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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ В ТЕКСТА:
АМ – Автомагистрала
атм. – атмосфери
АТЦ – Автоматична телефонна централа
БКТП - Бетонни комплектни трансформаторни постове
ВЕИ – Възобновими източници на енергия
ВиК – Водоснабдяване и канализация
ВЛ – Въздушни линии
ВЛ НН – Въздушни линии Ниско напрежение
ГПОД – Генерален план за организация на движението
ГПСОВ – Градска пречиствателна станция за отпадни води
ГУМ – Главна улична мрежа
ДАП – Държавно автомобилно предприятие
ДКЕВР –Държавна комисия за енерго и водно регулиране
ДКЦ – Диагностично-консултативен център
екв. ж. – еквивалентен жител
ЕС – Европейски съюз
ЕСГРАОН – Единна система за гражданска регистрация и административно
обслужване на населението
жп – железопътен
жк – жилищен комплекс
ЗКН – Закон за културното наследство
кв. –квартал
КЛ – Кабелни линии
КН – Културно наследство
КПС – Колекторно-помпена станция
л/ж. д – литра на жител дневно
МБАЛ – Многопрофилна болница за активно лечение
МВР – Министерство на вътрешните работи
МГТ – Масов градски транспорт
МОПТ – Масов обществен пътен транспорт
МТУ – Мрежово телеуправление
НН – Ниско напрежение
НИНКН – Национален Институт по недвижимо културно наследство
НК – Национална компания
НКН – Недвижимо културно наследство
НПО – Неправителствени организации
НСИ – Национален статистически институт
ОбС – Общински съвет
ОП – Оперативна програма
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ОУП – Общ Устройствен план
ПЗ – Производствена зона
ПИ – Поземлен имот
ПРЗ – План за регулация и застрояване
ПС – Помпена станция
ПСОВ – Пречиствателна станция за отпадни води
ПУМ – Първостепенна улична мрежа
ПУП – Подробен Устройствен план
РИМ – Регионален исторически музей
РШ – Разпределителна шахта
СОЗ – Санитарно-охранителна зона
ТДА – Териториален държавен архив
ТП - Трафопост
УПИ – Урегулиран поземлен имот
ЦГЧ – Централна градска част
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1. Обща характеристика на град Пазарджик и общината
Град Пазарджик е център на община, област и агломерационен ареал. Градът е
позициониран в Южен централен район (NUTS 2), в близост до гр. Пловдив - център на
района. Преобладава равнинен релеф с надморска височина 205 м., разположен от
двете страни на р. Марица, с площ 37,382 кв.км., което представлява 5,84% от
територията на общината, 0,84% - от областта, 0,14% - от ЮЦР и 0,03% - от страната.
Община Пазарджик обхваща 27 кметства и 4 кметски наместничества. В общината
живеят 132 828 души, което е около 1,8 % от населението на страната. Населението на
град Пазарджик е 86 852 души, а в останалите населени места живеят общо 45 976
души (по дани на НСИ към дата 1.02.2022 г.). Градът се намира на трасето на
Трансевропейските коридори № 8, № 9 и № 10.
Фиг. Карта на Южен централен район, из „Регионален план за развитие на Южен
централен район за планиране за периода 2007 – 2013 г.”
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1.1. Град Пазарджик в контекста на европейските градове и тяхното социалноикономическо развитие
1.1.1. Преглед на стратегическите документи
В глобалното развитие на европейското пространство се очертават нови перспективи за
целенасочено въздействие на градовете и регионите в търсене на партньорско
сътрудничество в интерес на гражданите и развитие на териториите. Усилията за
икономическо и социално сближаване с приравняване на стандартите и намаляване на
различията между отделните държави налага формирането на общите политики и
извеждането на приоритети за последователно надграждане на постигнатите резултати
и постигане на определените цели. В общия контекст на трите основни групи
стратегически цели на Регламентите на ЕС за периода 2007 – 2013 г.:
 Цел 1: Сближаване
 Цел 2: Регионална конкурентоспособност и заетост
 Цел 3: Европейско териториално сътрудничество
предопределят активната роля на общинското ръководство в международните контакти
с подходящи партньори, гарантиращи устойчив растеж.
Интегрираното развитие на градовете е застъпено в основните постановки на
Териториалния дневен ред ЕС 2020 (TA2020). Акцент в него са интеграцията,
екологичните, ландшафтните и културните ценности на районите. Широката
достъпност до работни места, битови условия, социално сближаване и обществени
услуги „без граници” в рамките на ЕС, позволява на гражданите да участват пряко в
процеса на развитие на регионите. Европа насърчава създаването на мрежи и
стимулира сътрудничеството, взаимодействието и връзките между малките и големите
градове и селските области около тях.
В „Зелената книга за териториално сближаване” на ЕС (06.10.2008 г.) се изтъква
значението на малките и средни градове, които съсредоточават в себе си услуги и
инфраструктура, обслужваща и по-малките населени места. Урбанизационното
развитие носи след себе си както позитиви, така и редица негативи като замърсявания,
пренаселеност и упадък на градовете от гледна точка на екологично равновесие.
Имайки предвид изведените приоритети в развитието на община Пазарджик в областта
на опазването на околната среда и подобряване на инфраструктурата, осигуряваща
съвременен начин на живот и по-висок стандарт, следва да се търсят възможности за
съвместни проекти и международно сътрудничество във всички сфери на общественоикономическия спектър.
След отчетените грешки в стратегическото планиране чрез Лисабонската стратегия
до 2010 г., Европейската стратегия „Европа 2020” очертава новите приоритети на
развитието на отделните региони и общността като цяло:
 Развитие на нови технологии – следващият програмен период ще насърчава
иновациите и новите технологии и активността на общинските ръководства ще
има водеща роля при внедряването им. Партньорствата с бизнеса и гражданския
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сектор следва да бъдат развивани така, че да се изградят международни мрежи
за трансфер на знания, опит и добри практики, носещи висока добавена стойност
в ежедневния живот на хората;
Авангардни изследвания – в България се отделят нищожни средства за научноизследоветлска и развойна дейност, която да подобрява производителността в
предприятията и да внедрява нови продукти, процеси и технологии.
Международни партньорски екипи могат да бъдат насърчавани да развиват
авангардни изследвания като бъдат стимулирани чрез различен финансов
инструментариум за подобряване на конкурентоспособността на европейската
общност;
Високоскоростен достъп до интернет – съвременните реалности изискват подобри възможности на изградената техническа инфраструктура, която да
гарантира все по-популярни и непрекъснато развиващи се виртуални решения.
Индивидуалният подход към потребностите ще гарантират високите резултати
на изхода на системата за управление на качеството както в бизнеса, така и в
нестопанския сектор и държавните и регионални институции;
Интелигентна транспортна и енергийна инфраструктура – потенциалът,
произтичащ от местоположението на община Пазарджик трябва да бъде
развиван в полза на територията. През общината преминават: Трансевропейски
коридор № 4 (Дрезден - Прага - Братислава - Гьор - Будапеща - Арад - Крайова София - Пловдив - Истанбул, с разклонение София - Кулата - Солун е път,
свързващ страните от Централна Европа с Егейско море (пристанище Солун).
Трансевропейски коридор № 8 (Дурас - Тирана - Кафтан/Kaфaсан - Скопие Деве Баир - Гюешево - Сoфия - Пловдив - Бургас - (Варна)), който прави връзка
между Адриатическо море и страните от черноморския регион, Русия и страните
от Централна Азия и пресича Албания, Maкедония и България; Трансевропейски
коридор № 10 (Залцбург - Любляна - Загреб - Белград - Ниш - Скопие - Велес Солун, с разклонения: Грац - Марибор - Загреб; Будапеща - Нови Сад - Белград;
Ниш - София - Димитровград – Истанбул). Енергийната инфраструктура става
все по-значима с развитието на новите технологии и ориентирана към „зелен”
начин на живот и бизнес.
Енергийна ефективност и възобновяеми енергии глобалните проблеми,
произтичащи от изчерпаемостта на енергийните източници и замърсяването на
околната среда налагат внедряване на високо ефективни решения за
възобновяеми енергийни източници. Трябва да се използват възможностите на
региона на община Пазарджик като потенциал, който е богат на водни каскадни
ресурси, подходящи за изграждане на малки ВЕЦ;
Развитие на бизнеса – добре развитата икономика води до висок жизнен
стандарт на заетите лица и добри финансови резултати на ниво община и
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държава. Използването на различен инструментариум за стимулиране на бизнеса
е задължителен подход в работата на регионалните общности;
 Квалификация и обучение – „отворените” граници стимулират младите хора да
развиват професионалните си знания и умения и да разиват себе си като
конкурентоспособни субекти на пазара на труда. В регионите следва да бъдат
развивани професии, необходими на бизнеса и образователната система да бъда
обвързана със съвременните изисквания на работодателите и неизоставаща от
развитието на новите технологии.
Община Пазарджик следва да използва своите ресурси и да осигурява растеж в новите
приоритетни направления на европейското развитие.
Съвместния документ на държавите от Вишеградската четворка, Румъния и
България (V4+2), 29.03.2010 г., очертава сътрудничеството в областта на
териториалното равитие между 6 държави – България, Чехия, Унгария, Полша,
Румъния и Словакия. Според V4+2 селищната структура представлява основата на
съществуването и взаимодействието на обществото. Изполването на най-ефективния
начин на териториалните ресурси, включително на потенциала на полюсите/центровете
за развитие, е подпомагано съществено от стимулиращата конкуренция и
сътрудничеството между важните селищни центрове. Развитието на балансирана и
функционална полицентрична система от градове е предпоставка за устойчиво
развитие. В контекста на международното сътрудничество Община Пазарджик е част
от мрежата на европейските градове за териториално развитие и нейното устойчиво
развитие зависи от изградените партньорски взаимоотношения и реализираните
съвместни поекти.
Националната програма за развитие „България 2020” от 2012 г. извежда 46
приоритета с цел повишаване на жизнения стандарт на българите, изграждане на
инфраструктурата и създаване на конкурентоспособна и иновативна икономика. Гр.
Пазарджик, чрез реализирането на ИПГВР, избраните Зони за въздействие и
подготовката за следващия планов период за финансиране от ЕС, трябва да намери
своето място в стратегическото развитие на страната.
Свързаността на гр. Пазарджик с избрани стратегически партньори в национален и
международен план и прилагането на общи политики за осигуряване на баланс между
всички
системи
на
социално-икономическия
живот,
би
довела
до
конкурентоспособност на територията и развитие на силна местна икономика в
контекста на развитието на европейските градове. Периодът 2007 – 2013 г. е планиран
в Националната Стратегическа Референтна Рамка. Основната цел е
концентрирана върху повишаване на конкурентоспособността, развитието на
човешките ресурси и инфраструктурата, управлението и ефективната държавна
администрация и услуги и териториалното сближаване, както и техните взаимовръзки и
ролята на Структурните фондове и Кохезионния фонд в рамките на тази стратегия.
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Националната стратегия е съобразена със Стратегическите насоки на Общността на
Европейския съюз и допринася за постигане на техните цели.
Стратегията за развитие на транспортната система на България до 2020 г. има
за цел да повиши конкурентоспособността на българската територия и да създаде
благоприятна транспортна инфраструктура за гражданите и бизнеса чрез постигане на
устойчиво балансирано развитие на националната пътна инфраструктура и
ефективното й интегриране в транспортната мрежа на Европа. В рамките на Южен
Централен район са развити железопътния, автомобилния и въздушния транспорт. В
националната транспортна стратегия гр. Пазарджик присъства като част от
трансевропейските коридори и подобряване на пътната инфраструктура с пряк достъп
до тях.
Приносът на трансевропейските мрежи за създаване на работни места чрез внедряване
на инфраструктура и чрез насърчаване на икономическото развитие се подчертава в
Бялата книга на Комисията от 16.02.2012 г. озаглавена „Растеж,
конкурентоспособност и работни места”. България и всички центрове на
агломерационни райони, вкл. и гр. Пазарджик са част от тези мрежи, в резултат на
което страната е набелязала стратегически проекти в своите секторни стратегически
документи и е извела приоритетите за развитие на отделните направления на
обществено-икономическия живот.
1.1.2. Международно сътрудничество
Община Пазарджик има изградени дългогодишни партньорства извън рамките на
страната. Сътрудничеството се изразява основно в сферата на културния обмен и
международните контакти между граждански организации и местна власт. Въпреки
изградените взаимоотношения, за периода 2007-2012 г. няма реализирани съвместни
проекти. Реализират се съвместни дейности, представя се града пред международни
институции, организации, посолства и градове в чужбина. Общината участва в редица
национални и международни форуми и полага усилия за популяризиране на
дестинацията, но с оглед резултатите, трябва да се засилят целенасочените усилия на
ръководството в последоватилни мерки, обвързани в обща политика за приоритетите на
развитие на общината в международен план.
Общината поддържа отношения със следните градове - партньори от Европа и Азия:
 гр. Борисов, Република Беларус
 гр. Драма, Република Гърция
 гр. Ставропол, Руска Федерация
 гр. Татабаня, Република Унгария
 гр. Тхай Бин, Република Виетнам
 гр. Чехов, Руска Федерация
 гр. Уест Бенд, САЩ
Община Пазарджик е член на следните организации с нестопанска цел:
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Националното сдружение на общините в Република България,
Асоциацията на общините от Южен-Централен район "Хебър",
Международния съвет за местни екологични инициативи.
Асоциацията "Енержи Сите" - Безансон, Франция - Участието на Общината в
Организацията подпомага работата на Общинаската администрация в областта
на енергийната ефективност чрез обмяна на опит с други общини, получаване на
специализирана информация и участие в проекти,
Корпус на Мира,
Програма за Развитие на ООН
Фондация "Бертелсман"

1.2. Мястото на Община Пазарджик в класацията за финансова устойчивост
Към края на май 2012 г. в Общинския план за развитие на Община Пазарджик за
периода 2007-2013 е идентифицирано финансиране от фондовете на ЕС чрез 20 проекта
– договорени са 75 684 734 лева (при планирани в ОПР - 489 000 000 лева),
представляващи 15% от дефинираната сума в ОПР с европейско финансиране, от които
реално платени са 10 737 527 лева, т.е. 2% от тази сума. Това говори за
нереалистичност на идентифицираните цели и мерки за тяхното постигане спрямо
реалните темпове на договаряне и усвояване на средства от фондовете на ЕС. Основна
трудност в работата на Общинска администрация за следващия програмен период ще
бъде липсвата на идентифицирани проекти идеи. Частично това се дължи на факта, че
все още не е започнал процеса на стратегическо планиране 2014-2020, който трябва да
отчете пропуските и слабостите на ОПР 2007-2013.
Основно структурно звено в Общинската администрация, което е отговорно за
хоризонталното обезпечаване на проектите с европейско финансиране е Дирекция
„Европейски фондове и програми”. Административното звено изпълнява различни
функции в процеса на
програмиране, разработване, управление, изпълнение,
мониторинг и контрол на проекти, финансирани от ЕС и е с численост 5 служители на
служебно правоотношение с минимална образователна степен бакалавър. От тях 4
служители са реално заети с проекти по Оператевна прагарама Регионално развитие.
Понастоящем в Общинска администрация, гр. Пазарджик няма служители с функции в
процеса на планиране, но дейността на звеното се подпомага и от 5 служители, които
отговарят за разработване на проектите; 3 - за бюджетиране и финансова отчетност; 4
са вкючени активно в управление и изпълнение; още 4 - в управление на
инфраструктурни проекти; 5 в мониторинг и отчитане на изпълнението и 3 реализират
мерки за информация и публичност. С оглед броя на изпълняваните проекти и обема
работа по тях числеността на персонала е оценена от общинска администрация като
недостатъчна.
За провеждане на обществени поръчки при реализиране на всеки проект Дирекцията е
подпомагана активно от служители в Дирекция Административно правно и
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информационно обслужване, а по отношение на финансовото планиране и отчетност
по проектите - от Дирекция Финансово-стопанска дейност и управление на
собствеността. Служители от Дирекция Териториално и селищно устройство участват в
планирането и изпълнението на проекти с инвестиционни компоненти, което гарантира
включване на необходимата инженерна експертиза при реализиране на проектите.
При специфични казуси ръководството на общината използва външна техническа
помощ, комбинирана с вътрешен екип за управление, за да се осигури оптимална
експертиза и съответното финансово обезпечаване на процеса на управление. В
общината функционират редица вътрешни документи, регламентиращи връзките и
комуникациите между административните звена с функции в процеса на програмиране,
разработване, управление, изпълнение, мониторинг и контрол на проекти,
съфинансирани от фондове на ЕС. Предпочитана практика на общината е
Ръководителят на проекта да е служител на Общинска администрация с оглед
постигането на по-добра комуникация с всички останали звена. В процеса на работа е
разработена Система за финансово управление и контрол, което е положително
потвърдено и от разгледаните доклади на Сметна палата. Проверка на АДФИ и доклади
на Сметната палата, както и наложените финансови корекции на общината показват
пропуски в областта на администрирането на обществените поръчки. Ръководството на
общината отчита потребност от специализирано обучение в областта на обществените
поръчки, включително запознаване с практика на КЗК и ВАС по отделни специфични
казуси.
От 2003 г. в Общинска администрация, гр. Пазарджик функционира и система за
управление на качеството - ISO 9001:2008. В общината действа и механизъм за
удостоверяване липсата на двойно финансиране чрез извършване на проверка за целите
на всеки отделен проект, който не е формализиран, но не са налични механизми за
надграждане на постигнатите резултати от предходни проекти и за удостоверяване на
цялостната устойчивост на публичното финансиране. Това може да се обясни с факта,
че общината все още покрива базови свои потребности чрез европейско финансиране,
което е разнородно и в общия случай не предполага използване на резултати от
предходни проекти като вход или основа за последващи. Липсата на визия за
осигуряване на устойчивост на публичните инвестиции със средства от фондовете на
ЕС се дължи на липсата за затворен проектен цикъл по голям инвестиционен проект –
приключване на проект и последващ мониторинг, което да онагледи възможните
проблеми, произтичащи от липсата на управленски подход за осигуряване на
устойчивост. Независимо от липсата на ясен механизъм относно обезпечаване на
устойчивостта, целесъобразното използване на изградената инфраструктура/придобито
оборудване със средства от фондовете на ЕС се гарантира чрез проверки на място. В
общината не са налични процедури за архивиране на документи относно изпълнение на
проекти. При изпълнение на проекти в известна степен се прилагат електронно
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съхранение на документи: цифровизация на документи; електронен подпис и
електронно отчитане на изпълнението.
Областите, в които общината среща основни трудности при изпълнение на проекти с
инфраструктурен/инвестиционен компонент, финансирани от оперативните програми
(основно ОПРР) са следните: разминавания между количественo-стойностните сметки
(КСС) на проектантите и реалните КСС по съответния проект; некачествена работа на
консултанта по разработване на проектното предложение; смяна на изискванията по
отчетност в процеса на изпълнение на проектите; забавяне в комуникацията с УО на
ОПРР; затруднения, свързани с планирания паричен поток поради забавяне при
възстановяване на средства или наложени финансови корекции.
При разработването на бюджета на общината се съобразяват възможностите за
безвъзмездно финансиране на база ИГРП на ОП, като с оглед ограничените
възможности на общината се бюджетира единствено минималния процент
съфинансиране, необходим за кандидатстване по различните релевантни схеми. За
осигуряване на оборотно финансиране по всички проекти, финансирани от
Структурните и Кохезионния Фондове, общината използва инвестиционен кредит в
размер на 3 700 000 лева. При осигуряване на оперативно финансиране се разчита на
авансовите плащания по проектите и се използва инвестиционния кредит.
При финансовото планиране на проекти, финансирани от ОПРР се включват
непредвидени разходи за СМР. Общината няма практика в рамките на система за
управление на риска да планира средства за финансови корекции и осигуряването им
при наложената финансова корекция става чрез общинския бюджет, което сериозно го
дебалансира. Около 10% е алокацията от общинския бюджет за периода 2007-2012 за
проекти по ОПРР. Към момента поради липса на конкретни проектни идеи за
следващия програмен период, както и на многогодишна бюджетна рамка, общинското
ръководство не може да дефинира средствата, които общината може да отдели за
съфинансиране и оперативно финансиране на проекти по ОПРР по години за периода
2014 – 2020 година.
За периода 2007-2012 г. от структурните фондове на ЕС по проекти, финансирани от
оперативните програми, община Пазарджик е привлякла около 572.50 лв. на един
жител, по които реално платени са малко над 14 на сто или средно 81.22 лв./ж. Със
спечелените проекти, финансирани от Оперативна програма „Регионално развитие“,
общината е добавила по около 149.23 лв. към планираните инвестиционни разходи на 1
жител и 56.79 лв. към отчетените капиталови разходи (отчетна стойност на
планираните и изразходваните бюджетни средства за капиталови разходи с натрупване
за периода 2008-2011 г. е съответно 330 лв. и 305 лв.). Спрямо средните стойности на
показателя договорени/реално платени средства по ОПРР на 1 ж. за общините от
списъка на градските агломерационни ареали, община Пазарджик изостава от
отчетените средни стойности по отношение на спечелени проекти и отчита с близо 30
на сто по-високи стойности при усвояването.
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За целите на анализа и оценката на финансовия капацитет се използва единен подход и
методика за всички общини в групата, като основните отчетени тенденции за община
Пазарджик са следните:
По приетите единни показатели за оценка на финансовия капацитет по отчетни
данни, позволяващи съпоставяне между общините на база финансов капацитет.
В следващата Таблица 1 са представени изследваните единни показатели за оценка
на финансовия капацитет по отчетни данни на община Пазарджик.
Таблица 1
Показатели
за
община
2008
2009
2010
2011
Пазарджик
Дял на СП в общо приходи
39,5%
30,5% 32,1%
32,2%
Дял на приходите, самостоятелно
разпределяни от ОбС в общо
приходи
46,3%
38,8% 39,8%
41,7%
Дял на СП с разпределение при
условие
32,5%
47,6% 46,0%
48,9%
Дял на СП с инвестиционен
характер
43,5%
20,0% 21,9%
18,8%
Коефициент – склонност към
инвестиране – отношение на КР,
спрямо СП+ИС+ЦС (склонност
към инвестиране)
0,5
0,4
0,4
0,3
Дял на предоставени заеми на
ИБСФ, спрямо СП+ОИС+ЦСКР
0,0%
0,0%
0,0%
3,9%
Дял
на
преходния
остатък
(склонност към спестяване)
3,2%
4,0%
2,7%
1,9%
Дял на усвоените кредити към:
СП+ ОИС
6,8%
28,5% 21,9%
10,3%
СП+ОИС+ЦСКР (склонност към
поемане на общински дълг)
6,5%
27,2% 21,3%
15,8%
Дял на разходите за обслужване на
кредити (лихви + главници) към
СП+ ОИС (чл.12 от ЗОД)
-8,4%
15,6% 10,6%
10,0%
СП+ОИС+ЦСКР
-8,0%
16,8% 10,4%
9,7%
Съотношение кредити от фонд
ФЛАГ, спрямо привлечени проекти 0,0%
0,0%
#DIV/0!
0,0%
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Дял на кредитния ресурс от фонд
"Флаг", спрямо общия кредитен
ресурс
0,0%
Дял на резервирания кредит за
непредвидени
и
неотложни
разходи в общия бюджет *
0,0%
Коефициент
на
добавената
стойност
–
отношение
на
привлечените
средства
през
годината по проекти по ОПРР,
спрямо
общия
бюджет
(ут.год.план)
0,000

0,0%

0,0%

0,0%

6,0%

0,0%

0,0%

0,230

0,000

0,015

0,000

0,066

0,068

116,3

0,0

6,9

0,6

27,7

28,5

0,1

0,1

0,1

0,0%

0,0%

0,0%

Коефициент
на
финансово
осигурена добавена стойност –
отношение на платените средства
през годината по проекти по ОПРР,
спрямо общия бюджет (отчет).
0,000
Стойност на сключените договори
по години в лв. на 1 жител.
0,0
Стойност на реални разплащания
по сключените договори по години
в лв. на 1 жител.
0,0
Стойност на съфинансирането от
общинския бюджет по договори в
лв. на 1 ж.
0,1
Дял на съфинансирането към общо
отчетените разходи по бюджет за
съответната година
0,0%

*Показателят е условен – дава представа за отражението на осигурения общ
собствен ресурс за целия период (2007-2011г.) като дял от общия размер на бюджета
за всяка отчетна година, т.е. при условие, че е платен изцяло през съответната
година.
Проблемни области във финансовото управление и контрол (ЗФУКПС), относими
към разработването, управлението и отчитането на средства по европроекти,
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констатирани с одитни доклади на Сметната палата и/или финансови инстекции на
АДФИ.
Съгласно дадените заключения и мнение на одитния екип на Сметна палата за
финансовото управление на община Пазарджик, в това число и на проекти,
финансирани по различни оперативни програми:
отчетът за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове
•
и приложенията към него на община Пазарджик за 2010 г. не съдържа съществени
грешки и нередности и дават вярна и честна представа за достоверността,
законосъобразността и редовността на включената в тях финансова и нефинансова
информация.
•
поради констатираните съществени грешки и нередности, балансът към
31.12.2010 г. и приложенията към него на община Пазарджик не дават вярна и честна
представа за имущественото и финансовото състояние.
В община Пазарджик действа ефективна система за финансово управление и контрол,
приложима както за бюджета, така и за извънбюджетните средства. Забелязва се явна
тенденция за намаляване на собствените приходи от 2008 година насам, което
ограничава възможността за използване на бюджетни средства за финансиране на
проекти от СКФ. Общината осигурява и финансиране на дейности за постигане на
проектна зрялост на проектните предложения според изискванията на отделните схеми,
но това се прави с ограничен финансов ресурс. Относителният дял на собствените
приходи в общо бюджетните приходи за изследвания период намалява с около 7.3
пункта (средните стойности на бюджета са около 64.3 млн.лв., а собствените приходи
на общината са близо 19.9 млн.лв.). За същия период намалява и дела на приходите,
самостоятелно разпределяни от ОбС – с над 4.6 пункта. Възможностите за разкриване
на свободни ресурси, осигуряващи процеса на планиране, разработване,
изпълнение и контрол за община Пазарджик са ограничени, с оглед намаляването
на дела на собствените приходи и отчетените стойности под средните за страната.
В резултат на общия ръст на задълженията за покриване на разходи за общински
публични услуги, в т.ч. дофинансиране на делегирани от държавата дейности,
обусловен от ръста на инфлацията, в цените на горивата, хранителните продукти и
минималната работна заплата и свързани с нея плащания, отчетеното нарастване при
дела на собствените приходи, разпределяни при условие е значително (с 16.4 пункта).
Това означава, че в рамките на ограничения бюджетен ресурс, с който разполага
община Пазарджик, следва текущо да избира кои разходи да бъдат обезпечавани –
изпълнението на проектите или поддържането качеството и обхвата на общинските
услуги. Възможностите на община Пазарджик за ползване на т.нар. приходи с
инвестиционен характер (от продажба на активи и общинска собственост) са
изключително ниски, като спрямо 2008 г. са намалели със 71 на сто. Пиковата година
по проекти, финансирани от ОПРР е 2011 г. (разплатените средства по проектите са над
50.2 % от всички реално платени за периода). Към момента община Пазарджик все още
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не е изчерпала възможностите за привличане на кредитен ресурс за осигуряване на
мостово финансиране. Общината не е достигнала и максималния лимит по чл. 12 от
ЗОД, а именно разходите за обслужване на дълга да не надвишават 15 на сто от
собствените приходи и изравнителната субсидия. По този начин община Пазарджик
има възможност текущо да осигури плащанията по изпълняваните общински проекти, с
оглед предстоящите за изпълнение и разплащане проектни дейности в размер на около
12.2 млн.лв. Финансовото прогнозиране следва да бъда по.обвързано с процесса на
стратегическо планиране с цел осигуряване на по-глобална рамка за необходимите
ресурси и тяхното обезпечаване за проектите, които ще бъдат изпълнявани.
Техническите ресурси за успешно изпълнение на инфраструктурни проекти са
достатъчни (сгради, помещения, офис техника, превозни средства). В същото време
недостатъчни са ресурсите като сървъри и база данни за текущо поддържане на
актуална информация, за планираните и изпълнени дейности по проекти по ОПРР,
електронното подписване, подготовка и подаване на проектни предложения. Липсва и
специализиран софтуер за управление на проекти.
Ресурсите, осигуряващи ефективно управление на проектите, финансирани от ЕС
общината, са широколетновия достъп до интернет, системата за електронно деловоство
в общината, електроннен подпис и счетоводен софтуер.
Във финансовия рейтинг на общините Пазарджик заема 148 място сред 264-те
общини в РБългария за първото 6-месечие на 2012 г. срещу 168 място за същия период
през 2011 г. Методиката за оценка на Министерството на финансите обхваща 12
показателя, описани по-долу:
№№ показател
Стойност на показателя
Оценка на показателя
30.06.2011 г. 30.06.2012 г. 30.06.2011 г. 30.06.2012 г.
11
Дял на собствените 38,58%
32,52%
38,58
32,52
приходи от общите
постъпления
22
Покритие
на 72,61%
91,14%
72,61
91,14
разходите за местни
дейности
със
собствени приходи
33
Бюджетно
салдо 11,81%
18,60%
111,81
118,60
спрямо
общите
постъпления
74,90%
15,48
25,10
44
Размер на дълга, 84,52%
като процент от
собствени приходи и
изравнителна
субсидия
18
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55

66
77

88

99

10

111
112

Просрочени
задължения
като
процент
от
собствените приходи
и
изравнителна
субсидия
Население на един
общински служител
Дял на разходите за
заплати
и
осигуровки в общите
разходи
Дял на капиталовите
разходи в общите
разходи
(инвестиционна
активност)
Показатели
за
финансова
самостоятелност
Показатели
за
финансова
устойчивост
Показатели
за
ефективност
Показател
за
инвестиционна
активност

Обща оценка
показатели:

на

25,40%

19,49%

74,60

80,51

376 бр.

412 бр.

