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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 
ПРЕОБЛАДАВАЩ 
СОЦИАЛЕН 
ХАРАКТЕР - С

население - 36 947
площ в ха (% от 
цялата територия) - 
305.14 ха (21,01%)

ОБЕКТИ

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

С - ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ 
СОЦИАЛЕН ХАРАКРТЕР

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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П1.1 ОБНОВяВАНЕ НА гРАДСКА жИЗНЕНА СРЕДА - 
ПЕТКОВСКИ КВАРТАЛ-МАРИЦА-БОЛНИЦАТА 

СтойноСт (лв.): 12 125 000 ФинанСиране: Приоритетна оС 1 на 
оПрр - 1.2; оПоС

РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА

Номер Описание Ширина (с тротоари)/дължина на улица
С-П1.1-01 Защитни диги и стени на река Марица 979,632 м
С-П1.1-02 бул. Стефан Стамболов 80 м./987.1 м
С-П1.1-03 улици в междублоково пространство 33 11 м./2212.7 м
С-П1.1-04 улици в междублоково пространство 31 11 м./795 м
С-П1.1-05 улици в междублоково пространство 34 10 м./802 м
С-П1.1-06 улици в междублоково пространство 21 13 м./527 м

ОБЛАГОРОДЯВАНЕ/ ИЗГРАЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА ЗА ШИРОк 
ОБщЕСТВЕН ДОСТъП(ПАРкОВЕ, ГРАДИНИ, ПЛОщАДИ)

Номер Описание Площ
С-П1.1-07 Градина пред хотел Тракия 4135.4 кв. м
С-П1.1-08 Спортна площадка/игрище на ул.Ангел кънчев 2205,8 кв. м

П1 - БЛАгОуСТРОяВАНЕ НА гРАДСКАТА жИЗНЕНА СРЕДА

П1.1-07

П1.1-08

Номер Описание Площ

С-П1.1-09 Междублоково пространство 33 76196 кв. м
С-П1.1-10 Междублоково пространство 31 48291 кв. м
С-П1.1-11 Междублоково пространство 34 17696.2 кв. м
С-П1.1-12 Междублоково пространство 21 18000 кв. м
С-П1.1-13 Междублоково пространство 30 9515.7 кв. м
С-П1.1-14 Междублоково пространство 20 4500 кв. м
С-П1.1-15 междублоково пространство 29 5332 кв. м
С-П1.1-16 Междублоково пространство №19 3965.4 кв. м
С-П1.1-17 Междублоково пространство №22 1718.8 кв. м
С-П1.1-18 Междублоково пространство №32 897.1 кв. м

ОБЛАГОРОДЯВАНЕ/ РЕкОНСТРУкЦИЯ НА МЕЖДУБЛОкОВИ ПРОСТРАНСТВА
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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 
ПРЕОБЛАДАВАЩ 
СОЦИАЛЕН 
ХАРАКТЕР - С

население - 36 947
площ в ха (% от 
цялата територия) - 
305.14 ха (21,01%)

ОБЕКТИ

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

С - ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ 
СОЦИАЛЕН ХАРАКРТЕР

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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П1.2 ОБНОВяВАНЕ НА гРАДСКА жИЗНЕНА СРЕДА-
МЛАДОСТ-ШИРОК ЦЕНТъР СЕВЕРОИЗТОК-ПЕТКОВСКИ 
КВАРТАЛ

СтойноСт (лв.): 7 847 000 ФинанСиране: Приоритетна оС 1 на 
оПрр - 1.2; оПоС

РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА

Номер Описание Ширина (с тротоари)/дължина на улица
С-П1.2-01 ул. Стефан караджа заедно с С-П1.2-12, С-П1.2-16 и С-П1.2-15 38 м./1357 м
С-П1.2-02 бул. Генерал Гурко заедно с С-П1.2-21 17,2 м./327 м
С-П1.2-03 ул. кочо Честименски заедно с С-П1.2-13, С-П1.2-14 и С-П1.2-22 23 м./654 м
С-П1.2-04 ул. Макгахан заедно с С-П1.2-14, С-П1.2-20 и С-П1.2-27 12 м./360 м
С-П1.2-05 ул. Георги Брегов заедно с С-П1.2-14 и С-П1.2-19 10 м./577 м
С-П1.2-06 улици в междублоково пространство С-П1.2-13 14 м./367 м
С-П1.2-07 улици в междублоково пространство С-П1.2-14 8 м./444 м
С-П1.2-08 улици в междублоково пространство С-П1.2-16 13 м./170  м

П1.2-01

ОБЛАГОРОДЯВАНЕ/ ИЗГРАЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА ЗА ШИРОк 
ОБщЕСТВЕН ДОСТъП(ПАРкОВЕ, ГРАДИНИ, ПЛОщАДИ)

Номер Описание Площ
С-П1.2-09 Градина кв. 156а 747.1 кв.м.
С-П1.2-10 Градина в кв. 172 1398.1 кв. м
С-П1.2-11 Градина при църквата Св. Петка 3191,3 кв. м
С-П1.2-12 Спортна площадка в кв.Младост 19058.6 кв. м П1.2-09

Номер Описание Площ

С-П1.2-13 междублоково пространство 1 19960 кв. м
С-П1.2-14 междублоково пространство 2 9000 кв. м
С-П1.2-15 междублоково пространство 16 3500 кв. м
С-П1.2-16 междублоково пространство 11 3600 кв. м
С-П1.2-17 междублоково пространство 9 2508,14 кв. м
С-П1.2-18 междублоково пространство 14 2441,3 кв. м
С-П1.2-19 междублоково пространство 6 2410,2 кв. м
С-П1.2-20 междублоково пространство 4 3109,4 кв. м
С-П1.2-21 междублоково пространство 15 1157,5 кв. м
С-П1.2-22 междублоково пространство 3 1904,3 кв. м
С-П1.2-23 междублоково пространство 8 1530,6 кв. м
С-П1.2-24 междублоково пространство 7 1522,7 кв. м
С-П1.2-25 междублоково пространство 17 1243,3 кв. м
С-П1.2-26 междублоково пространство 10 835,31 кв. м
С-П1.2-27 междублоково пространство 5 803,9 кв. м
С-П1.2-28 междублоково пространство 18 558 кв. м

ОБЛАГОРОДЯВАНЕ/ РЕкОНСТРУкЦИЯ НА МЕЖДУБЛОкОВИ ПРОСТРАНСТВА
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П1 - БЛАгОуСТРОяВАНЕ НА гРАДСКАТА жИЗНЕНА СРЕДА
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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 
ПРЕОБЛАДАВАЩ 
СОЦИАЛЕН 
ХАРАКТЕР - С

население - 36 947
площ в ха (% от 
цялата територия) - 
305.14 ха (21,01%)

ОБЕКТИ

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

С - ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ 
СОЦИАЛЕН ХАРАКРТЕР

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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С-П1.3-16 междублоково пространство 27 32871.7 кв. м
С-П1.3-17 междублоково пространство 26 30725 кв. м
С-П1.3-18 междублоково пространство 28 27798 кв. м
С-П1.3-19 междублоково пространство 13 24797.56 кв. м
С-П1.3-20 междублоково пространство 24 18823 кв. м
С-П1.3-21 междублоково пространство 25 6759.1 кв. м
С-П1.3-22 междублоково пространство 23 2950 кв. м

ОБЛАГОРОДЯВАНЕ/ РЕкОНСТРУкЦИЯ НА МЕЖДУБЛОкОВИ ПРОСТРАНСТВА
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П1.3 ОБНОВяВАНЕ НА гРАДСКА жИЗНЕНА СРЕДА - 
яБъЛКИТЕ- ИЗТОК- МАХАЛАТА

