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ИНТЕРВЕНЦИИ /               ГРУПИ ПРОЕКТНИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИНДИКАТИВЕН ОБХВАТ НА  ПРОЕКТИТЕ

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

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:
• 380 многофамилни жилищни сгради в Социалната зона;
Регистрираните етажни собствности (домоуправители/входове) са както следва:
• 267 регистрирани етежни собствености в Социалната зона;
Броя на многофамилните жилищни сгради, строени преди 1990 г., при които има регистрирани етажни собствености е, както следва:
• 263 многофамилни жилищни сгради, с регистрирани етажни собствености в Социалната зона.

П1 Изграждане и обновяване на тротоарни и алейни настилки, 
улично и алейно осветление, въвеждане на видеонаблюдение по 
улици и изграждане на достъпна среда за хора в неравностойно 
положение.

Въвеждане на енергоспестяващо улично и алейно осветление, изграждане и обновяване на тротоарни и алейни настилки, въвеждане на 
видеонаблюдение по натоварени улични кръстовища, изграждане на достъпна среда за хора в неравностойно положение; 

П2 Благоустрояване и обновяване на междублокови 
пространства и обществени озеленени площи за широко 
ползване, детски площадки, спортни площадки, обособяване на 
допълнителни паркоместа.

Благоустрояване и обновяване на озеленени площи за широко ползване, паркинги, алеи и елементи на градския дизайн и изграждане и 
обновяване на детски и спортни площадки в междублоковите пространства на 380 бр. многофамилни жилищни сгради, обновяване на 
останалите обществени озеленени площи за широко ползване, обособяване на допълнителни паркоместа в кварталите Младост, ШЦ 
Североизток, Ябълките, Изток, Петковски квартал и Марица-Болницата; 
Озеленяване по бул. Стефан Стамболов;

Група Рехабилитация и реконструкция на транспортна 
инфраструктура в зоната,  прилежащото улично осветление, 
обособяване на допълнителни паркоместа

П1 Рехабилитация, реконструкция и обновяване на градска 
улична мрежа, улично осветление, обособяване на 
допълнителни паркоместа.

рехабилитация на улици: ул. Стефан Караджа (по цялото ѝ протежение), ул. Кочо Честименски (в частта от бул. Георги Бенковски до ул. 
Стефан Караджа), ул. Луда Яна (по цялото ѝ протежение), ул. Бузлуджа (по цялото ѝ протежение), ул. Мария Шутич (по цялото ѝ 
протежение), ул. Марица (по цялото ѝ протежение), ул. Вихрен (по цялото ѝ протежение), ул. Рила (по цялото ѝ протежение, главно 
тротоарни настилки), ул. Веслец (по цялото ѝ протежение), ул. Гълъбец (по цялото ѝ протежение), ул. Макгахан (тротоарни настилки), ул. 
Огоста, ул. Петко Д. Петков, ул. Марица, ул. Луда Яна, ул. Спартак, ул. Мария Шутич, ул. Преспа, ул. Бузлуджа, ул. Места, ул. Дрян, ул. 
Явор, ул. Чинар, ул. Тополница, ул. Ясен,ул. Орех, ул. Портокал, ул. Гарибалди;
улиците по които ще се правят паркоместа са: ул. Веслец, ул. Болнична (при възможност по цялото ѝ протежение), ул. Димчо Дебелянов 
(към Ветеринарната лечебница), ул. Стоян Василев (между ул. Кочо честименски до ул. Георги Пенев), ул. Бузлуджа (между ул. Марица и ул. 
Луда Яна), ул. Васил Левски (между ул. Ованес Соваджиян и ул. Стефан Караджа), ул. Дойран (между ул,. Неофит Бозвели и ул. Никола 
Ръжанков), ул. Васил Априлов (към ОУ Христо Ботев и ОДЗ №1 Здравец), ул. Стефан Караджа (между ул. Пловдивска и ул. Мътница), към 
ЦДГ Зорница, ул. Цар Симеон (между ул. Яне Сандански и ул. Георги Брегов);

Група Изграждане, обновяване и рехабилитация и 
разширение на системи на техническата инфраструктура

П 1 Изграждане и рехабилитация на елементите техническа 
инфраструктура  в кв. Махалата и кв. Изток и по останалите, 
предвидени за интервенции, улици в зоната.