20,3

19,9

43,92%

47,11%

56,08

52,89

11,22%

2,10%

11,22

2,10

-

-

55,59

61,83

-

-

67,30

74,74

-

-

38,19

36,37

-

-

11,22

2,10

36,90

38,95

Община

Пазарджик

за

всички

№ по ред в класирането на общините (30.06.2011 г.) – 168 място (от 264 общини)
№ по ред в класирането на общините (30.06.2012 г.) -148 място (от 264 общини)
Община Пазарджик е една от тези, които нямат добър финансов рейтинг. В резултат на
данните и планираните последователни действия на ръководството на общината следва
да се подобри събираемостта на местните данъци и такси, в следствие на което да се
получат повече приходи с цел намаляване на финансовия дълг. Размерът на дълга към
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30.06.2011 г. е бил 84,52% от размера на бюджета с тенденция към намаляване –
74,90% към 30.06.2012 г.
1.3. Оценка на вътрешните фактори и условията на средата за устойчиво
развитие на гр. Пазарджик в международен контекст и финансова
стабилност
1.3.1 Оценка на силните и слаби страни на регионалните връзки на гр.
Пазарджик в международен, европейски, национален и регионален план
Силни страни
 Гр. Пазарджик концентрира ресурсите и инфраструктурата на общественоикономическото развитие на региона като център на област, община и
агломерационен ареал
 Широка транспортна достъпност от и към ЕС и Централна Азия – намира са на
трасето на 3-те трансевропейски коридора № 4, № 8 и № 10
 Развита и интензивно използвана мрежа на сухопътен транспорт (автомобилен и
железопътен)
 Благоприятен равнинен релеф с водни ресурси, които позволяват развитие на
модерно земеделие и добив на електроенергия от ВЕИ
 Изградени международни връзки за сътрудничество, вкл. с 9-те побратимени
градове
 Благоприятни членства в национални и международни организации,
допринасящи за непрекъснатото повишаване на административния капацитет на
общината, както и допринасящи за лобиране и налагане на политики и проекти,
стимулиращи развитието на региона
Слаби страни
 Недостатъчни целенасочени управленски дейности, свързани с международен
маркетинг на дестинацията
 Липса на разписана и реално действаща последователна политика на общината в
международен контекст
 148 място във финансовия рейтинг на 264-те общини за първото полугодие на
2012 г.
1.3.2 Идентифицирани връзки и потенциал за развитие в международен,
европейски и национален план
Възможности
 Активно партньорство между местната власт и гражданите под различни форми
в интерес на развитието на територията и обществено-икономическия живот
 Лобиране и използване на възможностите, произтичащи от стратегическите
приоритети на европейските политики чрез целенасочено въздействие от
общинското ръководство и ползотворни сътрудничества на национално,
трансгранично, европейско и международно ниво
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Интегрирано развитие на територията на града и общината в контекста на
националните и европейски приоритети
 Гражданска активност за международно сътрудничество във всички сфери на
обществено-икономическия и културен живот на града и региона
 Активни мерки за опазване на околната среда и насърчаване на
природосъобразния начин на живот
 Стимулиране на енергийната ефективност във всички сфери на приложение – за
сгради, за бизнес процеси, за битови нужди и др.
 Повишаване на активността на международните сътрудничества за обмяна на
опит и добри практики и реализиране на съвместни проекти
 Подобряване на техническата инфраструктура, благоприятстваща разрастването
на бизнеса и подобряваща качеството на живот в региона
 Подобряване на инвестиционния климат и засилване на конкурентоспособността
на общината
Заплахи
 Неползотворни международни сътрудничества с вече изградени или
потенциални партньорства
 Периферно местоположение спрямо европейската мрежа от градове, което може
да се отрази на активното сътрудничество и потока на товари и пътници
 Недостатъчно активен международен маркетинг на територията, който да доведе
до транзитно преминаване на товари и пътници и незадържането им в региона
 Неефективно разпределение на финансовите ресурси в интерес на гражданите и
бизнеса и развитието на територията
2. Демографски параметри и политики на човешките ресурси на ниво община,
град и зона на въздействие
2.1 Анализ на състоянието (описание, изводи/оценка на състоянието)
Настоящото демографско състояние на град Пазарджик е резултат от динамичните
процеси, характерни глобално за страните в ЕС и България за последните години:
 намалена брачност и раждаемост
 засилена урбанизация
 застаряване на населението
 интензивна външна миграция
1. Брой и структура на населението в община и град Пазарджик
Към 31.12.2011 населението на община Пазарджик населението е 114817 души.
Към 01.02.2011 г. населението на град Пазарджик е 71 979 души, което представлява
близо 63% от населението на община Пазарджик, 26 % от населението на област
Пазарджик и близо 10 % от населението на България.
За периода между двете преброявания през 2001 г. и 2011 г. числеността на град
Пазарджик е намаляла с 6869 жители. Към 1.03.2001 г. населението на града е
наброявало 78 855 жители. 10 години по-късно се отбелязва относителен прираст (
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8.7%), което е сред средните показатели за страната. Единствените областни градове в
България, които за периода имат положителен прираст са София, Бургас, Варна и
Велико Търново. Най- много са намалели градовете Ловеч (- 17.1%), Видин (-16.2%) и
Силистра ( -15-1%).
Полова структура на населението на град Пазарджик по зони
КВАРТАЛ
КВ. УСТРЕМ
КВ. ЧИКСАЛЪН
КВ. ВАРОША
КВ. ГАРАТА
КВ. ИЗТОК
КВ. КАЗАРМАТА
КВ. МЛАДОСТ
КВ. СТАВРОПОЛ
КВ. ЯБЪЛКИТЕ
КВ.ЗАПАД
К-С
МАРИЦАБОЛНИЦАТА
НОВАТА МАХАЛА
ПЕТКОВСКИ КВАРТАЛ
ПЗ ЗАПАД
ПОЛИКЛИНИКАТА
ПОЛИЦЕЙСКОТО
УЧИЛИЩЕ
ЦЕНТЪР
МАХАЛАТА
ШИРОК
ЦЕНТЪР
ЗАПАД
ШИРОК ЦЕНТЪР - ЮГ
ШИРОК
ЦЕНТЪРСЕВЕРОИЗТОК
Източник: НСИ

Мъже
49,02%
47,72%
46,43%
48,93%
49,94%
49,09%
47,31%
49,30%
49,56%
47,58%

Жени
50,98%
52,28%
53,57%
51,07%
50,06%
50,91%
52,69%
50,70%
50,44%
52,42%

48,17%
47,79%
46,96%
50,32%
49,03%

51,83%
52,21%
53,04%
49,68%
50,97%

47,44%
58,64%
49,67%

52,56%
41,36%
50,33%

47,02%
47,23%

52,98%
52,77%

48,05%

51,95%

Мъжете в град Пазарджик са 35 073 (49%), а жените 36 906 (51%). Превес на жените
по численост се наблюдава във всички зони на града с изключение на зона Център,
където мъжете представляват 58.64% от населението на зоната и в зона Запад, където
жените отспътват по численост на мъжете с 1%.
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Възрастова структура на населението на град Пазарджик по зони
от 15 от 35
КВАРТАЛ
до 15 г до 35 г до 65 г над 65 г
13,60% 27,44% 47,54% 11,42%
КВ. УСТРЕМ
11,44% 23,71% 48,33% 16,52%
КВ. ЧИКСАЛЪН
11,54% 19,99% 47,68% 20,79%
КВ. ВАРОША
9,29% 18,21% 45,36% 27,14%
КВ. ГАРАТА
17,11% 30,59% 42,73% 9,57%
КВ. ИЗТОК
8,36% 20,73% 47,27% 23,64%
КВ. КАЗАРМАТА
13,85% 24,15% 46,13% 15,87%
КВ. МЛАДОСТ
11,69% 25,65% 47,93% 14,74%
КВ. СТАВРОПОЛ
13,02% 25,50% 46,34% 15,14%
КВ. ЯБЪЛКИТЕ
11,67% 25,16% 48,61% 14,57%
КВ.ЗАПАД
К-С
МАРИЦА13,37% 26,97% 47,73% 11,94%
БОЛНИЦАТА
10,08% 22,25% 47,79% 19,87%
НОВАТА МАХАЛА
10,66% 23,57% 44,21% 21,56%
ПЕТКОВСКИ КВАРТАЛ
11,31% 31,39% 51,59% 5,72%
ПЗ ЗАПАД
16,07% 24,83% 42,58% 16,51%
ПОЛИКЛИНИКАТА
ПОЛИЦЕЙСКОТО
12,36% 24,00% 45,36% 18,28%
УЧИЛИЩЕ
7,01% 28,13% 45,41% 19,45%
ЦЕНТЪР
24,83% 34,43% 35,24% 5,51%
МАХАЛАТА
ШИРОК
ЦЕНТЪР
13,44% 22,19% 45,33% 19,04%
ЗАПАД
12,39% 21,90% 45,37% 20,34%
ШИРОК ЦЕНТЪР - ЮГ
ШИРОК
ЦЕНТЪР11,25% 21,31% 46,36% 21,08%
СЕВЕРОИЗТОК
Източник: НСИ
В периода между двете преброявания са настъпили изменения във възрастовата
структура на населението. Налице е продължаващ процес на демографско остаряване,
което се изразява в намаляване на абсолютния брой и относителния дял на населението
под 15 години и увеличаване на населението на 65 и повече години. През 2001 г. лицата
под 15-годишна възраст са били 15.3% от населението на страната, през 2011 г. този
дял намалява на 13.2%.
С най- висок относителен дял на населението в подтрудоспособна възраст са областите
Сливен - 18.8%, следват Бургас – 15.6% и област Пазарджик – 15.4%.
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Към 01.02.2011 г. децата до 15 години в град Пазарджик са 14.3% (10 302 ж.) , което е
надвишава средния показател за страната.
Делът на населението над 65 години в България от 16.8% през 2001 г. се е увеличило
на 18.5%. Населението в тази възрастова група в град Пазарджик е 10 574 лица или
14.7% и е с 4 пункта под средния за страната процент. Незначително се е увеличил
делът на населението във възрастовата група 15-64 г. Спрямо 2001 г. този дял е
нарастнал с 0.4% и от 67.9% е достигнал 68.3% В град Пазарджик населението в
трудоспособна възраст (15 – 64 г.) е много над средното за страната и възлиза на близо
80% от населението на града ( 51 103 ж.).
Най-много млади хора до 35-годишна възраст са съсредоточени в зона Махалата.
Повечето от половината от жителите на зоната са под 35 години. Около 47% от
населението на зоната в същата възрастова група е съсредоточено в кв. Изток.
Повече от половината от жителите на ПЗ Запад са в активната трудоспособна вързаст
35-65г. Най- много възрастни хора като относителен дял от населението на зоната за
анализ се намират в кв. Гарата – 27.14%, кв. Казармата – 23.64%, Петковски квартал –
21.56% и Широк център – Североизток – 21.08%.
2. Етническа принадлежност на населението в град Пазарджик
При последното преброяване на населението в България отговорилите за етническата
си принадлежност граждани са 91% от допитаните. В град Пазарджик това са
направили 92.2% (66 397 души). 86.3% от тях са се самоопределили като етнически
българи ( 57 332 души).
Турската етническа група е втората по численост. Тя представлява 7.2% от населението
на града при средна численост за страната 8.8%. Ромската общност заема 5.2% ( 3423
души и леко надвишава средния относителен дял в страната от 4.9%. 325 лица са
декларирали друга етническа принадлежност (арменска, руска, румънска и др.), 495 не
са се самоопределили.
Разпределение на населението по етническа принадлежност по зони
КВАРТАЛ
Българска Турска Ромска Руска Друга
93,67%
0,00%
0,00%
0,23% 0,08%
КВ. УСТРЕМ
95,19%
0,19%
0,16%
0,07% 0,00%
КВ. ЧИКСАЛЪН
91,28%
0,16%
0,13%
0,24% 0,03%
КВ. ВАРОША
93,93%
0,00%
0,00%
0,00% 0,00%
КВ. ГАРАТА
60,63%
17,42% 14,58% 0,17% 0,04%
КВ. ИЗТОК
84,36%
0,00%
6,55%
0,36% 0,00%
КВ. КАЗАРМАТА
96,70%
0,00%
0,05%
0,15% 0,15%
КВ. МЛАДОСТ
92,37%
0,31%
0,00%
0,16% 0,19%
КВ. СТАВРОПОЛ
82,88%
4,21%
0,67%
0,32% 0,11%
КВ. ЯБЪЛКИТЕ
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КВ.ЗАПАД
К-С
МАРИЦАБОЛНИЦАТА
НОВАТА МАХАЛА
ПЕТКОВСКИ КВАРТАЛ
ПЗ ЗАПАД
ПОЛИКЛИНИКАТА
ПОЛИЦЕЙСКОТО
УЧИЛИЩЕ
ЦЕНТЪР
МАХАЛАТА
ШИРОК
ЦЕНТЪР
ЗАПАД
ШИРОК ЦЕНТЪР - ЮГ
ШИРОК
ЦЕНТЪРСЕВЕРОИЗТОК
Източник: НСИ

94,76%

0,09%

0,02%

0,30%

0,05%

83,18%
94,09%
94,92%
93,14%
66,17%

3,72%
0,15%
0,05%
0,13%
20,54%

0,21%
0,00%
0,00%
0,00%
6,74%

0,34%
0,05%
0,05%
0,25%
0,07%

0,07%
0,15%
0,27%
0,00%
0,03%

88,90%
82,43%
28,74%

0,09%
2,00%
29,21%

0,00%
11,10%
22,42%

0,21%
0,00%
0,03%

0,09%
0,13%
0,04%

95,08%
94,64%

0,09%
0,24%

0,00%
0,00%

0,05%
0,19%

0,18%
0,05%

92,98%

0,36%

0,00%

0,23%

0,05%

Българският етнос доминира като относителен дял от населението над 80% във всички
зони за анализ в град Свищов с изключение на зона Махалата, където 29.21% са се
самоопределили като турци , а 22.42% като роми. Подобно е положението в кв. Изток (
17.42% турци и 14.58% роми). В зона Поликлиниката 20.54% от живеещото там
население се е самоопределило като турци, а в зона Център 11.10% е относителния дял
на ромите.

0,86%
0,70%
0,32%
3,93%

0,00%
0,26%
0,11%
0,00%

0,00%
0,09%
0,13%
0,00%

Не
се
самоопредел
ям

Мюсюлманс
ко

0,31%
0,19%
0,13%
0,00%

Друго

Протестантс
ко

71,77%
77,78%
80,56%
77,14%

Католич.

КВ. УСТРЕМ
КВ. ЧИКСАЛЪН
КВ. ВАРОША
КВ. ГАРАТА

Източноправ
.

КВАРТАЛ

Населението по вероизповедание
Стойностите в таблицата по-долу са от преброяването през 2011 г. Те са в проценти от
общия брой жители на даден квартал.

2,11%
4,06%
3,57%
1,79%
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КВ. ИЗТОК
КВ. КАЗАРМАТА
КВ. МЛАДОСТ
КВ. СТАВРОПОЛ
КВ. ЯБЪЛКИТЕ
КВ.ЗАПАД
К-С
МАРИЦАБОЛНИЦАТА
НОВАТА МАХАЛА
ПЕТКОВСКИ КВАРТАЛ
ПЗ ЗАПАД
ПОЛИКЛИНИКАТА
ПОЛИЦЕЙСКОТО
УЧИЛИЩЕ
ЦЕНТЪР
МАХАЛАТА
ШИРОК
ЦЕНТЪР
ЗАПАД
ШИРОК ЦЕНТЪР - ЮГ
ШИРОК
ЦЕНТЪРСЕВЕРОИЗТОК
Източник: НСИ

53,93%
55,27%
78,66%
75,13%
68,20%
71,34%

0,35%
1,45%
0,30%
0,16%
0,35%
0,23%

3,22%
1,82%
0,64%
1,09%
0,92%
0,71%

11,02%
0,00%
0,00%
0,19%
2,58%
0,07%

0,09%
0,36%
0,25%
0,12%
0,32%
0,09%

10,95%
4,73%
4,78%
5,14%
4,53%
4,57%

65,16%
79,16%
81,28%
73,95%
54,97%

0,25%
0,24%
0,46%
0,13%
0,20%

0,68%
0,34%
0,50%
0,38%
3,02%

2,29%
0,10%
0,05%
0,00%
14,06%

0,17%
0,29%
0,00%
0,25%
0,07%

3,96%
2,42%
6,09%
4,57%
2,38%

61,16%
61,98%
24,88%

0,15%
0,33%
0,07%

0,12%
0,50%
3,06%

0,09%
0,71%
19,76%

0,12%
0,17%
0,01%

2,05%
2,67%
6,18%

79,09%
79,04%

0,36%
0,32%

0,32%
0,46%

0,00%
0,08%

0,00%
0,22%

2,51%
3,39%

79,10%

0,23%

0,61%

0,23%

0,00%

2,93%

Представители на източноправославното вероизповедание съставляват над половината
от населението на всички зони за анализ в град Пазарджик с изключение на зона
Махалата, където над 19% от населението се е саоомпределило към мюсюлманското
вероизповедание.
Представители на протестантското вероизповедание над 3% относителен дял от
населението в зоните Изток – 3.22%, Поликлиниката – 3.02% и Махалата – 3.06%.
3. Семейства в град Пазарджик
Към 1.02.2011 г. в страната са преброени 2 921 950 ( 39.7%) неженени/неомъжени,
3 259 954 (44.3%) женени/ омъжени, 754 526 (10.2%) овдовели и 428 140 (5.8%)
разведени лица.
Семейно положение на населението на град Пазарджик по зони
Неженен/неом Женен/омъ Вдовец/вдо
КВАРТАЛ
ъжена
жена
вица
38,94%
45,74%
7,97%
КВ. УСТРЕМ

Разведен/разв
едена
7,35%
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КВ. ЧИКСАЛЪН
КВ. ВАРОША
КВ. ГАРАТА
КВ. ИЗТОК
КВ. КАЗАРМАТА
КВ. МЛАДОСТ
КВ. СТАВРОПОЛ
КВ. ЯБЪЛКИТЕ
КВ.ЗАПАД
К-С
МАРИЦАБОЛНИЦАТА
НОВАТА МАХАЛА
ПЕТКОВСКИ
КВАРТАЛ
ПЗ ЗАПАД
ПОЛИКЛИНИКАТ
А
ПОЛИЦЕЙСКОТО
УЧИЛИЩЕ
ЦЕНТЪР
МАХАЛАТА
ШИРОК ЦЕНТЪР ЗАПАД
ШИРОК ЦЕНТЪР ЮГ
ШИРОК ЦЕНТЪРСЕВЕРОИЗТОК
Източник: НСИ

33,61%
32,75%
30,00%
48,19%
30,18%
35,24%
35,00%
38,31%
36,74%

51,86%
48,71%
50,00%
41,31%
50,91%
48,89%
49,21%
48,50%
46,72%

8,68%
11,28%
13,21%
6,45%
13,45%
8,82%
9,07%
8,35%
8,90%

5,86%
7,26%
6,79%
4,05%
5,45%
7,05%
6,73%
4,85%
7,64%

39,98%
32,28%

45,53%
50,70%

7,69%
10,08%

6,80%
6,93%

34,46%
39,01%

50,43%
49,56%

9,79%
4,70%

5,31%
6,73%

44,09%

41,31%

9,77%

4,83%

34,56%
41,15%
61,14%

47,65%
41,57%
30,23%

11,34%
9,18%
5,64%

6,45%
8,10%
2,99%

34,40%

49,20%

10,34%

6,06%

33,78%

49,46%

10,59%

6,17%

32,46%

50,96%

10,95%

5.64%

Над средния за страната процент неженени/неомъжени жители на град Пазарджик са
концентрирани в зоните кв. Махалата – 61.14%, кв Изток–48.19% и Поликлиниката –
44.09%.
Съжителстващите в брак съставляват половината от населението на кв. Чиксалън,
кв.Гарата, Новата махала, Петковски квартал и Широк център – Североизток.
4. Грамотност и ниво на образованието на населението на град Пазарджик
Наблюдението на образователния статус на населението в страната започва от
преброяването през 1934 г., като за периода до 2011 г. образователната структура на
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населението значително се подобрява. Формира се тенденция на увеличаване на броя
на хората с висше и средно образование.
Към 1.02.2011 г. броят на лицата с висше образование в България е 1 348 700 или всеки
пети е висшист (19.6%). В сравнение с предходното преброяване относителният дял на
висшистите се увеличава с 5.5%. Лицата, завършили средно образование при
последното преброяване са 2 990 400 (43.4%), като за последните 10 години
увеличението е също 5.5%.
Населението на 7 и повече навършени години по степен на завършеното образование
към 01.02.2011 г. в град Пазарджик е общо 66 977 души или близо 93% от цялото
население на града.
Най-голям е делът на лицата със завършено средно образование – 43.2 % (28 928 души).
Висшистите са малко над 21% от населението на града, което надвишава средния за
страната показател от 19.6%. Тревожен е факта , че над 35% от населението на града
на 7 и повече навършени години са с основно, начално, незавършено начално
образование или никога не са посещавали училище (12 776 лица са с основно
образование, 5793 са с начално образование и 3842 лица са с незавършено начално
образование).
За първи път при преброяването през 2011 г. е включена категорията „лица, никога
непосещавали училище”. Броят на тези лица съставлява 1.2% от населението на
страната, за град Пазарджик те са над средния относителен дял – 1.8% (1216 лица).
Ниво на образованието на населението по зони
Образ.
и
научна
степен
„доктор Висш Средн
КВАРТАЛ
“
е
о
20,17 51,37
0,08%
%
%
КВ. УСТРЕМ
26,23 49,05
%
%
КВ. ЧИКСАЛЪН 0,12%
34,23 43,29
0,29%
%
%
КВ. ВАРОША
21,79 48,93
0,00%
%
%
КВ. ГАРАТА
28,71
0,04%
8,94% %
КВ. ИЗТОК
0,36%
15,27 52,36
КВ.

Основ
но

Начал
но

Никога
не
посещава
ли
училище

13,92%

7,11%

0,16%

7,19%

13,12%

5,76%

0,02%

5,69%

10,67%

5,78%

0,13%

5,60%

19,64%

5,00%

0,36%

4,29%

28,65%
20,36%

21,56%
8,00%

3,18%
0,36%

8,92%
3,27%

Дете
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КАЗАРМАТА
КВ. МЛАДОСТ
КВ.
СТАВРОПОЛ

0,15%

КВ. ЯБЪЛКИТЕ

0,07%

КВ.ЗАПАД
К-С МАРИЦАБОЛНИЦАТА
НОВАТА
МАХАЛА
ПЕТКОВСКИ
КВАРТАЛ

0,09%

ПЗ ЗАПАД
ПОЛИКЛИНИК
АТА
ПОЛИЦЕЙСКО
ТО УЧИЛИЩЕ

0,00%

0,03%

ЦЕНТЪР

0,50%

%
23,56
%
18,35
%
20,20
%
15,53
%
18,94
%
30,63
%
30,16
%
20,97
%
15,74
%
21,68
%
29,76
%

0,00%

1,24% 7,13%

МАХАЛАТА
ШИРОК
ЦЕНТЪР
ЗАПАД
ШИРОК
ЦЕНТЪР - ЮГ
ШИРОК
ЦЕНТЪРСЕВЕРОИЗТОК
Източник: НСИ

0,12%

0,14%
0,44%
0,18%

0,03%

%
49,09
%
52,98
%
45,70
%
53,24
%
44,36
%
46,53
%
46,77
%
55,53
%
33,93
%
48,94
%
36,98
%

12,32%

7,84%

0,30%

6,75%

16,08%

6,70%

0,12%

5,64%

18,64%

8,67%

0,25%

6,47%

18,17%

7,16%

0,30%

5,51%

17,98%

11,74%

0,58%

6,26%

12,26%

4,80%

0,05%

5,28%

12,31%

5,95%

0,05%

4,58%

12,33%

5,08%

0,13%

5,97%

19,77%

19,60%

2,68%

8,26%

14,96%

7,24%

0,39%

6,76%

15,23%

11,52%

2,46%

27,70%

41,87%

8,88%

3,55%
13,18
%

43,87
%
45,96
%

9,75%

6,56%

0,18%

6,70%

0,30%

32,76
%
29,77
%

11,53%

6,28%

0,19%

5,98%

0,10%

30,06
%

45,90
%

12,30%

6,05%

0,05%

5,54%

0,18%

От таблицата по- горе е видно, че много висок процент на необразовани хора над
средния за страната преобладават в квартал Малахата – над 70% от населението на
зоната и кв. Изток – над 50%.
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Тревожно висок дял, също над средния за страната показател, са хората, които никога
не са посещавали училище: зона Махалата- 8.88%, к. Изток – 3.18%, Поликлиниката –
2.68% и Център – 2.46%.
На другия полюс – най- много висшисти като относителен дял от населението са в
зонитите: кв. Вароша – 34.23% и Широк център Запад – 32.76%.
Грамотност на населението по зони
КВАРТАЛ
КВ. УСТРЕМ
КВ. ЧИКСАЛЪН
КВ. ВАРОША
КВ. ГАРАТА
КВ. ИЗТОК
КВ. КАЗАРМАТА
КВ. МЛАДОСТ
КВ. СТАВРОПОЛ
КВ. ЯБЪЛКИТЕ
КВ.ЗАПАД
К-С
МАРИЦАБОЛНИЦАТА
НОВАТА МАХАЛА
ПЕТКОВСКИ КВАРТАЛ
ПЗ ЗАПАД
ПОЛИКЛИНИКАТА
ПОЛИЦЕЙСКОТО
УЧИЛИЩЕ
ЦЕНТЪР
МАХАЛАТА
ШИРОК
ЦЕНТЪР
ЗАПАД
ШИРОК ЦЕНТЪР - ЮГ
ШИРОК
ЦЕНТЪРСЕВЕРОИЗТОК
Източник: НСИ

Грамотни
90,93%
92,88%
92,87%
93,57%
83,77%
94,91%
91,03%
93,02%
91,55%
93,02%

Неграмотни
0,23%
0,09%
0,21%
0,36%
5,57%
0,36%
0,64%
0,22%
0,60%
0,32%

Дете до 8 г. вкл.
8,84%
7,02%
6,92%
6,07%
10,66%
4,73%
8,33%
6,76%
7,85%
6,66%

90,74%
93,26%
93,59%
93,01%
85,94%

1,29%
0,00%
0,05%
0,25%
3,66%

7,97%
6,74%
6,36%
6,73%
10,40%

91,31%
87,81%
70,60%

0,81%
7,80%
13,68%

7,87%
4,38%
15,72%

91,48%
92,51%

0,27%
0,16%

8,25%
7,33%

93,21%

0,03%

6,76%

Към 1.02.2011 г. неграмотните лица в България са 112 778, а относителният им дял от
населението на възраст 9 и повече навършени години е 1.7%.
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Налице са значителни разлики в относителния дял на неграмотните лица при трите
основни етнически групи в Пазарджик. От таблицата по-горе е видно, че най-голям
процент от неграмотните са част от населението на кв. Махалата, кв. Изток,
Поликлиниката и Център, където има концентрация на етнически малцинства.
5. Икономическа активност на населението на град Пазарджик
Икономически активното население обхваща всички лица, които са заети или
безработни.
Към 1.02.2011 г. в страната има 3 282 740 икономически активни лица на възраст
между 15 и 64 години или 44.6% от населението на България.
По данни на последното преброяване през 2011 г. икономически активните лица в град
Пазарджик са 34 210 души, което съставлява 55.5% от населението на 15 или повече
навършени години на града.
Към същата дата броят на заетите е 28 669 граждани на Пазарджик.
Икономически неактивните наброяват 27 467 души.

Наето

Неплатен
работник

зем. К-я

Безраб.

Учащи и
нераб.

Пенсионери

Лица заети
със сем.зад.