СтойноСт (лв.): 12 923 000 ФинанСиране: Приоритетна оС 1 на 
оПрр - 1.2; оПоС

РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА

Номер Описание Ширина (с тротоари)/дължина на улица
С-П1.3-01 ул. Вихрен заедно с С-П1.3-19 12 м./285 м
С-П1.3-02 ул. Луда Яна заедно с С-П1.3-17 и С-П1.3-16 12 м./880 м
С-П1.3-03 ул. Веслец заедно с С-П1.3-19 31 м./264 м
С-П1.3-04 ул. Мария Шутич заедно с С-П1.3-16 17 м./ 150 м
С-П1.3-05 ул. Рила заедно с С-П1.3-19 и С-П1.3-22 12 м./880 м
С-П1.3-06 ул. Бузлуджа заедно с С-П1.3-20 11 м./670 м
С-П1.3-07 ул. Гълъбец заедно с С-П1.3-19 10 м./198 м
С-П1.3-08 ул. Преспа заедно с С-П1.3-20 и С-П1.3-21 8,5 м./380 м
С-П1.3-09 ул. Спартак заедно с С-П1.3-16 11 м./712 м
С-П1.3-10 ул. Средна гора заедно с С-П1.3-20 и  С-П1.3-17 11 м./465 м
С-П1.3-11 улици в междублоково пространство 27 12 м./850 м
С-П1.3-12 улици в междублоково пространство 26 9 м./860 м
С-П1.3-13 улици в междублоково пространство 13 9 м./1134 м
С-П1.3-14 улици в междублоково пространство 24 13 м./511 м
С-П1.3-15 улици в междублоково пространство 25 9 м./225 м

П1 - БЛАгОуСТРОяВАНЕ НА гРАДСКАТА жИЗНЕНА СРЕДА



Поликлиниката

Полицейското училище

Тсп

Тсп

Център

ШЦ Запад

ШЦ Североизток

к-с Марица-Болницата

кв. Вароша

кв. Изток
Петковски  квартал

кв. Махалата

кв. Младост

кв. Ставропол

кв. Устрем

кв. Чиксалън

кв. Ябълките

моста Марица

ДАП

Новата махала

Основна производствена зона

ПЗ Изток

ПЗ Югоизток

Парк 'Остров Свобода'

Парк 'Стадиона'

0 200 400 600 800100
M

2014 2015 2016 2017 2018 2019
времеви период

2020 ...

ДАП

Новата махала

Основна производствена зона

ПЗ Запад

ПЗ Запад 2

ПЗ Изток

ПЗ Югоизток

Парк 'Остров Свобода'

Парк 'Стадиона'

Петковски  квартал

Поликлиниката

Полицейското училище

Тсп

Тсп

Тсп

Център

ШЦ Запад

ШЦ Североизток

к-с Марица-Болницата

кв. Вароша

кв. Гарата

кв. Изток

кв. Казармата

кв. Махалата

кв. Младост

кв. Ставропол

кв. Устрем

кв. Чиксалън

кв. Ябълките

кв.Запад

моста Марица

0 250 500 750 1 000 1 250 1 500125
M

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 
ПРЕОБЛАДАВАЩ 
СОЦИАЛЕН 
ХАРАКТЕР - С

население - 36 947
площ в ха (% от 
цялата територия) - 
305.14 ха (21,01%)

ОБЕКТИ

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

С - ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ 
СОЦИАЛЕН ХАРАКРТЕР

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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П1 - БЛАгОуСТРОяВАНЕ НА гРАДСКАТА жИЗНЕНА СРЕДА
П1.4 ОБНОВяВАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИя НА уЛИчНА 
МРЕжА - КВ. яБъЛКИТЕ - ИЗТОК - МАХАЛАТА
(ДОПъЛНИТЕЛЕН ПРОЕКТ)

СтойноСт (лв.): 1 822 000 ФинанСиране: Приоритетна оС 1 на 
оПрр - 1.2; оПоС

РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА

Номер Описание Ширина (с тротоари)/дължина на улица
С-ДП1.4-01 ул. Явор 7,5 м./166 м
С-ДП1.4-02 ул. Ясен 7,5 м./200 м
С-ДП1.4-03 ул. Чинар 7,5 м./90 м
С-ДП1.4-04 ул. Тополница 7,5 м./338 м
С-ДП1.4-05 ул. Орех 7,5м./197 м
С-ДП1.4-06 ул. Портокал 7,5м./336 м
С-ДП1.4-07 ул. Места 7,5м./232 м

П2.1 - ОБНОВяВАНЕ И ВНЕДРяВАНЕ НА МЕРКИ 
ЗА ЕНЕРгИйНА ЕфЕКТИВНОСТ В ОБЕКТИ НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО

СтойноСт (лв.): 3 839 000 ФинанСиране: Приоритетна оС 1 на 
оПрр - 1.3./оПноир

П2.2 - ОБНОВяВАНЕ И ВНЕДРяВАНЕ НА МЕРКИ 
ЗА ЕНЕРгИйНА ЕфЕКТИВНОСТ В ОБЕКТИ НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО

СтойноСт (лв.): 2 933 000 ФинанСиране: Приоритетна оС 1 на 
оПрр - 1.3./оПноир

Номер Описание РЗП/незастроена площ на терен
С-П2.1-01 ЦДГ “Върбица” 1660кв.м./2873кв м
С-П2.1-02 СОУ “Димитър Гачев” 8019.3 кв.м./16237.3 кв. м
С-П2.1-03 СОУ “Д-р Петър Берон” 3174кв.м./5851.3кв. м

Номер Описание РЗП/незастроена площ на терен
С-П2.2-01 Начално училище Георги Раковски 1044 кв.м./2204.6 кв. м
С-П2.2-02 Прогимназия Св. св. кирил и Методии 3639 кв.м./7726.3 кв. м

 

П2 - ОБНОВяВАНЕ НА ОБЕКТИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

П2.3 - ОБНОВяВАНЕ И ВНЕДРяВАНЕ НА МЕРКИ 
ЗА ЕНЕРгИйНА ЕфЕКТИВНОСТ В ОБЕКТИ НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО

СтойноСт (лв.): 2 965 000 ФинанСиране: Приоритетна оС 1 на 
оПрр - 1.3./оПноир

Номер Описание РЗП/незастроена площ на терен
С-П2.3-01 ЦДГ Пролет 1186.9 кв.м./2261.1 кв. 
С-П2.3-02 ОДЗ Слънчо 1 1608 кв.м./3287.6 кв. м
С-П2.3-03 ОДЗ Слънчо 2 959 кв.м./2951.3 кв. м
С-П2.3-04 ЦДГ Зорница 1762.2 кв.м./5075.9 кв. м
С-П2.3-05 ОДЗ Здравец - корпус 2 1494.9 кв.м./4490.3 кв. м
С-П2.3-06 ОДЗ Здравец - корпус 1 989.2 кв.м./1824.5 кв. м
С-П2.3-07 ЦДГ Радост 914.1 кв.м./2581.7 кв. м
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ЗОНА С 
ПРЕОБЛАДАВАЩ 
СОЦИАЛЕН 
ХАРАКТЕР - С

население - 36 947
площ в ха (% от 
цялата територия) - 
305.14 ха (21,01%)

ОБЕКТИ

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

С - ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ 
СОЦИАЛЕН ХАРАКРТЕР

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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П2.5-04

П2.5-03

П2.5-02

П3.1-02

П4.1-01

П4.1-02

П4.1-03

П4.1-04

П2.4 - ОБНОВяВАНЕ И ВНЕДРяВАНЕ НА МЕРКИ 
ЗА ЕНЕРгИйНА ЕфЕКТИВНОСТ В ОБЕКТИ НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО

СтойноСт (лв.): 5 625 000 ФинанСиране: Приоритетна оС 1 на 
оПрр - 1.3./оПноир

П2.5 - ОБНОВяВАНЕ И ВНЕДРяВАНЕ НА МЕРКИ 
ЗА ЕНЕРгИйНА ЕфЕКТИВНОСТ В ОБЕКТИ НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО

СтойноСт (лв.): 2 022 000 ФинанСиране: Приоритетна оС 1 на 
оПрр - 1.3./оПноир

Номер Описание РЗП/незастроена площ на терен
С-П2.4-01 Основно училище Христо Ботев 3520,8 кв.м./10400.3 кв. м
С-П2.4-02 СОУ Георги Брегов 4094,5 кв.м./7625.6 кв. м
С-П2.4-03 Основно училище Христо Смирненски 2612,4 кв.м./7579 кв. м

Номер Описание РЗП/незастроена площ на терен
С-П2.5-01 Езикова гимназия Бертолт Брехт 7225 кв.м./10971 кв. м
С-П2.5-02 Начално училище Васил Друмев 1097.6 кв.м./4407 кв. м
С-П2.5-03 Основно училище Свети климент Охридски 6682,93 кв.м./10266,3 кв. м
С-П2.5-04 Начално училище Васил Левски 1639,1 кв.м./3628.5 кв. м

П2 - ОБНОВяВАНЕ НА ОБЕКТИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

П3.1 - ОБНОВяВАНЕ НА ОБЕКТИ НА КуЛТуРАТА СтойноСт (лв.): 427 000 ФинанСиране: Приоритетна оС 1 на 
оПрр - 1.4.

