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2020 ...ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ПАЗАРДЖИК
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!

ЗОНА с пОтеНциАл 
ЗА икОНОмическО 
рАЗвитие - ик

площ в ха (% от 
цялата територия) - 
326,22 ха (22,46%)

ОБекти

* Източниците на финансиране са определени по 
актуалните регламенти на Оперативните програми 
за периода 2014-2020, към дата 20.04.2013 г.

ик - ЗОНА с пОтеНциАл ЗА 
икОНОмическО рАЗвитие

Този документ е създаден в рамките на проект „Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, 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
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ДП1.2-05

ДП1.3-01

П1.1-05

п1.1 - ОБНОвявАНе НА грАдскА жиЗНеНА средА
икОНОмическА ЗОНА

РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА

СтойноСт (лв.): 16 462 000 ФинанСиране: Приоритетна оС 1 на оПрр 
- 1.2./Приоритена оС 6 на оПоС

Номер Описание Ширина (с тротоари)/дължина на улица
ИК-П1.1-01 бул. Царица Йоанна, заедно с  ИК-П1.1-05 27 м/941 м
ИК-П1.1-02 ул. Заводска, заедно с ИК-П1.1-05 26 м/2180 м
ИК-П1.1-03 Пробив на ул. Д-р Никола Ламбрев 23 м/1336 м 
ИК-П1.1-04 Защитни диги и стени на река Марица 2300,128 м
ИК-П1.1-05 Мост на река Марица (проектен автомобилен) 18 м/145 м

ОБЛАГОРОДЯВАНЕ/ИЗГРАЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА ЗА 
ШИРОК ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП (ПАРКОВЕ, ГРАДИНИ, ПЛОЩАДИ)

Номер Описание Площ
ИК-П1.1-06 Площад Бесапара 18303 м2

и1 - БлАгОустрОявАНе НА грАдскАтА жиЗНеНА средА

П1.1-06

п1.2 - реХАБилитАция и иЗгрАждАНе НА уличНА 
мрежА в икОНОмическА ЗОНА
(дОпЪлНителеН прОект)

СтойноСт (лв.): 3 081 000 ФинанСиране: Приоритетна оС 1 на 
оПрр/оПоС/други

Номер Описание Ширина (с тротоари)/дължина на улица
ИК-ДП1.2-01 Пещерско шосе 18 м/466 м
ИК-ДП1.2-02 ул. Искра 22 м/458 м
ИК-ДП1.2-03 ул. Синитевска 35 м/1333 м
ИК-ДП1.2-04 ул. Мильо войвода 34 м/983 м
ИК-ДП1.2-05 ул. в кв. №3 от кадастралната карта на град Пазарджик 21 м/412 м

п1.3 - иЗгрАждАНе НА НОвА уличНА мрежА в 
икОНОмическА ЗОНА гр. пАЗАрджик - І
(дОпЪлНителеН прОект)

СтойноСт (лв.): 12 136 000 ФинанСиране: Приоритетна оС 1 на 
оПрр /оПоС/други 

Номер Описание Обща дължина на улици
ИК-ДП1.3-01 нови улици, заложени в ПУП за част от ИК (в територията 

между ул. Заводска, ул. Синитевска, ул. Мильо войвода и бул. 
Царица Йоанна)

6 624 м 
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2020 ...ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ПАЗАРДЖИК
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!

ЗОНА с пОтеНциАл 
ЗА икОНОмическО 
рАЗвитие - ик

площ в ха (% от 
цялата територия) - 
326,22 ха (22,46%)

ОБекти

* Източниците на финансиране са определени по 
актуалните регламенти на Оперативните програми 
за периода 2014-2020, към дата 20.04.2013 г.

ик - ЗОНА с пОтеНциАл ЗА 
икОНОмическО рАЗвитие

Този документ е създаден в рамките на проект „Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, 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
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ДП1.4-01

ДП1.5-01 ДП1.6-01

п1.4 - иЗгрАждАНе НА НОвА уличНА мрежА в 
икОНОмическА ЗОНА гр. пАЗАрджик - ІІ
(дОпЪлНителеН прОект)

СтойноСт (лв.): 2 972 000 ФинанСиране: Приоритетна оС 1 на 
оПрр/оПоС/други 

и1 - БлАгОустрОявАНе НА грАдскАтА жиЗНеНА средА

Номер Описание Обща дължина на улици
ИК-ДП1.4-01 нови улици, заложени в ПУП за част от ИК (в територията 

между бул. Царица Йоанна, ул. Мильо войвода, ул. Д-р 
Никола Ламбрев и ул. Атанас Бабата)

1613 м

п1.5 - иЗгрАждАНе НА НОвА уличНА мрежА в 
икОНОмическА ЗОНА гр. пАЗАрджик - ІІІ
(дОпЪлНителеН прОект)