Незаети

1,41
%
4,20
%
5,10
%
КВ. ВАРОША
1,79
%
КВ. ГАРАТА
1,22
%
КВ. ИЗТОК
3,64
КВ.
%
КАЗАРМАТА
2,71
КВ. МЛАДОСТ %
2,34
КВ.
%
СТАВРОПОЛ
КВ. УСТРЕМ
КВ.
ЧИКСАЛЪН

Сам. работещ

Работодател

КВАРТАЛ

Икономическа активност по зони

2,58
%
3,27
%
4,04
%
3,21
%
1,89
%
2,55
%
2,32
%
2,71
%

43,71
%
40,40
%
35,95
%
32,14
%
26,94
%
41,09
%
39,92
%
42,07
%

0,08
%
0,14
%
0,21
%
0,00
%
0,14
%
0,00
%
0,15
%
0,31
%

0,00
%
0,05
%
0,08
%
0,00
%
0,03
%
0,00
%
0,05
%
0,09
%

6,65
%
6,30
%
5,15
%
9,29
%
12,16
%
5,09
%
5,57
%
8,13
%

5,86
%
6,04
%
5,65
%
6,43
%
3,82
%
4,36
%
4,73
%
4,71
%

17,90
%
21,66
%
26,07
%
34,29
%
17,51
%
30,91
%
23,71
%
22,00
%

5,47
%
3,36
%
3,14
%
2,86
%
11,02
%
1,45
%
4,24
%
3,43
%

2,66
%
2,92
%
2,93
%
0,71
%
8,06
%
2,18
%
2,71
%
2,21
%
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КВ.
ЯБЪЛКИТЕ

2,26
%
1,85
%
КВ.ЗАПАД
К-С МАРИЦА- 2,96
%
БОЛНИЦАТА
5,62
НОВАТА
%
МАХАЛА
3,16
ПЕТКОВСКИ
%
КВАРТАЛ
3,30
%
ПЗ ЗАПАД
ПОЛИКЛИНИ 3,26
%
КАТА
ПОЛИЦЕЙСК
3,62
ОТО
%
УЧИЛИЩЕ
4,26
%
ЦЕНТЪР
0,37
%
МАХАЛАТА
ШИРОК
ЦЕНТЪР
- 5,88
%
ЗАПАД
4,85
ШИРОК
ЦЕНТЪР - ЮГ %
ШИРОК
ЦЕНТЪРСЕВЕРОИЗТО 4,26
%
К
Източник: НСИ

2,44
%
2,63
%
3,44
%
3,30
%
2,93
%
2,54
%
2,99
%

35,94
%
39,60
%
36,06
%
36,69
%
37,07
%
48,03
%
28,02
%

0,18
%
0,12
%
0,16
%
0,34
%
0,18
%
0,25
%
0,17
%

0,04
%
0,05
%
0,06
%
0,15
%
0,00
%
0,00
%
0,00
%

9,06
%
7,98
%
7,84
%
7,03
%
5,77
%
7,37
%
5,74
%

4,78
%
5,45
%
5,61
%
6,45
%
6,91
%
5,59
%
4,43
%

22,21
%
22,62
%
18,75
%
25,50
%
27,41
%
11,05
%
22,52
%

5,13
%
4,69
%
7,33
%
2,91
%
3,43
%
5,08
%
10,60
%

4,56
%
3,25
%
4,25
%
1,70
%
2,43
%
5,34
%
6,01
%

3,32
%
2,96
%
2,26
%

38,21
%
32,76
%
10,49
%

0,18
%
0,33
%
0,20
%

0,06
%
0,04
%
0,00
%

5,97
%
3,51
%
13,88
%

5,07
%
3,09
%
1,78
%

24,55
%
23,29
%
12,22
%

3,95
%
2,96
%
20,92
%

2,53
%
19,70
%
13,02
%

4,83
%
3,48
%

36,86
%
35,67
%

0,23
%
0,19
%

0,00
%
0,05
%

3,42
%
5,77
%

5,01
%
5,39
%

23,28
%
25,59
%

4,24
%
3,42
%

2,55
%
3,02
%

4,36
%

36,85 0,28
%
%

0,03
%

4,98
%

5,00
%

27,10 3,34
%
%

2,45
%

От таблицата става ясно, че най- много безработни има в кварталите Махалата и Изток,
където живеят големи общности от етническите малцинства. Те са ниско образовани и
съвсем естествено показателят безработица в тези зони е най-висок.
Най-голям относителен дял на пенсионерите от населението се намира в кв. Гарата –
34.29% и кв. Казармата – 30.91%.
6. Безработица
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Равнището на безработица в България през юли 2012 г. е 10.8%. В сравнение с юли
2011 г. то нараства с 1.2 процентни пункта.
В бюрата по труда са регистрирани 356 536 безработни лица. Те се увеличават с 1711
лица спрямо юни. В сравнение с юли 2011 г. броят на безработните e с 41161 лица
повече.

В община Пазарджик безработните лица към юли 2012 г. са 4231 лица (2480 жени и
1751 мъже), което е с 277 лица повече от показателя за същия период през 2011 г.
пол
професия

Юли.
10
Юли.
11
Юли.
12

безработни

жени

мъже

заявен
и СРМ

постъпили
на работа

с раб.
професия

без
Спец. кв-я

4330

2416

1914

217

226

1049

1159

2122

3954

2295

1659

143

185

902

1050

2002

4231

2480

1751

152

160

1000

1180

2051

По данни на Агенцията по заетостта, факторите, които оказват влияние върху
регистрираната безработица в страната през месеца, са следните:
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Продължава освобождаването на персонал от малки и средни фирми, поради
намаляване обема на работа в част от фирмите, предвид слабият ръст на
икономиката (ръст с 0.5% на БВП през Второто тримесечие спрямо Първото
тримесечие на 2012г.).
Входящият поток в бюрата по труда от новорегистрирани безработни се
увеличава. Регистрират се лица, които години наред не са ползвали услугите на
бюрата по труда, с цел да бъдат включени по схеми на ОП “РЧР”, предимно в
“Развитие”, “Ново начало – от образование към заетост” и “Подкрепа на
предприемчивите Българи - Компонент 1”. Информационните кампании по
схемите на ОП „РЧР”, особено за възможностите за заетост и обучение на
младежите чрез схемата „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване
на възможност за стаж”, другите схеми на ОП „РЧР и програмите и мерките с
целева група – младежи оказват влияние за по-големия брой на регистрациите в
бюрата по труда през месеца.
Най- голям дял сред новорегистрираните безработни по икономически сектори
са лицата от сектор „Услуги” -36.4%. делът на регистрираните от сектор
„Индустрия” е 18.3%, а от „Аграрния сектор” са 2.5%

В групите в неравностойно положение на пазара на труда се наблюдава следната
динамика:
 Безработни младежи до 29 години.
Безработните младежи са 835 лица или 19.7% от всичките регистрирани безработни в
Пазарджик, което е почти равен на средния за страната дял , който е 20.6 %. Делът им
през 2011 г. е нарастнал в сравнение с с този през 2010г. ,като е бил 17.1% ( 677 лица).
 Безработнни лица над 50 години
Над средния за сраната показател представлява делът на безработните лица над 50 г. в
община Пазарджик – 38.4% от общо регистрираните или 1621 лица. Към юли 2012г. в
национален мащаб тази рискова група представлява 35.7% от общо регистрираните
безработни.
 Продължително безработни лица
Групата на продължително безработните лица в община Пазарджик се за запазва като
постоянен дял от общо регистрираните безработни през 2010 и 2011г. – 29%. През юли
продължително безработните лица в България съставляват 32.9% от всички безработни.
 Безработни лица с трайни увреждания
Делът на хората с намалена трудоспособност в страната към юли 2012г. е 4.3% или
15 246 лица. В община Пазарджик този дял е 5.8% ( 246 лица). През 2011 г. този дял е
бил малко над 6%, а през 2010г. – 5.1%.
 Безработни лица без образование и/ или квалификация и специалност
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Регистрираните безработни с начално и по- ниско образование в България са 103 086
лица. Делът им е 28.9%, почти толкова е делът им в община Пазардижк – 28.2% или
1194 от регистрираните 4231 безработни към юли 2012г.
В професионалната структура на безработните най-многобройна е групата на лицата
без квалификация и специалност, която обхваща 2051 лица. Делът им намалява до 48%
през 2012г. ( 50.6% през 2011г.)
Икономическата криза пряко се отразява и върху заетостта в групите от найобразованите безработни лица, поради което проследяването на тяхната динамика през
последните три години е от особен интерес.
Безработните лица със средно и средно специално образование през юли 2012 г. в
община Пазарджик са 2014 лица 47.6% от общо регистрираните безработни. Техният
дял се увеличава в сравнение със същия период през 2011г., когато са съставлявали
43.6% от общо регистрираните безработни.
В образователната структура на безработните лица групата на безработните с висше
образование в общината надвишава средния дял за България от 11% към юли 2012 г. В
Пазарджик безработните висшисти съставляват 14.3% от регистрираните безработни.
2.2 Цели и политики на Община Пазарджик
Стратегически документи
Демографската политика в община Пазарджик е в унисон с прироритетите на следните
стратегически документи на национално ниво:
 Актуализирана национална стратегия за демографско развитие на
Република България (2012 – 2030г.)
Националната стратегия е основен документ, който формулира приоритетните
направления и задачи в областта на демографската политика, насочени към забавяне
темповете на намаляване броя на населението с тенденция за стабилизирането му в
дългосрочен план и осигуряване на високо качество на човешкия капитал, включително
хората с тяхното здравословно състояние, образованост, способности и умения.
Стратегията обхваща периода 2012– 2030г., в рамките на който могат да се отграничат
два основни под-периода. Първият под-период е до 2015г. като действията и
приоритетите ще бъдат насочени към доизграждане на основните елементи на
активната демографска политика: промяна и доразвитие на нормативната база,
създаване на нови, укрепване и координиране на съществуващи управленски структури
и изграждане на Национален институционален механизъм за действие, осигуряване на
финансиране и реформиране на социалните системи в съответствие с демографските
промени и тенденции, вкл.: образователна система, здравеопазване, системата за
социална подкрепа на семействата, децата и хората в риск, системата на пазара на
труда, пенсионната система и др. В оставащия период от 15 години до 2030г.
последователно ще бъдат въведени всички компоненти на активната демографска
политика, заложени в настоящата стратегия.
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 Национална стратегия за регионално развитие ( 2005 – 2015г.)
Националната стратегия за регионално развитие включва и доразвива положителните
практики на политиката за регионално развитие през последните години, като ги
приобщава към целите и приоритетите на Националния план за развитие. Тя отчита
действащите и нови цели на структурните и кохезионна политики на ЕС.
Тя дава стратегическите направления и равнища на регионалната политика и
представлява отправна точка за придобиване и разпределение на помощта от ЕС при
изпълнение на програмите, отнасящи се до регионалното развитие.
 Актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на
Южен централен район за планиране (2011- 2013г.)
Регионалния план за развитие на Южен централен район определя средносрочните
цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие. Приоритет
3: „Подобряване на социалната инфраструктура” обхваща дефинираните интервенции
в национална цел 1: „Достигане на 76% заетост сред населението на възраст 20-64 г. до
2020 г.” от Националната програма за реформи (2011-2015г.). Мерките, които се
прилагат за изпълнение на този приоритет ще способстват за достигане не само на
националната цел по заетостта, но и за изпълнение на национална цел 5 „Намаляване на
броя на живеещите в бедност с 260 хил. души”, заложена в Националната програма за
реформи в изпълнение на стратегия „Европа 2020”. Мерките, които са насочени към
постигане на целта за достигане на заетост от 76% до 2020 г. са за по-ефективно
използване на трудовия потенциал, и ще допринесат не само за повишаване на
равнищата на икономическа активност и заетост, но и за предотвратяване на
превръщането на нарасналата безработица в структурна. В дългосрочен план това ще
допринесе за реализиране на едни от най-важните приоритети в демографската
политика на страната, свързани с подобряване на качествените характеристики на
човешкия капитал, преодоляване на негативните последици от застаряването на
населението и създаване на равни възможности за всички.
2.3 Възможности за развитие (потенциал, тенденции, политики)
 По данни на НСИ от преброяването на населението от 2011 г. ромите остават
третата по големина етническа група в България. Като роми са се
самоопределили 325 343 души или 4.9% от българските граждани. Едва 50.2% от
икономически активните лица или 19.35% от всички роми над 15 години обаче
работят. В град Пазарджик процентът на живеещите роми е над средния за
страната. За групата е характерно ниското образование, неграмотност, ранно
отпадане от училище и естествено най-голяма безработица. Небходимо е да се
предприемат спешни и целенасочени действия за по-голямо обхващане на
ромите в програми за заетост, разработване на мерки заедно със синдикати и
работодатели, включително стимули за бизнеса при наемане на роми или дори
насърчаването на предприемачеството сред ромите.
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Необходимо е да се използват добрите практики от реализирани успешни
проекти за ромско включване от граждански организации и институции и да се
ползват като пример за целенасочена и активна работа на местно ниво.
Бъдещите проекти трябва да са с по-голяма продължителност и устойчивост на
резултатите.
Ромските общности са концентрирани най-вече в зоните Махалата, кв. Изток,
Поликлиниката и Център. Необходимо е да се проучат нуждите от
предоставянето на специализирани услуги за това население в тези зони като:
социални услуги, ограмотяване, превенция на изоставането на деца в
инситтуции, повишаване на здравната култура и др.
В зоните Гарата и кв. Казармата концентрирано живят голям относителен дял
хора в пенсионна възраст, което създава предпоставка за повишен риск от
социална изключеност и налага проучване на нуждите от развитие на наличните
услуги и предоставяне на нови социални услуги
Небходимо е нова общинска политика за стимулиране на раждаемостта и
приемане на програми , които да подпомагат родителите в отглеждането на
децата
В град Пазарджик се наблюдава голям процент на нискообразованите лица,
затова се налага да се развиват нови гъвкави форми за подобряване на
образователната структура чрез програми за ограмотяване в рискови групи,
пълно обхващане в образователната система на децата в предучилищна и помалка възраст от етническите групи, разработка на програми за превенция от
отпадане на училище, развитие на нови и разнообразни извънкласни и
извънучилищни форми и др.
От проведеното проучване сред жителите на град Пазарджик и специфичните
групи (безработни, младежи, роми) става ясно, че почти 90% от анкетираните
определят като основен проблем, пред който е изправен градът – безработицата.
Затова справянето с безработицата, логично, е най-важният приоритет, с който
управляващите в община Пазарджик би следвало да се заемат приоритетно.
Необходими са мерки за максимално използване на възможностите, които дават
схеми и операции по ОП за развиване на капацитета, мобилността и
адаптивността на работната сила чрез придоване на нови знания и умения.
Необходими са дейности за прилагане на разнообразни форми за насърчаване на
гъвкава заетост, насърчаване на териториалната мобилност, прилагане на
стимулиращи форми за работа на непълен работен ден
Необходимо е да се стимулират партгньорски проекти за придобиване на нова
квалификация, повишаване на квалификацията на работното място с цел
постигане на по- висока производителност, съответстваща на потребностите на
пазара на труда и повишаване на конкурентоспособността на местната
икономика
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Повишаване на икономическата активност и заетостта и намаляване на
безработицата чрез насърчаване на предприемачеството, създаването на малки и
микро предприятия и подпомагане на самонаемането
Създаване на нови работни места в сектора на социалната икономика
Идентифициране на неактивните лица и включването им в заетост чрез
предоставяне на услуги, съобразени с индивидуалните им потребности в това
число професионално обучение, чуждоезиково обучение, ориентиране,
информиране и консултиране.

3. Икономическо развитие и инвестиционна активност
3.1 Анализ на състоянието (описание, изводи/оценка на състоянието)
Анализът на някои от основните икономически показатели на Пазарджик, поставени в
контекст и сравнимост с тези на национално и регионално ниво дават информация за
мястото на града и региона в съпоставимост, така че да може да се направи адекватна
оценка за базовото състояние, осите на влияние и оцени реалния потенциал при
очертаване на бъдещите тенденции за развитие на града.
БДС и БВП
Анализът на данните за Брутната добавена стойност по основни икномически сектори
за периода 2004 – 2009 г. показва, че в сравнение с областите от Южен централен
район, от който Пазарджик е част и България като цяло, за област Пазарджик се запазва
положителна тенденция на ръст на БВП и БДС през целия анализиран период.

Източник: НСИ
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През целия анализилан период за ЮЦР БДС и БВПна област Пазарджик запазват второ
място след област Пловдив.
Един от основните показатели за равнище на икономическо развитие е БВП на глава
от населението, който косвено отчита и жизнения стандарт на населението в
изследвания регион. Както и при останалите показатели брутният вътрешен продукт на
глава от населението за област Пазарджик остава по-нисък от средния за страната и на
последно място след останалите области за 2004 и 2005 година, бележейки ръст през
2006 година и достигайки второ място за района след област Пловдив за 2006 и 2007
година. През 2009 година област Пазарджик остава на трето място след Пловдив и
Смолян по БВП на глава от населението.

Нетни приходи от продажби
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия по икономически
дейности в община Пазарджик
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От приложената графика може да се направи извод, че нетните приходи от продажби на
нефинансовите предприятия в Община Пазарджик показват колебания, като найвисокото ниво е от 1 531 318 хил.лв. през 2008 година, а най-ниски стойности
показателят е имал през 2007 година, когато нетните приходи са 1 379 076 хил.лв. След
спада от 2009 година към края на изследвания период приходите растат и през 2010
година достигат 1 505 469 хил.лв, доближавайки стойностите от 2008 г.
Очаквано общият спад през 2009 година се отразява най-силно в секторите на
преработвателната промишленост и търговията.
Интересна тенденция е нарастването на нетните приходи от продажби в общината в
секторите селско, горско и рибно стопанство; доставяне на води, канализационни
услуги, управление на отпадъци и възстановяване; хотелиерство и ресторантьорство,
операции с недвижими имоти; хуманно здравеопазване и социални дейности през
изследвания период от 2007 до 2010 година. Секторите строителство; административни
и спомагателни дейности; култура, спорт и развлечения показват тенденция към траен
спад.
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Източник ТСБ В.Търново
През 2010 година с най-високи стойности са нетните приходи от продажби от
дейностите търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети – 699 032 хил.лв.;
преработвателна промишленост – 432 027 хил.лв.; строителство – 99 585 хил.лв.
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Структура на заетостта
Структура на заетостта за община Пазарджик в сравнимост с регинално и национално
ниво.
Отраслова структура на заетостта за Р България и Община Пазарджик
Процентно
изменение на
Отраслови сектори по КИДзаетостта през
2008
2010 спрямо
2008
2009
2010
2009г.
Общ.
Общ.
Общ.
РБ
П
РБ
П
РБ
П
РБ
Общ.П
A Селско, горско и рибно
стопанство
2,66 5,31 2,81 2,92 4,62 -3,13 В Добивна промишленост
1,20 1,09 1,10 -5,89 C
Преработваща
22,4
22,2
промишленост
24,66 27,88 9
25,32 2
25,86 -7,85 -7,26
D
Производство
и
разпределение на електрическа
и топлинна енергия и на
газообразни горива
1,41 1,42 0,29 1,45 -4,93 E
Доставяне
на
води;канализационни
услуги,управление на отпадъци
и възстановяване
1,38 1,46 1,36 1,94 1,55 2,03 5,97 -4,77
F Строителство
25,2
9,79 8,02 8,88 7,58 7,11 6,71 8
-19,71
G
Търговия;
ремонт
на
17,1
17,6
автомобили и мотоциклети
16,09 16,78 1
19,88 8
20,47 -3,64 -6,53
Н Транспорт, складиране и
пощи
5,91 4,17 5,94 4,14 6,07 4,19 -4,79 -8,16
I
Хотелиерство
и
ресторантьорство
4,41 2,55 4,81 3,32 4,94 3,40 -4,13 -6,92
J Създаване и разпространение
на информация и творчески
продукти; далекосъобщения
2,43 0,98 2,63 1,11 2,80 0,85 -0,89 -30,66
K
Финансови
и
застрахователни дейности
2,16 2,34 2,33 1,61 2,52 1,80 0,91 1,58
L Операции с недвижими 1,01 1,24 1,08 1,39 1,08 0,87 -7,00 -43,22
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имоти
M Професионални дейности и
научни изследвания
2,86
N
Административни
спомагателни дейности

1,15

3,10 1,54

3,15 1,65

2,98
6,76
7,36

4,42 2,70
5,38 6,83
6,92 7,21

4,26 2,32
5,22 6,12
7,32 7,69

-5,12
10,0
8
-9,59
-1,34

5,45 7,34
1,39 1,13
1,40 1,46

5,81 8,52
1,37 1,13
1,45 1,30

-0,64 5,34
-7,94 -9,04
-3,35 -19,04

и
4,22
5,25
6,95

O Държавно управление
P Образование
Q Хуманно здравеопазване и
социална работа
5,12 6,99
R Култура,спорт и развлечения 1,28 1,02
S Други дейности
1,23 1,22
Източник НСИ и собствени изчисления

-2,49

-21,84
-18,67
-3,18

През 2010 година спрямо 2009 година ръст в броя на заетите в община Пазарджик се
наблюдава само в секторите хуманно здравеопазване и социални дейности и финансови
и застрахователни дейности.
За наблюдавания пероид от 2007 до 2010 година се наблюдава спад в заетостта в почти
всички сектори в община Пазарджик. Това може да се обясни с общия спад на заетостта
в общината и в област Пазарджик.
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Структура на заетостта в сравнимост за Р България, Област Пазарджик и Община
Пазарджик за 2010 г. по основни икономически сектори – първичен, вторичен и
третичен.

Източник: НСИ
През 2010 година най-голям в Община Пазарджик е делът на заетите в
преработвателната промишленост – 25,86%, следван от търговия – 20,47%,
здравеопазване – 8,52% и образование – 7,68%.
Фирмите с чуждестранно участие отчетени на територията на община Пазарджик по
данни от НСИ към края на 2010 г. са 525.
Анализ на икономическите субекти и водещи отрасли в икономиката на град
Пазарджик
Основни икомномически отрасли
Целевият анализ на водещите стопански субекти, икономически сектори и под-отрасли,
които имат структуроопределящо значение за икономиката на гр. Пазарджик е
представен по най-актуални към момента данни за приходи от продажби и заети лица
за 2011 г. на регистрираните в Търговски регистър и реално активни икономически
субекти. Приложена е методика, съгласно която от регистрираните и съществуващи със
седалище и адрес на управление в гр. Пазарджик 7045 фирми са отделени реално
упражняващите стопанска дейност 1551 фирми. Не са взети предвид микрофирми,
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които не са декларирали нетни приходи от продажби през последните години, които в
по-голямата си част оперират в сектор търговия и чието влияние е възприето за
несъществено за целите на анализа, в рамките на допустимата статистическа грешка.
Възприетият метод на целеви анализ също така отчита само структурата на заетите в
реалния нефинансов сектор на икономиката, т.е. в следващите графики не се представят
заетите в обществения сектор. Структурата на заетостта в обществения и частния
сектор на ниво община е представена в част „Демографски параметри и политики на
човешките ресурси“.
На графиката е представено разпределение на действащите стопански субекти в града
според големината на фирмите, съгласно критериите за малки и средни предприятия:

Източник: Търговски регистър
Подобно на тенденциите в национален и европейски мащаб най-голям е броят на
малките и микро предприятията - общо 95% от всички стопански субекти. Седем са
големите фирми, в които са заети около 19% от работещите и около 14% от общите
приходи от продажби. Това са Многопрофилна болница за активно лечение-гр.
Пазарджик, Ирели ООД, Дуропак Тракия АД, Елхим-Искра АД, МИО ООД, Крис АД,
Екотерра ЕООД.
32% от заетите са ангажирани в 59 средни фирми (с персонал между 50 и 250 души),
чиито дял е 27% от приходите от продажби.
Микро и малките фирми формират около 49% от заетите и 59% от приходите от
продажби.
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Основни икономически отрасли в гр. Пазарджик според приходите от продажби и
заетите лица

Източник: Търговски регистър
Водещ отрасъл е преработвателната промишленост с 25% дял от приходите, следван от
търговията на едро 23%, търговия на дребно 18% и строителството – 8%.
По отношение на заетите в икономиката на града, най-голям брой работни места
генерират активните фирми от преработвателната промишленост - 29% от заетите,
търговията на дребно - 15% и строителството - 11%.
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Източник: Търговски регистър
В обобщение в следващата графика е представено групиране по три признака – брой
заети в отрасъла, приход, акумулиран от отрасъла и брой фирми в дадения отрасъл.
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Търговия на дребно
Услуги
Преработвателна промишленост
Търговия на едро
Строителство
Транспорт
Ресторантьорство
Търговско посредничество
Хуманна медицина
Недвижими имоти наеми, посреднически сделки
Селско стопанство
Други

Източник: Търговски регистър
Налага се изводът, че отрасъл преработвателна промишленост е най-големият
източник на приходи, също така в този сектор са заети най-голям брой служители, но
по брой на фирмите секторът е на трето място след търговия на дребно и услуги.
Интересно е да се отбележи позицията на отрасъл търговия на едро, която застава на
второ място по генерирани нетни приходи от продажби, отрасълът е на пето място по
брой заети и на четвърто място по брой на фирмите, което говори за висока
ефективност.
Структура на секторите от преработвателната промишленост
Тъй като преработвателна промишленост е тази, която генерира реална добавена
стойност и има потенциал за растеж и с цел извеждане на структуро-определящите
икономически сектори, по-нататък в анализа е разгледано разпределението на фирмите
на база нетни приходи от продажби и заети лица по водещи под-отрасли.
По показателя нетни приходи от продажби най-висок е делът на фирмите занимаващи
се с производството на хартия, картон – 29%, следвани от фирмите от хранително-
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вкусова промишленост – 25%, дървопреработваща и мебелна промишленост – 12%,
метолообработване – 8%, шивашка промишлеонст – 4%, машиностроене – 4%.

Водещи под-отрасли по показател нетни приходи от продажби, източник ТР
По отношение на заетите лица, водещо място заема хранително – вкусовата
промишленост – 24%, следвана от сектор дървопреработваща имебелна – 22%,
шивашка - 15%, производство на хартия, картон – 10%, металообработване – 9%.
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Водещи под-отрасли по показател заети лица, източник ТР
Видно от представените графики структурата на промишлеността в град Пазарджик се
определя основно от следните отрасли и подотрасли:
Хранително
–
вкусова
промишленост:
водещ
под-отрасъл
от
преработвателната промишленост на града, чието развитие е обусловено от
наличието на суровинна база, пазари, работна ръка, транспортни връзки.
Данните показват сравнително добра производителност на труда в отрасъла (повисоки приходи на единица зает в сравнение с други отрасли).
В отрасъла оперират около 23% от фирмите в преработвателната промишленост –
микро, малки, средни и големи предприятия, на които се падат 25% от приходите от
нетните приходи от продажби и 24% от заетите в промишлеността.
Водещи в подотрасъла са МИО ООД, Марица Олио АД, Ековита ООД, Гаро ЕООД,
Евромес ООД, Алесис България ЕООД, Хлебмаш Комерс 95 АД, ЕТ „ЗОРНИЦА –
Илия Радев” (РЕТ бутилки)
Секторът е представен от:
месодобив и месопреработване;
преработка на плодове и зеленчуци;
мелничарска промишленост
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маслодобивна промишленост за производство на слънчогледово олио и
слънчогледов шрот
 Дървопреработвателна промишленост: Тази дейност в Пазарджик се
реализира от микро, малки, средни и големи дървопреработващи
предприятия.Те произвеждат предимно мебели, дървесина, дограма, дървесновлакнести плоскости.
В отрасъла са заети 22% от заетите в промишлеността и 14% от фирмите генерират
12% от нетните приходи от продажби. Подотрасълът на се харектеризира с висока
производителност.
По-големите фирми представени тук са Ирели ООД, Николетти АД, Благой Ангелов –
Колорадо ЕТ, Бял Бор Проект ООД (сглобяеми къщи) и др.
 Производство на хартия и картон: сред водещите отрасли за града, който е на
първо място по отношение на нетни приходи от продажби – 29%. В подотрасъла
работят 10% от заетите в промишлеността и 3% от фирмите.
Подотрасълът се характеризира с най-високата производителност на труда като
приходите на единица зает надвишават средната стойност за общината близо 3 пъти.
Основна роля в този сектор има Дуропак Тракия АД, която формира 98% от приходите
от тази дейност и която осигурява от 96% заетостта в подотрасъла.
Приходи
на
Брой
Заети
Приходи единица зает
Хранително-вкусова
45
1261
73418
58,2220
Металообработване
32
439
23580
53,7130
Други производства
29
693
50477
72,8384
Дървопреработваща и мебелна
28
1163
37105
31,9046
Шивашка
25
764
11122
14,5576
Машиностроене
11
167
10526
63,0299
Текстилна
6
146
2959
20,2671
Хартия, картон
6
531
88296
166,2825
Изделия за строителството
5
31
1035
33,3871
Медицински инструменти
2
2
9
4,5000
Обувна
2
8
41
5,1250
Преработка отпадъци
2
19
1271
66,8947
Електроника
1
1
5
5,0000
Кожарска
1
1
1
1,0000
Общо за ПП
195
5226
299845 57,3756
 Машиностроене и металообработване
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Сегашната отраслова структура на машиностроенето в гр. Пазарджик е резултат от
развитието му през последните 3 десетилетия. През този период се развиват редица
нови производства /електрониката и др./, които бързо се превръщат във водещи
подотрасли. Днес основната част от продукцията на машиностроенето в Пазарджик се
дава от инвестиционното машиностроене и електрониката. За тези подотрасли
съществува и значително по-стабилна суровинна база в България /цветната
металургия/. Редица производства на машиностроенето запазват до голяма степен част
от външните си пазари.
В отрасъла машиностроене се включват следните подотрасли: металообработване,
транспортно машиностроене, електронно и електротехническо машиностроене,
инвестиционно машиностроене, строително машиностроене, селскостопанско
машиностроене.
Транспортното машиностроене обхваща производството на електро- и мотокари,
кораби, ж.п. вагони, трамваи, автомобили, двигатели с вътрешно горене,
електротелфери, кранове. Производството на подемно-транспортни машини
/мостови, козлови, конзолни кранове и кранови колички/ се развива в Пазарджик от 60те години от „Подемстроймаш 1” ЕООД (правоприемник на ЗСТ „Стоян Попов”), а
през последните години чрез „ИТМ Продукт” ЕООД гр. Пазарджик се намира и на
картата на производителите на мото- и електрокари.
В подотрасъл автомобилостроене Пазарджик също има своите предстваители чрез
„Магнетик Медия Аутоматив” ООД, произвеждащ различни компоненти от ходовата
част от автомобила, и „Драгор 96” ООД, произвеждащ хидравличната система за
спойлерите на ПОРШЕ.
Електротехническо и електронно машиностроене. Към подотрасъла се отнасят
производствата на битови електроуреди, електродвигатели, акумулатори, кабели,
телефонни апарати, генератори, силови трансформатори, компютри, съобщителна
техника и др.
В Пазарджик е застъпено производството на акумулатори като основният предсавител
е един от най-големите производители на стартерни и тягови батерии в България
„Елхим Искра” АД.
Инвестиционно машиностроене.
Към подотрасъла се отнася производството на машини и оборудване за промишлените
отрасли. Могат да се разграничат 3 групи производства:
1/. производство на машини и съоръжения за отраслите от тежката индустрия, с
изключение на машиностроенето;
2/. производство на машини и съоръжения за отраслите на машиностроенето металорежещи машини, ковашко-пресово оборудване, инструменти.
Основни производители, локализирани в Пазарджик са „Раис” ООД, производство и
рециклиране на металорежещи и металообработващи машини с ЦПУ, „Металика”
ООД, производство на дървообработващи машини, ЗММ Металик, от 60-те години
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производител на металорежещи машини, универсални и CNC стругове, колонни
бормашини, бързи радиално пробивни машини, CNC фрези вертикални обработващи
центри, „Магнетик Медиа Механикс” ООД, механична обработка на алуминиеви и
стоманени детайли, производство на инструментална екипировка, разнообразни
инструменти за подови покрития, всички видове високачествени галванични покрития.
3/. производство на машини и оборудване за леката индустрия /лека и хранителна
промишленост/.