Номер Описание РЗП
С-П3.1-01 Читалище Никола Въпцаров 270 кв.м./216.6 кв. м
С-П3.1-02 Читалище Пробуда 237.7 кв.м./495.6 кв. м

П3 - ОБНОВяВАНЕ НА ОБЕКТИ НА КуЛТуРАТА

П4.1 - ОБНОВяВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ОБЕКТИ СтойноСт (лв.): 2 625 000 ФинанСиране: Приоритетна оС 1 на 
оПрр - 1.4./оПрЧр

Номер Описание РЗП/незастроена площ на терен
С-П4.1-01 Център за информация и услуги, Център за дементно болни, Участък 

Полиция - Изток, ЦСРИ за лица с физически увреждания, Пенсионерски 
клуб

1674.3 кв.м./3261 кв. м

С-П4.1-02 ЦНСТ за лица с психични заболявания 2803.6 кв.м./1301.5 кв. м
С-П4.1-03 Обществена трапезария в училище Димитър Гачев 1103 кв.м./16237 кв. м
С-П4.1-04 Източно крило на ЦДГ Върбица - предвижда се за изграждане на Център 

за социализация и интеграция на деца от ромски и други етнически 
малцинства

438,7 кв. м./827,1 кв. м

 

П4 - ОБНОВяВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ОБЕКТИ
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ЗОНА С 
ПРЕОБЛАДАВАЩ 
СОЦИАЛЕН 
ХАРАКТЕР - С

население - 36 947
площ в ха (% от 
цялата територия) - 
305.14 ха (21,01%)

ОБЕКТИ

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

С - ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ 
СОЦИАЛЕН ХАРАКРТЕР

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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П5.1 - ОБНОВяВАНЕ И ВНЕДРяВАНЕ НА МЕРКИ ЗА 
ЕНЕРгИйНА ЕфЕКТИВНОСТ В МНОфОфАМИЛНИ 
жИЛИЩНИ СгРАДИ

СтойноСт (лв.): 9 315 000 ФинанСиране: Приоритетна оС 1 на 
оПрр - 1.1. /ФинанСови инСтрументи

Номер Описание РЗП/ прилежащ терен
С-П5.1-01 80 броя многофамилни жилищни сгради в Широк център 

Североизток- Петковски квартал
196152,20 кв. м

С-П5.1-02 159 броя многофамилни жилищни сгради в Ябълките- Изток- 
Махалата

277961,10 кв. м

С-П5.1-03 120 броя многофамилни жилищни сгради в Петковски квартал- 
Марица-Болницата

314874,50 кв. м

П5 - ОБНОВяВАНЕ НА МНОгОфАМИЛНИ жИЛИЩНИ СгРАДИ

П6 - МЕРКИ ЗА НАМАЛяВАНЕ НА СЕгРЕгАЦИяТА НА РОМСКИ И ДРугИ ЕТНИчЕСКИ МАЛЦИНСТВА

П6.1 - СъЗДАВАНЕ НА ПОЗИТИВНА ПРАКТИКА ЗА 
ОРгАНИЗИРАНЕ НА ВРЕМЕТО НА ДЕЦА ОТ РОМСКИ И 
ДРугИ ЕТНИчЕСКИ МАЛЦИНСТВА В ИЗВъНКЛАСНИ И 
ИЗВъНучИЛИЩНИ ДЕйНОСТИ НА ТЕРИТОРИИТЕ НА КВ. 
ИЗТОК И МАХАЛАТА

СтойноСт (лв.): 55 000 ФинанСиране: оПноир

Номер Целева група Мерки
С-П6.1-01 учениците от НУ Георги Раковски 

и от Прогимназия Св. Св. кирил и 
Методий

Създаване на програма за работа с деца от ромски и други етнически 
малцинства от училища НУ Георги Раковски и Прогимназия Св. Св. кирил 
и Методий. Провеждане на извънкласни и извънучилищни дейности с 
деца от ромски и други етнически малцинства от училища НУ Георги 
Раковски и Прогимназия Св. Св. кирил и Методий в читалище Пробуда.

П6.2 - СОЦИАЛНО МОТИВИРАНЕ НА ЛИЦА ОТ 
РОМСКИ И ДРугИ ЕТНИчЕСКИ МАЛЦИНСТВА ЗА 
ПОВИШАВАНЕ НА гРАМОТНОСТТА И АКТИВНОТО 
ПОВЕДЕНИЕ С ЦЕЛ уСПЕШНО ВКЛЮчВАНЕ НА 
ПАЗАРА НА ТРуДА

СтойноСт (лв.): 115 000 ФинанСиране: оПрЧр

Номер Целева група Мерки
С-П6.2-01 безработни лица, самоопреде-

лили се като неграмотни или с 
ниска грамотност

Създаване на програми за ограмотяване и мотивационно обучение за 
включване в пазара на труда. Сформиране на различни групи и провеж-
дане на мотивационно обучение за включване в курсове и в пазара 
на труда. Провеждане на курсове за ограмотяване от ромски и други 
етнически малцинства – за 100 лица. Последващи срещи на екипа по 
проекта и бенефициентите. Провеждане на семинар с представители 
на работодателите от общината и на Дирекция “Бюро по труда”.
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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 
ПРЕОБЛАДАВАЩ 
СОЦИАЛЕН 
ХАРАКТЕР - С

население - 36 947
площ в ха (% от 
цялата територия) - 
305.14 ха (21,01%)

ОБЕКТИ

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

С - ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ 
СОЦИАЛЕН ХАРАКРТЕР

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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П8.1 - ОБучЕНИЕ НА учИТЕЛИ И РАЗВИТИЕ НА 
СъВРЕМЕННИ ПОДХОДИ ЗА РАБОТА С учЕНИЦИ И 
РОДИТЕЛИ

СтойноСт (лв.): 65 000 ФинанСиране: оПноир

П7.1 - РАЗШИРяВАНЕ НА ДЕйНОСТТА ОБЩЕСТВЕНА 
ТРАПЕЗАРИя В СОу ДИМИТъР гАчЕВ

СтойноСт (лв.): 557 000 ФинанСиране: оПрЧр

Номер капацитет Мерки
С-П7.1-01 Настоящ - 200 ползватели

По проект - 280 ползватели
Увеличаване броя на ползвателите на Обществена трапезария на 
територията на СОУ Димитър Гачев.