Изграждане на нова и рехабилитация на съществуваща техническа инфраструктура (водопровод, канализация, ел. мрежа) в кв. Махалата и кв. 
Изток (индикативен обхват - улици в регулация: ул. Огоста, ул. Петко Д. Петков, ул. Марица, ул. Луда Яна, ул. Спартак, ул. Мария Шутич, 
ул. Преспа, ул. Бузлуджа, ул. Места, ул. Дрян, ул. Явор, ул. Чинар, ул. Тополница, ул. Ясен,ул. Орех, ул. Портокал, ул. Гарибалди);
Рехабилитация на съществуващата техническа инфраструктура по останалите предвидени за интервенции улици в зоната: ул. Стефан 
Караджа (по цялото ѝ протежение), ул. Кочо Честименски (в частта от бул. Георги Бенковски до ул. Стефан Караджа), ул. Луда Яна (по 
цялото ѝ протежение), ул. Бузлуджа (по цялото ѝ протежение), ул. Мария Шутич (по цялото ѝ протежение), ул. Марица (по цялото ѝ 
протежение), ул. Вихрен (по цялото ѝ протежение), ул. Рила (по цялото ѝ протежение, главно тротоарни настилки), ул. Веслец (по цялото ѝ 
протежение), ул. Гълъбец (по цялото ѝ протежение), ул. Макгахан (тротоарни настилки); 

Група Изграждане на  инфраструктура за социализация и 
интеграция на ромски малцинства

П1 Изграждане на център за социализация и интеграция на 
деца от ромски  и други етнически малцинства.

Ремонт и реконструкция оборудване на сграда/помещение в кв. Изток, с цел- превръщане в целодневен център за интеграция на деца от 
ромски и други етнически малцинства (място: Източно крило на детска градина Върбица или помещения в сградата на ул. Марица 20);

П1 Намаляване на процента на отпадащите от училище деца от 
ромски и други малцинствени групи и развиване на 
извънкласни форми на обучение.

Въвеждане на мерки за допълнително обучение по български и майчин език и развиване на извънкласи форми на обучение в 
училища/занимални на територията на кв. Махалата и кв. Изток (НУ Георги С. Раковски, Прогимназия Св. Св. Кирил и Методий и читалище 
Пробуда);

П2 Развиване на алтернативни форми на обучение и 
квалификация на представители на  малцинствени групи.

Развиване на професионални умения, обучение по български език за целева група- роми и други етнически малицнства;

Група Меки интервенции за намаляване на сегрегацията на 
ромски и други етнически малцинства

ИДЕНТИФИЦИРАНИ ПРОЕКТНИ ИДЕИ, ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЧП 
ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 

Група Благоустрояване на градската жизнена среда



ИНТЕРВЕНЦИИ /               ГРУПИ ПРОЕКТНИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИНДИКАТИВЕН ОБХВАТ НА  ПРОЕКТИТЕ

Група Обновяване на обекти на местната обслужваща 
администрация 

П1 Ремонт, обновяване и изграждане на сграден фонд, 
въвеждане на мерки за енергийна ефективност, 
благоустрояване и обновяване на прилежащи пространства и 
изграждане на достъпна среда за хора в неравностойно 
положение.

Енергийно обследване, ремонт, разширение и изграждане на сгради, въвеждане на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и 
обновяване на прилежащи пространства, изграждане на достъпна среда за хора в неравностойно положение: Бюро по труда Пазарджик - 
филиал Изток, Център за информация и услуги, КАТ - Пътна полиция;

Група Обновяване на обекти на културната инфраструктура П1 Ремонт и обновяване на сградния фонд, въвеждане на мерки 
за енергийна ефективност, благоустрояване и обновяване на 
прилежащи пространства, изграждане на достъпна среда за 
хора в неравностойно положение.

Енергийно обследване, ремонти разширение на сграда, въвеждане на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и обновяване на 
прилежащи пространства, изграждане на достъпна среда за хора в неравностойно положение: Читалище Никола Вапцаров и Читалище 
Пробуда;
Изграждане на сцена на открито и работилници за занаяти за хора в неравностойно положение, деца и етнически малцинствени групи в 
съседен на имота на читалище Никола Вапцаров имот- общинска частна собственост;

П1 Разширение на 4 съществуващи детски градини, ремонт и 
обновяване на сградния фонд, въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност, благоустрояване и обновяване на прилежащи 
пространства, изграждане на достъпна среда за хора в 
неравностойно положение.