„Сам Кинти” ООД – машини за хранително-вкусовата промишленост

„Хлебмаш” ООД – машини за хлебопроизводство и сладкарска индустрия

„Климатет” ООД – производство на камерни и тунелни сушилни за всички
видове дървесина с пълна автоматизация на сушилния процес, сушилни камери от
алуминиева конструкция, с терилизиращи камери за европалети с пълна автоматизация
и печатно устройство отговарящи на изискванията на Стандарт 15, мобилни /
преносими / сушилни камери, пропарващи /парилни/ камери, сушилни камери за трици,
сушилни камери за билки и плодове, парни и водогрейни котли на твърдо гориво и
котелни инсталации, отоплителни инсталации за промишлени помещения, хотели,
оранжерии, осеви вентилатори по индивидуален проект, радиатори по индивидуален
проект, автоматизация за сушилни камери, датчици, влагомери

„Е5” ООД – производство на отоплителни, вентилационни и климатични
инсталации

„ФАЙ Сервиз” ЕООД – производство на отоплителни, климатични и
вентилационни ситеми; производство на хладилни ветрини, линии за бързо хранене и
др.

„Несто 2000” ООД – линии за хранително – вкусовата промишленост;
нестандартно оборудване;
 Металообработване
Към подотрасъла се отнасят производствата на метални изделия и отливки с различно
предназначение: радиатори, болтове, гайки, винтове, пирони, печки за твърдо и течно
гориво, нитове, инструменти, битова арматура /разходомери, водомери, батерии/,
метални съдове, кревати, метални конструкции, стоманени въжета и др. Основни
представители на сектора са:

"Лейтс" ЕООД - висококачествени металообработващи услуги с клиенти от
България, Чехия, Германия, Италия

„Металика” ООД – метални конструкции и изделия от метал

„Проектометал” ЕООД – метални конструкции и изделия от метал

„Магнетик Медиа Механикс” ООД - механична обработка на алуминиеви и
стоманени детайли

ЗММ „Металик”
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Шивашка промишленост: секторът е представен предимно от микро, малки и
средни фирми. В подоотрасъла работи една голяма фирма Крис АД,
производител на мъжки ризи и дамски блузи, като над 90% от продукцията й се
изнася.

Основен дял в селскостопанския сектор има растениевъдството – 66% от фирмите,
занимаващи се със селско стопанство развиват дейности по отглеждане на зърнени и
фуражни, технически култури, трайни насаждения и овощарство, зеленчуци. 90% от
заетостта в селското стопанство е съсредоточена в отглеждането на тези култури и
растениевъдството допринася за формиране на 70% от приходите в селскостопанския
сектор. Растениевъдството е с най-ниска производителност на труда. С най-високи
стойности на показателя приходи на единица зает е птицевъдството, което има 20% дял
в нетните приходи от продажби и 3% в заетостта в сектора.
Инвестиции, инвестиционна активност и реализирани дейности
Предприемачеството е един от основните фактори за постигане на икономически
растеж и заетост в контекста на европейската и национална политика и по-конкретно
в Европейската стратегия „Европа 2020”.
Разходите за придобиване на ДМА са показател, който дава информация за
инвестиционната дейност на стопанските субекти.
Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв)
2007
2008
2009
2010
България
27446562 29424189 21274280 16218269
Област Пазарджик 321029
352712
305520
263158
Община Пазарджик 165728
134223
92918
90356
Източник НСИ
Разходите за придобиване на ДМА през 2010 спрямо 2009 година в страната, в област
Пазарджик и в община Пазарджик показват спад като намалението за страната е от
близо 24%, за областта е близо 14%, а най-малък е спадът в община Пазарджик –
2,76%.
Разходите за ДМА в община Пазарджик в сравнение с област Пазарджик
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Източник: НСИ
Разходите за дълготрайни материални активи в община Пазарджик през 2010 година
са 90356 хил.лв. Спадът спрямо 2009 година е близо 3%.
През 2010 година най-високи са разходите за ДМА в промишлеността – около 30% от
общите разходи по отрасли.
Преките чуждестранните инвестиции в община Пазарджик с натрупване към 2010 г.
са на обща стойност 81436,9 хил. евро.
Размер на чуждестранните преки инвестиции в община Пазарджик към 31.12.2012г.
Отчетени фирми с чуждестранно участие в общината 525 фирми.
Размер на чуждестранните преки инвестиции в община Пазарджик към
31.12.2010г. (в хил. евро)
Източник: НСИ
№

Икономическа дейност

Общ размер на преките
чуждестранни инвестиции
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Селско, горско и рибно стопанство
Преработваща промишленост
Доставян ена води; канализационни услуги,
управление на отпадъци и възстановяване
4
Строителство
5
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
6
Транспорт, складиране и пощи
7
Хотелиерство и ресторантьорство
8
Операции с недвижими имоти
9
Професионални дейности и научни изследвания
10
Административни и спомагателни дейности
Общо за Община Пазарджик:
*… - конфиденциални данни
1
2
3

към 31.12.2010 г.
(в хил. евро)
3 636,30
64 361,90
…
1 886,20
5 562,60
2 010,20
…
2 588,80
324,90
145,80
81 436,90

От приложената таблица може да се изведе заключение, че най-големи инвестиции в
община Пазарджик са направени в сектор преработваща промишленост (79% от общите
инвестии в общината), следван от търговия (6.8%) и селско стопанство (4.5%).
Търговия и услуги
Търговските обекти са частна собственост и са в добро физическо състояние, постоянно
обновявани и допълвани като разнообразие от дейности. Град Пазарджик е известен
като град на услугите, което предпоага задоволеността на жителите и посетителите му
по отношение на търговските дейности и услугите. Обектите са пръснати равномерно
на територията на града, като най-голямо, по обясними причини, е струпването в
централната градска част. Повечето големи вериги супермаркети и магазини за
техника, представени на национално ниво, имат обекти (някои и повече от един) в град
Пазарджик.
3.2 Цели и политики на община Пазарджик
В Общинският план за развитие на Община Пазарджик за периода 2007 – 2013 г.
икономиката е изведена като основен приоритет: „Постигане на динамична
конкурентноспособна общинска икономика, основана на знанието”. В процесът на
работа, през последните няколко години са се наложили основно дейности, засягащи
опазването на околната среда и инфраструктурата на общината като основополагащи в
процеса на устойчиво развитие и създаване на благоприятни условия за привличаве на
инвестиции и разрастване на бизнеса на територията на града и региона. Микро и
малките предприятия съставляват 95% от икономическите субекти в общината.
Ускоряването на процесите на развитие предполагат използване на специализиран
56

EВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/036 „Устойчиво
интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие”

финансов инструментариум чрез държавна политика за стимулиране на
предприятиятията, както и мащабни дейности в партньорство между местната власт и
нестопанския сектор за насърчаване развитието на определени отрасли.
Големите предприятия на територията на общината са структуроопределящите, които
реализират основния дял от приходите и осигуряват най-многото работни места.
Малките предприятия от своя страна могат да допринесат за растежа на икономиката
като цяло, но им липсва достатъчно капацитет за това. Анализът показва, че основният
потенциал за развитие е в областта на преработващата индустия – хранително-вкусова
индустрия (месодобив и месопреработване; преработка на плодове и зеленчуци;
мелничарска промишленост; маслодобивна промишленост за производство на
слънчогледово олио и слънчогледов шрот), дървопреработвателна промишленост и
третичен сектор – сферата на услугите. Развитието на хранително-вкусовата
промишленост в град Пазарджик е в пряка зависимост с територията на общината,
където успешно се развива земеделие, захранващо с основна суровина предприятията в
града.
Основният стратегически документ за устойчиво развитие на общината следва да бъде
обвързан със стратегия за инвастиционно стимулиране и наред с инициативите от
страна на бизнеса да бъдат реализирани конкретни мерки, съвместни проекти и
публично-частни партньорства, които да стимулират икономически растеж и да
допринесат за общата визия на региона. Добре работещата икономика гарантира високи
доходи и различен стандарт на живот с осигурена заетост и конкурентоспособна
реализация.
3.3 Възможности за развитие (потенциал, тенденции, политики)
Наличието на природни и демографски ресурси и даденостите на региона предполагат
развитие на хранително-вкусова и дървопраработвателна промишленост, туризъм,
услуги итранспортни и логистични дейности. Благоприятното местоположение на града
и транспортните връзки с националната и регионалната транспортна инфраструктура
подпомагат превоза на товари и пътници и обосновават наличие на икономически и
инфраструктурен потенциал. Геостратегическото положение и близостта до
трансевропейските коридори улесняват достъпа до европейските градове и
благоприятстват инвестиционните ресурси при целенасочено въздействие от страна на
ръководството на общината и маркетинг на дестинацията. Негативното отражение на
световната финансова и икономическа криза на малките фирми, които ангажират 49%
от заетите и формират 59% от приходите от продажби в общината следва да бъде
подпомогнато с последователна политика за устойчиво развитие
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4. Социална сфера с акцент върху предоставянето на социални услуги и проблеми
на маргинални социални групи
4.1 Анализ на състоянието (описание, изводи/оценка на състоянието)
4.1.1 Образование
Предучилищно образование
На територията на града има 11 детски заведения на общинска издръжка с 2357 деца в
яслени, целодневни и полудневни групи.
Брой деца и персонал в детските заведения за учебната 2011/ 2012 г.
Брой деца
Учебно заведение
ЦДГ „Върбица”
107
ОДЗ №6 „ЮРИЙ 239
ГАГАРИН”
ОДЗ №5 „Снежанка” 214
ЦДГ №3 „Пролет”
117
ЦДГ „Дъга”
180
ЦДГ „Зорница”
193
ОДЗ №9 „Калина 377
Малина”
ОДЗ
„Валентина 224
Терешкова”
ОДЗ „Слънчо”
283
ОДЗ №1 „Здравец” 300
ЦДГ „Радост”
123
Източник : Община - Пазарджик

Брой
педагогически
персонал
9
15.5

Брой
непедаготически
персонал
8

15.5
9
13.5
15.5
22.5

17.5
8
12.5
14.5

15.5
15.5
20.5
9

17.5

25.5
15.5
22.5
23.5
8.5

В системата на детските заведения в общината са заети общо 296 бр., като
педагогическия персонал е 123 бр., а непедагогическия – 173.5 бр.
В две детски заведения – ЦДГ „Върбица” и ЦДГ „Зорница” се обучават и възпитават
деца основно от ромската етническа общност. В седмична детска градина „Радост”
ромските деца се обучават интегрирано. За поетапното решаване на проблемите на
интеграция на ромското население Общинската образователна програма предвижда
постепенното насочване на децата от ромски произход към приемни детски заведения и
училища.
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По оценка, направена от общински екперти, състоянието на материалната база е добро
в 6 от учебните заведения: ОЗД «Юрий Гагарин», ОЗД «Калина Малина», ЦДГ «Дъга»,
ЦДГ «Радост», ДГ «Пролет» и ОЗД «Здравец».
Спешна нужда от ремонтни дейности и подновяване на материалната база се нуждае
ЦДГ «Върбица», а в кв. Полицейско училище има необходимост от изграждане на
детска градина.
Основно и средно образование
Брой
педагогически
персонал
14

Брой
непедаготически
персонал

32
15
19
23

9
4.5
5.5
7

ОУ „Хр. Смирненски” 163
ОУ „Христо Ботев”
272
ОУ „Стефан Захариев” 159
ОУ
„Проф.
Ив. 667
Батаклиев”
ОУ „Св. Кл. Охридски” 507
ОУ
„ЛЮБЕН 241
КАРАВЕЛОВ”

14.5
25
16.5
42

6
7
6

39.5
21.5

14.5

СОУ „Г. Бенковски”
761
СОУ „Георги Брегов”
576
СОУ „Димитър Гачев” 817
СОУ „Д-р П.Берон”
559
МГ „К.Величков”
721
Гимназия „Аксаков”
284
Прогимназия „Св. св. 304
Кирил и Методий”

75
54
50
43
56
21.5
23.5

27.5
13
14.5
14
11.5
7

Учебни заведения към
учебната 2011/2012г.

Брой деца

НУ
„Никола 192
Фурнаджиев”
НУ „Г.С.Раковски”
512
НУ „Васил Друмев”
178
НУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 239
НУ „Отец Паисий”
337

4.5

11.5

7

10
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ЕГ „Б.БРЕХТ”

1062

74

17.5

ПГСА
ПГ по облекло
ПГ по ПТ
ПГХХТ
ПГ МЕТ
ПГСС „Царица Йоанна”
ПГИМ

444
185
134
310
549
452
911

51
16
16
29
49.5
28
59

17
8
7
11
17.5
25
17

32

11

ПУИ „Иван Вазов”
110
Източник : Община - Пазарджик

В училищата на гр. Пазарджик се обучават 11 646 ученици от подготвителен до ХІІ
клас.
По мнението на общински експерти, персоналът, който обслужва училищата в града е
достатъчен и с добра подготовка. Непедагогическият персонал представлява 24,6% от
педагогическия.
Помощно училище «Иван Вазов»
Училището е открито е през 1950 като училище за бавноразвиващи се ученици.
Училището се превръща в окръжен методически център за обучение на деца с умствени
недостатъци. Първият випуск от завършили основно образование в училището е от 10
д. (1957/1958). От 1958 до 2008 в училището получават основно образование 785
ученици. През 1990 училището се трансформира в Дом за деца и юноши с умствена
недостатъчност (ДДЮУН). Учениците са 184 - от тях 88 са в начален курс и 96 - в
горен. През 1992 става Дом - основно помощно училище (ДОПУ) и преминава на пряко
финансиране от МОН. През 1999 се откриват две професионални паралелки по
цветарство и готварство. Преобразува се в Помощно училище интернат „Иван Вазов"
(2000г.). Същата година има 147 ученици, от тях 80 в горен курс. От 1998 училището
поддържа дългогодишни партньорски отношения с Германския червен кръст. Броят на
учениците през учебната 2011/2012 е 110.
НУ „Никола Фурнаджиев”
Училището е открито през 1981г. Броят на учениците през учебната 2011/2012 е 192.
Сградата, в която е настанено училището, е строена (1889-1890г). Със съдействието на
училищното настоятелство през 1982г. се извършва генерален ремонт на всички
помещения на учебното заведение. След 2006г. материалната база се подобрява
съществено, обзаведен е компютърен кабинет. Сградата е газифицирана през 2008г.
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НУ "Отец Паисий"
Открито е през 1929 г. В училището започват обучение ученици от началния курс,
разпределени в 3 паралелки, и една детска група. До 1945/1946г. броят на учениците не
надхвърля 200. От 1948г. училището преминава на двусменно обучение, въпреки това
не може да побере подлежащите на задължително обучение ученици от района. През
1960/1961г. е изграден още един етаж на училищната сграда и е построен физкултурен
салон. В периода (1971-1976г.) училището е закрито, т.к. сградата му е предоставена на
новооткритата Немска езикова гимназия. През 1976 се открива отново. През 1998 г. са
разкрити са паралелки с чуждоезиково обучение /английски език/. През учебната 2011/
2012г. в училището се обучават 337 деца.
Училището работи по проекти с неправителствени организации, които повишават
качеството на образованието.
Учебното заведение работи съвместно с Център за социална рехабилитация и
интеграция на лица в неравностойно социално положение
НУ "Васил Левски»
Създадено през 1863. Наричано е Петковско училище, защото се намира в района на
Петковския квартал. В периода 1982-1987 г. броят на учениците се движи от 398 до
270. През 2011/2012 учениците са 239.
В НУ «Г. С.Раковски» се обучават 512 ученици от първи до четвърти клас, основно от
ромски произход.
Приемът на ученици е по вид паралелка: непрофилирана и полуинтернатна група.
НУ „Васил Друмев"
Училището е открито през 1929 г. с 4 начални класа. Сградата, строена през 19281929г., е едноетажна, с 6 стаи, от които. 5 учебни и 1 учителска. След 1950г. броя на
учениците в квартала се увеличава и достига 350. Поради това през 1962 започва
изграждането на втори етаж на училището. Строежът е завършен през февруари 1963 и
училището преминава на едносменен режим на работа. През 1973г. училището е
закрито. От учебната 1984/1985 възстановява дейността си като начално училище с 8
паралелки и 1 група ПДГ. Работи по проект: „Стъпка по стъпка" (1998) по програма
„Родителско участие в образованието" към фондация „Католически служби за помощ"
(2002), което обогатява дейността и материалната му база. Броят на учениците през
учебната 2011/2012 е 178.
ОУ „Стефан Захариев"
Учебното заведение е открито през 1847 г. с около 70 ученици. С него се слага
началото на второто светско училище в Пазарджик. През 1850г. учениците са 100
момчета и 35 момичета. През 1971г. става ОУ с по 12 паралелки начален и среден курс.
Към учебната 2011/ 2012г. в училището се обучават 159 ученици.
От 1960/1961г. учениците започват да учат в новопостроената двуетажна сграда на
училището, която съществува до днес. През 1986 започва строителство на нова
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училищна сграда в непосредствена близост до съществуващата. Поради липса на
средства, остава незавършена. През 2007 е разрушена.
В периода 2005-2007г., в резултат на участие на училището в програмите „Красива
България" и „ФАР', учебното заведение е изцяло обновено.
ОУ „Проф. Ив. Батаклиев”
Към учебната 2011/ 2012г. в училището се обучават 667 ученици . Знанията си
учениците разширяват и обогатяват в часовете по СИП- български език и математика.
Тези, които обичат музиката, намират възможност за изява, участвайки във ВИГ „
Вега” . За учениците от І клас е осигурено целодневно обучение. За учениците от
начален етап е осигурено обучение по религия в ЗИП. През повече от вековното си
съществуване училището търпи няколко пренаименования и преобразования поради
промените в образователната система и политика в страната. Сега училището е
общинско, а сградата е обявена за паметник на културата. Тя е обновена, всички
кабинети са обзаведени с нови маси и бюра, бели дъски, съвременен интериор.
Оборудвани са две компютърни зали, интернет, два физкултурни салона, работилница
и лекарски кабинет. Разполага с два мултимедийни проектора. Единият- подарен от
Министерството на образованието и науката, а другият- от училищното настоятелство,
уникално по отношение на състав и функции. В него членуват над 50% от родителите.
ОУ „Св.Климент Охридски"
Училището е създадено през 1909 като Татарпазарджишка мъжка прогимназия „Св.
Климент".В нея за учебната 1909/1910 се отделят 525 ученици от прогимназиалните
класове на Мъжката гимназия „Ив. С. Аксаков". През учебната 1918/1919 г. броят на
учениците достига 630, разпределени в 14 паралелки. Учителите са 18. От 1977 Първа
прогимназия „Климент Охридски" се пренася в сградата на новопостроеното училище
на ул. „Васил Левски" и получава статут на ОУ. От 1981 прераства в ЕСПУ с 3
паралелки IX клас и става базово училище на МНП по внедряване на новото учебно
съдържане и организация на УВП в ЕСПУ. Във връзка с преструктуриране мрежата на
учебните заведения в общината, от 1983/1984 става отново ОУ. През 1997 започва
ранно чуждоезиково обучение по френски език в една паралелка, от следващата година
и по английски език. През учебната 2011/2012 броят на учениците е 507. Училището
издава „Училищен вестник.
ОУ "Христо Смирненски е най- старото училище в гр. Пазарджик..Открито е през
1823 г. в двора на църквата "Света Богородица" от епископ Дионисий със собствени
средства. Началото на неговата история е свързана с появата и развитието на
българската просвета през Възраждането в Пазарджик. Училището е уникално с това,
че е започнало своето съществуване чрез дарения и тази традиция продължава и до
днес.През 1942 г.. с дарението на д-р Никола Ламбрев се построява голямата сграда на
прогимназията. През 2005 г. в двора на училището е открит паметник на първия патрон
на училището Никофор Попконстнтинов - построен с дарения от училищното
настоятелство, колектива на училището и граждани. Материално техническата база е
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добра, през 2005г. е извършен основен ремонт и поставена на алуминиева дограма;
оборудвана е модерна училищна библиотека с читалня, обзаведен е кабинет по
изобразително изкуство, нов компютърен кабинет. Към учебната 2011/ 2012г. в
училището се обучават 163 деца.
ОУ „Христо Ботев"
Училището се създава през 1970 г., за да поеме учениците от новоизградения комплекс
„Марица" и жилищните сгради в тази част на града.
Учебните занятия започват с 12 паралелки в средния курс и 6 - в началния. През
1986/1987 г. учениците са 938. През 2011/2012 учениците са 272. Училището е пионер в
разработването на проекти и участието в различни програми. През 2001 започна да
работи по Българо-британска програма за издигане авторитета на полицията и
превенция на детската престъпност; 2002 г.- по проект „Първи стъпки равен старт" с
МТСП; 2005 г. - проект към програма „Превенция и контрол на ХИВ (СПИН.
ОУ „Любен Каравелов”
Основано е през 1964 като Шеста народна прогимназия. През 1971г. започва дейността
си в нова четириетажна сграда, построена в кв. „Запад" с ученици от I до VIII клас.
През учебната 2011/2012 учениците са 241.
От 2002 г. в ОУ „Л. Каравелов” в гр. Пазарджик стартира програма за интегрирано
обучение на деца със специфични образователни потребности. За материалното
обезпечаване на тяхното обучение от 2004 г. започна привеждането на материалната
база в съответствие с изискванията за достъпна среда.
СОУ „Д-Р Петър Берон»
Създаването на училището е пряко свързано с работа на Проблемна група по
образованието (ПГО) към БАН, която разработва и експериментира принципно нова
система на обучение под научното ръководство на акад. Благовест Сендов.
През 1984/1985, във връзка с осигуряването на условия за продължаване на
експеримента във втория цикъл (1-3 клас на прогимназията), е създадено VIII ОУ
(експериментално) с 258 деца в 12 паралелки и 28 учители. В основата му са учителите
и учениците от НУ „В. Левски", работили по експеримента от 1981. На
новосъздаденото училище е предоставена училищната сграда на ул. „Неофит Бозвели"
№29, ползвана дотогава от ПИДУ „Вела Пеева". Поради спецификата на работата,
училището е известно сред гражданството като „Сендовското". От 1987/1988 е открит и
IV клас от гимназиалния (III) цикъл по експеримента и училището прераства в ЕСПУ.
Учениците, завършили III ст. по експеримента, имат възможност да продължават
обучението си в двегодишен колеж за подготовка на мениджъри (IV цикъл). При
неговото завършване учениците получават диплом за завършено средно образование и
удостоверение за квалификация по професията „Организатор на фирмен мениджмънт и
маркетинг". През 1992 експериментът на ПГО се прекратява. Училището става СОУ и
се преименува в ,Д-р Петър Берон". Общият брой на учениците е 635, паралелки - 25,
учители - 46 . Училището е интегрирано с Уилдън колеж в Лондон и обучението се
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осъществява по негови програми (1991/1992г.). Учениците, завършили успешно ХII
клас, получават диплома за фирмен мениджмънт и маркетинг, съгласно изисквания на
МОН, и сертификат от английската страна. От 2002/2003г. МОН преустановява приема
в профилирани паралелки. Две години по-късно в IX клас започва прием на 2
паралелки в технологичен профил по „Стопански мениджмънт" и „Туризъм". Тези
профили се запазват и през следващите учебни години. През 2011/2012 в училището се
обучават 559 ученици. Училището разполага с 24 класни стаи, от които 10 кабинета, и
физкултурен салон. През 1993 едната сграда на училището е предоставена на
новоизградения Българо-германски образователен център. В резултат на спечелени
проекти училището има: фитнес зала и открита спортна площадка с изкуствена тревна
настилка, спортна площадка за лека атлетика и игрище за бадминтон.
СОУ„Димитър Гачев"
Училището е открито през 1987г. като ЕСПУ „Димитър Гачев" в новопостроена сграда
в непосредствена близост до жк.„Ябълките".Първата учебна г. в него са записани 769
ученици (1-8 клас) от районите на ОУ „Кл. Охридски", НУ „В.Левски" и НУ„Г. С.
Раковски". Паралелките са 28, от тях 6 в I клас. Назначени са 53-ма учители със средна
възраст 35 г. От 1988/1989 в него се приемат ученици в IX клас и за първи път в област
Пазарджик се разкриват 2 паралелки с ранно чуждоезиково обучение от I клас (руски
език). Училището участва в експеримента на МОН за въвеждане на икономически
знания в рамките на свободно избираема подготовка по общообразователните предмети
(1993/1994г.). От учебната 1995/1996 г. се включва с една паралелка в експеримента на
Научноизследователския национален център по образование и наука на МОНТ за
подготовка на среден мениджър с прием от 8 клас . След прекратяване на
експеримента, от 1999/2000 в училището започва обучение по професията
„Организатор на среден и дребен бизнес". От 2002/2003г. МОН преустановява приема
на професионални паралелки в средните общообразователни училища. В гимназиалния
курс се разкриват 2 паралелки технологичен профил: „Туризъм" и „Стопански
мениджмънт" (2003/2004г.). През 2011/2012 учениците са 817.
През 1993г. училището, става член на Националната мрежа „Училища, утвърждаващи
здраве". Работи съвместно с Корпуса на мира от 2000 г.. Побратимено е с XXV
гимназия от град Ставропол. Разполага с най-големия учебен корпус в града, 45 класни
стаи и кабинети, включително 4 компютърни зали, библиотека, училищен стол.
Единственото в област Пазарджик, което има самостоятелна театрална сцена и салон с
250 места. Училището разполага и със спортен комплекс, построен през 199 г., състоящ
се от 2 физкултурни салона, тенис зала, плувен басейн, 3 баскетболни, 2 волейболни и
2 хандбални игрища.
СОУ „Георги Брегов"
Училището е наследник на откритото през 1864г. взаимно училище към църкавата „Св.
Архангел" в махала „Чиксалън ". През 1974/1975 г. става първото ЕСПУ от I до XI клас
на територията на община Пазарджик. В него се учат 1 300 ученици. От 1984г. в
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гимназиалния курс се откриват първите и единствени в област Пазарджик профилирани
паралелки по изобразително изкуство. От учебната 1989/1990 г.
се откриват
профилите „Музика" и „Хореография". В училището са изградени музикални
формации: Народен хор и оркестър „Яна" , Камерен хор на девойките „Цвета",
Фолклорна група „Омана", Мъжка фолклорна група „Арамии" .Те участват в
национални и международни фестивали и конкурси в Италия, Гърция, Франция,
Турция, Русия и са носители на златни и ребърни отличия.
От 2003/2004 г. в училището се приемат ученици и в профил „Природоматематически", а от следващата година и в профил „Хуманитарен". През учебната
20011/2012 учениците са 576.
СОУ „Георги Бенковски"
Открито е през 1972 като средно спортно училище. През първата учебна г. има 100
ученици в 4 паралелки V-VII клас, в 3 спорта - плуване, борба и лека атлетика.
Учителите са 16, от тях 5-има са преподавателите по спортна подготовка и са на щат
към БСФС. До 1978 приемът е по 100 ученици, а от следващата, поради недостатъчната
материална база - по 75. През 1980 са застъпени 8 вида спорт. Разкрит е прием по
волейбол, спортна гимнастика, вдигане на тежести, борба, модерен петобой,
художествена гимнастика. Учениците са 586 в 26 паралелки V-XI клас. Учителите са 46
по общообразователна подготовка, 34 по спортна и 10 възпитатели. От 1983/1984
започва прием и на масови паралелки, става ЕСПУ спортен профил. През 1987 в
училището има 1 289 ученици в 49 паралелки, от тях спортни - 27 с 600 ученици, а
останалите са масови. В тях работят: 84 учители и възпитатели (8 с II ПКС), 39
преподаватели по спортна подготовка (13 майстори на спорта). През 1990/1991 приемът
на ученици в спортните паралелки е намален два пъти, треньорите остават наполовина.
От 1993 е обявен нулев държавен прием в спортните паралелки, училището става
Средно общообразователно, финансирано от Общината. От 1997/1998 започва прием на
ученици в горния курс по технологично направление „Обществено хранене" и
„Административно обслужване". В началния курс са разкрити 2 паралелки с разширено
изучаване на спортни дисциплини, изгражда се ученически спортен клуб. От 1999/2000
започва да се развива като СОУ с природо-математически профил. През учебната 2011/
2012 г. чениците са 761.
Първоначално училището се помещава в новопостроената сграда на Помощно училище
„Иван Вазов" на ул. „Ст. Караджа", където ползва класни стаи, общежитие и столова. С
увеличаване броят на учениците от 1977 ползва и сградата на НУ „В. Левски". През
1982 се премества в собствена сграда, която ползва и днес. Учебният корпус има 28
клас-ни стаи, лекционна зала, физкултурен салон, общежитие с 260 легла, столова за
хранене на 150 ученици. Постепенно се изгражда богата спортна база: футболен
стадион с лекоатлетическа писта, 2 тренировъчни футболни игрища, игрища за
волейбол и баскетбол, тенис база с 4 корта. Притежава възстановителна база в м.
Юндола, с 80 легла.
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Гимназия „Аксаков”
Учебното заведение е открито през 1845 г. като Главно четвъртокласно училище по
руски образец.През 1990/91 г. с решение на МНП училището става средно
общообразователно училище с профилиране на хуманитарните науки - литература,
история, философия, западни езици. От учебната 1992/93 /ДВбр. 31 от 1992
г./училището се преименува в гимназия, Иван Сергеевич Аксаков".
През учебната 2011/2012 г. учениците са 284.
Прогимназия « Св. Св. Кирил и Методий» е прогимназия с общинско финансиране.
Учебните смени са две. Приемът на ученици е по вид паралелка: непрофилирана,
професионална - производство на фасонирани материали, професионална - шивачество,
професионална - шлосерство и полуинтернатна група.
Прогимназията близо 60 години обучава ученици от квартал Изток в гр. Пазарджик.
Училището разполага с работилница по шивачество, шлосерство и дърводелство. През
учебната 2011 / 2012г. там се учат 304 ученици от 5 до 9 клас.
МГ „Константин Величков"
Учебното заведение е наследник на Девическа гимназия „К. Величков". На основание
Заповед №Д-4 от 27 май 1971 на МНП Втора политехническа гимназия се
трансформира в Математическа. За учебната 1971/1972 е проведен първият конкурсен
изпит за подбор на кандидатите за 2 математически и 2 физико-математически
паралелки за VIII и IX клас. Приети са 110 ученици за VIII и 117 за IX клас. През
2000/2001 броят на всички ученици в гимназията е 780, разпределени в 30 паралелки.
Обучението в Математическа гимназия е с продължителност 5 години. При
дипломирането си учениците получават и документ за компютърна грамотност. През
учебната 2011/ 2012г. в училището се 725 ученици в 29 паралелки по следните
профили:
1. Информатика, математика, английски език
2. Математика, информатика, английски език
3. Математика, география, немски език
4. Биология, химия, английски език
5. Информатика, география, немски език
6. Информационни технологии, география, немски език
7. Информационни технологии, математика, английски език
В гимназията има разнообразна ученическа дейност. Съществуват редица клубове:
„Дебати", „Млад еколог", „Здраве", „Астроклуб", „Медия и реклама". През май 2007
Малък училищен театър представя пиесата „Любовен сън" на Международния
фестивал на училищните театри в Сан Ремо, където получава приз за най-добър дебют.
Гимназията участва в международни проекти по програма „Коменски" — „Нашата
квадратна миля" (2006-2008) и „Културна мозайка на Европа - минало, настояще,
бъдеще". През 2006/2007 работи по проект, финансиран от Глобалния фонд за борба
срещу СПИН, туберкулоза и малария - „Познанието - ваксина срещу СПИН".

