
ПРОЕКТНА ИДЕЯ ЗА ПУБЛИЧНО-
ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО, 
КОНЦЕСИЯ

ИНДИКАТИВНИ ПАРАМЕТРИ

Изграждане на нова автогара в 
централната част на града

Форма - концесия за строителство: цялостно и/или частично финансиране изграждане на обекта на концесията и неговото управление и 
поддържане след въвеждането му в експлоатация на риск на концесионера, като възнаграждението се състои в правото на концесионера да 
експлоатира обекта на концесията. Правото на концесионера да експлоатира обекта на концесията включва предоставянето на услуга от 
обществен интерес и/или извършването на други стопански дейности срещу получаването на приходи от нова автогара. Изграждането на обекта на 
концесията включва дейностите по неговото проектиране и строителство за срока на концесията. Управлението и поддържането на обекта на 
концесията включва поддържането в наличност на обекта и на услугите и стопанските дейности, които се осъществяват чрез него, и осигуряването 
на непрекъснатост и качество на предоставяните услуги. 
Форма - ПЧП -Участие при финансиране, както и строителство, и/или управление, и/или поддържане на новата инфраструктура при 
разпределение на рисковете между общината и частния партньор, като не е предвидено частният партньор да получава права върху приходите от 
потребителите на услугата. 

ИДЕНТИФИЦИРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО 
ПО ПРОЕКТНИ ИДЕИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ В ИПГВР ГР. ПАЗАРДЖИК 2014-2020

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

Обновяване на обекти на спортна 
инфраструктура - спортна площадка в кв. 
Младост, ул. Свобода 17

Форма - концесия за строителство: цялостно и/или частично финансиране обновяване на обекта на концесията и неговото управление и 
поддържане след въвеждането му в експлоатация на риск на концесионера, като възнаграждението се състои в правото на концесионера да 
експлоатира обекта на концесията. Правото на концесионера да експлоатира обекта на концесията включва предоставянето на услуга от 
обществен интерес и/или извършването на други стопански дейности срещу получаването на приходи от спортната площадка. Изграждането на 
обекта на концесията включва дейностите по неговото проектиране, ремонтни дейности и строителство за срока на концесията. Управлението и 
поддържането на обекта на концесията включва поддържането в наличност на обекта и на услугите и стопанските дейности, които се 
осъществяват чрез него, и осигуряването на непрекъснатост и качество на предоставяните услуги. 
Форма - ПЧП -Участие при финансиране, както и строителство, и/или управление, и/или поддържане на новата инфраструктура при 
разпределение на рисковете между общината и частния партньор, като не е предвидено частният партньор да получава права върху приходите от 
потребителите на услугата. 

Реконструкция, ремонт, обновяване и 
осигуряване на оборудване на 3 спортни 
обекта,  изграждане на достъпна среда за 
хора в неравностойно положение в 
публичната зона - Спортна зала Васил 
Левски, Тенис комплекс Писковец, Зона 
на здравето (съоръжения на открито и 
закрити спортни обекти);

Форма - концесия за строителство: цялостно и/или частично финансиране на ремонта на обекта (обектите) на концесията и тяхното управление 
и поддържане след въвеждането му в експлоатация на риск на концесионера, като възнаграждението се състои в правото на концесионера да 
експлоатира обекта на концесията. Правото на концесионера да експлоатира обекта на концесията включва предоставянето на услуга от 
обществен интерес и/или извършването на други стопански дейности срещу получаването на приходи от съоръженията.
Форма - ПЧП -Участие при финансиране, както и строителство, и/или управление, и/или поддържане на новата инфраструктура при 
разпределение на рисковете между общината и частния партньор, като не е предвидено частният партньор да получава права върху приходите от 
потребителите на услугата. 


