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Цел и подход за провеждане на общественото допитване

Общественото 

допитване е един от 

инструментите за 

идентифициране на 

приоритетни 

интервенции и проектни 

идеи на ниво зона за 

• Цел на допитването – събиране на информация от обществеността и 
заинтересуваните страни относно значимите за решаване проблеми по зони за 
въздействие в града и на тази база да се изготви индикативен списък на 
интервенции (проектни идеи), които ще бъдат финансирани чрез Интегрирания 
план за градско възстановяване и развитие на гр.Пазарджик.

• Метод за провеждане на допитването - онлайн въпросник, достъпен на интренет 
страницата на проекта.

• Период на достъпност на въпросника  – 31 октомври - 9 ноември 2012 г. 

• Канали за разпространение на въпросника - публикации във в. Знаме, в 
информационен сайт  Пазарджик инфо (регионален информационен сайт) , в 
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информационен сайт  Пазарджик инфо (регионален информационен сайт) , в 
електронна медия ПА медия,  на интернет страница на община Пазарджик.

• Брой лица, които са участвали в допитването – разгледана от над 100 
представители и попълнена от 52 представители на  местната общественост и 
заинтересуваните страни.

• Структура на въпросника – отворени и затворени въпроси с възможност за 
изказване на собствено мнение, ранкиране на проблеми и предлагане на мерки, 
интервенеции, проекти за решаване на проблемите.



Приоритетни проблеми за решаване в зоната със социален характер 

Общественото 

допитване е един от 

инструментите за 

идентифициране на 

приоритетни 

интервенции и проектни 

идеи на ниво зона за 

Най – важни приоритетни проблеми за решаване:

• Високо ниво на бедност, безработица, престъпност и изолация на малцинствените и етнически 
групи в кв. Махалата и кв. Изток;

• Недобро състояние на техническата инфраструктура в цялата зона. В частност на кв. Махалата –
липса на водопроводна и канализационна мрежа и нерегламентирано електропотребление;

• Затруднен достъп на хора в неравностойно положение в градската среда;

• Липса на достатъчно озеленени площи за широко обществено ползване, детски площадки, лошо 
физическо състояние на междублоковите пространства;

• Ниска степен на енергийна ефективност на жилищния фонд и липса на предпоставки за 
газифициране на домакинствата;

• Затруднено паркиране, поради липса на паркоместа в кварталите Широк център Североизток, 
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• Затруднено паркиране, поради липса на паркоместа в кварталите Широк център Североизток, 
Петковски квартал и Широк център Юг; 

• Недостатъчно развити елементи на системата на масовия обществен пътнически транспорт;

• Недостатъчно улично и алейно осветление и лошо състояние на тротоарните и алейните 
настилки.

С по- ниско ниво на приоритетност проблеми за решаване:

• Ниска степен на енергийна ефективност на обществения сграден фонд; 

• Компрометирано състояние на защитните стени (диги) на река Марица в кв. Марица-Болницата и 
опасността за града при високи води на реката;  

• Лошо състояние и/или недостатъчен капацитет на сградния фонд за обществено обслужване на 
територията на зоната.



Предложени интервенции за решаване на проблемите в зоната със 
социален характер 

Общественото 

допитване е един от 

инструментите за 

идентифициране на 

приоритетни 

интервенции и проектни 
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• Изграждане на улична мрежа, водопровод, канализация, електроснабдяване;

• Изграждане и създаване повече зелени площи и паркове;

• Решаване на проблема с бездомните кучета;

• Поставяне на камери или общинска охрата, която да следи за саморазправа, 
продажба и употреба на забранени вещества и сигнализирането до съответните 
власти;

• Създаване на предпоставки за инвестиране в промишлени предприятия за 
създаване на работни места и намаляване на безработицата.

4

идеи на ниво зона за 

въздействие  в рамките 

на Интегрирания план 

за градско 

възстановяване и 

развитие 2014-2020 г.



Приоритетни проблеми за решаване в зоната с публични функции

Общественото 

допитване е един от 

инструментите за 

идентифициране на 

приоритетни 

интервенции и проектни 

идеи на ниво зона за 

Най – важни приоритетни проблеми за решаване:

• Затруднено паркиране, поради липса на паркоместа покрай обектите на административното 
обслужване в зоната, учебните заведения и в кварталите Вароша и Център;

• Лошо и неподдържано физическо състояние на жизнена градска среда за всички хора (вкл. хората 
в неравностойно положение) в кв. Вароша и кв. Моста Марица, Централната градска част, кв. 
Казармата;

• Лошо техническо състояние на централния мост над р. Марица. 