66

EВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/036 „Устойчиво
интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие”

Езикова гимназия „Брехтолт Брехт”
Учебното заведение се открива през 1971/1972 г. като самостоятелна гимназия с
преподаване на немски език. Ежегодно до 1982г. в нея се приемат по 100 ученици за
изучаване на немски език. От 1983/1984 се приемат по една паралелка за изучаване на
английски и френски език. Към учебната 2011/ 2012г. в училището се обучават 1062
ученици. За 40 години гимназията има 34 випуска с общо 5 104 зрелостници, от които
близо 90% са с висше образование. Много от тях завършват ВУЗ в Москва, Ленинград,
Берлин, Лайпциг, Дрезден, Рощок, Пасау. Увеличава се броят на продължаващите
образованието си в САЩ, Англия, Китай, Франция.
Гимназията развива многообразна извънкласна дейност. Хорът на девойките е
многократен първенец на републикански фестивали. Изграден е клуб по
интернационална дружба „Бертолт Брехт", към който работят 21 кръжока и творчески
групи. Училищните отбори по баскетбол и волейбол са многократни първенци в
общински и областни състезания. От 1998 ЕГ е асоциирана към ЮНЕСКО. От 2008 е
част от Училища партньори по целия свят.
Гимназията разполага с 42 учебни помещения, библиотека, физкултурен салон и
спортни площадки. Има училищен стол с 450 места. Библиотеката съдържа 20 950 т. на
6 езика. Благодарение на дарения, направени от посолствата на Германия,
Великобритания и Франция, притежава много ценни справочници, енциклопедии,
аудио и видеокасети. Читателската зала е с 20 места.
Професионална гимназия по икономика и мениджмънт
Открива се през 1962г. във връзка с нарасналата потребност от специалисти със средно
икономическо образование в Пазарджишки окръг. Приети са 148 ученици от VIII клас в
3 паралелки по специалностите: „Икономика и отчетност на търговията и финанси",
„Икономика, планиране и отчетност на селското стопанство" и „Търговия и отчетност в
търговията". През учебната 1972/ 1973 г. броят на учениците достига 955. Обучението
се провежда на 3 смени. За да се осигурят по-бързо всички отрасли в окр. с
квалифицирани икономически кадри, от 1964-1965 в техникума започва обучение на
кадри без откъсване от производството. Най-напред се въвежда вечерно обучение, от
1968-1969 и задочно. В периода 1970-1978 г. броят на учениците в тези форми на
обучение е около 394. Училището е определено за базово по практическото внедряване
на новите учебни планове и през 1982-1983, във връзка с изграждане модела на новото
ЕСПУ, в него започва прием на ученици в IX клас, наред с тези в I курс на техникума.
От 1988/1989г. приемът на ученици е само от VIII клас в техникум и СПТУ. След1989
се увеличава се приемът в паралелките с 5-годишен срок на обучение и разширено
изучаване на западен език по специалностите „Икономика, управление и финанси на
търговията" и „Стопански мениджмънт", въвеждат се нови специалности: „Банково,
застрахователно и осигурително дело", „Икономика, управление и финансиране на
кооперациите" с 4-год. срок на обучение. През 1992 ИТ „Г. Стефанов" се преименува в
Техникум по икономика. През учебната 1997/1998 стартира експериментален българо-
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датски проект за задочно обучение на завършили средно образование по специалността
„Икономика и маркетинг" с 2,5 г. срок на обучение. Завършилите получават дипломи и
сертификати от МОН и Кралство Дания. От 2004-2005 се въвеждат нови специалности
с прием след VII клас и интензивно изучаване на чужди езици - „Икономика и
мениджмънт", „Банково дело", „Счетоводна отчетност", „Митническа и данъчна
администрация", „Икономическа информатика", и след завършен 8 клас - „Счетоводна
отчетност" и „Бизнес администрация". От 2003 става Професионална гимназия по
икономика и мениджмънт. През учебната 2011/2012г. в ПГИМ се обучават над 911
учиници. Учителите са 59, по-голямата част от тях с ПКС. За учебната 2012/ 2013 г.
ръководството на гимназията е предприела мерки за прием по нова професия –
«Търговски представител».
Чрез участие в различни проекти в училището са създадени условия за провеждане на
качествен учебно-възпитателен процес. С проект по програма на ФАР - „Учене през
целия живот", е извършен ремонт на училищната сграда и са изградени 3 учебнотренировъчни кабинета. Доставени са 65 нови компютри .
ПГ по химически и хранителни технологии
Гимназията е открита през 1968 г. като Средно професионално-техническо училище по
целулозно-хартиена промишленост към Министерство на горите и горската
промишленост. Целта е да се задоволят нуждите от квалифицирани кадри в целулознохартиената промишленост на територията на Пазарджишка и Пловдивска област. В
първите години се приемат ученици в три специалности: „Апаратчик в целулознохартиената промишленост", „Шлосер-монтьор по поддържане на машини и съоръжения
в целулозно-хартиената промишленост", „Електромонтьор на промишлени
предприятия. През 1975г. училището става СПТУ по химическа промишленост и се
разширява спектърът от изучавани професии: „Оператор в преработката на каучук и
пластмаси", „Автоматизация на производството" и др. През 1983/1984г. е открита
първата паралелка на обучение по специалността „Технология на целулозата и
химическите влакна" и квалификация „техник-технолог", две години по-късно започва
обучение и по специалността „Технология на каучука и пластмасите". Училището
получава статут на Техникум по целулозно-хартиена промишленост през 1988г. След
1990г. намалява приемът по професиите, свързани с производството на каучук, хартия
и целулоза. Започва обучение по професиите „Лаборант", „Оператор в ХВП",
„Технология на опазване на околната среда", „Химични технологии" и др. Към
учебната 2011/ 2012г. в училището се обучават 310 ученици. За учебната 2012/ 2013 г.
ръководството на гимназията е предприела мерки за прием по нова професия –
«Организатор на туризма и свободното време».
Професионална гимназия по промишлени технологии
Гимназията е открита през 1964 г. като Професионално-техническо училище по
металообработване. През 1968 в индустриалната зона е завършена нова сграда с 23
кабинета. През 1997 г. училището се преименува в СПТУ по промишлени технологии,
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а през 2003 г. - в Професионална гимназия па промишлени технологии. Още със
създаването си училището е ориентирано към обучение и възпитание на ученици,
подготвени да се реализират пълноценно в промишлеността, по-специално в
машиностроенето и металообработването. Такива са и първите специалности –
стругари, фрезисти, шлосери, леяри, заварчици. Учениците намират реализация в
големите заводи на Пазарджик – „Методи Шаторов”, „Металик”, „Стоян Попов” и др.
С динамичните промени в обществото и икономиката през последните години в
гимназията се въвеждат нови специалности: компютърна техника и технологии,
компютърни мрежи, хладилна и климатична техника, електромонтьори , прилагат се
интерактивни методи и техники за преподаване, въведена е вътрешна система за
оценяване, осъществени са контакти с фирми, където ,учениците да стажуват.
Материалната база на училището е добра. Основно ремонтирани са основни части от
учебното заведение, подменени са масите, столовете, черните дъски са заменени с бели.
Функционират два компютърни кабинета и три компютърни лаборатории. Поставена е
нова ПВЦ дограма на три етажа. За опазване живота и здравето на децата е монтирана
система за видеонаблюдение на двора и коридорите на училището.
Професионална гимназия по механотехника
Училището се открива се през 1960г. като Техникум по механотехника (ТМТ).
Настанен е в новопостроена сграда на бул. „Руски" №2. Приемът е 175 ученици (5
паралелки) в 3 специалности: „Технология на машиностроенето студена
обработка", „Технология на машиностроенето - топла обработка", „Електрическо
обзавеждане на промишлените предприятия". През 1983/1984 е разкрит УПК с
едногодишен срок на обучение с прием след X клас по широкопрофилната специалност
„Монтьор на електрически уредби и мрежи". През 1984/1985 се откриват нови
специалности, свързани с промишлената електроника и работа с машини с ЦПУ. От
учебната 1989/1990 започва прием на ученици след VII клас с интензивно изучаване на
западен език в специалностите: „Технолог-програмист на машини и системи с ЦПУ",
„Автомобили и кари" (1990/1991г.), „Радиотехника и телевизия" (1991/1992г.). През
1999 са създадени две нови работилници - по „Електронна техника" и за ММ с ЦПУ.
От 2003 ТМТ се преименува в Професионална гимназия по механоелектротехника.
Броя на учениците през учебната 2011/2012г. е 549. За учебната 2012/ 2013 г. разкрива
прием по нова професия – «Техник на комуникационни системи».
През юни 2004 г. е открито първото в страната Ученическо звукозаписно радиостудио
„Технотоп" със средства по програма „МАТРА".
Гимназията има богата спортна дейност, добри състави за художествена самодейност и
духова музика.
Професионална гимназия по облекло
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Учебното заведение е наследник на едно от първите професионални училища в
града - Девическото практическо занаятчийско училище „Трудолюбие", открито
1911г. От 1970г. става Средно професионално-техническо училище (СПТУ) по
текстил,а от 1994г. се преобразува в СПТУ по текстил и облекло. През 1999 получава
статут на техникум по облекло, а от 2003 г. става Професионална гимназия по облекло .
Професиите, изучавани в училището, са свързани с леката промомишленост и услугите.
През периода 1962-1977г. има прием по специалността „Обществено хранене" за
подготовка на помощник-готвачи. От 1990г. започва обучение по специалностите
„Техника и технология на облеклото", „Технология на тъкачеството" и „Моделиране и
конструиране на облеклото". След закриване на текстилните предприятия в града и
региона, се преустановява обучението по специалностите, свързани с текстилното
производство. През 2002 за първи път се открива паралелка по професията „Бръснарфризьор", (единствена в област Пазарджик). От 2007 г. започва обучение по професията
„Ресторантьор". Средният брой на учениците в периода 1985-1995г. е около 385. Найголям брой ученици има през 1994/1995г. - 529 в 22 паралелки. През 2011/2012
учениците са 185.
Учебното заведение разполага с 2 основни сгради. Едната се намира на ул. „Отец
Паисий" 10, построена през 1938г., и с дарение през 1952г. сградата е преустроена за
пансион. През 1958г. се надстроява и се обзавеждат и първите работилници за
производствена дейност. През 1992/1993г. е завършена реконструкцията на сградата и
обзавеждането й като учебно-производствен корпус. Понастоящем в нея са
разположени шивашки работилници, 2 фризьорски ателиета.
Другата сграда се намира на ул. „Граф Игнатиев" №3а (бивше НУ „Д. Петков").
Учебното заведение е настанено в нея през 1951г.. През 1964-1965г. зданието е
надстроено, обновено и модернизирано. Тази сграда и сега е основният корпус на
учебното заведение. В нея се намират класни стаи, 2 компютърни кабинета, кабинет по
кетъринг, библиотека, канцеларии.
За учебната 2012/ 2013 г. ръководството на гимназията е предприела мерки за прием по
нова професия – «Маникюрист-педикюрист».
Професионална гимназия по строителство и архитектура
Учебното заведение е открито през 1959 г. През април 1967 година тържествено се
открива новото училище-красива триетажна сграда, столова, физкултурен салон, парк.
През учебната 1971-1972 г. училището прераства в СПТУ, като първоначално се
открива една паралелка, подготвяща кадри със средно образование по специалност
“Електромонтьор на силнотокови и слаботокови електрически инсталации в сгради”, а
през следващата година се откриват още две паралелки по специалностите: “Мозайки,
облицовки и настилки” и “Монтьор на водопровод и канализация”. През 1991-92
година се открива специалност “Строителство и архитектура” , през 1996-97 година“Строителство и архитектура с интензивно изучаване на немски език”.
Учебната 2000-2001 година започва с нова специалност “Водно строителство” с 5-
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годишен срок на обучение, изучавана в училището за първи път.
През май 2003 година със заповед на Министъра на образованието и науката
училището променя статута си и става Професионална гимназия по строителство и
архитектура. През учебната 2005-2006 година е открита специалността “Сухо
строителство” с 4-годишен срок на обучение. Учебната 2007-2008 година започва с
поредната нова специалност “Дограма и стъклопоставяне”, а през следващата година се
въвежда специалността “Геодезия”.
В училището се провеждат редица състезания и конкурси, част от които са традиция за
учениците: природоматематеческо – “Сблъсък за една минута” и по професионална
подготовка – “Да измерим Земята” и “Най-добър млад строител”.
Стратегията за развитието на ПГСА е свързана с адаптиране на съществуващите
образователни програми по отношение на динамично променящите се строителни
технологии, покриването на европейските и световните стандарти за развитие и
модернизиране на професионалното образование и повишаване на квалификацията на
специалистите по професионално образование в строителството.
ПГСА има опит в реализирането на проекти по национални и международни програми,
в т.ч.: BG051PO001 – 3.3.03 „Училищни и студентски практики” по ОП „Развитие на
човешките ресурси”; Квалификационно обучение на безработни лица към МТСП, ДБТ
– Пазарджик и др. ; проект 2010-1-BG-LEO001-03359 по програма “Учене през целия
живот”, секторна програма “Леонардо да Винчи”, категория на дейността “Мобилност”
–“Европейска строителна практика чрез компютърните технологии”
Професионална гимназия по селско стопанство "Царица Йоанна"
Училището е създадено е през 1898г. като Низше практическо училище, първо по рода
си в страната. С въвеждането на повсеместната механизация в селското стопанство
през 1977/1978 г., става Техникум по механизация на селското стопанство. От 1998г. е
Техникум по селско стопанство, а от 2003 г. - Професионална гимназия по селско
стопанство „Царица Йоанна". През последните години училището разширява
номенклатурата от професии, по които осъществява прием и обучение на ученици.
Откриват се нови специалности, разширява се диапазонът на степените на
професионална квалификация. През 2011/2012 в гимназията се обучават в дневна и
самостоятелна форма 452 специалисти по 6 професии: „Техник на селскостопанска
техника", „Икономист", „Лозаро-винар", „Монтьор на селскостопанска техника
техника", „Организатор на туристическа агентска дейност", „Фермер". През учебната
година 2012/2013 г. в гимназията се открива нова професия – «Агроеколог».
Училището работи по редица международни програми и проекти. Определено е от
МОН (1998) като пилотно за разработване на проекти по Програма ФАР, отнасящи се
до професионалното развитие на учителите по професионална подготовка и
усъвършенстване професионалното образование и обучение. Включено е в мрежата на
селскостопанските училища на ЕС.
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Материално-техническата база на гимназията включва: 80 хектара, обработваема земя;
машинно-тракторен парк, който дава възможност за механизирани селскостопански
дейности; три учебни корпуса общо с 30 кабинета, библиотека, заседателна зала, актова
зала, енотека, общежитие, учебни работилници и учебно-опитно земеделско
стопанство, в което са застъпени: овощарство, лозарство, зеленчукопроизводство и
цветарство; ферми за млечни крави, елитни коне, кокошки носачки, прасета за
угояване.
Обединеният детски комплекс създава добри възможности за осмисляне на
свободното време на децата и учениците. Чрез сформираните към него около 60 групи
се дава възможност за удовлетворяване на техните потребности в сферата на науката
/математика, информатика и български език и литература/, изкуството /музика,
изобразително и танцово изкуство, театър/, приложната дейност, спортни дейности
/художествена гимнастика, шах/ и др. С изявите си през годините са известни и извън
границите на страната ни Танцов състав “Детство”, Ансамбълът за народна музика,
Детския хор “Маестро Г. Атанасов”, Мажоретния състав. В Детския комплекс работят
7.5 щатни педагози и 3.5 обслужващи лица.
Разпределение на учебните заведения в град Пазарджик по зони

Зона
Устрем
Чиксалън
Вароша
Гарата
Изток
Казармата
Младост
Ставропол
Ябълките
Запад
К-с МарицаБолницата
Новата махала

Предучилищн
о образование

Основно
и
средно
образование

√

√

√

√

√
√
√
√
√

√
√
√
√

Помощни
звена

Професионално
обучение

√

√
√

√
√
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Петковски
квартал
ПЗ Запад
Поликлиникат
а
Полицейското
училище
Център
Махалата
Широк център
– Запад
Широк център
– Юг
Широк център
- Североизток
ПЗ Изток
Парк
„Стадиона”
Парк
„Острова”
Промишлена
зона
ПЗ Югоизток

√
√
√

√
√

√

√
√
√

√
√

√

4.1.2 Здравеопазване
Болници, болници за долекуване и рехабилитация, бърза и неотложна помощ
По данни на НСИ, към 31 .12.2010 г. болничните заведения на територията на област
Пазарджик са общо 13, леглова осигуреност 1927, в това число многопрофилни
болници 9 с 1517 легла, специализираните болници са 4 с 410 легла. Цифрите посочват,
че по тези данни област Пазарджик се нарежда на второ място, след област Пловдив в
Южен централен район.
 Многопрофилна болница за активно лечение Пазарджик АД адрес: ул. Болнична
15
Пазарджишката болница е наследница на създадената преди 125 години болница в
града. “МБАЛ-Пазаржик” АД е областна болница, обслужва регион от 314 440 души и
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осигурява своевременна и висококачествена медицинска помощ, както и непрекъснат
лечебен процес. В болницата работят 726 души, от 164 висш медицински персонал с
една или няколко специалности, специалисти по здравни грижи 323 и обслужващ
персонал 275.Болницата разполага с 22 клинични отделения с разкрити 556 легла, 60 от
които интензивни. От 2001 г. болницата има сключен договор с НЗОК по 87 клинични
пътеки и 23 ВСД. С помощта на Италиански, Немски и Швейцарски Червен кръст
основно са ремонтирани и обновени Операционен блок, Родилно отделение,
Микропедиатрия. С доставка на модерна и висококачествена апаратура се дава
прецизна диагностика на заболяванията.
 Многопрофилна болница за активно лечение „Здраве“ ООД
 Многопрофилна болница за активно лечение „Хигия“ ООД
В болницата функционират: отделение по хирургия със сектори по съдова хирургия,
лицево-челюстна хирургия, детска хирургия; клиника по естетично-пластична
хирургия; отделение по урология; отделение по анестезиология и интензивно лечение;
отделение по детски болести; АГ отделение с родилен сектор и неонатология;
патологична бременност и гинекология; кардиологично отделение с интензивен сектор;
сектор по интервенционална /ивазивна/ кардиология.
Болницата е оборудвана със съвременна апаратура за интервенции и катетеризационна
зала за интервенционална кардиология.
Средногодишно капацитетът на болницата е 7 500 преминали пациенти. Болницата е
получила акредитационна оценка „отлична“ от Министерството на здравеопазването.
През 2009 година болница „Хигия“ е сертифицирана по ISO 9001:2000 за управление на
качествени медицински и спомагателни структури и базови възможности за обучение
на студенти.
 Многопрофилна болница „Ескулап“ ООД
Болничното заведение е със специализация в областта на хирургията. През 2009 година
е официално открито новоизграденото крило на болницата. Строителните дейности са
на стойност близо 3,5 млн. лв, а оборудването, което е доставено от Германия, е за 1,5
млн. лв.Новото болнично крило е на шест етажа, като с изграждането му лечебното
заведение се разширява на двойно по-голяма площ и в момента заема 4 хиляди и 200
кв.м застроена площ. На първия етаж са разположени кабинетите на
общопрактикуващите лекари, а на втория са специалистите. Следващите два етажа са за
болничните отделения, а на последните два етажа са ситуирани операционните зали със
сектор за интензивна реанимация и активно лечение. В момента болницата разполага с
6 отделения с общо 73 легла.
 Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина“АД
Болнична помощ в направленията: хирургия, гинекология, вътрешни болести,
физиотерапия и рехабилитация.
 Държавна психиатрична болница – Пазарджик
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Областен диспансер за пневмофтизиатрични заболявания със стационар /
ОДПФЗС/ Пазарджик ЕООД
Работи се по следните направления: хронична обструктивна белодробна болест - остра
екзацербация; бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст;
бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп при лица над 18 годишна възраст;
гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18
години; бронхоскопски процедури - диагностични и терапевтични, при заболявания на
бронхо-белодробната система; декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност
при болести на дихателната система при лица над 18 години
 Център за спешна медицинска помощ Пазарджик
Осъществява дейността си на територията на област Пазарджик.
Лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи
По данни на Регионална здравна инспекция – Пазарджик, към 30 юни 2012 година на
територията на общината са регистрирани:
Медицински центрове – 3;
Дентални центрове – 1;
Диагностично-консултативни центрове -3;
Лаборатории – 29;
Хосписи – 1
В град Пазарджик:
 Медицински центрове
√ Медицински Център”ВИВА” ЕООД
Центърът е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ.
Дейността му се състои в предлагане на широк спектър достъпни,своевременни и
качествени диагностични,лечебни и рехабилитационни услуги на потребителите на
извънболнична специализирана медицинска помощ.
√ Озономедика - Д-р Светломир Петров
Извършва хирургични и неврохирургични прегледи и консултации.
Кабинетът разполага с модерна техника за озонотерапия и хидроколонтерапия.
√ Медицински център „Св Екатерина“ ООД
Дентални центрове
√ Стоматологичен център 1 ЕООД
 Медицински лаборатории
√ Германско- българска медикодиагонстична лаборатория ЗИНВЕСТ-К
Извършва всички видове лабораторни изследвания. Редките изследвания се изработват
в Германия. Лабораторията е част от най-голямата европейска лабораторна верига
Зинлаб Сървисес. Има договор с НЗОК. Акредитирана е от МЗ с отлична оценка
√ Диагностично консултативен център 1 Пазарджик ЕООД
√ Диагностично-консултативен център"ЕСКУЛАП-ЦИТОМЕД"-ООД
√ Диагностично-консултативен център "ХИГИЯ ДКЦ"ООД
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 Индивидуални и групови лекарски практики
По данни на Регионалната здравна инспекция – Пазарджик към 30 юни 2012 година в
община Пазарджик са регистрирани индивидуални лекарски практики 69, дентални
практики – 118, групови лекарски практики – 7 и дентални групови практики – 5.
Регистрирани амбулатории – индивидуални лекарски практики – 87, дентални практики
– 4; групови практики – 8 и групови дентални 9.
 Детски ясли
ОДЗ „Валентина Терешкова
ОДЗ „Здравец“
ОДЗ „Калина Малина“
ОДЗ „Слънчо“
ОДЗ „Снежанка“
ОДЗ „Юрий Гагарин“ –
 Детски млечни кухни
- Детска млечна „Макарон“ – 3 пункта на различни места в града
- Детска млечна кухня “Мечо Пух” – 4 пункта на различни места в града
 Аптеки

Аптека Дар

Лек – Иван Кацаров ЕТ

Нова ООД

Ескулап -БГ- Фармация ООД

Мултифарма - Л.Минева ЕТ

Ана Арнаудова ЕТ

Албена Пингова -99 ЕТ

Ира - Фармет

Аптека Хигия

Аптека Борис Ляков ЕТ

Илм ООД

Билгет ООД

Ими -М.Кацарова

Аптека Анжела

Ян - 80 Е-Е.Манолова ЕТ

Аптека Ремедия

Юлия Киселова ЕТ

Здраве-М-М.Маринкова ЕТ

Здраве и красота ООД

Вир Фарма ЕООД

Медиа Нова ООД

Медиа - Ангел Янакиев ЕТ

Перпера ЕООД
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Аптека Медикус Комерс
Разпределение на услугите, свързани със здравеопазване по зони
Болниц
Медицин лаборато лекар ясли кухн
и
ски
рии
и
и
центрове
Зона
√
Устрем
√
√
Чиксалън
√
Вароша
Гарата
√
Изток
Казармата
Младост
√
Ставропол
√
Ябълките
√
√
√
Запад
√
√
√
√
√
√
К-с
МарицаБолницата
√
Новата
махала
Петковски
квартал
ПЗ Запад
√
√
√
√
√
Поликлин
иката
√
Полицейск
ото
училище
√
√
√
√
Център
Махалата
√
Широк
център –
Запад

аптек
и

Спешна
помощ

√
√
√

√

√

√

√
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Широк
център –
Юг
Широк
център
Североизто
к
ПЗ Изток
Парк
„Стадиона
”
Парк
„Острова”
Промишле
на зона
ПЗ
Югоизток