П7 - РАЗШИРяВАНЕ НА СъЩЕСТВуВАЩИ И РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ СОЦИАЛНИ уСЛугИ

Номер Целева група Мерки
С-П7.1-02 Служители в социалните 

заведения на град Пазарджик
Повишаване на професионалната подготовка на пресонала, 
ангажиран в сферата на социалните услуги в Пазарджик

П7.2 - РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ СОЦИАЛНИ уСЛугИ В 
ОБЩНОСТТА. ПОВИШАВАНЕ НА ПРОфЕСИОНАЛНАТА 
ПОДгОТОВКА И ИЗгРАжДАНЕТО НА НОВИ уМЕНИя 
НА  ПЕРСОНАЛА, АНгАжИРАН В ДЕйНОСТИ ПО 
ПРЕДОСТАВяНЕ НА СОЦИАЛНИ уСЛугИ В ОБЩНОСТТА

СтойноСт (лв.): 249 000 ФинанСиране: оПрЧр

П8 - ПОДОБРяВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРЕВЕНЦИя НА ОТПАДАНЕТО ОТ учИЛИЩЕ

Номер Целева група Мерки
С-П8.1-01 Учители в град Пазарджик Обучение на учители

П8.1-01
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ЗОНА С 
ПРЕОБЛАДАВАЩ 
СОЦИАЛЕН 
ХАРАКТЕР - С

население - 36 947
площ в ха (% от 
цялата територия) - 
305.14 ха (21,01%)

ОБЕКТИ

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

С - ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ 
СОЦИАЛЕН ХАРАКРТЕР

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

П
С

ИК20
15

20
16

20
17

20
18

П1.1-02

П1.1-03

П1.1-04

П1.1-05

П1.1-06

П1.1-01

П1.1-07

П1.1-08

20
15

20
16

20
17

20
18

П1.1 ОБНОВяВАНЕ НА гРАДСКА жИЗНЕНА СРЕДА - 
ПЕТКОВСКИ КВАРТАЛ-МАРИЦА-БОЛНИЦАТА 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА

Номер Описание Мерки
С-П1.1-01 Защитни диги и стени на 

река Марица
Ремонт на защитни стени и диги, възстановяване на разрушени участъци, липсващ парапет по 
стени, облагородяване на непосредствено прилежащо пространство

С-П1.1-02 бул. Стефан Стамболов 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. ще се изгради велоалея и 
ще бъде обновено уличното озеленяване.

С-П1.1-03 улици в междублоково 
пространство 33

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

С-П1.1-04 улици в междублоково 
пространство 31

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

С-П1.1-05 улици в междублоково 
пространство 34

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

С-П1.1-06 улици в междублоково 
пространство 21

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

ОБЛАГОРОДЯВАНЕ/ ИЗГРАЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА ЗА ШИРОк 
ОБщЕСТВЕН ДОСТъП(ПАРкОВЕ, ГРАДИНИ, ПЛОщАДИ)

Номер Описание Мерки
С-П1.1-07 Градина пред хотел Тракия 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). Изграждане на детска площадка.

С-П1.1-08 Спортна площадка/
игрище на ул.Ангел кънчев

Изграждане и обзавеждане на съблекални и тоалетни. Ремонт и обновяване на спортни 
съоръжения на открито.

П1 - БЛАгОуСТРОяВАНЕ НА гРАДСКАТА жИЗНЕНА СРЕДА
СтойноСт (лв.): 12 125 000 ФинанСиране: Приоритетна оС 1 на 

оПрр - 1.2; оПоС
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ЗОНА С 
ПРЕОБЛАДАВАЩ 
СОЦИАЛЕН 
ХАРАКТЕР - С

население - 36 947
площ в ха (% от 
цялата територия) - 
305.14 ха (21,01%)

ОБЕКТИ

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

С - ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ 
СОЦИАЛЕН ХАРАКРТЕР

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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П1.1 ОБНОВяВАНЕ НА гРАДСКА жИЗНЕНА СРЕДА - 
ПЕТКОВСКИ КВАРТАЛ-МАРИЦА-БОЛНИЦАТА 

Номер Описание Мерки

С-П1.1-09 Междублоково 
пространство 33

Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на пешеходни настилки, скосяване на 
тротоари и достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на растителни видове, 
обновяване на елементи на градско обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци), поставяне 
на енергоспестяващо алейно осветление, поставяне на обозначителни адресни табели на 
многофамилните жилищни сгради.

С-П1.1-10 Междублоково 
пространство 31

Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на пешеходни настилки, скосяване на 
тротоари и достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на растителни видове, 
обновяване на елементи на градско обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци), поставяне 
на енергоспестяващо алейно осветление, поставяне на обозначителни адресни табели на 
многофамилните жилищни сгради.

С-П1.1-11 Междублоково 
пространство 34

Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на пешеходни настилки, скосяване на 
тротоари и достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на растителни видове, 
обновяване на елементи на градско обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци), поставяне 
на енергоспестяващо алейно осветление, поставяне на обозначителни адресни табели на 
многофамилните жилищни сгради.

С-П1.1-12 Междублоково 
пространство 21

Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на пешеходни настилки, скосяване на 
тротоари и достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на растителни видове, 
обновяване на елементи на градско обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци), поставяне 
на енергоспестяващо алейно осветление, поставяне на обозначителни адресни табели на 
многофамилните жилищни сгради.

С-П1.1-13 Междублоково 
пространство 30

Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на пешеходни настилки, скосяване на 
тротоари и достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на растителни видове, 
обновяване на елементи на градско обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци), поставяне 
на енергоспестяващо алейно осветление, поставяне на обозначителни адресни табели на 
многофамилните жилищни сгради.

С-П1.1-14 Междублоково 
пространство 20

Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на пешеходни настилки, скосяване на 
тротоари и достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на растителни видове, 
обновяване на елементи на градско обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци), поставяне 
на енергоспестяващо алейно осветление, поставяне на обозначителни адресни табели на 
многофамилните жилищни сгради.

С-П1.1-15 междублоково 
пространство 29

Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на пешеходни настилки, скосяване на 
тротоари и достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на растителни видове, 
обновяване на елементи на градско обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци), поставяне 
на енергоспестяващо алейно осветление, поставяне на обозначителни адресни табели на 
многофамилните жилищни сгради.

С-П1.1-16 Междублоково 
пространство 
№19

Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на пешеходни настилки, скосяване на 
тротоари и достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на растителни видове, 
обновяване на елементи на градско обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци), поставяне 
на енергоспестяващо алейно осветление, поставяне на обозначителни адресни табели на 
многофамилните жилищни сгради.

С-П1.1-17 Междублоково 
пространство 
№22

Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на пешеходни настилки, скосяване на 
тротоари и достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на растителни видове, 
обновяване на елементи на градско обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци), поставяне 
на енергоспестяващо алейно осветление, поставяне на обозначителни адресни табели на 
многофамилните жилищни сгради.

С-П1.1-18 Междублоково 
пространство 
№32

Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на пешеходни настилки, скосяване на 
тротоари и достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на растителни видове, 
обновяване на елементи на градско обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци), поставяне 
на енергоспестяващо алейно осветление, поставяне на обозначителни адресни табели на 
многофамилните жилищни сгради.

ОБЛАГОРОДЯВАНЕ/ РЕкОНСТРУкЦИЯ НА МЕЖДУБЛОкОВИ ПРОСТРАНСТВА

СтойноСт (лв.): 12 125 000 ФинанСиране: Приоритетна оС 1 на 
оПрр - 1.2; оПоС

П1 - БЛАгОуСТРОяВАНЕ НА гРАДСКАТА жИЗНЕНА СРЕДА
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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 
ПРЕОБЛАДАВАЩ 
СОЦИАЛЕН 
ХАРАКТЕР - С

население - 36 947
площ в ха (% от 
цялата територия) - 
305.14 ха (21,01%)

ОБЕКТИ

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

С - ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ 
СОЦИАЛЕН ХАРАКРТЕР

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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П1.2 ОБНОВяВАНЕ НА гРАДСКА жИЗНЕНА СРЕДА-
МЛАДОСТ-ШИРОК ЦЕНТъР СЕВЕРОИЗТОК-ПЕТКОВСКИ 
КВАРТАЛ

РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА

Номер Описание Мерки
С-П1.2-01 ул. Стефан караджа 

заедно с С-А-П1.3-11, 
С-А-П1.3-14 и С-А-П1.2-03

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. ще бъде обновено 
уличното озеленяване.

С-П1.2-02 бул. Генерал Гурко 
заедно с С-А-П1.3-09

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. 

С-П1.2-03 ул. кочо Честименски 
заедно с С-А-П1.3-01, 
С-А-П1.3-02 и С-А-П1.3-03

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. ще бъде обновено 
уличното озеленяване.

