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Този документ е създаден в рамките на проект „Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и
развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Цел на работните срещи
•

Разясняване на възможностите, ограниченията и изискванията при
формулиране на проекти в ИПГВР, с оглед структуриране на потенциалните
интервенции/проекти;

•

Идентифициране на интереса на заинтересуваните страни, целеви групи,
потенциални инвеститори, партньори в процеса на изготвяне на ИПГВР и
участие в отделните проекти;

•

Идентифициране на интереса за публично-частно партньорство и прилагане на
финансов инженеринг;

територията на

•

Прецизиране на обхвата на предложените интервенции/проекти;

обособената/ите

•

Допълване, изменение на списъка с предложени интервенции/проекти;

зона/и

•

Конкретизиране на проблемите на целевите групи, заинтересувани страни,
които могат да бъдат решени чрез проекти в рамките на зоните за въздействие;

•

Предоставяне на обратна връзка, мнение, позиция от участниците при
дефинирането на проектите в обхвата на ИПГВР.

Работните срещи са
инструмент за
идентифициране на
проектни идеи,
проекти и
възможности за
публично- частни
партньорства на
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Резюме на основни проблеми и визия за развитие до 2020 г.
Основни проблеми
пред развитието на
гр. Пазарджик и
визията за развитие
до 2020 г.

ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР – с обхват ж.к. Младост, Широк център
североизток, кв. Ябълките, Петковски квартал, кв. Изток, кв. Махалата и кв. Марица-Болницата.
Обща площ от 305,14 ха и включва население от 36 947 души.
Основните проблеми - изолация на територии и население от етнически, малцинствени групи,
бедност, безработица, престъпност, лошото състояние на техническата инфраструктура, ниска
степен на енергийната ефективност, неизградени, неблагоустроени, необзаведени или в лошо
състояние елементи на градската жизнена среда, вкл. масовия пътнически транспорт,
компрометирани защитни диги на р. Марица.
ЗОНА ЗА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ – с обхват кв.
Център (Централна градска част), кв. Вароша, кв. Казармата, кв. Моста Марица. Тази зона
обхваща площ от 122,83 ха и включва население от 6 457 души.
Основните проблеми – лошо състояние и ниска степен на енергийна ефективност на
обществените сгради, лошо състояние на елементите на градската среда, затруднен достъп на
хора в неравностойно положение, както в обществените обекти така и в обществения
пътнически транспорт, компрометирани защитни диги на р. Марица, неефективно управлние на
културното наследство, недостатъчен капацитет на обществените сгради, паркиране.
ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ –обхваща площ от 326,22 ха.
Основните проблеми – неефективни едромащабни производствените площадки, липсата на
инвестиционен интерес, лошото физическо състояние на средата, транспортен достъп (липса на
мост, недоизграден околовръстен път), липсата на достатъчно обществено обслужване, .
ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАДА до 2020 г.
„Пазарджик – атрактивен, модерен, зелен и сигурен град – място на социален прогрес, високо
качество на живот, екологично възраждане, иновации и ускорен растеж”.
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Одобрени зони за
въздействие
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Възможности, ограниченията и изискванията при
формулиране на проекти в ИПГВР
При формулирането

•

Всеки проект да бъде в обхвата на зоната за въздействие;

на

•

Съобразяване на проектите с функционалното предназначение на всяка зона за
въздействие и целевите ефекти и резултати;

•

Проектите да са структурирани, така че интегрирано да решават проблемите в
дадената зона;

•

Обхващане приоритетно на обекти/терени - общинска собственост, по които
общината има ангажимент за управление/поддържане;

•

Наличие на изградена подземна инфраструктура;

•

Вкючване на обекти, които са в по-незадоволително състояние спрямо
средното за съответната зона;

•

Дефинирана потребност – брои ползватели и потенциал за развитие спрямо
нуждите;

•

Получено финансиране до
финансиране и надграждане;

•

Съобразяване с възможните източници на финансиране и времевата рамка за
изпълнение;

•

Прилагане на механизми на финансов инженеринг, като частично или изцяло на
този принцип ще се финансират инвестиции в спортна инфраструктура,
енергийна ефективност в жилищни сгради, културна, туристическа
инфраструктура, както и зоните с потенциал за икономическо развитие.