√

√

√

√

√

√

4.1.3 Култура
Театри
 Драматично-куклен театър „Константин Величков“
Театралното дело в града е с над 100-годишна традиция. Театърът претърпява периоди
на възход, има и години през които не функционира. През 1969 година театърът има
статут на държавен театър, открива се и сградата на днешния театър. През 1997 година
сградата е разрушена в резултат на пожар. През 1998 година е възстановена голямата
зала. През 2000 година са обединени Драматичен театър “К. Величков” и Куклен театър
“Светулка”в сегашния Драматично – куклен театър “Константин Величков”.
 Симфонично-оперетно дружество „Маестро Георги Атанасов“
Симфоничният оркестър – гр. Пазарджик е създаден през 1969 година. През своята
повече от 40 годишна история оркестърът изнася концертни турнета в Полша, Италия,
Гърция, Испания . Направени са записи в БНР и БНТ, издадени са и CD-та.
Дружеството е с общинско финансиране.
Музеи
 ● Регионален исторически музей – Пазарджик
Музеят е създаден през 1911 година. Първата експозиция е открита през 1924 година.
Целта на музея е да издирва, изучава, събира, съхранява, документира и популяризира
движимите културни ценности в целия обхват на културно-историческото наследство.
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Преминал през етапите на любителско дело на патриотично настроени българи,
утвърдил се като читалищен музей, развил се като държавен културен институт със
статут на околийски, окръжен и регионален, днес музеят заема значимо място в
националната музейна система.
Към музея функционират: библиотека, щанд за сувенири, кафене, фотолаборатория,
ателие за реставрации.
Проекти на музея:
√ Проект „Изследване на тракийската култура в Пазарджишкия регион“, стартирал през
2010 година, който се финансира от БАН, частни спонсори, Община – Пазарджик и от
бюджета на музея;
√ Изграждане на асансьор пред Агенцията за хора с увреждания на стойност 49 711 лв.
през 2010 г. Регионален исторически музей – Пазарджик представя проектно
предложение „Осигуряване на достъп на хора с увреждания в сградата на РИМ –
Пазарджик и ХГ „Станислав Доспевски“. Проектът включва изпълнение на два
компонента: демонтаж на старата и монтиране на нова алуминиева дограма на входната
врата с необходимите улеснения за хора с увреждания и доставка и монтаж на
вертикална платформа, модел „Сибес“, произведена в Швеция, която е с товаримост
400 кг. и побира едно лице в инвалидна количка с придружител.;
√ Програма за работа деца под наслов „През вековете ...”
Експозиции:
√ Археология - посетителите могат да видят разнообразни образци на материалната и
духовна култура на Пазарджик и региона: модел на жилище, антропоморфни и
зооморфни керамични съдове от неолита и халколита, богата идолна пластика, култови
предмети, антични, средновековни и западноевропейски монети, оръжия, накити и една
от най-богатите колекции на оброчни плочи на Тракийския конник;
√ Възраждане - представя Пазарджик и региона през епохата на Българското
възраждане и участието на населението в националноосвободителните борби и
Априлското въстание 1876 г. до Освобождението през 1878 г. Експозицията е изградена
от оригинали, представящи богатите колекции във фондовете на музея: оръжие,
монети, вещи на занаятчийските сдружения, старопечатни книги.;
√ Нова история - представени са важни за Пазарджик личности, част от органите за
местно самоуправление след Освобождението;
най- известните исторически и
архитектурни паметници в града в ново време - църквата "Св. Богородица" и Старата
поща; планове на града от началото на XX век, дело на видни пазарджишки архитекти;
традиционни занаяти, характерни за града- шивачество, въжарство, шапкарство,
кошничарство, тенекеджийство и др.; селското стопанство, което е представено с много
снимки, документи и оригинални материали, които дават представа за начина на
селскостопанското производство през миналия век.; училищното дело, като основен
проблем на обществото след Освобождението.;
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√ Етнографската експозиция към музея е представена в най-голямата сграда в града,
която е построена през 1850 година и е обявена за паметник на културата. Неин
собственик е бил Никола Христович, богат пазарджишки търговец. В експозицията е
представена традиционната народна култура в България;
√ Къща-музей "Константин Величков"
Сградата е обявена за архитектурно-художествен и исторически паметник на културата
от национално значение. В експозицията са възстановени интериорите в къщата.
Богатата фотодокументална част разкрива семейната среда и личността на Величков,
приноса му в българската история и култура, като видна възрожденска личност,
просветител, активен участник в национално-освободителните борби, политик и
държавник в следосвобожденска България, писател, преводач, художник. Музеят е едно
от утвърдените средища за културни прояви и чествания. Традиционните Величкови
дни заемат значимо място в културния календар на града.
√ Лапидариум на музея ( външен и вътрешен ) - хронологически са експонирани
находки, които не са включени във вътрешната музейна експозиция: статуи, пътни
колони, жертвеници, култови фигури от камък. Показани са и архитектурни елементи –
бази, капители, колони, архитрави;
√ Селищна могила Юнаците, с. Юнаците, Пазарджишко
 ● Къща-музей "Станислав Доспевски"
В тази къща е живял и творил Зафир Зограф с псевдоним Станислав Доспевски. Той е
един от създателите на светската живопис и реформатор на църковната живопис от
епохата на късното Българско възраждане. Къщата-музей "Станислав Доспевски" има
статут на архитектурно-художествен паметник с национално значение. Построена е
през 1864 година. Представлява типична цариградска къща, характерна за периода на
Възраждането.
Музеят е филиал на едноименната художествена галерия.
 Къща-музей "Георги Герасимов"
В експозицията е представено творчеството на художника Георги Герасимов, завещал
на съгражданите си 7474 свои творения. По-голямата част от тях се намират в
художествената галерия.
Музеят е филиал на художествената галерия.
Галерии
 Художествена галерия "Станислав Доспевски"
Галерията е основана през 1966 година. Тя носи името на Станислав Доспевски,
псевдонимът на Зафир Зограф (1823-1878), който е важен представител на
Самоковската художествена школа и един от най-значимите художници и иконописци
по време на Възраждането. В Художествената галерия в Пазарджик се намира неговият
шедьовър "Портрет на Доминика Ламбрева" (сестра му), който е наричан още
"Българската Мона Лиза". Експозицията в сградата представя българското
изобразително изкуство от края на миналия век до наши дни в пет изложбени зали. В
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нея се сърханяват около 740 творби на 200 автора в колекции "Портрет"; "Регионално
изкуство"; "Графика и рисунка"; "Април 1876"; "Величко Минеков"; "Златка Дъбова";
"Атанас Дудулов"; "Стоян Василев".
Филиали на галерията - къща-музей “Станислав Доспевски” и къща-музей “Георги
Герасимов”.
Библиотеки
 Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев“
Съвременният облик на библиотеката я очертава като значима институция с
образователни, културни и информационни функции. Тя е център за методическа и
краеведска дейност за общината и региона. Има архивни функции по отношение на
литературата за края.
Основните библиотечни процеси са автоматизирани. Изградена е локална мрежа с
достъп до Интернет. Обособени са компютърни читателски станции.
Огромен е масивът от създаваните бази данни, сред които от особена важност са
електронните каталози на книжните и некнижни носители на информация.
Библиотечният фонд надхвърля 282000 единици, като ежегодно се попълва с около
4000 нови документи– книги, периодични заглавия, аудио и видео носители, CD-ROM,
оригинални произведения на изкуството. Библиотечните материали основно се
закупуват, но не малък дял съставляват и даренията – от частни лица, читатели,
фондации, издателства.
На година библиотеката регистрира 8500 читатели, 92000 посещения и над 180000
заети единици.
Библиотеката разработва и успешно реализира проекти, които осигуряват
допълнителни финансови средства за развиването на дейности и услуги.
Библиотека “ Н. Фурнаджиев” е колективен член на "Българска библиотечноинформационна асоциация".
Читалища
 Читалище „Виделина“
Основано през 1862 г., първоначално читалището се намира в сградата на класното
училище. То е едно от първите читалища в страната. Негов кръстник е Станислав
Доспевски. Първите читалищни дейци са Константин Величков, Яков Матакиев, братя
Консулови, Никола Ръжанков, както и много други пазарджишки възрожденци и дейци
по време на Априлското въстание.
През 1870 г в читалището се полага началото на театъра в Пазарджик с
„Многострадалната Геновева". Година по-късно се открива и библиотеката и започва
набавянето на книжен фонд.
 Читалище: "Христо Ботев"
Читалището е създадено през 1897 г., носи името „Св. Св. Константин и Елена” и се
помещава в къща в двора на църквата със същото име. През 1964 г. е построена нова
самостоятелна сграда и читалището приема името „Христо Ботев”. Притежава богата
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библиотечна сбирка и развива богата дейност за музикалното обучение на децата от
града.
 Читалище „Никола Йонков Вапцаров“
 Читалище „Пробуда“
Партньорство на общинската администрация със свободни творчески
организации и сдружения
√ съвместен проект с Дружеството на писателите – издаване на вестник „Метафора“
√ връчване на награди на изложбите на Дружеството на художниците;
√ финансиране на Международен скулптурен симпозиум „Допирни точки“,
организиран от Представителството на СБХ
Ансамбъл „Пазарджик“
Създаден през 1962 година към читалище „Виделина”, ансамбълът извървява 50 години
на творчески търсения и постижения. Първата си дългосвиреща плоча ансамбълът
издава през 1987 година на 25-годишния си юбилей, когато е и удостоен с орден
„Кирил и Методий” – първа степен. През 1993 година ансамбълът поставя началото на
традиционните национални празници на професионалното фолклорно изкуство, с което
жителите и гостите на общината са приобщени към разнообразното ни и богато
фолклорно изкуство. Издадени са 2 компактдиска, създадени са 3 филма съвместно с
БНТ, многобройни са участията на ансамбъла в културни тържества от селищата на
общината, а всяка есен се организират образователни концерти за учениците от
общината. Ансамбълът е носител на награди в областта на изкуството и културата –
орден „Св. Св. Кирил и Методий” – първа степен, Кристална лира на СБМТД, Златна
книга и Златна значка на Съвета на европейската научна и културна общност.
Медии
√ в. "Знаме" Пазарджик
√ в. „Марица“ – Пловдив, отразява регионално и Пазарджишка област
√ on-line вестник „Виделина“ – посветен на проблемите на Пазарджишка област
√ Pa1.bg – порталът за новини на Пазарджишка област
Паметници с културно-историческо значение
 Старата поща
Старата поща, построена през 1910 година от архитекта Пенчо Койчев, е един от
символите на град Пазарджик. На нея има оригинална часовникова кула. За съжаление
през 1994 година изгаря почти изцяло, но за една огдина е възстановена с помощта на
цялата общност.
 Храмът "Успение на Пресвета Богородица"
Църквата е изградена в периода 1836-1837 година. Тя е шедьовър на самобитната
българска строителна школа. Един от символите на град Пазарджик заедно с
Часовниковата кула и Старата поща. Храмът е най-големият в България от епохата на
Възраждането. Дърворезбеният иконостас е един от най-добрите образци на
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възрожденското изкуство на Балканския полуостров. Той е дело на майстори от
Дебърската школа. В храма има икони от различни години, които са спасени от пожар
през 1834 г. Най-новите са от 1914 година. Сред оригиналните икони три са дело на
Станислав Доспевски. Една от тях е иконата на св. св. Кирил и Методий.
Църквата е паметник с национално значение.
 Градският парк
Градският парк в Пазарджик носи името Остров Свобода. Намира се на река Марица.
На територията му има увеселителен парк, колодрум, търговски обекти, обществено
барбекю с маси и пейки, паметници на културата, животни. Като парк Остров Свобода
е възникнал през 1905 година.
Културни празници и културен календар
Празниците се финансират от Община Пазарджик. В периода 2009 – 2010 г. е създаден
химнът на Пазарджик.
√ Международен фестивал за симфонична музика „Зимни музикални вечери проф.
Иван Спасов“
Фестивалът се провежда през месец февруари. Организаторът - Община Пазарджик, се
стреми да поддържа традициите на форума, на чиято сцена през годините са
прозвучали много нови творби от български композитори. Концертна залата „Маестро
Георги Атанасов” е отворена за гостите и публиката на фестивала. Фестивалът е за
симфонична и съвременна музика .
Фестивалът се реализира и с подкрепата на Министерството на културата и местни
спонсори.
√ Младежки рок фестивал
Реализира се в градския парк „Остров Свобода“.
√ Мандолинен фестивал
През 2010 г. Пазарджик е домакин на единствения в страната Международен
мандолинен фестивал “VIVA TREMOLO”. Фестивалът се провежда в парк Остров
Свобода. Музикалната проява се финансира изцяло от Община Пазарджик. Бюджетът
през 2010 г. е в размер на 10 хил. лева. Съорганизатор е Мандолинна формация “Елена
Генова” - Пазарджик.
√ Национален конкурс за млади изпълнители „Медени звънчета“
Конкурсът се организира от Община Пазарджик, читалище"Христо Ботев"- Пазарджик
и Общество за музика и танци - Пазарджик.
√ Фестивал за стара градска и забавна песен „Георги Шаранков“
Фестивалът се реализира от Община – Пазарджик и читалище „Виделина“. Провежда
се в читалището.
√ Международен скулптурен симпозиум „Допирни точки“
Според статута на симпозиума авторите подаряват по една творба на Община
Пазарджик. Произведенията им се представят в парк остров “Свобода”,
√ Международен фолклорен фестивал
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Една от основните цели на Международния фолклорен фестивал – Пазарджик, е да
съхранява духовното и културно наследство чрез музика, песен и танц.
Международният фолклорен фестивал – Пазарджик, се организира от Община
Пазарджик и е под патронажа на кмета на Общината. Във фестивала могат да участват
групи от чужбина, страната и региона. Фестивалът няма конкурсен характер. Всички
състави получават грамота за участие и статуетка.
√ Бирфест
Двудневен бирфест провежда се традиционно в парк Остров Свобода. През 2011 г.
към бирфеста се присъединяват няколко рокерски клуба от страна, които организират
ревю на мотори.
√ Международен театрален фестивал „Есенни театрални срещи“
През ноември 2011 година се провежда 11-то издание на фестивала.
Разпределение на институтите за култура, културни паметници и културни
инициативи по зони:
театри
музеи
библиот
галери
читал паме инициа
еки
и
ища
тниц тиви
и
Зона
Устрем
Чиксалън
√
√
√
√
√
√
Вароша
Гарата
√
√
√
Изток
Казармата
√
√
√
√
Младост
Ставропол
Ябълките
Запад
К-с
МарицаБолницата
Новата
махала
√
√
√
Петковски
квартал
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ПЗ Запад
Поликлин
иката
Полицейск
ото
училище
Център
Махалата
Широк
център –
Запад
Широк
център –
Юг
Широк
център
Североизто
к
ПЗ Изток
Парк
„Стадиона
”
Парк
„Острова”
Промишле
на зона
ПЗ
Югоизток

√

√

√

√

√

√

√

√

√

4.1.4 Спорт
Спортни обекти, общинска и частна собственост
 Спортни зали
√ Спортна зала „Васил Левски“
Залата е предназначена за тренировъчно-състезателна дейност. Спортната зала „Васил
Левски” в Пазарджик е третата по големина в страната. Старото и име е
"Дружба".Разполага с 1250 места за зрители. Залата е общинска собственост.Удобна е
за провеждане на други инициативи – концерти, конкурси, събрания. В залата
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провеждат тренировъчната си дейност спортните клубове по баскетбол, волейбол,
тенис на маса, бадминтон, карате – до, самбо и джудо. Предпочитана е от националния
отбор по джудо за предсъстезателна подготовка. Общината търси възможности за
поддържане и ремонтиране на залата. До 2010 година са вложени над 400 хил. лв. за
отопление, ремонт на тоалетните, на част от дограмата и осветлението.
√ Спортен комплекс „Хебър“
Комплексът разполага с една голяма зала, три по-малки и открити спортни площадки.
Голямата зала е с 200 зрителски места В нея тренират отборите по волейбол, карате
киокушин, бокс и вдигане на тежести. Поддръжката, ремонтите и обновлението на
спортната зала е също сред приоритетите на общинската администрация. Комплексът е
общинска собственост.
√ Спортна зала по художествена гимнастика „Младост“
Залата разполага с 300 зрителски места. В залата провежда тренировки спортния клуб
по художествена гимнастика. Необходимост от ремонт на покрива – течове и дограма.
Залата е общинска собственост.
 Стадиони
√ Градски стадион „Георги Бенковски“
Стадионът разполага с 12 000 седящи места. Към стадиона има помощни игрища.
Ползва се по предназначение от футболните клубове. Стадионът е общинска
собственост.
√ Стадионът в ЖК Младост се използва за масов спорт от гражданите
 Басейни
√ Общински плувен комплекс
Комплексът е с 300 места. В него тренират отборите по модерен петобой и плуване.
Комплексът е общинска собственост, обновен е, в добро състояние.
√ частни плувни басейни
 Други спортни обекти
√ тенис комплекс „Писковец“
В комплекса тренира спортния клуб по тенис.
√ шах клуб – намира се под театъра. В клуба се помещава общинския шах клуб.
√ Остров „Свобода“
Мястото се използва за тренировки на клуба по колоездене.
√ Бившето полицейско училище
Използва се тренировки на отборите по лека атлетика и художествена гимнастика.
√ Дом на армията
Използва се за тренировки на клуба по спортни танци.
√ Игрище към СОУ „Георги Бенковски“
Използва се за тренировки на ФК „Пазарджик“
√ В града функционират девет игрища по минифутбол и две игрища за плажен
волейбол
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 Спортни клубове
На територията на град Пазарджик спортна дейност развиват спортни клубове по
различни видове спорт: волейбол, баскетбол, шахмат, корабомоделизъм, лека атлетика,
футбол и др.
√ Футбол - ФК „Пазарджик“, ФК „Бенковски“, ФК „Хебър“
√ Баскетбол - СК „Хебър“
√ Волейбол - СК „Бенковски“, СК „Хебър“
√ Тенис на маса - СК „Тенис на маса“
√ Бадминтон - СК „Бадминтон – скуош клуб“
√ Борба - СК „Тонус спорт“ – карате – до, СК „Кокодан“ – самбо и джудо;
√ Бокс - СК „Тракиец“
√ Вдигане на тежести – СК „Юнак“
√ Плувни спортове – СК „Хебър“ – модерен петобой и плуване, СК „Мустанг“ –
модерен петобой и плуване, СК „Шампион“ – модерен петобой, плуване и триатлон,
СК „Делфин“ – плуване
√ Художествена гимнастика – СК „Диляна“ – художествена гимнастика и естетическа
групова гимнастика, СК „Хармония“ – художествена гимнастика и естетическа групова
гимнастика;
√ Тенис – СК „Сдружение тенис клуб Пазарджик“
√ Колоездене – СК „Печенеги“
√ Лека атлетика – СК „Хебър“
√ Спортни танци – СК „Импулс“
√ Корабомоделизъм – СК „Модел яхт клуб“
 Спортни прояви
По данни от отчета на община Пазарджик за периода 2009 – 2010 година общината е
организирала и участвала с финансова подкрепа на множество общински спортни
прояви и държавни първенства и турнири, както и състезания с международен
характер, проведени на територията на града:
- Общински ученически спортни игри;
- Областни ученически спортни игри;
- Зонови ученически спортни игри
- Държавни ученически спортни игри , организирани в партньорство с Министерството;
- Общински лекоатлетически крос ”Златна есен;
- Общинско лекоатлетическо състезание “Лъвски скок”
- Церемония по награждаване на 10-те най-добри спортисти
- Футболен турнир ”Млади надежди”
- Общински турнир по плуване за купа „Пазарджик”
- Турнир по минифутбол
- Общински работнически спортни игри
- Общински градски турнир по табла и белот
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- Турнир по художествена гимнастика ансамбли деца - организатор Община Пазарджик
и СК”Хармония“
- Национален турнир по спортни танци – в партньорство със СК”Импулс”
- Купа „България” по бокс и Републикански шампионат за кадети – в партньорство с
БК”Тракиец”
- Купа „България” по бокс за мъже - в партньорство с БК”Тракиец”
- Купа „Пазарджик” по колоездене за кадети – в партньорство със СК ”Печенеги” ;
- Държавно първенство по модерен двубой за деца до 12 и 14 години ;
- Държавен турнир по джудо за деца и юноши - в партньорство със СК ”Кодокан” ;
- Държавен първенство по самбо за мъже и жени - в партньорство със СК ”Кодокан” ;
- Държавно първенство по колоездене на шосе за юноши - в партньорство със СК
”Печенеги”.
- Държавен турнир по културизъм – в партньорство със СКК ”Атлетик”;
- Държавен турнир по карате киокушин за деца и юноши – в партньорство със СК
”Торнадо”;
- Международен турнир по самбо за деца и юноши – в партньорство със СК
”Кодокан”;
- Международен турнир по художествена гимнастика за купа „ Диляна” – в
партньорство със СКХГ ”Диляна”;
- Международен турнир по художествена гимнастика „Хармония” за деца – в
партньорство със СКХГ ”Хармония” и БФХГ ;
- Международен турнир по бадминтон за младежи и девойки от Европейската верига до
19г – в партньорство със СК ”Бадминтон-скуош клуб” ;
- Международен лекоатлетически пробег на хармонията


Разпределение на спортните обекти и инициативи по зони
Спортни обекти
Спортни инициативи

Зона
Устрем
Чиксалън
Вароша
Гарата
Изток
Казармата
Младост

√

√
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Ставропол
Ябълките
Запад
К-с
МарицаБолницата
Новата
махала
Петковски
квартал
ПЗ Запад
Поликлин
иката
Полицейск
ото
училище
Център
Махалата
Широк
център –
Запад
Широк
център –
Юг
Широк
център
Североизто
к
ПЗ Изток
Парк
„Стадиона
”
Парк
„Острова”
Промишле

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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на зона
ПЗ
Югоизток
4.1.5 Социални дейности и услуги
Целеви и проблемен анализ на социалните дейности в град Пазарджик
Във фокуса на Стратегията за развитие социалните услуги в община Пазарджик (20112015г.) са целевите групи настоящи и потенциални потребители на социални услуги. Те
включват лица и семейства, които ползват или биха се възползвали от социалните
услуги в общностите и специализираните институции на територията на община
Пазарджик. Целта е, в мрежа от взаимодействащи и допълващи се услуги и дейности да
се създава специфична стойност за лицата и семействата – потребители на услуги с общ
ефект на повишено качество на живот.
Рискови групи и фактори
Анализът на социално-демографската и икономическа ситуация в община Пазарджик
очертава следните източници на риск за лицата в неравностойно положение:
 липса на навици и възможности за самостоятелен живот на деца и лица от
институции;
 изолираността на самотно живеещите стари хора;
 различен тип и степен на увреждания, влияещи на качеството на живот и
социалното включване/реализация на индивидите от всички възрастови групи;
 липса на родителски капацитет и мотивация за отглеждане на децата от
биологичните им родители, многодетство;
 различни типове девиантно поведение, противообществени прояви,
зависимости;
 неравностойна позиция на пазара на труда;
 живот в изолирани общности, трайна липса на собственост и доходи.
На база на тези очертани рискови фактори са определени следните рискови групи:
Деца в риск
 Деца, отглеждани в институции
Досега децата от общината се настаняват и отглеждат в социални институции в други
общини и области от страната. В изпълнение на националните приоритети за
деинституционализация на грижата за децата предстои закриването на
специализираните институции и връщането на децата по родните им места.
Благоприятна е тенденцията (намаляване) на броя на изоставените новородени в
община Пазарджик: през 2007 броят им е 55, през 2008 – 44, през 2009 - 40, през 2010
- 18 деца.
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Липсата на родителски капацитет и мотивация за отглеждане на децата от
биологичните им родители, както и многодетството са рисковите фактори, които
подържат тенденцията за изоставяне на новородени. Анализът на данните показва, че
сред част от представителите на ромските общности в общината трайно се е установила
нагласата да се прехвърля на държавата отговорността за отглеждането на децата. Сред
основните източници на риск тук са отсъствието или отказът от адекватно семейно
планиране, трайната безработица на родителите, която създава и поддържа бедността,
лошите битови условия и недостатъчният родителски капацитет. Там, където след
настаняване в институцията връзката е прекъсната, възстановяването на
взаимоотношенията родители-деца е дълъг и много сложен процес.
 Деца с увреждания
По данни на Дирекция «Социално подпомагане» в община Пазарджик живеят и растат
общо 457 деца с различни форми и степен на увреждания, в т.ч.:
с физически увреждания – 128 деца; с множествени увреждания –251 деца;
с умствена изостаналост – 36 деца; с психически разтройства – 42 деца.
Анализът на потребностите идентифицира следните нерешени проблеми:
 по-голямата част от децата с увреждания, настанени в институции, остават
изолирани от семействата си;
 много малка част от децата с увреждания посещават детски градини;
 нисък е делът на интегрираните в общообразователните училища;
 не се осигурява психологическа подкрепа на родителите на децата с увреждания;
 не е достатъчна както информираността, така и ангажираността на обществото с
проблемите на семействата с деца с увреждания.
 Други идентифицирани рискови групи деца
В периода 2007 – 2010 година в Пазарджишка община са идентифицирани рискови
групи деца, извън посочените по-горе, както следва:
 Общ брой деца, които са настанени и се отглеждат при близки и роднини - 162
 Общ брой деца, настанени в приемни семейства (приемна грижа) - 5
 Общ брой деца, получили полицейска закрила - 68
 Общ брой деца, жертви на насилие – 41
 Общ брой деца, жертви на трафик - 2 деца
Според анализа, направен в Стратегията за развитие на социалните услуги в община
Пазарджик, е увеличена разкриваемоста на случаите на домашно насилие, но
проблемът остава все така сериозен. Трудно е преодоляването на мълчанието на
жертвите на домашно насилие.
Данните за тази група деца показват около 765 нискодоходни семейства през 2010 г. за
община Пазарджик – това са семейства, в които единият или двамата родители са
регистрирани за социално подпомагане към Дирекция «Социално подпомагане» Пазарджик.
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Към 31.12.2010 г. нискодоходните семейства са около 162, самотните родители са 33,
в многодетните семейства броят на децата е 1492. За тези семейства като основни се
очертават следните проблеми – бедността, безработицата, ниската професионална
квалификация, жилищните проблеми, липсата на финансова и морална подкрепа. Тези
фактори водят до стрес, депресия, социална изолация, търсене на възможности за
емиграция.
Пълнолетни лица в риск
Броят и разпределението на пълнолетните лица с увреждания по видове увреждания от
община Пазарджик е както следва:
 Пълнолетни лица с увреждания
- Общ брой лица с физически увреждания – 3 999
- Общ брой лица множествени увреждания – 2 659
- Общ брой лица с умствена изостаналост - 253
- Общ брой лица с психични разстройства - 898
- Общ брой на лицата с онкологични заболяваня - 10999
Основните проблеми на хората с увреждания, изведени от работната група на общината
са:
- Липсата на клинични пътеки за голяма част от заболяванията;
- Изолацията от пазара на труда;
- Ниските доходи на лицата и семействата им;
- Социалната изолация в общността;
- Недостатъчна дневна/почасова грижа;
- Недостъпната архитектурна среда;
 Пенсионери
По данни на НОИ, пенсионерите в общината към 2010г. са 30 995 души от тях:
- Пенсионери с пенсии за стаж и възраст – 23 141 души;
- Пенсионери с пенсии за инвалидност – 6 890 души;
- Пенсионери с пенсии за инвалидност, ненавършили пенсионна възраст- 5 227
души;
- Пенсионери със социални пенсии - 907 души.
Данните за пълнолетни лица с увреждания предполагат насоченост на социалните
услуги за тази рискова група към:
- Осигуряване на адекватни здравни услуги – рехабилитация;
- Подкрепа в общността за подобряване на контактите и общуването и
предотвратяване на социалното изключване;
- Подкрепа за водене на пълноценен самостоятелен живот в домашна среда;
- Подкрепа за семейството.
 Стари хора
За подобряване качеството на живот на тази рискова група е важно да се
идентифицират съответните проблемни зони. Често старите хора са самотно живеещи,
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със съпътстващи заболявания, с ниски доходи и живеещи при влошени битови условия.
Липсата на подкрепа от страна на близки от семейството, в комбинация с останалите
трудности от всекидневието на възрастните хора, са предпоставка за тяхната
институционализация. Веднъж институционализиран, възрастният човек постепенно се
променя и губи понякога и завинаги своите умения за самостоятелен живот. Държавата
и общината разходват големи ресурси за издръжка на институции (текущи разходи и
персонал), което би могло да се избегне, ако тези хора получат подкрепа в своя дом.
Необходими дейности:
- Осигуряване на достъп до аптеки и помощ при закупуване на лекарства;
- Осигуряване на достъп до медицинска помощ и здравни грижи;
- Осигуряване на социални контакти и психо-социална подкрепа в общността;
- Подкрепа при всекидневните грижи в дома – помощ при самообслужване,
подържане на хигиена, пазаруване, приготвяне на храна, придружаване и др.
Лица и семейства в неравностойно положение
Лицата и семействата в неравностойно положение са особена рискова група, чиято
уязвимост произтича от източници на риск с различен характер – икономически,
социални, поведенчески (зависимости), необезпеченост с постоянно жилище и др.
Точни данни за общия размер на рисковата група отсъстват, тъй като набирането на
данните следва принципите на социалното подпомагане – помощ се предоставя, когато
е поискана.
Социални услуги за деца в община Пазарджик
Социални услуги предоставяни в специализирани институции за деца
На територията на община Пазарджик функционира Дом за медико-социални грижи за
деца от 0 до 3 години с капацитет 80 места. Към края на 2011 г. в него са настанени 57
деца, в т.ч. 32 момчета и 25 момичета. Според приетия годишен план за развитие на
социалните услуги в община Пазарджик за 2012 г. домът ще бъде преструктуриран и
ще бъдат открити шест нови социални услуги в общността. Ремонтът, оборудването и
обзавеждането на помещенията ще се извърши със средства от Европейския социален
фонд по проектни предложения.
Социални услуги предоставяни в общността
На територията на град Пазарджик има разкрити седем броя социални услуги за деца :
 Дневен център за деца с увреждания
 Център за настаняване от семеен тип
Центърът има капацитет 15 места. В центъра се създава среда близка до семейната, при
която децата получават нужната индивидуална грижа и подкрепа за личностно
създряване, и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. Услугата се
предоставя от БЧК.
 Център за социална рехабилитация и интеграция
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Комплекс за социални услуги за деца и семейства, в който действат Център за
обществена подкрепа със спешен прием и звено „Майка и бебе”
Комплексът е делегирана държавна дейност и се администрира от външен доставчик –
Институт по социални дейности и практики.
Към настоящия момент се реализира проект BG161PO001/1.1-12/2011/030 „Изграждане
на три центъра от семеен тип и едно защитено жилище в община Пазарджик”,
Оперативна програма Регионално развитие (16.02.2012 – 16.02.2014 г. ) на стойност 2
436 425 лв. с цел да се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура,
допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в
общността, които да заменят институционалната грижа
Социални услуги за пълнолетни лица
Специализирани институции за възрастни хора
На територията на град Пазарджик функционира Дом за стари хор с отделение за
лежащо болни „Г. Кръстевич” - специализирана институция, предоставяща комплекс от
социални услуги на лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст съгласно кодекса за социално осигуряване, включително
на онези от тях, които имат процент намалена работоспособност, установен с експертно
решение на ТЕЛК/НЕЛК. Общият капацитет на ДСХ е 170 души.


2009 г.

2010 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

%
запълненост
2010 г.

