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
ИДЕНТИФИЦИРАНИ ПРОЕКТНИ ИДЕИ, ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЧП
ЗОНА ЗА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ
ИНТЕРВЕНЦИИ/
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ГРУПИ ПРОЕКТНИ

ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Група Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа П1 Рехабилитация и реконструкция на улична
и транспортни съоръжения в зоната
мрежа и съществуващ мост, обособяване на
допълнителни паркинги/паркоместа и въвеждане
на енергоспестяващо улично осветление

Група Благоустрояване на градската жизнена среда

П2 Рехабилитация и реконструкция на мост над
р. Марица
П1 -Благоустрояване на градската жизнена среда
- обновяване на обществени озеленени площи за
широко ползване и междублокови пространства,
алейни настилки, улично осветление, градски
дизайн и обзавеждане, обособяване на места за
поставяне на реклами.

ИНДИКАТИВЕН ОБХВАТ НА ПРОЕКТИТЕ

Рехабилитация на улици: ул. Виделина, ул. Черноризец Храбър, ул. Стефан Захариев, ул. Драва,
ул. 11-ти Август, ул. Георги Герасимов, ул. Русалка, ул. Станислав Доспевски, ул. Казармена, ул.
Бойко Войвода, ул. Тодор Банчев, ул. Атанас Бабата, бул. Царица Йоанна, ул. Любен Боянов, ул.
Димитър Петков; ул. Св. Св. Кирил и Методи, ул. Отец Паисий, ул. Д-р Лонг, ул. Тодор Пенев,
ул. Алеко Константинов;
Рехабилитация и обновяване на Мост Марица;
Изграждане на паркоместа в обхвата на зоната след изротване на ПУП;
Рехабилитация и реконструкция на мост над р. Марица - настилка и основна конструкция;
Благоустрояване и обновяване на обществени озеленени площи за широко ползване, тротоарни,
алейни и други настилки, улично осветление, градски дизайн и обзавеждане;
Тротоарни настилки - ул. Виделина, ул. Черноризец Храбър, ул. Стефан Захариев, ул. Драва, ул.
11-ти Август, ул. Георги Герасимов, ул. Русалка, ул. Станислав Доспевски, ул. Казармена, ул.
Бойко Войвода, ул. Тодор Банчев, ул. Атанас Бабата, бул. Царица Йоанна, ул. Любен Боянов, ул.
Димитър Петков; ул. Св. Св. Кирил и Методи, ул. Отец Паисий, ул. Д-р Лонг, ул. Тодор Пенев,
ул. Алеко Константинов;
Озеленяване по бул. Стефан стамболов, парк Писковец, Зона на здравето и квартални паркове и
градини;

Група Обновяване на обекти на местната
администрация

П1 Ремонт, обновяване на сградния фонд,
въвеждане на мерки за енергийна ефективност,
внедряване на ВЕИ, изграждане на достъпна
среда за хора в неравностойно положение.

Енергийно обследване, ремонт на сграда, въвеждане на мерки за енергийна ефективност,
изграждане на достъпна среда за хора в неравностойно положение - Сграда на общината,
Ритуална зала за празнични обреди, ОД на МВР, РУП, Окръжна следствена служба;

Група Обновяване на обекти на културната
инфраструктура

П1 Ремонт, обновяване и разширение на
сградния фонд на 11 обекта, въвеждане на мерки
за енергийна ефективност, внедряване на ВЕИ,
осигуряване на достъп за хора в неравностойно
положение.

Енергийно обследване, ремонт на сграда и разширение, мерки за енергийна ефективност, достъп
за хора в неравностойно положение - 11 обекта - Драматично-куклен театър Константин
Величков, Регионален исторически музей, Етнографски музей (НКЦ), Къща музей Константин
Величков (НКЦ), ХГ Станислав Доспевски, Къща музей Георги Герасимов (филиал на ХГ, НКЦ),
Къща музей Станислав Доспевски (филиал на ХГ, НКЦ), Регионална Библиотека Никола
Фурнаджиев, Регионална Библиотека Никола Фурнаджиев - филиал (детски отдел), Младежки
дом, читалище Виделина (НКЦ);
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ИНДИКАТИВЕН ОБХВАТ НА ПРОЕКТИТЕ

П2 Обособяване на сграда за фолклорен асамбъл Енергийно обследване, реконструкция, ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност на
сграда на бивш Профсъюзен дом (ул. Екзарх Йосиф 15), изграждане на достъпна среда за хора в
Пазарджик в сграда на бивш Профсъюзен дом
(ул. Екзарх Йосиф 15) - реконструкция, ремонт, неравностойно положение, облагородяване и обновяване на прилежащия терен;
прилагане на мерки за енергийна ефективност,
изграждане на достъпна среда за хора в
неравностойно положение, облагородяване и
обновяване на прилежащия терен.
П1 Реконструкция, ремонт, въвеждане на мерки
за енергийна ефективност и оборудване на
действащи учебни заведения (детска градина и 2
училища).