С-П1.2-04 ул. Макгахан заедно с 
С-А-П1.3-02, С-А-П1.3-04 и 
С-А-П1.3-05

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. ще се обнови Вк 
инфраструктура.

С-П1.2-05 ул. Георги Брегов 
заедно с С-А-П1.3-02 и 
С-А-П1.3-07

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. ще се обнови Вк 
инфраструктура.

С-П1.2-06 улици в междублоково 
пространство 
С-А-П1.3-01

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

С-П1.2-07 улици в междублоково 
пространство 
С-А-П1.3-03

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

С-П1.2-08 улици в междублоково 
пространство 
С-А-П1.3-04

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

ОБЛАГОРОДЯВАНЕ/ ИЗГРАЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА ЗА ШИРОк 
ОБщЕСТВЕН ДОСТъП(ПАРкОВЕ, ГРАДИНИ, ПЛОщАДИ)

Номер Описание Мерки
С-П1.2-09 Градина кв. 156а 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, информационни табели). Изграждане на детска площадка.

С-П1.2-10 Градина в кв. 172 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, информационни табели). Изграждане на детска площадка.

С-П1.2-11 Градина при църквата Св. 
Петка

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, информационни табели). Изграждане на детска площадка.

С-П1.2-12 Спортна площадка в 
кв.Младост

Изграждане и обзавеждане на съблекални и тоалетни. Ремонт и обновяване на спортни 
съоръжения на открито.
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СтойноСт (лв.): 7 847 000 ФинанСиране: Приоритетна оС 1 на 
оПрр - 1.2; оПоС
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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 
ПРЕОБЛАДАВАЩ 
СОЦИАЛЕН 
ХАРАКТЕР - С

население - 36 947
площ в ха (% от 
цялата територия) - 
305.14 ха (21,01%)

ОБЕКТИ

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

С - ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ 
СОЦИАЛЕН ХАРАКРТЕР

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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18 Номер Описание Мерки

С-П1.2-13 междублоково 
пространство 
1

Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на пешеходни настилки, скосяване на тротоари и достъпни 
алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на растителни видове, обновяване на елементи на градско 
обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци), поставяне на енергоспестяващо алейно осветление, поставяне на 
обозначителни адресни табели на многофамилните жилищни сгради. ще се изградят детска и спортна площадка.

С-П1.2-14 междублоково 
пространство 
2

Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на пешеходни настилки, скосяване на тротоари и достъпни 
алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на растителни видове, обновяване на елементи на градско 
обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци), поставяне на енергоспестяващо алейно осветление, поставяне на 
обозначителни адресни табели на многофамилните жилищни сгради.

С-П1.2-15 междублоково 
пространство 
16

Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на пешеходни настилки, скосяване на тротоари и достъпни 
алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на растителни видове, обновяване на елементи на градско 
обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци), поставяне на енергоспестяващо алейно осветление, поставяне на 
обозначителни адресни табели на многофамилните жилищни сгради.

С-П1.2-16 междублоково 
пространство 
11

Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на пешеходни настилки, скосяване на тротоари и достъпни 
алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на растителни видове, обновяване на елементи на градско 
обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци), поставяне на енергоспестяващо алейно осветление, поставяне на 
обозначителни адресни табели на многофамилните жилищни сгради.

С-П1.2-17 междублоково 
пространство 
9

Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на пешеходни настилки, скосяване на тротоари и достъпни 
алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на растителни видове, обновяване на елементи на градско 
обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци), поставяне на енергоспестяващо алейно осветление, поставяне на 
обозначителни адресни табели на многофамилните жилищни сгради.

С-П1.2-18 междублоково 
пространство 
14

Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на пешеходни настилки, скосяване на тротоари и достъпни 
алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на растителни видове, обновяване на елементи на градско 
обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци), поставяне на енергоспестяващо алейно осветление, поставяне на 
обозначителни адресни табели на многофамилните жилищни сгради.

С-П1.2-19 междублоково 
пространство 
6

Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на пешеходни настилки, скосяване на тротоари и достъпни 
алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на растителни видове, обновяване на елементи на градско 
обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци), поставяне на енергоспестяващо алейно осветление, поставяне на 
обозначителни адресни табели на многофамилните жилищни сгради.

С-П1.2-20 междублоково 
пространство 
4

Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на пешеходни настилки, скосяване на тротоари и достъпни 
алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на растителни видове, обновяване на елементи на градско 
обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци), поставяне на енергоспестяващо алейно осветление, поставяне на 
обозначителни адресни табели на многофамилните жилищни сгради.

С-П1.2-21 междублоково 
пространство 
15

Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на пешеходни настилки, скосяване на тротоари и достъпни 
алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на растителни видове, обновяване на елементи на градско 
обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци), поставяне на енергоспестяващо алейно осветление, поставяне на 
обозначителни адресни табели на многофамилните жилищни сгради.

С-П1.2-22 междублоково 
пространство 
3

Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на пешеходни настилки, скосяване на тротоари и достъпни 
алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на растителни видове, обновяване на елементи на градско 
обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци), поставяне на енергоспестяващо алейно осветление, поставяне на 
обозначителни адресни табели на многофамилните жилищни сгради.

С-П1.2-23 междублоково 
пространство 
8

Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на пешеходни настилки, скосяване на тротоари и достъпни 
алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на растителни видове, обновяване на елементи на градско 
обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци), поставяне на енергоспестяващо алейно осветление, поставяне на 
обозначителни адресни табели на многофамилните жилищни сгради.

С-П1.2-24 междублоково 
пространство 
7

Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на пешеходни настилки, скосяване на тротоари и достъпни 
алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на растителни видове, обновяване на елементи на градско 
обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци), поставяне на енергоспестяващо алейно осветление, поставяне на 
обозначителни адресни табели на многофамилните жилищни сгради.

С-П1.2-25 междублоково 
пространство 
17

Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на пешеходни настилки, скосяване на тротоари и достъпни 
алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на растителни видове, обновяване на елементи на градско 
обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци), поставяне на енергоспестяващо алейно осветление, поставяне на 
обозначителни адресни табели на многофамилните жилищни сгради.

С-П1.2-26 междублоково 
пространство 
10

Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на пешеходни настилки, скосяване на тротоари и достъпни 
алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на растителни видове, обновяване на елементи на градско 
обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци), поставяне на енергоспестяващо алейно осветление, поставяне на 
обозначителни адресни табели на многофамилните жилищни сгради.

С-П1.2-27 междублоково 
пространство 
5

Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на пешеходни настилки, скосяване на тротоари и достъпни 
алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на растителни видове, обновяване на елементи на градско 
обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци), поставяне на енергоспестяващо алейно осветление, поставяне на 
обозначителни адресни табели на многофамилните жилищни сгради.

С-П1.2-28 междублоково 
пространство 
18

Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на пешеходни настилки, скосяване на тротоари и достъпни 
алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на растителни видове, обновяване на елементи на градско 
обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци), поставяне на енергоспестяващо алейно осветление, поставяне на 
обозначителни адресни табели на многофамилните жилищни сгради.