170

170

201

200

178

100%

Капацитет
2008 г.
Дом за стари 170
хора

Ползватели - годишно

През наблюдавания тригодишен период местата за институционална грижа за
възрастни са една постоянна величина. Отчитайки този факт и на база данните от
горната таблица, може да се направи извод, че предлагането на институционална грижа
за възрастни в общината е адекватно на търсенето и следва тенденцията на прогресивно
нарастване на дела на населението в надтрудоспособна възраст, както и че има
адекватно географско разпределение на институциите. Заедно с това, постигнатата
100% запълненост е индикатор за това, че към услугата има интерес и има вероятност в
бъдеще потребността да надвиши наличния капацитет.
През 2011 г. е извършен ремонт на отделението за лежащо болни. Изградено е
евакуационно стълбище.
Социални услуги в общността за възрастни хора
Социалните услуги, предоставяни за възрастни са следните:
 Център за социална интеграция и рехабилитация за лица с онкологични
заболявания
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 Център за социална интеграция и рехабилитация за лица с увреждания
 Център за социална интеграция и рехабилитация за лица с психични проблеми
 Център за социална интеграция и рехабилитация за правонарушители
Центровете за социална рехабилитация и интеграция предоставят комплекс от
социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално- правна
консултация, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и
осъществяване на индивидуални програми за социално включване. Управлението на
центровете в Пазарджик е възложено на външни доставчици – НПО (сдружение
„Егида”, сдружение „Бъдеще”, Сдружение за онкоболни и приятели)
Според годишния мониторинг доклад по изпълнение на Областната стратегия за
развитие на социални услуги за 2011 г. центърът, управляван от сдружение «Бъдеще»,
отговаря на критериите и стандартите за площ в съответствие с капацитета.
През 2011 година в центровете за социална интеграция и рехабилитация, действащи на
територията на Пазарджик, не са извършвани преустройства или основни ремонти.
Инфраструктурата им осигурява достъпност за обслужваните деца и възрастни. В
ЦСРИ се извършват следните дейности:
 Медицинска рехабилитация
 Социална рехабилитация
 Консултиране – правно, здравно, социално, психологическо
 Програми за социални умения за самостоятелен живот
 Посредничество пред различни институции
В ЦСРИ ”Егида” са реализирани проекти, насочени към повишаване качеството на
социалните услуги, с прякото участие на клиентите на ЦСРИ. Един от тях е по
програмата на Министерството на физическото възпитание и спорта „Спорт за хората с
увреждания и деца в риск”. В партньорство със СК „Шампион” – гр. Пазарджик е
реализиран проект по програмата „Начално обучение за хора с увреждания” на същото
министерство. Осигурено е участието на деца и младежи с увреждания в занимания по
плуване - придружаване до плувния басейн, присъствие на специалист от ЦСРИ по
време на заниманията.
Сдружение „Егида” – град Пазарджик е партньор по проекта „Млади таланти сред
културното многообразие на Обединена Европа – есен 2010” - осигурен е достъп до
материалната база и активно участие на деца и младежи с интелектуални затруднения в
дейностите по проекта.
Сдружение «Човеколюбие» провежда следните програми: Програма «Социален клуб»,
Програма „Човешки ценности”, Програма „Шахматен клуб”, Програма „Гражданско
образование и възпитание”, Програма „Рехабилитация на битови умения”, Програма
„Социална трапезария”, Програма „Здравословен живот”, Програма за трудова
рехабилитация, Програма „Намиране на работа”, Програма „Работа със семейството”,
Библиотека „Човекознание”.
 Център за временно настаняване
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 Дневен център за възрастни хора с увреждания
Дневният център за възрастни с увреждания (ДЦВХУ) е комплекс от социални услуги,
които създават условия за цялостно обслужване на възрастните през деня или
седмично, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравните,
и рехабилитационните потребности, както и на потребностите от организация на
свободното време и личните контакти. В случаите, когато предоставянето на услугите е
седмично, обслужването на потребителите е от понеделник до петък. Площта на
помещенията и сградата на ДЦВХУ отговаря на стандартите и нормативните
изисквания. Преустройства през 2011г. не са правени, а са извършени текущи ремонти.
Инфраструктурата осигурява достъпна околна среда за възрастните хора с увреждания.
От средата на януари 2011 г. до средата на юли 2011 г. на територията на Дневен
център за възрастни с увреждания гр. Пазарджик е реализиран Проект “Доброволец
007”, към Програма “Доброволци в полза на обществото”. В проекта вземат участие
доброволци от различни страни - от Австрия, Италия, Франция, Хърватска и Англия.
Потребителите са се включили с интерес и желание във всяка предложена дейност. С
много ентусиазъм са работили върху различни колажи, пана, картички, мартеници по
случай Баба Марта, боядисване и украса на великденски яйца по случай Великден,
изработване на пролетни картички.
От средата на септември 2011 г. до средата на декември 2011 г. по инициатива на
Сдружение “Фокус” се осъществява нов проект “Аз съм с теб, бъди до мен” към
Програма “Младежта в действие” съвместно с потребителите от Дневен център за
възрастни хора с увреждания Пазарджик, Защитено жилище 1 и четирима доброволци
от Италия, Армения, Сърбия и Австрия. Целта на проекта е изграждане на по-добри
взаимоотношения между хора от различни страни и етноси и хора в неравностойно
положение.
 Защитено жилище за лица с интелектуални затруднения
 Защитено жилище за лица с интелектуални затруднения „Егида”
 Защитено жилище за лица с физически увреждания
Защитените жилища предоставят възможност на настанените лица да се ползват от
следните социални дейности: образователни дейности, трудови дейности (работа в
цветна и зеленчукова градина, битов труд, помощ при приготвяне на храна, почистване
на района на защитеното жилище, пакетиране на чанти), терапевтични дейности
(трудотерапия, социализация, оказване на подкрепа при ползване на услуги,
консултиране, тренировки със спортни уреди, фитнес), социална рехабилитация
(честване на празници, рождени дни, имени дни, приемане на гости, екскурзии, излети,
риболов, летен лагер).
Площите на защитените жилища отговарят на стандартите и нормативните изисквания.
Преустройства през 2011 г. не са правени, само текущи ремонти. Инфраструктурата
осигурява достъпна околна среда. Управлението на защитените жилища в град
Пазарджик е възложено на външен доставчик.
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 Наблюдавано жилище
Наблюдаваното жилище е форма на социална защита за оказване на покрепа и
консултиране на лица, навършили 18 години, които напускат специализирани
институции. Капацитетът на жилището е 8 лица.
 Домашен социален патронаж
Услугата е предназначена за лица, навършили пенсионна възраст и се финансира от
общинския бюджет. Тази услуга е най-всеобхватната, която се предоставя на
териториията на община Пазарджик. Капацитетът от 450 потребители е запълнен.
 Обществена трапезария
На територията на община Пазарджик функционира обществена трапезария, съвместна
дейност между БЧК и Община Пазарджик с капацитет 50 потребители.
 ЦНСТ за лица с психични заболявания
ЦНСТ е услуга в общността – резидентен тип, за която има определен единен стандарт,
като държавно делегирана дейност, управлявана от общините или възложена на външен
доставчик.
Всички потребители на социални услуги в ЦНСТ участват в социалните, медицински и
трудотерапевтични дейности. Площта на ЦНСТ отговаря на стандартите и
нормативните изисквания. Осигурена е достъпна околна среда за потребителите на
услугите.
 Бюро за домашни помощници, социални асистенти и консултанти
 Общината предоставя
по проекти и програми услугата „Социален
асистент” и „Домашен помощник”
 Дирекция социално подпомагане предоставя услугата „Личен асистент”
Разпределение на социалните услуги в град Пазарджик по зони
Социални
услуги

Зона
Устрем
Чиксалън
Вароша
Гарата
Изток
Казармата

Социални
услуги за
деца
в
риск

Социални
услуги
за
хора
с
увреждания

√

√
√

Социални
услуги за
възрастни
хора

√
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Младост
Ставропол
Ябълките
Запад
К-с
МарицаБолницата
Новата махала
Петковски
квартал
ПЗ Запад
Поликлиниката
Полицейското
училище
Център
Махалата
Широк център
– Запад
Широк център
– Юг
Широк център
- Североизток
ПЗ Изток
Парк
„Стадиона”
Парк
„Острова”
Промишлена
зона
ПЗ Югоизток

√
√
√

√
√

√
√

√

√

√

√

4.2 Цели и политики на Община Пазарджик
Приоритети на образователната политика на Община Пазарджик
Образователната политика в общината следва насоките на следните стратегически
документа на национално, регионално, областно и общинско ниво:
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Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното
възпитание и подготовка (2006- 2015г.)
Задачата на програмата е да формулира националните цели за развитие на училищното
образование и предучилищното възпитание и подготовка, както и да очертае основните
мерки за тяхното постигане. Двете важни цели, които си поставя документът, са
свързани с равния достъп до образование и качествено образование. Равният достъп до
образование налага осигуряване на достъп на всички деца до съизмеримо по качество
образование и държавата има задължението да осигури на всяко дете възможност да
посещава училище със съвременна материално-техническа база и с квалифицирани
учители. Качественото образование предполага непрекъснато надграждане на знания и
умения с оглед максимално развитие на потенциала на всяко дете и възможност за
пълноценна социална реализация.
Актуализиран документ за изпълнение на Регионален план за развитие на Южен
централен райно за планиране (2011- 2013г.)
Посоката за развитието в сферата на образованието е очертана в Приоритет 3
Подобряване на социалната инфраструктура, Приоритетно направление 3:
“Подобряване на качеството на образованието и обучението в съответствие с
потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието”;
Приоритетно направление 4 „Подобряване на достъпа до образование и обучение” и
Специфична цел 3.2: „Подобряване на образователната, социалната и културна
инфраструктура”.
Програма за управление на Община Пазарджик (2011 – 2015 г.)
Към така изградената система през настоящия мандат, за да бъде пълен набора от
социални услуги, предоставяне на нуждаещите се планира разкриването на нови
социални услуги както следва:
 По проект “Детство за всички” предстои разкриването на три броя Център за
настаняване от семеен тип за деца над 3 години и едно Защитено жилище за
деца над три години с увреждания.
 Преструктурирането на ДМСГ – Пазарджик и разкриването на Център за
обществена подкрепа, включващ: Семейно консултиране, Майчино и детско
здравеопазване, Приемна грижа за деца от 0-3 години; Дневен център за деца от
0-3 години; Център за настаняване от семеен тип за деца от 0-3 години; Звено
„Майка и бебе”.
 Център за социална рехабилитация и интеграция за лица правонарушители;
 Център за социална рехабилитация и интеграция за деца в социален риск;
 Дневен център за възрастни хора;
 Защитено жилище за възрастни с деменция;
 Хоспис за лежащо болни хора;
 Социално предприятие с трудо-терапевтични работилници за хора с различна
степен и вид на увреждане;
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Социална услуга –детска градина с 4 групи и Консултативен център за деца от 37 години.
Стратегия за развитие на образователната система в Община – Пазарджик за
периода 2009- 2015г.
Основните цели на стратегията са: равен достъп до образование и качествено
образование
Видно е, че стратегическите документи на национално, регионално и общинско ниво
предвиждат мерки за предлагане на високо качество на образователния процес,
дейности за насърчаване на професионализма на учителите, тяхната квалификация и
авторитет, мерки за стимулиране на инициативността в европейско сътрудничество и в
предлагането на нови образователни подходи. Подобряването на материалната база на
всички учебни заведения, въвеждане на форми на енергийна ефективност, създаването
на нови кабинети и оборудване със съвременни технически средства са също сред
приоритетите в сферата на образованието в град Пазарджик.
Стратегически документи в областта на здравеопазването:
 Актуализиран документ за изпълнение на Регионален план за развитие на Южен
централен район 2011 – 2013 г.; Стратегическа цел 1. „Намаляване на вътрешно
регионалните различия и подобряване на средата за живот и бизнес в Южен
централен район чрез инвестиции във физически и човешки капитал”;
Приоритет 3 „Подобряване на социалната инфраструктура”; Специфична цел
3.2: „Подобряване на образователната, социалната и културна инфраструктура”
 Актуализиран документ за изпълнение на Стратегия за развитие на област
Пазарджик 2011 – 2013 г.; Стратегическа цел 2. Намаляване на безработицата 2
% под средната за страната и осигуряване на повишение на жизнения стандарт
на населението на областта, Приоритет 7. Развитие на човешките ресурси и
създаване на нови работни места, снижаване равнището на безработицата и
повишаване жизнения стандарт на населението, мярка 7.2 Развитие системата за
социална защита;
 Общински план за развитие на Община Пазарджик за периода 2007 – 2013 г.;
стратегически цели в областта на социалното развитие, свързани с: опазване
здравето на населението и изграждане на съвременна здравна мрежа; мерки
насочени към: модернизация на здравните заведения; ремонт и обновление на
сградния фонд; съвременно медицинско оборудване; разширяване и
подобряване на здравните услуги; участие в програмите и фондовете на
Европейския съюз в търсене на техническа и финансова подкрепа на реформите
в здравеопазването, както и в програмите, финансиращи проекти в областта на
общественото здраве; оптимизиране на техническото оборудване; разработване
на методични подходи за определяне на разходите в болниците по отделни
звена, групи и видове пациенти; въвеждане на пазарно ориентирани модели за
финансиране на инвестиционните проекти в здравеопазването
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Програма 2011 – 2015 г. на Община Пазарджик, мерки в областта на социалната
политика
Стратегически документи в областта на културата
 Актуализиран документ за изпълнение на Регионален план за развитие на Южен
централен район 2011 – 2013 г. Специфична цел 1.3. Развитие на туризма, мярка
4.3 Популяризиране на природното и културно-историческото наследство и
мярка 4.4 Развитие на културните индустрии;
 Актуализиран документ за изпълнение на Стратегия за развитие на област
Пазарджик 2011 – 2013 г.; стратегическа цел 2. Намаляване на безработицата 2
% под средната за страната и осигуряване на повишение на жизнения стандарт
на населението на областта; приоритет 2: превръщане на туризма в един от
водещите отрасли на областната икономика, предвидените дейности са в мярка
2.8 Повишаване атрактивността на историческите и културни паметници с цел
развитие на туризма;
 Общински план за развитие на Община Пазарджик за периода 2007 – 2013 г.
4.2.3. Развитие на туризма., мерки насочени към възстановяване и опазване на
културно-историческото наследство; създаване на туристически културно –
информационен център: създаване и разпространение на мултимедийни и
виртуални продукти за историческите обекти, паметници на културата, музеи,
художествени галерии, културни събития в региона; 5. Стратегия за развитие на
културата, работа с младежта и спорта; стратегически цели: опазване и развитие
на историческите дадености и културни паметници; приобщаване на младото
поколение към традициите, историята и богатото културно наследство;
развитие на художественото творчество, театъра киното, ансамбли, читалища,
библиотеки и др.; мерките в сферата на културата включват: създаване на
Обществен съвет по култура за ангажиране и демократично участие на
обществото в проблемите на културата, културния процес и неговия контрол;
съвместни проекти с НПО в сферата на културата; създаване на общински фонд
”Култура”; създаване на Асоциация за развитие на културата, участие в
националния и международния пазар на изкуствата; международни симпозиуми,
пленери по живопис, скулптура, керамика;опазване, съхранение, консервация и
реставрация на обектите на културно-историческото наследство; археологически
проучвания и разкопки на археологически находки. През 2008 година с решение
на Общинския съвет са добавени следните нови мерки: Реконструкция, ремонт и
оборудване на културни центрове, театри, читалища, одити за
енергопотребление и мерки за енергийна ефективност на културни институции;
Подобряване достъпа на хора с увреждания до културни институции.
 Програма 2011 – 2015 г. на Община Пазарджик. Програмата фиксира конкретни
проекти като: провеждане на Регионален фестивал на изкуствата – Пазарджик;
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оперетни постановки на симфонично-оперетно дружество „М-ро Г. Атанасов“;
карта за културен туризъм на община Пазарджик;
 Стратегия за развитието на културата в община Пазарджик за периода 2008 –
2015 г.
Стратегически документи в областта на спорта:
 Общински план за развитие на Община Пазарджик за периода 2007 – 2013 г.;
Включва 4.2.3. Развитие на
туризма; мерки насочени към: реконструкция и
модернизация на спортните обекти в града – стадиони, спортни зали, съоръжения и
площадки за активен спорт; 5. Стратегия за развитие на културата, младежта, спорта и
отдиха, с инициативи по следните мерки: създаване на програма, проекти за подкрепа и
контрол по поддържането на наличната спортна база, реконструкция и модернизация
на спортните съоръжения и създаване на нови обекти; Реконструкция и модернизация
на стадион “Любен Шкодров”; подобряване координацията между спортните клубове,
младежките и граждански структури (включително и изграждането на Обществен съвет
по младежта и спорта); развитие на инициативите за работническите общински игри,
спорт и туризъм; изготвяне на програма и проекти за развитие на спорта за хора в
неравностойно положение и лица с трайни увреждания; развитие на масовата
физкултура и спорт съгласно с Европейската харта ”Спорт за всички”; създаване на
зелени училища в туристическите бази на общината; увеличаване броя на детскоюношески спортни школи;
През 2008 година с решение на Общинския съвет е извършена следната актуализация н
плана: т. 5. Стратегия за развитие на културата, работа с младежта и спорта, се променя
както следва: Стратегия за развитие на културата, младежта, спорта и отдиха. В глава
ІІІ. Стратегии и приоритети, специфични мерки и цели за развитие на община
Пазарджик, т. 5.2. Мерки в сферата на младежта и спорта, се променя, както следва:
Мерки в сферата на младежта, спорта и отдиха. Прибавени са следните нови мерки:
Рехабилитация и изграждане, възстановяване и създаване на зони за обществен отдих,
като паркове, детски площадки и др.; подобряване на градската среда чрез поставяне на
пейки, беседки, фонтани, статуи и др.; изграждане /реконструкция/, рехабилитация на
пешеходни алеи и тротоари, подновяване и подобряване достъпа за хора с увреждания,
изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, алеи и подлези за
пешеходци и велосипедисти
 Програма 2011 – 2015 на Община Пазарджик, област Спорт включва: І. Спорт за
всички или т.н. масов спорт, който предвижда: 1. Осигуряване на свободен
достъп на спортната база с квалифицирани специалисти във ваканционните дни
за приобщаване на учениците и децата в неравностойно положение към
занимания с физ. упражнения и спорт за подобряване на тяхното здраве и
физическа дееспособност.2. Осигуряване на богат общински спортен календар
по различните видове спорт за учениците по възрасти от Община Пазарджик.ІІІ.
Високо спортно майсторство:1. Възстановяване на спортното училище във вид,
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позволяващ водене на тренировъчен процес за спортно усъвършенстване и
спортно майсторство; За реализиране на всички планирани цели е необходимо и
развитие на материалната база, изразяващо се в: (1) Възстановяване и
модернизиране спортната зала, прилежащите и помещения и спортни площадки
на “Зоната на здравето “ и приспособяване за спортуване на хора с увреждания.
(2) Реновиране на стадион “Г. Бенковски”, позволяващо водене подготовката на
отборите по футбол и лека атлетика и провеждане на официални срещи и
състезания. (3) Продължаване модернизирането на спортните зали “В. Левски” ,
“Младост” и комплекс “Хебър” с цел превръщането им в притегателен център на
подрастващите за занимания с физически упражнения и спорт. (4) Реновиране и
изграждане на велоалеи с цел, популяризиране на велосипеда, като екологично
средство за придвижване и спортуване. (5) Изграждане на зона за фитнес на
открито в парк”Острова” и парк”Стадиона”.
 Наредба за изграждане, управление и опазване на зелената система в Община
Пазарджик
Преглед на стратегическите документи на община Пазарджик, свързани със
социалната политика
 Актуализиран документ за изпълнение на Регионален план за развитие на
Южен централен район за планиране (2011-2013г.)
Развитието на социални дейности и подкрепа на хора в неравностойно положение са
определени в Приоритет 3 Подобряване на социалната инфраструктура, Специфична
цел 3.2: „Подобряване на образователната, социалната и културна инфраструктура”
 Стратегия за развитие на социалните услуги в област Пазарджик (20112015г.)
Стратегията цели постигане на обща логика и посока на развитие на социалните услуги
в Пазарджишка област, която отчита и позволява избор на специфични и съобразени с
местните условия и капацитет конкретни подходи. Тези конкретни подходи се
основават на мерки и дейности, които са предвидени в националните програмни и
стратегически документи за плановия период, които са адресирани към специфичните
нужди на отделните рискови групи. По съдържанието си, предвидените в националните
документи мерки и дейности в преобладаващото си мнозинство са такива, които могат
да бъдат реализирани на ниво на отделната местна общност, институция или комплекс
от социални услуги.
 Стратегия за развитие на социалните услуги в община Пазарджик (20112015г.)
Стратегията осигурява баланса между нормативно регламентираните самостоятелност
на общината при планиране и управление на социалните услуги, от една страна, и на
съгласуваността, координацията и взаимодействието им при развитието на социалните
услуги, които също са норма, от друга страна. По този начин, Стратегията е документ,
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изготвен за нуждите на стратегическото управление на публична система, чиято
структура е мрежа от социални услуги.
Стратегическите насоки за обществен и ред и сигурност са отбелязани в няколко
сдокумента на национално и регионално ниво:
 Стратегия за превенция на престъпността (2012- 2020г.)
Основната цел на стратегията е създаване на политическа рамка за изграждане на
комплексна и устойчива нормативна и институционална основа за успешното
провеждане на правителствената политика в областта на превенцията на
престъпността. Изпълнението на основната цел трябва да доведе до:
- Намаляване на престъпността и на разходите за нейното противодействие;
- Намаляване дела на престъпленията с висока обществена опасност и честота на
извършване;
- Повишаване доверието на гражданите към институциите и насърчаване
участието им при реализирането на превантивните политики;
- Стимулиране на социално-икономическото развитие чрез създаване на сигурна и
предвидима бизнес среда.
 Стратегия за намаляване на жертвите по пътищата на област Пазарджик
(2012-2015 г.)
Предвидените мерки в стратегическия документ са:
- Корекция на девиантните модели на социално поведение
- Безопасност на движение в периоди с повишен риск
- Безопасност на движение в райони с повишен риск
4.3 Възможности за развитие (потенциал, тенденции, политики)
Образование
По-голямата част от учебните заведения са били санирани и обновени през последните
няколко години по инициатива на Община Пазарджик. Сред тях има и сгради –
недвижими културни ценности, които са в добро физическо състояние. Общината
кандидатства за средства от Международен фонд „Козлодуй” за обновяването на
ПГИМ (Професионална гимназия по икономика и мениджмънт) Пазарджик и ПГСА
(Професионална гимназия по строителство и архитектура) Пазарджик1. Някои от
учебните заведения делят общи сгради на двусменен режим
Заведенията за предучилищно образование покриват по-голямата част от зоните на
града. По мнението на общински специалисти има необходимост от изграждане на
детска градина в кв. Полицейско училище.
Училищата на територията на град Пазарджик дават възможност за обучение на
учениците освен по учебен план на общообразователните училища и за профилирано
обучение:

1

В. Строителство Градът Брой 31 от 06/08/2012
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В СОУ „Г. Брегов” учениците се обучават в профилите „Музика”
„Изобразително изкуство” и „Хореография”
 В СОУ „Г. Бенковски” в профили „Природно-математически - информатика” и
„Природно-математически - биология”
 в СОУ „Д-р П. Берон” – в профилите „Хуманитарен”, „Технологичен –
стопански мениджмънт” и „Технологичен – организатор на среден и дребен
бизнес”
 в Гимназия „Ив. Аксаков” – „Хуманитарен”,
 в МГ „К. Величков” – «Природно-математически – математика и информатика”,
„Природно-математически – биология и химия”, „Природно математически
науки за земята”
 ЕГ „Б. Брехт” – „Чуждоезиков”.
В много от училищата в град Пазарджик учениците интензивно се обучават на
английски, френски и немски езици. Има възможности за изучаване на руски език, а в
ЕГ „Б. Брехт” – испански език.
Професионалното образование се осъществява в 7 професионални гимназии, от тях 6 се
финансиран от МОН, а 1 – Професионална гимназия по селско стопанство – от МЗГ.
Тези училища подготвят специалисти в областта на икономиката, химическата и
хранително-вкусовата промишленост, транспорта, машиностроенето, електрониката,
енергетиката, в различни отрасли на селското стопанство, леката промишленост и
строителството. С оглед на реалните потребности на кадри и след проведени срещи с
експерти по професионално образование 4 от професионалните гимназии откриват
нови специалности през учебната 2012/ 2013г. ( «Търговски представител» в ПГИМ,
«Маникюрист – педикюрист» в ПГ по облекло, «Агроеколог» в ПГСС и «Организатор
на туризма и свободното време» в ПГХХТ)
За първи път в България в Пазарджик от 2012 г. кандидат-гимназистите могат да
попълват документи за прием в осми клас по електронен път. Целта е чрез онлайн
подаването на молби за класиране след 7 клас да бъдат избегнати опашките и грешките,
както и недоволствата на родители и ученици от по-бавното приемане на документите в
предишни години.
Сътрудничество между утвърдени европейски центрове и местни училища се изразява
в конкретни двустранни програми за повишаване ефективността на учебния процес.
Има създадени връзки между ПГСС и Земеделското училище “Сен Шели Д’ Апшер” –
Франция. ЕГ “Б. Брехт” поддържа контакти с културните институти от Германия,
Франция, Великобритания и Испания.
В града функционира едно специално училище на пряко финансиране от МОН:
Помощно училище интернат „Иван Вазов”. В него се обучават 110 ученици от първи до
осми клас. Те получават професионална подготовка в професиите „Работник в кухня” и
„Цветарство”.
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Етническата специфика на населението на Пазарджик предполага обучението на голяма
група деца и ученици от ромски произход. В гр. Пазарджик поради местонахождението
си са се обособили две училища, в които се получават основно деца от ромски
произход. Това са НУ „Г.С. Раковски” и Прогимназия „Св. Св. Кирил и Методий”,
намиращи се в квартал „Изток”. Основен проблем на тези училища е, че те затварят
омагьосания кръг ромско семейство – ромска махала – ромско училище. Като резултат
децата, преминали през тези училища, за цял живот остават неконкурентноспособни за
по-високите степени на обучение. По мнението на общински екперти материалната
база в тези две училища е лоша и има нужда от ремонти и модернизация.
В по-голямата част от останалите училища в града от няколко години стартира
интегрирано обучение на ромските деца: НУ „В. Друмев”, където над 50% от
обучаващите се деца са от ромски произход, в НУ „В. Левски”, ОУ „Ст.Захариев”, ОУ
„Хр. Смирненски”, ОУ „Хр. Ботев”, СОУ „Д. Гачев” и СОУ „Д-р Петър Берон” . Един
от основните проблеми за ромските деца в училище е слабото им ниво на владеене на
български език. Специалните допълнителни занимания по български език биха
повишават и справянето и с другите учебни предмети. В две училища – ОУ «Любен
Каравелов» и ОУ «Христо Ботев» през новата учебна година ще се прилага иновативен
подход за развитие на методика за обучение по математика РЕМЕЛКА. Това е
холандска практична методика за работа с деца, които срещат затруднения при
усвояването на учебния материал по математика.
Налични са добри резултати по отношение на оптимално използване на възможностите,
които МОМН предоставя
чрез националните си програми по отношение на
алтернативно финансиране за училищни дейности от страна на училищата, успешно
реализирани проекти за ритуализация на училищата и др.
В повечето училища в града успешно са реализирани проекти по програма „Учене през
целия живот”, подпрограма „Коменски” за училищна мобилност и подобряване
качеството на чуждоезиковото обучение и др.
Предприети са мерки за подобряване на архитектурната среда за деца със специални
образователни потребности в детските градини и училищата , но са необходими
целенасочени дейности за модернизиране на средата за обучение на тези деца и за
формиране на толерантно отношение и емоционална покрепа от родителската и
ученическа общност към тях.
Материално-техническата база на учебните заведения е в сравнително добро състояние.
В някои учебни заведения има различна необходимост от ремонт, освежаване,
дооборудване или подмяна на оборудване. По мнение на общинските екперти това са
училищата: Прогимназия «Св. Св. Кирил и Методий», НУ «Г. С. Раковски», СОУ «Д-р
П. Берон», ОУ «Стефан Захариев», НУ «Васил Друмев», НУ «Васил Левски» и др.
Има развити редица форми за извънкласна и извънучилищна дейност, но е необходимо
засилване тези, които привличат интереса на етническите малцинства с цел
задържането им в училище. Необходимо е привличането на партньори от
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неправителствения сектор в тези дейности и прилагането на добри практики от
България и други страни на ЕС.
От проведеното проучване сред жителите на град Пазарджик и специфичните групи
(безработни, младежи, роми) става ясно, че полагането на грижи за младите хора
трябва да е основен приоритет на местната власт. Според голяма част от анкетираните
граждани, от първостепенна важност е да се осигурят на младите хора по-добри
условия на труд (74,2%) и да се изгради филиал на някои университет (49,5%).
Здравеопазване
От анализа на стратегическите документи, предоставената информация и допитването
до гражданите на Пазарджик и експертите в социалната сфера в общинска
администрация – Пазарджик, в рамките на проекта „Изработване на Интегриран план за
градско възстановяване и развитие на гр. Пазарджик за периода 2014 – 20120 г.“, могат
да бъдат направени следните изводи:
 Във всеки район има здравно заведение, само в промишлената зона и в района
на Казармата няма. Качеството на здравните услуги е на високо ниво, има
болница (МБАЛ), ДКЦ, Психоболница, няма липса на обекти на здравните
услуги. Физическото състояние на частните ДКЦ е много добро. Нужда от
обновяване на сградния фонд има по отношение на МБАЛ Пазарджик, която е
изградена до средата на двадесети век в павилионен план и основния сграден
фонд е много амортизиран. Не са правени основни ремонти и обновяване на
целия болничен ансамбъл.
• По данни на Регионалния план за развитие на Южен централен район за
планиране (период 2010-2013 г.) по показателя «Население на един лекар»
област Пазарджик
изостава от средното национално ниво. В областта
показателят е 348 души на 1 лекар, а на национално ниво е 268 души на един
лекар.
• Още по-критична е ситуацията при лекарите по дентална медицина, където
средната стойност за страната е 1181 души на 1 лекар (2010 г), а в област
Пазарджик показателят е 1321 души на 1 лекар през 2010 г. – при това
положението се е влошило спрямо 2009 г., когато показателят е 1297 души на 1
лекар.
 Отсъствие на данни на ниво град не позволява да се направят съпоставки,
обслужващи целите на интегрирания план; горните числа могат да се приемат
единствено като условен ориентир.
 Наличие на голям брой частни лечебни заведения;
 Липса на проекти в областта на здравеопазването – в противоречие с
предвидените мерки на Общинския план за развитие 2007 – 2013 г.;
 Общинският бюджет показва ограничен ресурс за финансиране на здравните
заведения;
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По данни на общинските специалисти Община Пазарджик има ангажименти
само към Областен диспансер за пневмофтизиатрични заболявания със
стационар / ОДПФЗС;
Липса на здравни институции в промишлените зони, в кв. Махалата и кв.
Казармата;
Според посоченото допитване, извършено за целите на интегрирания план през
август 2012 г., общинските експерти смятат, че не е необходимо изграждането
на нови медицински центрове, болници и доболнични заведения;
Според общинските експерти качеството на здравното обслужване е на високо
ниво. Допитването до гражданите обаче, посочва че на ниво община
здравеопазването е един от сериозните проблеми;
От проблемите свързани с посещенията си в здравни заведения гражданите
посочват като най-голям времето за чакане /57.1% от анкетираните/.;
представителите на малцинствените групи посочват като проблем и затруднения
транспорт до здравните заведения, а 15.1 % от анкетираните млади хора
посочват необходимостта от реконструкция и модернизация на здравната
инфраструктура;
Според общинските експерти детските ясли са достатъчни и са в добро
състояние;
Наличие на частни детски кухни с пунктове не само в Пазарджик, но и в други
населени места на областта.