Енергийно обследване, ремонт и разширение на сгради, въвеждане на мерки за енергийна
ефективност, внедряване на ВЕИ, облагородяване на прилежащи дворни пространства,
изграждане на достъпна среда за хора в неравностойно положение - ЦДГ Дъга и 3 училища Гимназия Аксаков (НКЦ), МГ К.Величков;

П2 Преместване на МГ К.Величков или
Гимназия Аксаков - (предложение в сградата
на бившия ВУЗ)
П1 Реконструкция, ремонт, обновяване и
осигуряване на оборудване на 3 спортни обекта,
изграждане на достъпна среда за хора в
неравностойно положение.

Енергийно обследване, ремонт на сграда и разширение, мерки за енергийна ефективност,
облагородяване на прилежащи пространства, достъп за хора в неравностойно положение;

Група Обновяване на обекти на общинска търговска
инфраструктура

П1 Ремонт и обновяване на съоръжения и
прилежащо пространство на Общинския пазар.

Група Изграждане на автогара

П1 Изграждане на сграда, благоустрояване на
прилежащи пространства, изграждане на
достъпна среда за хора в неравностойно
положение.

Ремонт и обновяване на съоръжения (покритие, търговски маси, обществена тоалетна и други) и
прилежащо пространство на Общинския пазар, изграждане на достъпна среда за хора в
неравностойно положение;
(възможност за ПЧП)
Изграждане на сграда, благоустрояване на прилежащи пространства, изграждане на достъпна
среда за хора в неравностойно положение на територията на бившата Казарма; (възможност за
ПЧП)

Група Обновяване на обекти на образователната
инфраструктура

Група Обновяване на обекти на спортна
инфраструктура

Енергийно обследване и ремонт на сгради, въвеждане на мерки за енергийна ефективност,
изграждане на достъпна среда за хора в неравностойно положение на 3 обекта - Спортна зала
Васил Левски, Тенис комплекс Писковец, Зона на здравето (съоръжения на открито и закрити
спортни обекти);
(възможност за ПЧП)
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Група Опазване, популяризиране и социализиране на
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ИНДИКАТИВЕН ОБХВАТ НА ПРОЕКТИТЕ

П1 Опазване, социализиране и популязиране на Възстановяване, опазване, експониране, оборудване, въвеждане на техники и програми за
интерпретации и анимации - 8 обекта - Геновата къща, Читалище Виделина, ЦСРИ за лица с
туристическия потенциал на недвижимите
физически и множествени увреждания, Групов паметник №1 - уличен ансамбъл по бул. България
културни ценности.
- от ул. Княз Александър Батенберг до бул. Цар Освободител (кв. Вароша), Групов паметник №2 уличен ансамбъл "Канал Паша арк" по бул. Княгиня Мария Луиза от ул. Димитър Петков до бул.
Цар Освободител (кв. Вароша), Групов паметник №3 - архитектурен ансамбъл около църква
Свети Сотир, Групов паметник №4 - архитектурен ансамбъл ул. Княз Александър Батенберг и ул.
Константин Величков и Групов паметник №5 - архитектурен ансамбъл "Мехкемето" по ул. Асен
Златаров , ул. Търговска, ул. 2-ри Януари и ул. Отон Иванов (Център);

Група Подпомагане развитието на регионални продукти П1 Създаване на регионални продукти и пазарна Провеждане на изследвания, разработване на регионални стратегии за развитие на туразма, на
маркетингови и рекламни стратегии и програми, разработване на туристически пакети и
и пазарна информация, кампании за подобряване на
информация, кампании за подобряване на
камапнии за подобряване на осведомеността на национално и международно ниво;
осведомеността за културното наследство
осведомеността за културното наследство.
Група Укрепване и рехабилитация на
подпорни/защитни стени/диги на река Марица

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

Група Обновяване на многофамилни жилищни сгради
(с нисък приоритет)

П1 Ремонт на покриви, поставяне на
хидроизолация, подмяна на сградни инсталации
и фасадна дограма, поставяне на топлоизолации,
изграждане на връзки към газоснабдителната
мрежа.

Ремонт на покриви, поставяне на хидроизолация, подмяна на сградни инсталации и фасадна
дограма, поставяне на топлоизолации, изграждане на връзки към газоснабдителната мрежа на
многофамилни жилищни сгради;
Всички многофамилни жилищни сгради, строени преди 1990 г. са както следва:
• 83 многофамилни жилищни сгради в Публичната зона;
Регистрираните етажни собствности (домоуправители/входове) са както следва:
• 62 регистрирани етежни собствености в Публичната зона;
Броя на многофамилните жилищни сгради, строени преди 1990 г., при които има регистрирани
етажни собствености е, както следва:
• 58 многофамилни жилищни сгради, с регистрирани етажни собствености в Публичната зона;
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