СтойноСт (лв.): 4 867 000 ФинанСиране: Приоритетна оС 1 на 
оПрр/оПоС/други 

Номер Описание Обща дължина на улици
ИК-ДП1.5-01 нови улици, заложени в ПУП за част от ИК (в територията 

между бул. Царица Йоанна, Пещерско шосе, жп линия 
София - Пловдив, Строителна граница на град Пазарджик, 
бивша теснолинейна линия, жп линия София - Пловдив, 
напоителен канал и ул. Заводска)

2619 м

п1.6 - иЗгрАждАНе НА НОвА уличНА мрежА в 
икОНОмическА ЗОНА гр. пАЗАрджик - ІV
(дОпЪлНителеН прОект)

СтойноСт (лв.): 4 393 000 ФинанСиране: Приоритетна оС 1 на 
оПрр/оПоС/други 

Номер Описание Обща дължина на улици
ИК-ДП1.6-01 нови улици, заложени в ПУП за част от ИК (в територията 

между ул. Мильо войвода, ул. Синитевска, река Марица и 
пробив на ул. Д-р Никола Ламбрев)

2387 м
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2020 ...ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ПАЗАРДЖИК
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!

ЗОНА с пОтеНциАл 
ЗА икОНОмическО 
рАЗвитие - ик

площ в ха (% от 
цялата територия) - 
326,22 ха (22,46%)

ОБекти

* Източниците на финансиране са определени по 
актуалните регламенти на Оперативните програми 
за периода 2014-2020, към дата 20.04.2013 г.

ик - ЗОНА с пОтеНциАл ЗА 
икОНОмическО рАЗвитие

Този документ е създаден в рамките на проект „Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, 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
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СтойноСт (лв.): 16 462 000 ФинанСиране: Приоритетна оС 1 на оПрр 
- 1.2./Приоритена оС 6 на оПоС

РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА

Номер Описание Мерки
ИК-П1.1-01 бул. Царица Йоанна, 

заедно с  ИК-П1.1-05
Ще бъдe подменена уличната настилка и тротоарните настилки. Ще се постави нова 
маркировка и знаци, и енергоспестяващо осветление. Всички скосявания и пресичания ще 
бъдат съобразени с нормите за хора в неравностойно положение. 

ИК-П1.1-02 ул. Заводска, заедно с 
ИК-П1.1-05

Ще бъдe подменена уличната настилка и тротоарните настилки. Ще се постави нова 
маркировка и знаци, и енергоспестяващо осветление. Всички скосявания и пресичания ще 
бъдат съобразени с нормите за хора в неравностойно положение.

ИК-П1.1-03 Мост на река Марица 
(проектен автомобилен) 

Изграждане на нов мост на река Марица с велоалея и енергоспестяващо улично 
осветление. 

ИК-П1.1-04 Защитни диги и стени 
на река Марица

Ремонт на защитни стени и диги на река Марица в обхвата на зоната. Възстановяване на 
повредени участъци и липсващи елементи.

ИК-П1.1-05 Пробив на ул. Д-р 
Никола Ламбрев

Изграждане на пробив на улица Д-р Никола Ламбрев- нови настилки, маркировки, 
озеленяване и енергоспестяващо улично осветление.

п1.1 - ОБНОвявАНе НА грАдскА жиЗНеНА средА
икОНОмическА ЗОНА

и1 - БлАгОустрОявАНе НА грАдскАтА жиЗНеНА средА

ОБЛАГОРОДЯВАНЕ/ИЗГРАЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА ЗА 
ШИРОК ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП (ПАРКОВЕ, ГРАДИНИ, ПЛОЩАДИ)

Номер Описание Мерки
ИК-П1.1-06 Площад 

Бесапара
Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на алейни и тротоарни настилки, скосяване на 
тротоари и достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на растителни видове, 
поставяне на елементи на градско обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци), поставяне на 
информационни и указателни табели, както и енергоспестяващо осветление в двора.

п1.2 - реХАБилитАция и иЗгрАждАНе НА уличНА 
мрежА в икОНОмическА ЗОНА
(дОпЪлНителеН прОект)

Номер Описание Мерки
ИК-ДП1.2-01 Пещерско 

шосе
Ще бъдe подменена уличната настилка и тротоарните настилки.  Предвижда се обособяването на 
велоалея. Ще бъде обновено уличното озеленяване. Предвижда се поставяне на енергоспестяващо 
осветление. Всички скосявания и пресичания ще бъдат съобразени с нормите за хора в 
неравностойно положение. 

ИК-ДП1.2-02 ул. Искра Ще бъдe подменена уличната настилка и тротоарните настилки. Ще се постави нова маркировка 
и знаци, и енергоспестяващо осветление. Всички скосявания и пресичания ще бъдат съобразени с 
нормите за хора в неравностойно положение. 

ИК-ДП1.2-03 ул. Синитевска Ще бъдe подменена уличната настилка и тротоарните настилки. Ще бъде обновено уличното 
озеленяване. Ще се постави нова маркировка и знаци, и енергоспестяващо осветление. Всички 
скосявания и пресичания ще бъдат съобразени с нормите за хора в неравностойно положение. 