• Незадоволително и лошо състояние на сгради на културната инфраструктура, недвижими 
културни ценности и липса на обвързване на обектите на културното наследство с потенциала за 
развитие на града;

• Лошо състояние и/или недостатъчност на спортната инфраструктура на територията на зоната;
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• Ниска степен на енергийна ефективност на сградите с административни и обществени функции;

• Липса на автогара в централната част на града;

• Лошо състояние и/или недостатъчност на здравната инфраструктура на територията на зоната;

• Лошо състояние и/или недостатъчност на образователната инфраструктура на територията на 
зоната;

С по- ниско ниво на приоритетност проблеми за решаване:

• Лошо състояние и/или недостатъчност на социалната инфраструктура на територията на зоната;

• Недостатъчно развити елементи на системата на масовия обществен пътнически транспорт;

• Лошо състояние и/или недостатъчност на сградите с административни и обществени функции;

• Компрометирано състояние на защитните стени (диги) на река Марица в кв. Вароша, кв. Моста 
Марица и опасност за града при високи води на реката.



Предложени интервенции за решаване на проблемите в зоната с публични 
функции

Общественото 
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• Изработване на ПУП за зоната на бившите казарми;

• Проектиране и изграждане на нова автогара, 

• Ремонт на моста над р. Марица;

• Проект за нов пешеходен мост между парк "Острова" и зоната около плажа,

• Обособяване на велоалеи; 

• Обновяване и ремонт на сгради на културата и исторически паметници; 

• Обновяване на градския пазар и зоната около минералната баня; 

• Изграждане на видео наблюдение и системи са сигурност пред училищата и 
основните централни улици и кръстовища;
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основните централни улици и кръстовища;

• Ремонт и обновяване на техническата инфраструктура - тротоари, улична мрежа, 
улично осветление във вътрешно кварталните пространства, а не само по 
основните; 

• Подобряване качеството на обслужване в администрацията.



Приоритетни проблеми за решаване в зоната с потенциал за икономическо 
развитие

Общественото 

допитване е един от 

инструментите за 

идентифициране на 

приоритетни 

интервенции и проектни 

идеи на ниво зона за 

Най – важни приоритетни проблеми за решаване:

• Липса на добра обвързаност между отделните части на територията, неефективността на мащаба 
на производствените площадки;

• Лошо физическо състояние на обществени сгради (ЖП гара и „Професионална гимназия по 
промишлени технологии“) и прилежащите им сгради и пространства;

• Липса на пряка връзка между Основната производствена зона и Промишлена зона Югоизток, 
която да отклони трафика от и към град Пловдив/ недоизграден околовръстен пътен пръстен в гр. 
Пазарджик;

• Лошо състояние на техническата инфраструктура;

• Лошото физическо състояние на жизнена средата (незадоволително състояние на уличните 
настилки, лошо състояние на елементи на градската жизнена среда, липса на обществено 
озеленяване);
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озеленяване);

С по- ниско ниво на приоритетност проблеми за решаване:

• Компрометираните защитни стени (диги) на река Марица по протежението на зоната;

• Недостиг на обекти на общественото обслужване.



Предложени интервенции за решаване на проблемите в зоната с потенциал 
за икономическо развитие

Общественото 

допитване е един от 

инструментите за 

идентифициране на 

приоритетни 

интервенции и проектни 

идеи на ниво зона за 

• Създаване на предпоставки за изграждане на промишлени предприятия и 
създаване на работни места;

• Изработване на ПУП за цялата зона;

• Продължаване на строителството на нов мост и рехабилитация на съществуващия 
над р. Марица;

• Нов околовръстен път;

• Нова улична мрежа и изграждане на довеждаща инфраструктура за обособяване на 
нови имоти за сметка на съществуващи по-големи;

• Изграждане на обществен център в района ЖП гара;

• Подобряване на състоянието на физическата среда - озеленяване, нови паркови 
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• Подобряване на състоянието на физическата среда - озеленяване, нови паркови 
пространства, велоалеи.

• Изграждане на светофар на булевард Цар Освободител при кръстовището с ул. 
Константин Величков, където ежедневно минават стотици работещи, ученици и 
пенсионери, майки с деца и други.


