освободител“,  

259. по ул. „Драма“,  

260. ул. „Мостова“,  

261. ул. „Гургулят“, 

262. бл. „Леон Танджер“,  

263. бул. „Скобелев“,  

264. ул. „Вардар“, 

265. ул. „Чипровци“, 

266. ул. „Тунджа“,  

267. ул. „Флотска“,  

268. ул. „Мостова“,  
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269. ул. „Калоян“,  

270. ул. „Хр. Г. Данов“, 

271. ул. „Мария Луиза“, 

272. Паркинг на ул. „Воден“ 

273.  

 

 Обновени 200 детски площадки, сред които: 

274. кв. 213, ул. "Сливница", гр. Русе. 

275. при бл. "Фр. Енгелс", гр. Русе.  

276. при бл. "Славия", гр. Русе.  

277. при бл. "Пелистър", гр. Русе.  

278. ул. "Бабуна планина" 21, гр. Русе.  

279. при бл. "Сакар планина", гр. Русе.  

280. при бл. "Бисер", гр. Русе.  

281. при бл. "Крали Марко", гр. Русе.  

282. при бл. "Гурко", гр. Русе.  

283. до ДЗ "Майка и бебе", гр. Русе.  

284. при бл. "Оборище", гр. Русе.  

285. по РС 299/2014г.  

286. по РС 319/2014г.  

287. по РС 312/2014г.  

288. по РС 314/2014г.  

289. по РС 315/2014г.  

290. по РС 318/2014г.  

291. пл. "Ал. Батенберг", гр. Русе. 

292. Бл. „Русе“ 

293. Бл. „Съединение“към ул. „Панайот Хитов“              
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294. Бл. „Хъшове“- междублоково пространство заключено между ул. „Панайот Хитов“ и ул. 

„Сливница“ 

295.  Бл. „Лермонтов“- бл. „Яворов“, ул. „Борисова“  

296. Бл. „Червен“- пред вх. Б - вх. В 

297. Бл. „Охрид“- южна страна на блока           

298. Бл. „Комсомолец“ - бл. „Дружба“  

299. Бл. „Шейново“ - бл. «Сопот»             

300. Бл. „Ангел Гецов“- бл. 49- бл. 50 /зад Олимп/           

301. Бл. 14- бл. 12 

302. Бл. 23- бл. 24           

303. Бл. „Силистра“           

304. Бл. 31- бл. 36  

305. Бл. „Чинтолов“ - бл. „Глинка“ 

306. Бл. „Мануш войвода“ - бл. „Румяна войвода“  

307. Бл. „Потсдам 1“ - бл. „Потсдам 2“ 

308. Бл. „Рупел“ за деца  

309. Бл. 12- бл. 13  

310. Бл. 113- бл. 114  

311. Бл. 208  

312. бл. 204- бл. 203, жил. кв. „Чародейка- Г-юг“, 

313. в кв. Средна Кула, Община Русе,  кв. 148, 

314. бл. „Аксаков”  

315. бл. „Калофер”  

316. между бл. „Дебелянов” - бл. „Некрасов”  

317. бл. „Варна”  

318. бл. „Ленин 3-2”  

319. бл. „Димитър Полянов“  
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320. от бл. „Шипка”  

321. бл. „Тодор Койнов”  

322. бл. „Балчик” 

323. бл. „Комета”  

324. бл. „Стрела”  

325. бл. „Бистрица”  

326. бл. „Орфей” 

327. бл. „Терешкова”  

328. бл. „Биковски”  

329. бл. „Марица” ул. „Петрохан“  

330. бл. „Прага” 

331. бл. 6 

332. бл. 53  

333. бл. 11 

334. бл. „Баба Тонка”  

335. бл. „Вяра”  

336. бл. "Тинка Джейн"  

337. бл. "Мургаш"  

338. бл."Ком"  

339. бл. „Житен клас”  

340. бл. „Марин Дринов”  

341. между бл. 10 – бл. 12  

342. бл. „Червен”  

343. бл. „Гладиола”  

344. бл. „Витим”  

345. бл. „Кирил и Методий”  

346. бл. „Ангара”  
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347. бл. „Тича”, към ул. „Петрохан“  

348. бл. 34  

349. бл. 82 - бл. 85  

350. бл. „Мура“ 

351. бл. „Голям Богдан”  

352. бл. 51  

353. бл. 6  

354. бл. „Поп Андрей“  

355. бл. „Съединение“  

356. бл. „Строител“  

357. между улиците "Мостова", "Хаджи Димитър" и "Войводова"  

358. бл. "Дружба" " 

359. бл. "Ана Вентура"  

360. бл. "Перущица"  

361.  бл. 63  

362. бл. 65  

363. бл. "Марица"  

364. бл. "Николаев"  

365. бл. "Титов"  

366. бл. "Ела" 

367. бл. "Ния"  

368. бл. "Люлин"  

369. бл. "Странджа планина"  

370. бл. "Пъстрина"  

371. бл. 1  

372. бл. 31  

373. бл. 115  
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 Обновени учебни заведения, сред които: 

374. АГ „Гео Милев“ 

375. СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ 

376. ОУ „Братя Миладинови“ 

377. ОУ „Тома Кърджиев“ 

378. ОУ „Олимпи Панов“ 

379. ОУ „Любен Каравелов“ 

380. ОУ „Никола Обретенов“ 

381. МГ „Баба Тонка“ 

382. СУ „Христо Ботев“ 

383. ДГ „Пинокио 1“ 

384. ДГ „Пинокио 2“ 

385. ДГ „Русалка“ 

386. ДГ „Здравец“ 

387. ДГ „Чучулига“ 

388. СВЕТИЛНИК (ДГ „Чучулига“) 

389. ДГ „Снежанка“ 

390. ДГ „Звездица“ 

 

 Санирани блокове, сред които: 

391. Бл. на ул. „Алеко Константинов“ №12 

392. Бл. „Щастие“, вх. А и Б 

393. Бл. „Родопи“ 

394. Бл. „Сградостроител“ 

395. Бл. „Волов“, вх. Б 

396. Бл. на ул. „Алеи Възраждане“ №4 
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397. Бл. „Максим Горки“ 

398. Бл. „Устрем“ 

399. Бл. на ул. „Дондуков Корсаков“ №5a 

400. Бл. на ул. „Бистрица“, вх. А 

401. Бл. „Отец Паисий“ 

402. Бл. „Баба Тонка“, вх. Д 

403. Бл. №4, гр. Мартен 

404. Бл. „Райна Княгиня“ 

405. „7А“ на ул. „Изола планина“ №28 

406. Бл. „Неофит Рилски“ 

407. Бл. „Родина“ 

408. Бл. 803 

409. Бл. „Жерав“ 

410. Бл. „Сирма Войвода“ 

411. Бл. „Руй Планина“ 

412. Бл. „Ледено езеро“ 

413. Бл. „Балчо войвода“ 

414. Бл. „Клисура“ 

415. Бл. „Изола планина“ 

416. Бл. „Шейново“ 

417. Бл. „Кирил и Методий“ 

418. Бл. „Елба“ 

419. Бл. „Чинар“ 

420. Бл. „Беласица“ 

421. Бл. 2, гр. Мартен 

422. Бл. „Охрид“ 

 