интервенциите/проект
ите следва да
съобразят следните
изисквания,
възможности,
ограничения

момента,

с

оглед

недопускане

на

двойно
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Обекти на общественото
обслужване в зоните
СОЦИАЛНА ЗОНА
1.Участък "Полиция" "Изток"; Център за информация и услуги;
ЦНСТ за дементно болни; ЦСРИ за лица с физически
увреждания
2.Читалище Пробуда; Бюро по труда Пазарджик – филиал
3.Дом за стари хора "Г. Кръстевич" - отделение за лежащо болни
4.Дом за стари хора "Г. Кръстевич"; Държавна психиатрична
болница; ЦНСТ за лица с психични заболявания
5.Център за настаняване от семеeн тип за деца
ПУБЛИЧНА ЗОНА
1.Central Mall (бивш ГУМ)
2.Комисия по търговия и защита на потребителите; РИОСВ;
РДНСК; РД "Социално подпомагане" към Агенцията за социално
подпомагане; ОД "Земеделие и гори"
3.Голяма синагога; Малката синагога
4.Бюро по труда – Пазарджик; НАП; Драматично-куклен театър
К. Величков; Регионална Библиотека Н. Фурнаджиев - детски
отдел
5.Бивше Военно окръжие - сега Пенсионно осигуряване
6.Търговски център; Стоматологичен център 1 ЕООД
7.Регионален исторически музей; ХГ Станислав Доспевски;
"Старата поща"
8.Централна поща; Виваком (БТК); Областна инспекция по
труда; Районно управление "Социално осигуряване“; Кино Лъки,
сградата на Профсъюзите
9.Младежки дом; Ритуална зала
10.Държавен архив - Териториална дирекция; МБАЛ Хигия
11.Областна администрация
12.Районна здравно-осигурителна каса
13.Гимназия Аксаков; МГ К.Величков
14.Читалище Виделина
15.Арменска църква
16.Къща-музей Константин Величков; Геновата къща
17.Хадживелевата къща
18.Етнографски музей; Учебна работилница на ПГ по облекло
(бивше общежитие); ЦСРИ за лица с психични проблеми;
Църква Свети Сотир
19.ПГ по облекло
20.Областна дирекция "Държавен Фонд Земеделие"
21.Катедрална църква Успение на Пресвета Богородица;
Параклис Света Неделя
22.НАП – филиал; Военен клуб
23.ЦСРИ за лица с физически и множествени увреждания
24.Къща-музей Станислав Доспевски
25.Часовникова кула
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Обекти на културата
в зоните
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Обекти на образованието
в зоните
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Обекти на социалната,
здравната и спортната
инфраструктура в зоните
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Многофамилни
жилищни сгради в зоните
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Предложени интервенции в социалната зона
Обособени в

•

Обновяване на многофамилни жилищни сгради в кв. Младост, кв. Ябълките, кв.
Изток, кв. Махалата, кв. Марица-Болницата, ШЦ Североизток и Петковски
квартал - 386 бр. многофамилни жилищни сгради;

•

Изграждане, рехабилитация и разширение на елементите на градската
жизнената среда в зоната – прилежащите площи около 386 бр. многофамилни
жилищни сгради кв. Ябълките, ШЦ Североизток, Петковски квартал, кв. Младост
и кв. Марица-Болницата;

•

Рехабилитация и реконструкция на градска улична мрежа в
прилежащото улично осветление, обособяване на нови паркоместа;

•

Изграждане, рехабилитация и разширение на системи на техническата
инфраструктура и подобряване на жизнената среда в кв. Махалата и кв. Изток;

•

Изграждане на инфраструктура за социализация и интеграция на на деца от
ромски и други етнически малцинства;

•

Меки интервенции за намаляване на десегрегацията в образователна среда;

•

Изграждането и укрепването на дребномащабни инфраструктурни съоръжения,
свързан с компрометираното състояние на защитните стени (диги) на река
Марица в кв. Марица-Болницата.