Разширение на съществуващи детски заведения – ОДЗ Здравец, ОДЗ Слънчо, ЦДГ Радост и ЦДГ Пролет;
Ремонт и обновяване на 8 съществуващи сгради, въвеждане на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и обновяване на прилежащи 
пространства, изграждане на достъпна среда за хора в неравностойно положение, дооборудване и/или подмяна на оборудване - ОДЗ Слънчо, 
ОДЗ Здравец, ЦДГ Върбица, ЦДГ Пролет, ЦДГ Зорница, ЦДГ Радост;

П2 Ремонт и обновяване на сградния фонд на образователна 
инфраструктура, въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност, благоустрояване и обновяване на прилежащи 
пространства, изграждане на достъпна среда за хора в 
неравностойно положение.

Ремонт и разширение на съществуващи 11 учебни обекта, въвеждане на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и обновяване на 
прилежащи пространства, изграждане на достъпна среда за хора в неравностойно положение, дооборудване и/или подмяна на оборудване - 3 
начални училища - НУ Г.С. Раковски, НУ Васил Друмев, НУ Васил Левски; 3 основни училища - ОУ Христо Смирненски, ОУ Христо Ботев,  
Прогимназия Св. св. Кирил и Методий; 3 средни училища - СОУ Георги Брегов,  СОУ Димитър Гачев, СОУ Д-р Петър Берон,  +2 училища -  
ОУ Св. Климент Охридски и  Езикова гимназия Бертолт Брехт -  само облагородяване на дворни пространства, обновяване на дворни огради 
и изграждане на достъпна среда за хора в неравностойно положение;

П1 Разширяване на капацитета на сградите на социалните 
инстутиции.

Енергийно обследване, разширение на 2 съществуващи обекта - ЦНСТ за дементно болни и Център за работа с деца; въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност, благоустрояване и обновяване на прилежащи пространства, изграждане на достъпна среда за хора в неравностойно 
положение, дооборудване и/или подмяна на оборудване;

П2 Ремонт и обновяване на сградния фонд, въвеждане на мерки 
за енергийна ефективност, благоустрояване и обновяване на 
прилежащи пространства, изграждане на достъпна среда за 
хора в неравностойно положение.

Енергийно обследване, изграждане на нови и ремонти и разширение на съществуващи сгради; мерки за енергийна ефективност; 
облагородяване на прилежащи пространства; достъп за хора в неравностойно положение; дооборудване и/или подмяна на оборудване на 1 
обект -ЦСРИ за лица с физически увреждания 

Група Разкриване на нови социални услуги и услуги от 
резидентен тип

П1 Разкриване на нова социална услуга „Защитено жилище за 
хора с психични проблеми”, на социални услуги, насочени към 
ранна интервенция срещу изоставяне на деца в родилен дом и 
деца с увреждания от 0 до 3 годишна възраст, с използване на 
потенциала на ДЦДУ;

Разкриване на нови социални услуги - наемане на персонал, ангажиран в услугите, насочени към деца и младежи, разкриване на дейности, 
пряко произтичащи от подготовката за преместване на лица от целевата група и настаняването им в новоразкритите услуги, разкриване и 
функциониране на социалните услуги;

П1 Разширяване на услугата Домашен социален патронаж и 
капацитета на обществените трапезарии

Разширяване на достъпа на услугата домашен социален патронаж и капацитета на обществените трапезарии.

П2 Развитие на медико-социални услуги. Развитие на нови типове социални услуги с обхват - взаимодействие между  социални и здравни заведения в партньорство със  здравните и 
лечебни заведения;

Oбновяване на обекти на спортна инфраструктура П2 Обновяване на обекти на спортна инфраструктура - спортна 
площадка в кв. Младост, ул. Свобода 17

Облагородяване, подмяна на настилки, поставяне на осветление, ограждащи елементи, поставяне на спортни съоръжения.
(възможност за ПЧП)

Група Обновяване на обекти на общинска търговска 
инфраструктура

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

Ремонт и обновяване на съоръжения (покритие, търговски маси, обществена тоалетна и други) и прилежащо пространство на Зеленчуков 
пазар в кв. Мариица-Болницата, изграждане на достъпна среда за хора в неравностойно положение;
(възможност за ПЧП);

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 Изграждане, разширяване и обновяване на обекти на 
социална инфраструктура 

Група Разширяване на съществуващи социални услуги

Група Обновяване и разширение на обекти на 
образователната инфраструктура 

2