ИК-ДП1.2-04 ул. Мильо 
войвода

Ще бъдe подменена частично тротоарната настилка и ще се осигури настилка за паркинги. 
Ще бъде обновено уличното озеленяване. Ще се постави нова маркировка и знаци, и 
енергоспестяващо осветление. Всички скосявания и пресичания ще бъдат съобразени с нормите 
за хора в неравностойно положение. 

ИК-ДП1.2-05 ул. в кв. №3 Ще бъдe подменена уличната настилка и тротоарните настилки. Ще се постави нова маркировка 
и знаци, и енергоспестяващо осветление. Всички скосявания и пресичания ще бъдат съобразени с 
нормите за хора в неравностойно положение. 
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СтойноСт (лв.): 3 081 000 ФинанСиране: Приоритетна оС 1 на 
оПрр/оПоС/други
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ЗОНА с пОтеНциАл 
ЗА икОНОмическО 
рАЗвитие - ик

площ в ха (% от 
цялата територия) - 
326,22 ха (22,46%)

ОБекти

* Източниците на финансиране са определени по 
актуалните регламенти на Оперативните програми 
за периода 2014-2020, към дата 20.04.2013 г.

ик - ЗОНА с пОтеНциАл ЗА 
икОНОмическО рАЗвитие

Този документ е създаден в рамките на проект „Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, 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
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ДП1.3-01

ДП1.4-01

ДП1.5-01 ДП1.6-01

п1.3 - иЗгрАждАНе НА НОвА уличНА мрежА в 
икОНОмическА ЗОНА гр. пАЗАрджик - І
(дОпЪлНителеН прОект)

Номер Описание Мерки
ИК-ДП1.3-01 нови улици, заложени в ПУП за част 

от ИК (в територията между ул. 
Заводска, ул. Синитевска, ул. Мильо 
войвода и бул. Царица Йоанна)

Ще бъде поставена нова улична асфалтова настилка, нови тротоарни 
настилки, енергоспестяващо улично осветление, елементи на градско 
обзавеждане. На места ще бъдат положени водопровод и канализация.

п1.4 - иЗгрАждАНе НА НОвА уличНА мрежА в 
икОНОмическА ЗОНА гр. пАЗАрджик - ІІ
(дОпЪлНителеН прОект)

Номер Описание Мерки
ИК-ДП1.4-01 нови улици, заложени в ПУП за 

част от ИК (в територията между 
бул. Царица Йоанна, ул. Мильо 
войвода, ул. Д-р Никола Ламбрев и 
ул. Атанас Бабата)

Ще бъде поставена нова улична асфалтова настилка, нови тротоарни 
настилки, енергоспестяващо улично осветление, елементи на 
градско обзавеждане. На места ще бъдат положени водопровод и 
канализация.

п1.5 - иЗгрАждАНе НА НОвА уличНА мрежА в 
икОНОмическА ЗОНА гр. пАЗАрджик - ІІІ
(дОпЪлНителеН прОект)

Номер Описание Мерки
ИК-ДП1.5-01 нови улици, заложени в ПУП за 

част от ИК (в територията между 
бул. Царица Йоанна, Пещерско 
шосе, жп линия София - Пловдив, 
Строителна граница на град 
Пазарджик, бивша теснолинейна 
линия, жп линия София - Пловдив, 
напоителен канал и ул. Заводска)

Ще бъде поставена нова улична асфалтова настилка, нови тротоарни 
настилки, енергоспестяващо улично осветление, елементи на 
градско обзавеждане. На места ще бъдат положени водопровод и 
канализация.

п1.6 - иЗгрАждАНе НА НОвА уличНА мрежА в 
икОНОмическА ЗОНА гр. пАЗАрджик - ІV
(дОпЪлНителеН прОект)

Номер Описание Мерки
ИК-ДП1.6-01 нови улици, заложени в ПУП за 

част от ИК (в територията между 
ул. Мильо войвода, ул. Синитевска, 
река Марица и пробив на ул. Д-р 
Никола Ламбрев)

Ще бъде поставена нова улична асфалтова настилка, нови тротоарни 
настилки, енергоспестяващо улично осветление, елементи на 
градско обзавеждане. На места ще бъдат положени водопровод и 
канализация.
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СтойноСт (лв.): 12 136 000 ФинанСиране: Приоритетна оС 1 на 
оПрр /оПоС/други 

СтойноСт (лв.): 2 972 000 ФинанСиране: Приоритетна оС 1 на 
оПрр/оПоС/други 

СтойноСт (лв.): 4 867 000 ФинанСиране: Приоритетна оС 1 на 
оПрр/оПоС/други 

СтойноСт (лв.): 4 393 000 ФинанСиране: Приоритетна оС 1 на 
оПрр/оПоС/други 

и1 - БлАгОустрОявАНе НА грАдскАтА жиЗНеНА средА