следните групи с
интегрирани мерки
(проекти)

зоната,
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Предложени интервенции в социалната зона
Обособени в

•

Група - Обновяване на обекти на обслужващата местна администрация;

следните групи с

•

Група - Обновяване на обекти на културната инфраструктура;

интегрирани мерки

•

Група - Изграждане на нови/разширение и обновяване на обекти на
образователната инфраструктура;

•

Група - Изграждане, разширяване и обновяване на обекти на социална
инфраструктура;

•

Група - Разширяване на съществуващи социални услуги;

•

Група - Меки интервенции за ангажиране на хора в неравностойно положение на
пазара на труда;

•

Група - Изграждане и обновяване на обекти на спортна инфраструктура;

•

Група - Обновяване на обекти на общинска търговска инфраструктура.

(проекти)
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Обекти и пространства Зона с преобладаващ
социален характер
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Интервенции - Зона с
преобладаващ социален
характер
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Предложени интервенции в икономическата зона
Обособени в

•

Изграждане/рехабилитация на улична мрежа;

следните групи с

•

Подобряване на елементите жизнената среда и подмяна на елементи на
градския дизайн;

•

Довършване/изграждане на мост над река Марица към ПЗ Югоизток ;

•

Изграждане на околовръстен път по протежение на река Марица в зоната;

•

Укрепване и рехабилитация на подпорни/защитни стени/диги на река Марица.

интегрирани мерки
(проекти)
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Обекти и пространства - Зона с потенциал за икономическо развитие
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Интервенции - Зона с потенциал за икономическо развитие
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Предложени интервенции в публичната зона
Обособени в

•

Рехабилитация и реконструкция на градска улична мрежа в зоната и
транспортни съоръжения

•

Рехабилитация и реконструкция на алейно осветление, градски дизайн и
обзавеждане

•

Обновяване на обекти на обслужващата местна администрация

•

Обновяване на обекти на културната инфраструктура

•

Обновяване на обекти на образователната инфраструктура

•

Обновяване на обекти на спортна инфраструктура

•

Обновяване на обекти на общинска търговска инфраструктура

•

Изграждане на автогара

•

Опазване и развитие на недвижими културни ценности

•

Подпомагане развитието на регионални продукти и пазарна информация,
кампании за подобряване на осведомеността относно културното наследство

•

Обновяване на многофамилни жилищни сгради

следните групи с
интегрирани мерки
(проекти)
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Обекти и пространства - Зона за публични функции с висока
обществена значимост
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Интервенции - Зона за публични функции с висока
обществена значимост
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Предложени интервенции на ниво град

следните групи с

Изграждане на интегриран градски транспорт в гр. Пазарджик и разработване на
екологосъобразни и нисковъглеродни транспортни системи

интегрирани мерки

С индикативен обхват

(проекти)

•

Създаване на нова линия на МОПТ, която да свързва кв. Махалата със здравни
заведения;

•

Рехабилитация, реконструкция на улични мрежи, пешеходни и велоеалеи, тротоари;

•

Закупуване на превозни средства;

•

Обновяване на спиртките на МОПТ;

•

Изграждане на електронна информационна платформа;

•

Изграждане на достъпна среда за хора в неравностойно положение;

•

Рехабилитация, реконструкция на улични мрежи;

•

Разработване на план за управление на трафика и внедряване на автоматизирани
системи за управление и контрол;

•

Внедряване на ВЕИ в автопарка;

•

Въвеждане на видеонаблюдение;

•

Изграждане на нови паркинги в близост до спирки на МОПТ.

Обособени в
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Предстоящи дейности

бъдат финализирани

Публикуване на резултати от онлайн допитване/проучване чрез сайта на
общината/проекта за идентифицирани проектни идеи за всяка зона

проектите

Срок от 27 ноември – 7 декември

Какво предстои, за да

1.

2.

Организиране на 3 фокус-групи за идентифициране и консултиране на
проектните предложения със заинтересуваните страни на ниво зона
Срок от 3 декември – 7 декември

3.

Публикуване на списъка с идентифицирани индикативни проектни идеи на
страницата на проекта за обществено обсъждане, с цел набиране на идеи,
мнения, коментари
Срок от 4 декември – 10 декември

4. Оформяне на списъка с проектни идеи, възможности за ПЧП на ниво зона, които
да се включат в ИПГВР, представяне на междинен доклад
Срок 13 декември
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