
Проект „Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие” , финансиран по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г, съфинансирана от ЕС чрез 

ЕФРР

П1 Разширение на съществуващата улична мрежа и изграждане на 
техническа инфраструктура по новите улици.

Изграждане на нова улична мрежа и нова подземна инфраструктура в обхвата на зоната, 
след изработване на ПУП за зоната;

П2 Рехабилитация на улична мрежа в обхвата на зоната и 
обособяване на паркоместа. 

Рехабилитация на съществуваща улична мрежа - улици Царица Йоанна, Синитевска, Искра 
и Заводска, ул. в кв. 3 и ул. между кв. 3 и кв. 7  - за подмяна на улични настилки; ул. Мильо 
войвода- обособяване на паркоместа и ремонт на тротоарни настилки;

П1 Изграждане и обновяване на обществени озеленени площи за 
широко ползване, алейното и улично осветление, тротоарни 
настилки, елементи на градския дизайн;
поставяне на улично видеонаблюдение; 
Изграждане на  достъпна градска среда за хора в неравностойно 
положение.

Изграждане и обновяване на обществени озеленени площи за широко ползване, алейното и 
улично осветление, тротоарни настилки, елементи на градския дизайн (кошчета, 
указателни табели), поставяне на улично видеонаблюдение и изграждане на  достъпна 
градска среда за хора в неравностойно положение;

П2 Обновяване на пешеходен подлез до ЖП гара. Ремонт на пешеходен подлез - подновяване на настилки, стенни покрития, осветление, 
отводнителна система, поставяне на видеонаблюдение;

Доизграждане на мост над река Марица 
свързващ Основната производствена зона с ПЗ 
Югоизток 

П1 Доизграждане на мост над река Марица свързващ Основната 
производствена зона с ПЗ Югоизток (с включване на трасе на 
велоалеи).

Проектиране, изграждане на мост, надзор на СМР дейности;

Изграждане на околовръстен път по протежение 
на река Марица (на южния бряг) в зоната

П1 Изграждане на околовръстен път по протежение на реката (на 
южния бряг).

Проектиране, изграждане на път, надзор на СМР дейности;

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

П1 Укрепване и рехабилитация на подпорни/защитни стени/диги 
на река Марица и почистване на прилежащо корито на реката.

Проектиране, строителство, почистване на корито и надзор на защитни стени на реката;

Група Обновяване на обект на образователната 
инфраструктура (с нисък приоритет)

П1 Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната 
ефективност на сградите на Професионална гимназия по 
промишлени технолигии и благоустрояване на дворното 
пространство.

Енергийно обследване, ремонт и обновяване на сгради, прилагане на мерки за енергийна 
ефективност, облагородяване на прилежащи пространства, изграждане на достъпна среда 
за хора в неравностойно положение;

Група Подобряване на елементите на градската 
жизнената среда и подмяна на елементи на 
градския дизайн

ИНТЕРВЕНЦИИ/               ГРУПИ 
ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИНДИКАТИВЕН ОБХВАТ НА  ПРОЕКТИТЕ

Група Изграждане и рехабилитация на улична 
мрежа

ИДЕНТИФИЦИРАНИ ПРОЕКТНИ ИДЕИ, ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЧП 
ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ  С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
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