ОБЛАГОРОДЯВАНЕ/ РЕкОНСТРУкЦИЯ НА МЕЖДУБЛОкОВИ ПРОСТРАНСТВА

П1.2 ОБНОВяВАНЕ НА гРАДСКА жИЗНЕНА СРЕДА-
МЛАДОСТ-ШИРОК ЦЕНТъР СЕВЕРОИЗТОК-ПЕТКОВСКИ 
КВАРТАЛ

П1.2-13

П1.2-14

П1.2-15

П1.2-16П1.2-17

П1.2-18

П1.2-19
П1.2-20

П1.2-21

П1.2-22

П1.2-23П1.2-24

П1.2-25

П1.2-26

П1.2-27

П1.2-18

Номер

С-П1.2-13
С-П1.2-14
С-П1.2-15
С-П1.2-16
С-П1.2-17
С-П1.2-18
С-П1.2-19
С-П1.2-20
С-П1.2-21
С-П1.2-22
С-П1.2-23
С-П1.2-24
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С-П1.2-26
С-П1.2-27
С-П1.2-28

СтойноСт (лв.): 7 847 000 ФинанСиране: Приоритетна оС 1 на 
оПрр - 1.2; оПоС
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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 
ПРЕОБЛАДАВАЩ 
СОЦИАЛЕН 
ХАРАКТЕР - С

население - 36 947
площ в ха (% от 
цялата територия) - 
305.14 ха (21,01%)

ОБЕКТИ

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

С - ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ 
СОЦИАЛЕН ХАРАКРТЕР

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.): 12 923 000 ФинанСиране: Приоритетна оС 1 на 
оПрр - 1.2; оПоС

П1.3 ОБНОВяВАНЕ НА гРАДСКА жИЗНЕНА СРЕДА - 
яБъЛКИТЕ- ИЗТОК- МАХАЛАТА

РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА

Номер Описание Мерки

С-П1.3-01 ул. Вихрен заедно с 
С-Б-П1.2-04

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. ще се обнови Вк 
инфраструктура.

С-П1.3-02 ул. Луда Яна заедно 
с С-Б-П1.2-02 и 
С-Б-П1.2-01

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. ще се обнови Вк 
инфраструктура.

С-П1.3-03 ул. Веслец заедно с 
С-Б-П1.2-04

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. ще се обнови Вк 
инфраструктура.

С-П1.3-04 ул. Мария Шутич 
заедно с С-Б-П1.2-01

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. ще се обнови Вк 
инфраструктура.

С-П1.3-05 ул. Рила заедно 
с С-Б-П1.2-04 и 
С-Б-П1.2-07

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. ще се обнови Вк 
инфраструктура.

С-П1.3-06 ул. Бузлуджа заедно с 
С-Б-П1.2-05

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. ще се обнови Вк 
инфраструктура.

С-П1.3-07 ул. Гълъбец заедно с 
С-Б-П1.2-04

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. ще се обнови Вк 
инфраструктура.

С-П1.3-08 ул. Преспа заедно 
с С-Б-П1.2-05 и 
С-Б-П1.2-06

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. ще се обнови Вк 
инфраструктура.

С-П1.3-09 ул. Спартак заедно с 
С-Б-П1.2-01

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. ще се обнови Вк 
инфраструктура.

С-П1.3-10 ул. Средна гора 
заедно с С-Б-П1.2-05 и  
С-Б-П1.2-02 

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. ще се обнови Вк 
инфраструктура.

С-П1.3-11 улици в 
междублоково 
пространство 27

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

С-П1.3-12 улици в 
междублоково 
пространство 26

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

С-П1.3-13 улици в 
междублоково 
пространство 13

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

С-П1.3-14 улици в 
междублоково 
пространство 24

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

С-П1.3-15 улици в 
междублоково 
пространство 25

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

население - 36 947
площ в ха (% от 
цялата територия) - 
305.14 ха (21,01%)

ОБЕКТИ

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

С - ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ 
СОЦИАЛЕН ХАРАКРТЕР

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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Номер Описание Мерки

С-П1.3-16 междублоково 
пространство 
27

Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на пешеходни настилки, скосяване на тротоари 
и достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на растителни видове, обновяване 
на елементи на градско обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци), поставяне на енергоспестяващо 
алейно осветление, поставяне на обозначителни адресни табели на многофамилните жилищни 
сгради.

С-П1.3-17 междублоково 
пространство 
26

Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на пешеходни настилки, скосяване на тротоари 
и достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на растителни видове, обновяване 
на елементи на градско обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци), поставяне на енергоспестяващо 
алейно осветление, поставяне на обозначителни адресни табели на многофамилните жилищни 
сгради.

С-П1.3-18 междублоково 
пространство 
28

Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на пешеходни настилки, скосяване на тротоари 
и достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на растителни видове, обновяване 
на елементи на градско обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци), поставяне на енергоспестяващо 
алейно осветление, поставяне на обозначителни адресни табели на многофамилните жилищни 
сгради.

С-П1.3-19 междублоково 
пространство 
13

Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на пешеходни настилки, скосяване на тротоари 
и достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на растителни видове, обновяване 
на елементи на градско обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци), поставяне на енергоспестяващо 
алейно осветление, поставяне на обозначителни адресни табели на многофамилните жилищни 
сгради. ще се изградят детска и спортна площадки.

С-П1.3-20 междублоково 
пространство 
24

Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на пешеходни настилки, скосяване на тротоари 
и достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на растителни видове, обновяване 
на елементи на градско обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци), поставяне на енергоспестяващо 
алейно осветление, поставяне на обозначителни адресни табели на многофамилните жилищни 
сгради.

С-П1.3-21 междублоково 
пространство 
25

Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на пешеходни настилки, скосяване на тротоари 
и достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на растителни видове, обновяване 
на елементи на градско обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци), поставяне на енергоспестяващо 
алейно осветление, поставяне на обозначителни адресни табели на многофамилните жилищни 
сгради.

С-П1.3-22 междублоково 
пространство 
23

Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на пешеходни настилки, скосяване на тротоари 
и достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на растителни видове, обновяване 
на елементи на градско обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци), поставяне на енергоспестяващо 
алейно осветление, поставяне на обозначителни адресни табели на многофамилните жилищни 
сгради.

ОБЛАГОРОДЯВАНЕ/ РЕкОНСТРУкЦИЯ НА МЕЖДУБЛОкОВИ ПРОСТРАНСТВА
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П1 - БЛАгОуСТРОяВАНЕ НА гРАДСКАТА жИЗНЕНА СРЕДА
П1.3 ОБНОВяВАНЕ НА гРАДСКА жИЗНЕНА СРЕДА - 
яБъЛКИТЕ- ИЗТОК- МАХАЛАТА

П1.4 ОБНОВяВАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИя НА уЛИчНА 
МРЕжА - КВ. яБъЛКИТЕ - ИЗТОК - МАХАЛАТА - 
ДОПъЛНИТЕЛЕН ПРОЕКТ

РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА

Номер Описание Мерки

С-ДП1.4-01 ул. Явор 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. ще се обнови Вк инфраструктура.

С-ДП1.4-02 ул. Ясен 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. ще се обнови Вк инфраструктура.

С-ДП1.4-03 ул. Чинар 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. ще се обнови Вк инфраструктура.

С-ДП1.4-04 ул. Тополница 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. ще се обнови Вк инфраструктура.

С-ДП1.4-05 ул. Орех 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. ще се обнови Вк инфраструктура.

С-ДП1.4-06 ул. Портокал 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. ще се обнови Вк инфраструктура.

С-ДП1.4-07 ул. Места 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. ще се обнови Вк инфраструктура.

СтойноСт (лв.): 12 923 000 ФинанСиране: Приоритетна оС 1 на 
оПрр - 1.2; оПоС
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СтойноСт (лв.): 1 822 000 ФинанСиране: Приоритетна оС 1 на 
оПрр - 1.2; оПоС
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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 
ПРЕОБЛАДАВАЩ 
СОЦИАЛЕН 
ХАРАКТЕР - С

население - 36 947
площ в ха (% от 
цялата територия) - 
305.14 ха (21,01%)

ОБЕКТИ

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

С - ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ 
СОЦИАЛЕН ХАРАКРТЕР

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.): 2 933 000 ФинанСиране: Приоритетна оС 1 на 
оПрр - 1.3./оПноир

П2.1 - ОБНОВяВАНЕ И ВНЕДРяВАНЕ НА МЕРКИ 
ЗА ЕНЕРгИйНА ЕфЕКТИВНОСТ В ОБЕКТИ НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО

П2.2 - ОБНОВяВАНЕ И ВНЕДРяВАНЕ НА МЕРКИ 
ЗА ЕНЕРгИйНА ЕфЕКТИВНОСТ В ОБЕКТИ НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО

Номер Описание Мерки
С-П2.1-01 ЦДГ “Върбица” "Ремонт на покрив, фасади, поставяне на нова дограма, външна топлоизолация, 

обновяване на интериор. Помещенията ще бъдат преоборудвани. Средата ще е достъпна 
за хора в неравностойно положение. Внедряване на ВЕИ. 
Прилежащия терен ще бъде благоустроен – нови настилки, обновена растителност в 
зелените пространства, както и поставяне на енергоспестяващо осветление. Съоръженията 
за спорт и игра ще бъдат обновени. ще се обновят ограждащите елементи на целия имот. "

С-П2.1-02 СОУ “Димитър Гачев” "Сградата ще бъде обновена чрез ремонт на покрива и стълбищните клетки, подмяна 
на неподменени дограми, поставяне на външна топлоизолация, подмяна Вик, ОВк и 
ЕЛ инсталации, въвеждане на мерки за пожарна безопасност и вътрешни ремонти. 
Помещенията ще бъдат преоборудвани. Сградата ще е достъпна за хора в неравностойно 
положение.  
Прилежащия терен ще бъде благоустроен – нови настилки и подновена растителност, 
обновяване на спортни съоръжения."

С-П2.1-03 СОУ “Д-р Петър 
Берон”

"Сградата ще бъде обновена чрез ремонт на стълбищните клетки, подмяна на 
неподменени дограми, поставяне на топлоизолация, подмяна Вик, ОВк и ЕЛ инсталации, 
въвеждане на мерки за пожарна безопасност и вътрешни ремонти. Помещенията ще бъдат 
преоборудвани. Сградата ще е достъпна за хора в неравностойно положение. Внедряване 
на ВЕИ. 
Прилежащия терен ще бъде благоустроен – нови настилки и подновена растителност и 
спортни съоръжения. Предвижда се изграждането на физкултурен салон."

Номер Описание Мерки
С-П2.2-01 Начално училище 

Георги Раковски
"Сградата ще бъде обновена чрез ремонт на покрива и стълбищните клетки, подмяна 
на неподменени дограми, поставяне на външна топлоизолация, подмяна Вик, ОВк и 
ЕЛ инсталации, въвеждане на мерки за пожарна безопасност и вътрешни ремонти. 
Помещенията ще бъдат преоборудвани. Сградата ще е достъпна за хора в неравностойно 
положение. Внедряване на ВЕИ. 
Прилежащия терен ще бъде благоустроен – нови настилки и подновена растителност. 
Изграждане на физкултурен салон и спортни съоръжения на открито."

С-П2.2-02 Прогимназия Св. св. 
кирил и Методии

"Сградата ще бъде обновена  ремонт на покрива и стълбищните клетки, подмяна на 
неподменени дограми, поставяне на външна топлоизолация, подмяна на Вик, ОВк и 
ЕЛ инсталации, вътрешни ремонти и въвеждане на мерки за пожарна безопасност. 
Помещенията ще бъдат преоборудвани. Средата ще е достъпна за хора в неравностойно 
положение. Предвижда се присъединяването на обекта към газоразпределитената мрежа. 
Внедряване на ВЕИ. 
Прилежащия терен ще бъде благоустроен – нови настилки и подновена растителност в 
зелените пространства. Съоръженията за игра и спорт ще бъдат подменени с нови. ще се 
обновят ограждащите елементи на целия имот. "

 

П2 - ОБНОВяВАНЕ НА ОБЕКТИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
СтойноСт (лв.): 3 839 000 ФинанСиране: Приоритетна оС 1 на 

оПрр - 1.3./оПноир
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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 
ПРЕОБЛАДАВАЩ 
СОЦИАЛЕН 
ХАРАКТЕР - С

население - 36 947
площ в ха (% от 
цялата територия) - 
305.14 ха (21,01%)

ОБЕКТИ

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

С - ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ 
СОЦИАЛЕН ХАРАКРТЕР

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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П2.3 - ОБНОВяВАНЕ И ВНЕДРяВАНЕ НА МЕРКИ 
ЗА ЕНЕРгИйНА ЕфЕКТИВНОСТ В ОБЕКТИ НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО

П2.4 - ОБНОВяВАНЕ И ВНЕДРяВАНЕ НА МЕРКИ 
ЗА ЕНЕРгИйНА ЕфЕКТИВНОСТ В ОБЕКТИ НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО

Номер Описание Мерки
С-П2.3-01 ЦДГ Пролет Ремонт на покрив, фасади, поставяне на външна топлоизолация, обновяване на интериор. Помещенията 

ще бъдат преоборудвани. Средата ще е достъпна за хора в неравностойно положение. Внедряване на 
ВЕИ. 
Прилежащия терен ще бъде благоустроен – нови настилки, обновена растителност в зелените 
пространства, както и поставяне на енергоспестяващо осветление. Съоръженията за спорт и игра ще 
бъдат обновени. ще се обновят ограждащите елементи на целия имот. Сградата ще се разшири.

С-П2.3-02 ОДЗ 
Слънчо 1

Обновяване на интериор. Помещенията ще бъдат преоборудвани. Средата ще е достъпна за хора в 
неравностойно положение. Внедряване на ВЕИ. 
Прилежащия терен ще бъде благоустроен – нови настилки, обновена растителност в зелените 
пространства, както и поставяне на енергоспестяващо осветление. Съоръженията за спорт и игра ще 
бъдат обновени. ще се обновят ограждащите елементи на целия имот. Сградата ще се разшири.

С-П2.3-03 ОДЗ 
Слънчо 2

Обновяване на интериор. Помещенията ще бъдат преоборудвани. Средата ще е достъпна за хора в 
неравностойно положение. Внедряване на ВЕИ. 
Прилежащия терен ще бъде благоустроен – нови настилки, обновена растителност в зелените 
пространства, както и поставяне на енергоспестяващо осветление. Съоръженията за спорт и игра ще 
бъдат обновени. ще се обновят ограждащите елементи на целия имот. 

С-П2.3-04 ЦДГ 
Зорница

Ремонт на покрив, фасади, обновяване на интериор. Помещенията ще бъдат преоборудвани. Средата 
ще е достъпна за хора в неравностойно положение. Внедряване на ВЕИ. 
Прилежащия терен ще бъде благоустроен – нови настилки, обновена растителност в зелените 
пространства, както и поставяне на енергоспестяващо осветление. Съоръженията за спорт и игра ще 
бъдат обновени. ще се обновят ограждащите елементи на целия имот. 

С-П2.3-05 ОДЗ 
Здравец - 
корпус 2

Обновяване на интериор. Помещенията ще бъдат преоборудвани. Средата ще е достъпна за хора в 
неравностойно положение. Внедряване на ВЕИ. 
Прилежащия терен ще бъде благоустроен – нови настилки, обновена растителност в зелените 
пространства, както и поставяне на енергоспестяващо осветление. Съоръженията за спорт и игра ще 
бъдат обновени. ще се обновят ограждащите елементи на целия имот. Сградата ще се разшири.

С-П2.3-06 ОДЗ 
Здравец - 
корпус 1

Обновяване на интериор. Помещенията ще бъдат преоборудвани. Средата ще е достъпна за хора в 
неравностойно положение. Внедряване на ВЕИ. 
Прилежащия терен ще бъде благоустроен – нови настилки, обновена растителност в зелените 
пространства, както и поставяне на енергоспестяващо осветление. Съоръженията за спорт и игра ще 
бъдат обновени. ще се обновят ограждащите елементи на целия имот.

С-П2.3-07 ЦДГ Радост Обновяване на интериор. Помещенията ще бъдат преоборудвани. Средата ще е достъпна за хора в 
неравностойно положение. Внедряване на ВЕИ. 
Прилежащия терен ще бъде благоустроен – нови настилки, обновена растителност в зелените 
пространства, както и поставяне на енергоспестяващо осветление. Съоръженията за спорт и игра ще 
бъдат обновени. ще се обновят ограждащите елементи на целия имот. Сградата ще се разшири.

Номер Описание Мерки
С-П2.4-01 Основно 

училище 
Христо Ботев

Сградата ще бъде обновена чрез подмяна на Вик нсталации, въвеждане на мерки за пожарна 
безопасност, външни и вътрешни ремонти. Предвижда се поставяне на топлоизолация и оборудване 
на помещенията. Внедряване на мерки за сигурност и безопасност и ВЕИ. Средата ще е достъпна за 
хора в неравностойно положение. Обновяване на прилежащото пространство.

С-П2.4-02 СОУ Георги 
Брегов

Сградата ще бъде обновена чрез ремонт на покрива и стълбищните клетки, подмяна на 
неподменени дограми, поставяне на топлоизолация на старата сграда, подмяна Вик, ОВк и ЕЛ 
инсталации, въвеждане на мерки за пожарна безопасност и вътрешни ремонти. Помещенията ще 
бъдат преоборудвани. Сградата ще е достъпна за хора в неравностойно положение. Внедряване на 
ВЕИ. 
Прилежащия терен ще бъде благоустроен – нови настилки и подновена растителност и спортни 
игрища и площадки.

С-П2.4-03 Основно 
училище 
Христо 
Смирненски

Сградата ще бъде обновена чрез подмяна на Вик нсталации, въвеждане на мерки за пожарна 
безопасност, външни и вътрешни ремонти. Предвижда се поставяне на топлоизолация и оборудване 
на помещенията. Внедряване на мерки за сигурност и безопасност и ВЕИ. Средата ще е достъпна за 
хора в неравностойно положение. Обновяване на прилежащото пространство.

П2 - ОБНОВяВАНЕ НА ОБЕКТИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
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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 
ПРЕОБЛАДАВАЩ 
СОЦИАЛЕН 
ХАРАКТЕР - С

население - 36 947
площ в ха (% от 
цялата територия) - 
305.14 ха (21,01%)

ОБЕКТИ

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

С - ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ 
СОЦИАЛЕН ХАРАКРТЕР

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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П2.5 - ОБНОВяВАНЕ И ВНЕДРяВАНЕ НА МЕРКИ 
ЗА ЕНЕРгИйНА ЕфЕКТИВНОСТ В ОБЕКТИ НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО

Номер Описание Мерки
С-П2.5-01 Езикова гимназия 

Бертолт Брехт
"Сградата ще бъде обновена чрез ремонт на стълбищните клетки, въвеждане на мерки за 
пожарна безопасност. Помещенията ще бъдат преоборудвани. Сградата ще е достъпна за хора 
в неравностойно положение. Внедряване на ВЕИ. 
Прилежащия терен ще бъде благоустроен – нови настилки и подновена растителност и спортни 
площадки и игрища."

С-П2.5-02 Начално 
училище Васил 
Друмев

Сградата ще бъде обновена чрез подмяна на Вик нсталации, въвеждане на мерки за пожарна 
безопасност, външни и вътрешни ремонти. Предвижда се поставяне на топлоизолация и 
оборудване на помещенията. Внедряване на мерки за сигурност и безопасност и ВЕИ. Средата 
ще е достъпна за хора в неравностойно положение. Обновяване на прилежащото пространство.

С-П2.5-03 Основно 
училище 
Свети климент 
Охридски

"Сградата ще бъде обновена чрез ремонт на стълбищните клетки, въвеждане на мерки за 
пожарна безопасност и вътрешни ремонти. Помещенията ще бъдат преоборудвани. Сградата 
ще е достъпна за хора в неравностойно положение. Внедряване на ВЕИ. 
Прилежащия терен ще бъде благоустроен – нови настилки и подновена растителност и спортни 
съоръжения."

С-П2.5-04 Начално 
училище Васил 
Левски

"Сградата ще бъде обновена чрез ремонт на стълбищните клетки, въвеждане на мерки за 
пожарна безопасност и вътрешни ремонти. Помещенията ще бъдат преоборудвани. Сградата 
ще е достъпна за хора в неравностойно положение. Внедряване на ВЕИ. 
Прилежащия терен ще бъде благоустроен – нови настилки и подновена растителност и спортни 
съоръжения."

П3.1 - ОБНОВяВАНЕ НА ОБЕКТИ НА КуЛТуРАТА

Номер Описание Мерки
С-П3.1-01 Читалище 

Никола Въпцаров
Сградата ще бъде обновена чрез ремонт на покрива и стълбищните клетки, подмяна на 
неподменени дограми, поставяне на вътрешна топлоизолация, подмяна Вик, ОВк и ЕЛ инсталации, 
въвеждане на мерки за пожарна безопасност и вътрешни ремонти. Помещенията ще бъдат 
преоборудвани. Сградата ще е достъпна за хора в неравностойно положение. Внедряване на 
ВЕИ. 
Прилежащия терен ще бъде благоустроен – нови настилки и подновена растителност. Изграждане 
на нова тоалетна.

С-П3.1-02 Читалище 
Пробуда

Сградата ще бъде обновена чрез ремонт на покрива и стълбищните клетки, подмяна на 
неподменени дограми, поставяне на външна топлоизолация, подмяна Вик, ОВк и ЕЛ инсталации, 
въвеждане на мерки за пожарна безопасност и вътрешни ремонти. Помещенията ще бъдат 
преоборудвани. Сградата ще е достъпна за хора в неравностойно положение. Внедряване на 
ВЕИ. 
Прилежащия терен ще бъде благоустроен – нови настилки и подновена растителност. ще се 
изгради тоалетна и допълнителни помещения.

П3 - ОБНОВяВАНЕ НА ОБЕКТИ НА КуЛТуРАТА
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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 
ПРЕОБЛАДАВАЩ 
СОЦИАЛЕН 
ХАРАКТЕР - С

население - 36 947
площ в ха (% от 
цялата територия) - 
305.14 ха (21,01%)

ОБЕКТИ

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

С - ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ 
СОЦИАЛЕН ХАРАКРТЕР

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

П
С

ИК

П4.1-01

П4.1-02

П4.1-03

П4.1-04

20
15

20
16

20
17
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П4.1 - ОБНОВяВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ОБЕКТИ

Номер Описание Мерки
С-П4.1-01 Център за информация и услуги, 

Център за дементно болни, 
Участък Полиция - Изток, ЦСРИ за 
лица с физически увреждания, 
Пенсионерски клуб

Сградата ще бъде обновена чрез ремонт на покрива и стълбищните клетки, 
подмяна на неподменени дограми, поставяне на външна топлоизолация, 
подмяна Вик, ОВк и ЕЛ инсталации, въвеждане на мерки за пожарна 
безопасност и вътрешни ремонти. Помещенията ще бъдат преоборудвани. 
Сградата ще е достъпна за хора в неравностойно положение. Внедряване на 
ВЕИ. Прилежащия терен ще бъде благоустроен – нови настилки и подновена 
растителност.

С-П4.1-02 ЦНСТ за лица с психични 
заболявания

Изграждане на фитнес на открито в дворното пространство и беседка.

С-П4.1-03 Обществена трапезария в училище 
Димитър Гачев

Сградата ще бъде обновена чрез ремонт на покрива и стълбищните клетки, 
подмяна на неподменени дограми, поставяне на външна топлоизолация, 
подмяна Вик, ОВк и ЕЛ инсталации, въвеждане на мерки за пожарна 
безопасност, внедряване на ВЕИ, и вътрешни ремонти. Помещенията ще 
бъдат преоборудвани. Сградата ще е достъпна за хора в неравностойно 
положение. 

С-П4.1-04 Източно крило на ЦДГ Върбица 
- предвижда се за изграждане 
на Център за социализация и 
интеграция на деца от ромски и 
други етнически малцинства

Сградата ще бъде обновена чрез въвеждане на мерки за пожарна 
безопасност и вътрешни ремонти, система ОВк. Помещенията ще 
бъдат преоборудвани. Сградата ще е достъпна за хора в неравностойно 
положение. Внедряване на ВЕИ. 
Прилежащия терен ще бъде благоустроен – нови настилки и подновена 
растителност. 

П4 - ОБНОВяВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ОБЕКТИ