Култура
Анализът на стратегическите документи и отчетите на Община Пазарджик за периода
ноември 2009 – ноември 2010 година, както и проучване на мнението на експертите от
общината в рамките на проекта „Изработване на Интегриран план за градско
възстановяване и развитие на гр. Пазарджик за периода 2014 – 2020 г. водят до
следните изводи:
 Община Пазарджик има разработени стратегически документи, свързани с
развитието на културата на територията на общината;
 Община Пазарджик поддържа финансово институтите за култура в града, както
и финансира голяма част от инициативите от културния календар на града;
 Община Пазарджик успешно си партнира в реализирането на културни
инициативи с НПО, читалища, културни институции и бизнес в града. По
мнение на експертите от общината, няма реализирани съвместни инициативи в
областта опазване на културното наследство, понеже липсват НПО, работещи в
тази област;
 По отношение на сградите на културата в момента тече обновяване на южната
фасада на Драматичен театър Константин Величков по проект „Красива
България”. С този ремонт няма да бъде приключен проблема с цялостното
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състояние на сградата и необходимостта от обновяване и на останалите ѝ
елементи и части остава.
Действащите градскичиталища са били обновени козметично с освежителни
ремонти, финансирани по различни програми и съфинансиране на Община
Пазарджик. Необходимо е цялостно основно обновяване и ремонт на
интериорите им.
Регионален исторически музей (РИМ) и Градска художествена галерия (ГХГ)
делят една сграда (собственост на РИМ), която има нужда от обновяване. В
бъдеще е необходимо ГХГ да бъде отделена в отделна сграда с цел по-пълно
представяне на експозициите им и отговаряне на нуждите от допълнителни
работни и изложбени пространства.
Концертните зали се намират в задоволително физическо състояние.
В Пазарджик няма действащо кино.
По мнение на общинските експерти състоянието на някои сгради паметници на
културата е лошо поради липса на финансиране и поради факта, че голяма част
от тях са частна собственост. Извършена е реставрация на Старата поща,
Часовниковата кула и читалище „Ведрина“ по проекти по програма «Красива
България”;
Липса на разработка на културно-исторически маршрути с цел развитие на
туризма - по мнението на общинските експерти това не е в приоритетите на
общината. В общината не работят експерти, отговарящи за културното
наследство, музея и туризма;
Осигурено финансиране от ОП „Регионално развитие“ за провеждане на
Регионален фестивал на изкуствата в периода 2011 – 2013. Проектът ще създаде
иновативен интегриран културен продукт, който ще допринесе за утвърждаване
на културната идентичност на града, ще отвори алтернативни пространства за
културни взаимодействия и ще привлече туристи
Липсва общински фонд „Култура“ в противоречие с предвиденото в Общинския
план за развитие 2007 – 2013 г.;
Превръщане на Парк Острова в център на инициативи с културно значение;
Подобрен достъп на хора с увреждания до институтите за култура – музей,
галерия;
В града се поддържа богат културен календар

Спорт
Анализът на стратегическите документи, информацията предложена от отчетите на
Община – Пазарджик и допитването до гражданите на Пазарджик и общинските
специалисти по проект „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и
развитие на гр. Пазарджик за периода 2014 – 2010 г. води до следните изводи:
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Община Пазарджик развива политика насочена към развиване на спорта на
територията на града, като организира и финансира различни спортни
инициативи;
 В голямата си част спортните обекти са общинска собственост, като общината
търси финансиране и по проекти за поддържане и модернизиране на базата им;
 Община Пазарджик е внесла предложение до образователното министерство да
бъде разкрито спортно училище в града, което е съществувало допреди 15 г.;
 Всяка година градът е домакин на Общински работнически игри, които са
единствени в страната;
 Наличие на голям брой спортни клубове по множество видове спорт;
 Наличие на различни и разнообразни спортни инициативи;
 Допитването до гражданите посочва, че по квартали липсват са недостатъчни
местата за спортуване - спортни центрове, детски площадки и велосипедни алеи
 Спортна зала Васил Левски – третата по големина в страната, в задоволително
физическо състояние;
 Закрит плувен басейн – в отлично физическо състояние, след направен основен
ремонт и саниране на сградата от Община Пазарджик;
 Стадион Методи Шатаров – не функционира, в тежко физическо състояние;
 Стадион Хебър – създаден за временно ползване, до обновяването на
предишния. В незадоволително физическо състояние;
 Спортна зала Хебър – в незадоволително физическо състояние;
 Стадион в квартал Младост – футболна площадка и писта за бягане, в лошо
физическо състояние;
 Колодрум със спортни площадки и игрища в парк Остров Свобода – в отлично
физическо състояние, след направен ремонт през 2009 - 2010 г.;
 Площадка за фитнес на открито, създадена през лятото на 2012 г.;
 Тенискортове в парк Писковец – в добро физическо състояние;
 Зона на здравето – открити плувни басейни, футбулно и други игрища, спортна
зала и парк. Открития плувен басейн с олимпийски размери и плувният басейн с
трамплин за високи скокове се намират в много тежко физическо състояние.
Спортните площадки на и игрища на открито със съблекални помещения са
обновени през 2010 г.. Спортната зала се намира в тежко състояние и към
момента не функционира.
Социални дейности
 По мнението на общинските специалисти, изразено при допитването за целите
на интегрирания план на град Пазарджик, по социални дейности община
Пазарджик има най- добре развитата система на социални услуги на национално
ниво.
 От проведеното проучване сред жителите на град Пазарджик и специфичните
групи (безработни, младежи, роми) става ясно, че идеята за изграждане и
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развитие на различни социални центрове и услуги има значителен потенциал
сред жителите на Пазарджик – 85,7% от изследваните лица приветстват подобна
идея. Болшинството от хората демонстрират съгласие и склонност да приемат
изграждането и осигуряването на подобни центрове/услуги в близост до дома
им. Услугите, които биха се приели в най-голяма степен от жителите на града, са
домашният социален патронаж, обществена трапезария, както и център за
социални услуги за деца и възрастни.
 Специализираните институции за възрастни хора задоволяват потребността на
желаещите и нуждаещите от настаняване хора;
 Предлаганите социални услуги от резидентен тип предоставят възможност за
задоволяване до голяма степен на индивидуалните потребности, но капацитетът
на наличните услуги е все още малък;
 Делът на пълнолетните лица с увреждания в трудоспособна възраст определя
необходимостта от сериозни усилия за предотвратяване на тяхната изолация от
пазара на труда и нуждата от обучения за преквалификация и повишаване на
квалификацията с цел по-добра реализация на трудовия пазар.
 Необходимо е играждането на механизми за партньорства между институциите
за използване на техните ресурси в подкрепа на деца и семействата в риск, както
и за преодоляване на бедността и социалната изолация, разширяване и активно
търсене на форми за публично-частни партньорства за разкриване и управление
на социални услуги с цел предлагане на по-ефективни и по-гъвкави социални
услуги за лицата в риск.
 Необходимо е разкриване на иновативни 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.
 Необходимо е планиране и осъществяване на информационни кампании и
реализация на социалната услуга „Приемна грижа”.
 Трябва да продължи процесът по изграждане на достъпна архитектурна среда за
хората с увреждания.
 Необходими е търсене на възможности за изграждане на медико-социални
услуги в партньорство със здравните и лечебни заведения
 Децата в социално слаби и многодетни семейства съставляват най-голямата
рискова група на територията на града. Отглежданите в бедност деца имат
стандарт на живот, който ощетява физическото, умственото, духовното,
моралното и социалното им развитие.
Това прави необходими социалните услуги за директна работа в общността с цел
превенция на изоставянето и реинтеграция на настанени деца – чрез изграждане на
родителски умения, предоставяне на достъп до алтернативни форми на грижа и др. От
особена важност е ефективното използване на ресурсите чрез междусекторно
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партньорство между детските градини, училищата, социалните служби и дирекциите
„Социално подпомагане” и „Бюро по труда”.
 Годишният доклад по изпълнение на Стратегията за развитие на социалните
услуги в област Пазарджик извежда следните необходимости: разкриване на
нова социална услуга „Защитено жилище за хора с психични проблеми” в град
Пазарджик, развитие на връзките с местната общност на град Пазарджик,
насочено към овластяване на хората с психични проблеми и промяна на средата
им на живот, повишаване на квалификацията на професионалисти,
предоставящи социални услуги за хора с психични проблеми, създаване на
мрежа от социални служби и устойчиви партньорства в областта на
предоставяне на социалната услуга „Защитено жилище за хора с психични
проблеми” от 6 града в страната – Пазарджик, София, Благоевград, Русе,
Шумен, Ловеч.
 В град Пазарджик са добре развити партньорските взаимоотношения с външни
доставчици на социални услуги. Необходимо е това партньорство да продължи в
привличането на нови ресурси от финансиращи програми;
 Домашния социален партронаж е най-достъпната и традиционна услуга за стари
хора. Нейната мобилност я прави популярна и предпочитана във всички зони на
града.
 Наблюдава се необходимост от повишаване капацитета на администрацията за
осъществяване на междуобщинско и междуинституционално сътрудничество в
сферата на социалните услуги, а също така и развитие на капацитета за
подготовка и управление на проекти, които да развиват социалните услуги и да
ползват опита на други страни в ЕС.
 Необходимо е да се разработят и прилагат образователните програми и
кампаниите съвместно с училища, НПО и училищни настоятелства, насочени
към децата и младежите за превенция на рисково поведение.
 Необходимо е да се осигурят възможности за непрекъснато обучение, обмяна на
опит и добри практики с цел развитие на капацитета на екипите на доставчиците
на социални услуги
 Физическото състояние на по-голямата част от Детските градини (ОДЗ и ЦДГ) в
град Пазарджик е добро. В последните години повечето са били санирани и
обновени. Изключение правят ОДЗ Снежанка в кв. Поликлиниката и ОДЗ
Валентина Терешкова, които не са напълно обновена, както и ЦДГ Върбица в
ромския квартал Махалата която е в най-тежко физическо състояние. В квартал
Полицейското училище се чувства нужда от допълнителна детска градина. В
жилищните квартали Казармата и Гарата няма детски градини.
 Общината е с най-добре развита система на социални услуги на национално
ниво – 32 на брой. От 2003 г. има Стратегия за планиране на услугите за хора в
неравностойно положение. Целият спектър от закона е застъпен в Пазарджик и
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продължават да се разкриват нови обекти и дейности. Заведенията за социални
грижи и услуги се намират в добро физическо състояние като цяло.
Необходимост от обновяване има Дом за стари хора „Гавраил Кръстевич” на ул.
Болнична №19, чиято сграда датира от 1930-те години.
Обществен ред и сигурност
 Наличие на всички видове държавни органи за създаване и поддържане на
сигурност, безопасност и спокойствие на населението на град Пазарджик;
 На територията на община Пазарджик работи обществен посредник като
възпиращ фактор срещу злоупотреба с власт, срещу корупция и произвол,
накърняващи правата на човека. Акцент в работата на обществения посредник е
взамиодействие със структурите на гражданското общество и медиите. Тази
практика е необходимо да продължи като се въвеждат и нови практики в защита
правата на гражданите.
 Липсва институционално споразумение (стратегия) за обществена сигурност с
участие на заинтересованите страни: институции, организации, фирми, учебни
заведения, НПО и медии
 Необходимост от обществено обсъждане на партньорски проекти за обществен
ред и сигурност
 Небходими са мерки за подобряване на материално-техническа база на
институциите, отговарящи за обществен ред и сигурност
 Необходими са периодични информационни кампании за превенция сред
рискови групи ( възрастни хора, деца и младежи) в партньорство с НПО и
медии.
 Има необходимост от прилагане на добри практики за решаване на проблеми на
сигурността
 Предвид високия процент на ПТП в град Пазарджик е необходимо закупуване
на системи за видеонаблюдение и контрол, както и инвестици в
инфраструктурата за понижаване насредната скорост на движение
 Необходимо е да се идентифицират пътните участъци с висока концентрация на
ПТП и да се изработят пакети от мерки за отстраняване на опасността.
 Необходимо е да се създаде гъвкав модел за използване на системите и
средствата за наблюдение и контрол на трафика, както и внедряване на
иновации с използването на най- добрите европейски и световни практики
 Най-проблемната територия в град Пазарджик по отношение на социална
сегрегация и наличие на маргинални групи е източната част на града с ромския
квартал Махалата и двата жилищни квартала със смесено население- Изток и
Ябълките. Като цяло в града няма опасни градски пространства по отношеие на
сигурността на гражданите и гостите му или такива с повече регистрирани
престъпления.
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Всички институции на обществения ред и сигурност имат сгради в добро
физическо състояние. Съдебната палата е допълнително разширена преди
няколко години. МВР разшири

5.
Културно- историческо наследство
Анализът на темата разглежда най-съществените аспекти, свързани с културното
наследство на град Пазарджик. Тази информация има пряко отношение към проблема
по историческото създаване и битието на културното наследство - предмет на
настоящия анализ2.
"Татар Пазарджик (дн. гр. Пазарджик) е един от онези градове в България, които са
създадени и се развиват през периода на османското владичество, на място, където
средновековно българско селище не е съществувало. Основан от малка татарска
колония в края на XIV в., на пресечната точка на две реки и две значими пътни
артерии, на града е отредено да просперира и бързо се превръща в едно от най-важните
селища в българска Тракия.”3
През 17, 18 и 19 век градът бързо се развил и уголемил4. В средата на 19 век Пазарджик
вече има славата и привлекателността на важно пазарно средище с развити занаяти,
търговия и строителство. В обсега на търговията влизат не само българските земи, но и
Румъния, Сърбия с Босна, Виена, Мала Азия, Сирия и др. По това време градската
чаршия наброява 1200 дюкяна. Градът има часовникова кула, множество каменни
„маази”5, пълни с разнообразни стоки.6 Градът е освободен на 2 Януари 1878 г. След
Освобождението се разраства и на десния бряг на река Марица.
Исторически доказаният статут на Пазарджик на регионално средище обуславя и
богатото културно наследство на града. Административният център е носител на
качествени белези на различните исторически периоди в националната история и
обществената памет.1
Към културното наследство и туристическите забележителности в околността могат да
се изброят близките манaстири – Баткунски и Калугеровски, средновековната църква в
с. Паталеница, античният град Бесапара, природните забележителности Бесапарски
ридове и местностите „Ливадите” и „Добра вода” край с. Дебращица. По-далечните
туристически маршрути и забележителности на района включват историческите
градове Батак, Брацигово, Перущица, Панагюрище, Стрелча и Копривщица;
2

„Културното наследство като фактор за развитие на градовете примерът на град Пазарджик”
Дипломна работа - урб. Любомир Михайлов, 2010 г. София
3
„Татар Пазарджик. От основаването на града до края на XVII век” Григор Бойков 2008 г.
4
5
6

„По въпроса за къщите на Пазарджик през Възраждането” арх. Димитър Попов, сп. „Архитектура” 1965 г.
Мааза – масивна търговско-складова сграда от епохата на Възраждането
„Пловдив- столица на българския барок” Арх. Матей Матеев 2006 г. (стр. 348-354 Пазарджик)
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природните забележителности - язовирите „Батак”, „Тошков чарк”, „Широка поляна”,
„Беглика”, „Доспат” и „Белмекен”; курортът Велинград, летовищата „Цигов чарк” и
„Панагюрски колонии”; към по-отдалечените културно-исторически забележителности
спадат късноантичната „Беловска базилика”, „Червената църква” край Перущица,
крепостите Цепина, Траянова врата и други.1
По отношение на социално - икономическата рамка на опазването на културното
наследство, пряко отношение има средищното положение на Пазарджик като областен
и общински център. В този смисъл градът привлича социалните и икономически
потоци от района и е център на културни дейности и инвестиционни намерения.
При анализа на културното наследство е необходимо да се опишат и промените в
градоустройствената схема и структура на Пазарджик. Първообраза на съвременната
урбанистична структура на града е изграден и очертан основно в периода след
Освобождението, като тя до голяма степен отчита и запазва направленията и трасетата
на старите възрожденски улици. Очертанията на уличната мрежа, създадени през края
на XIX век с първия регулационен план са характерни за града и днес. Първият
регулационен план на Пазарджик е направен през 90-те години на XIX век.
Пазарджик има изключително равнинен релеф. Първоначално е разположен единствено
по левия бряг на река Марица, като по брега ѝ е ситуиран единствено югозападния
квартал на града - Вароша. Между югоизточните покрайнини на града и реката, до
края на 19 век, е имало обширно незастроено пространство, обосновано от риска от
наводнения и използвано за разполагането на ежегоден панаир през Възраждането.
Главните входно - изходни артерии следват направленията на основните пътища в
миналото и днес (т.нар. Виа Сингидунум или Диагонален път, Босненския път и
шосетата с направление към околните по-големи и по-малки селища). Тези артерии, в
основни линии са се запазили и до днес. Пресечната им точка определя централната
част на града и нейното търговско средище, съществуващо и до момента на
първоначалното си място. Централната зона на Пазарджик, както в миналото, така и
днес, е характерна изключително с търговските и културните си функции.7
Фигура:Разрастване на Пазарджик и условно функционално зониране

7

вж. бележка 2
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Източник: Авторски материали
Първите обекти след Освобождението по южния бряг на реката са казармата и
земеделското училище, последвани от няколко индустриални обекта, свързани с леката
и хранително - вкусова промишленост. След 1920 г. от същата страна на реката се
изгражда и малък жилищен квартал на бежанци от Македония и Тракия. До средата на
20 век южната част на града е рядко застроена.
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Северната половина на града се разширява след Освобождението с няколко нови
жилищни територии главно в северна и югоизточна посока. По-съществено разширение
в източна и западна посоки, Пазарджик добива след средата на двадесети век.
След наводнение през 1850 г. от наносен материал се образува градския остров на река
Марица, облагороден след 1900 г. и превърнат в градски парк. При регулация на
коритото на реката през 50-те години на XX век, след поредно наводнение е построена
каменна дига и градският остров (днес - парк Остров Свобода) е разширен значително
в югоизточна посока (почти двойно).
Първите жилищни комплекси започват да се изграждат през 70-те години на двадесети
век. Още в началото на 60-те години на същия започва и основното изграждане на
голямата индустриална зона от южната страна на река Марица. Това е и периодът на
най-бурно строителство и унищожаване на културни ценности на Пазарджик
(включително средновековното).8
През 1984 г. е реализиран мащабен проект за обновяване на централната градска зона
под ръководството на проф. Никифоров. Проектът включва осъществяването на
цялостна пешеходна зона в търговските квартали на града и реставрация и
социализация на редица обекти на културното наследство, попадащи в разработвания
район.9
Действащият Общ Устройствен План на града е приет през 2006 г. Той отразява
количествено културното наследство и от него следва да бъдат изведени следните
изводи: вниманието е съсредоточено върху декларираните паметници на културата и
архитектурни ансамбли от жилищни и търговски сгради от Възраждането до първите
десетилетия на двадесети век; не предлага защита за другите ценни архитектурноградоустройствени следи на културното наследство, а именно обществените паркове и
градини, индустриалното наследство от следосвобожденския период и архитектурноурбанистичните ансамбли от втората половина на двадесети век до 1980-те години.10
5.1. Анализ на състоянието
Културното наследство обхваща нематериалното и материалното недвижимо и
движимо наследство като съвкупност от културни ценности, които са носители на
историческа памет, национална идентичност и имат научна или културна стойност
(ЗКН, гл.2, чл.2, ал. 1).
5.1.1. Нематериални културни ценности:
Фестивали, традиционни празници, обичаи и български традиционни занаяти:
 21 май — Празник на града — чества се от 1930 г. всяка година, църковен
празник на свети Св.Константин и Елена;
8

вж. бележка 2
вж. бележка 2
10
вж. бележка 2
9
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Ежегоден фестивал за класическа музика "Зимни музикални вечери" основан от
проф. Иван Спасов;
 Международен мандолинен фестивал „VIVA TREMOLO“ в парк Остров
Свобода;
 Ежегоден есенен базар на площад "Васил Левски".
Община Пазарджик е родно място и благоприятна среда за изява на видни творци с
национално и европейско значение, като Константин Величков, Елисавета Консулова –
Вазова, Георги Машев, Георги Герасимов, Димитър Казаков – Нерон, Златка Дъбова,
Иван Спасов и др.


5.1.2. Материални културни ценности:
Движими културни ценности:
Етнографска експозиция в Етнографски музей Пазарджик
Историческа експозиция в Регионален исторически музей
Музейна сбирка „Константин Величков”
Музейна сбирка „Станислав Доспевски”
Регионален исторически музей

Лапидариум (Регионален исторически музей)

002

003

Недвижими културни ценности
На територията на гр. Пазарджик има около 158 недвижими културни ценности
(исторически обекти, архитектурни обекти, художествени обекти, ансамбли и
комплекси), от които:
 1 археологическа недвижими културна ценност;
 5 групови недвижими културни ценности (ансамбли);
 5 исторически недвижими културни ценности.
Около 147 единични недвижими културни ценности (архитектурно-строителни,
архитектурно и строителни-художествени, архитектурно и строителни-исторически).
Най-големият брой запазени недвижими културни ценности в Пазарджик са от епохата
на Новото време (след Освобождението през 1878 г.). Последният списък с недвижими
културни ценности е от 1989 г., като част от тях са отпаднали от него към момента и са
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разрушени. В ЦГЧ състоянието им не е добро, извършват се много нерегламентирани
промени. В запазените сгради – недвижими културни ценности търговската им част
функционира, а горните етажи в повечето случаи се използват за складове или офис
помещения. Към епохата на Новото време попадат и няколко ансамбъла с характерна
застройка и силуети в централната градска част. Това са ансамбъла на улиците
Константин Величков и Княз Александър Батенберг и ансамбъл „Мекхемето”.
До 1989 г. са положени специални грижи за реставрацията на 8 жилищни сгради от
епохата на Възраждането, като при 2 от обектите реставрацията не е била завършена;
една складова сграда, катедралната църква и 2 синагоги, от същия период. От обектите
на КН, от епохата на след освобождението, са положени грижи за реставрацията на
множество фасади на жилищни и обществени сгради по бул. България и в централната
градска част. Голямо постижение от 80-те години на XX век е обновяването на старите
търговски квартали в Централната градска част, където е обърнато голямо внимание
върху опазването и социализирането на КН. В най-ново време е осъществена
реставрационно-консервационна дейност върху къщата на художника Георги
Герасимов от (1905 г.), сиропиталището на д-р. Лонг (от 1877 г.) и върху
възрожденските църкви Св. Богородица и Св. Сотир. През 90-те години на XX век, след
пожар, бяха извършени възстановителни работи по символа на град Пазарджик - така
наречената „Стара поща” (от 1907г.).
Археологически недвижими културни ценности
В точка 6.6 от „Общинския план за развитие на Община Пазарджик за 2007 – 2013г.” се
казва: „На територията на община Пазарджик са открити селища и селищни могили от
новокаменната, каменно-медната и бронзовата епоха. Природните условия, богатата
растителност, природни ресурси и съчетанието на културното наследство с природната
среда прави територията на общината и част от населените места особен
привлекателна. Това се потвърждава от наличието на над 100 селища и крепости,
повече от 300 надгробни могили и плоски некрополи.”
В момента дейности по проучване на археологията на територията на Община
Пазарджик не се извършват и няма информация за местоположението на
археологическите ценности на територията на землището на града.
В НИНКН е деклариран една археологическа недвижима културна ценности на
територията на община Пазарджик - Антично селище в м. „Честите могили” с
категория „Местно значение”.
Групови недвижими културни ценности
5 са архитектурните ансамбли, обхващащи цели квартали в центъра на града (кв.
Вароша и ансамбли по улиците в по-старата част на града). За квартал Вароша през 80те години на XX век е направена цялостна разработка за възрожденски архитектурен
ансамбъл, а за ул. Гладстон има идеен проект за улица на старите занаяти11. Последните
11

По материали от Регионален Исторически музей Пазарджик
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два проекта остават нереализирани до момента.
 Ансамбъл бул. България - Категория „Местно значение”
От двете страни на бул. България са запазени архитектурни ансамбли, характеризиращи
застройката на града през XIX век, където доминант се явява църквата Св.
Богородица.В частта след бул. Княгиня Мария Луиза, в посока бул. Цар Освободител,
сградите не се поддържат в добро състояние, като някои са застрашени от разрушаване
поради тежкото им физическо състояние.
Ансамбъл бул. България

бул. България

00
4

005

бул. България/
Виделина

ул. 00
6

бул.
България/
бул.
Княгиня Мария Луиза

 Ансамбъл бул. Княгиня Мария Луиза – Категория „Местно значение”
Доминант в ансамбъла е къщата музей на Станислав Доспевски. Кварталът по
продължението на бул. Княгиня Мария Луиза се пресича от канала Паша арк. Поради
новото строителство частта източно от бул. България е с понижена културно –
историческа стойност.
Ансамбъл бул. „Княгиня Мария Луиза”

бул. Княгиня Мария 008
Луиза

00
7


бул. Княгиня Мария 00
Луиза
9

бул. Княгиня
Луиза

Мария

Ансамбъл около църквата „Св. Сотир” – Категория „Местно значение”.
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Преобладаващите културни ценности са от епохата на Възраждането. Доминант се
явява църквата Св. Сотир. По-голямата част от сградите недвижими културни ценности
в ансамбъла се поддържат в добро състояние.
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Ансамбъл около църквата Св. Сотир

010

ул. Цар Освободител/ 011
ул. Стефан Зхариев

ул. Отец Паисий

012

ул. Стефан Зхараиев

013

ул. Стефан Зхараиев

ул. Св. св. Кирил и 015
Методий

ул. Стефан Зхараиев

016

ул. Св. св. Кирил и
Методий


014

Ансамбъл ул. Княз Ал. Батенберг – Категория „Местно значение”
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По – голямата част от сградите недвижими културни ценности са от епохата на Новото
време. Преобладаващите функции са жилищни и жилищно – търговски и не се
поддържат в добро състояние.
Ансамбъл ул. Княз Александър Батенберг

017

ул. Княз
Ал. Батенберг

018

ул. Княз
Ал. Батенберг

019

ул. Сан Стефано

 Ансамбъл ул. Асен Златаров (Махкемето) - Категория „Местно значение”
Ансамбълът се намира на мястото на старата градска чаршия – автентично запазен в
същинския център на града и пешеходната зона. Наблюдава се концентрация на
културни ценности от епохата на Новото време. През 1984 – 1987 г. под ръководството
на проф. Никифоров зоната е направена пешеходна и голяма част от сградите са
реставрирани. Преобладаващите функции на сградите са търговски, поддържат се в
добро състояние и имат своята социализация.
Ансамбъл ул. „Асен Златаров”

020

ул.Асен Златаров/ ул. 021
П. К. Яворов

ул. Асен Златаров

022

ул. Асен Златаров

123

EВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/036 „Устойчиво
интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие”

023

ул. Асен Златаров/ 024
ул.П. К. Яворов

ул. Асен Златаров/ ул. 025
Търговска

ул. Асен Златаров

026

ул. Търговска

ул. Градски пазар

028

ул. Търговска

029

ул. Железарска/
Асен Златаров

ул. Асен Златаров/ ул. 031
Отон Иванов

ул. Търговска

027

ул. 030

Исторически недвижими културни ценности
 Лобно място в м. „Вала – Категория „Местно значение”;
 Лобно място в м. „Пясъците” – Категория „Местно значение”;
 Лобно място на шосето за Синитево – Категория „Местно значение”;
 Лобно място на Илия Георгиев и Димитър Пашов – Категория „За сведение”;
 Лобно място на моста н р. Тополница – Категория „За сведение”;
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Единични недвижими културни ценности
На територията на гр. „Пазарджик са регистрирани около 147 единични архитектурно –
строителни недвижими културни ценности. Преобладаващите функции на сградите са
жилищни и жилищно – търговски.
От богатата Възрожденска жилищна архитектура днес са запазени малко на брой, но
изключително ценни паметници. Всички те са реставрирани: Хаджиатанасовата къща
(от 1849 г., Национална недвижима културна ценност, с богата дърворезбена украса);
родната къща на Константин Величков - ок. 1850г (днес къща - музей); къщата на
Николаки Христович от 1850г. (днес Етнографски музей на Област Пазарджик);
Пожаровата къща от 1856г.; къща-музей Станислав Доспевски от 1864г. (с интересна
архитектура и ценни стенописи,); Хадживелевата къща – строена на няколко етапа,
завършена през 1866г. (исторически, архитектурна и художествена недвижима
културна ценност с ценни стенописи, комплекс от жилищни и стопански сгради) и
Измирлиевата къща (70-те години на XIX век, с ценни стенописи)12.
Като представител на богатите жилищни сгради от Възраждането е запазен и
реставриран така нареченият „конак на Акъ бей” от средата на XIX век. Представлява
затворен комплекс от селямлък и харемлък с интересна архитектура.13
Ценни представители на жилищната архитектура са и запазените къщи на търговеца
Михаил Василев (1903 г.), на художника Георги Герасимов (1905 г., реставрирана и
превърната в къща - музей), на Коларови (1910 г.), на д-р Семерджиев (1906 г.), на
Хайдуков (1911 г.), както и много други.14
И четирите обекта с категория „ Национално значение” са представители на
възрожденската архитектура на града и са включени в националната туристическа
програма „100 - те национални туристически обекта на България”.
По – големият брой запазени недвижими културни ценности е от епохата на Новото
време ( следосвобожденска епоха). Не малка част от тези сгради са били унищожени
между 60-те и 80-те години на отминалия век.15
От жилищното строителство, като културно наследство е запазено предимно от
първите три десетилетия на 20 век. По - голямата част от тези обекти са запазили
функциите си на жилищни сгради, като някои са преустроени от едно на дву - фамилни
къщи. По-малка част са превърнати в офиси. Представители на Възрожденската
жилищна архитектура са реставрираните и адаптирани за нуждите на музей, ресторанти
и приемни сгради - 8 жилищни сгради. Голямата част от съхраненото културно
наследство от жилищни сгради е резултат на декларирането му като културни ценности

12
13
14
15

Вж. бележка 2
“Градоустройство и архитектура на българските земи през XV-XVIII в.” Маргарита Храброва 1991 г.

Вж. бележка 2
Вж. бележка 2
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и реставрирането и адаптирането към съвременни функции на най-ценните от
архитектурна и историческа гледна точка обекти.16
Къща на художника Георги Жилищна сграда
Герасимов

032

ул. Георги Герасимов

Хадживелевата къща

035

ул. Ст. Захариев

Жилищна сграда

16

Жилищна сграда

033 ул. Княз Александър 034 ул.
Константин
Батенберг
Величков
Къща на Георги Атанасов
Къща на д-р Илия Матакиев

036 бул. България

037

бул. Княгиня Мария
Луиза

Къща на Петър Хаджимихов

Жилищна сграда

Вж. бележка 2
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038

ул. Теодор Трянов

Конак на Акъ бей

041

ул. Цар Симеон

Къщата на Хайдуков

044

039 бул. България
Пожаровата къша

042

ул. Бенковски

ул.
Константин
Величков
Хаджиатанасовата къща
(Хаджистояновата къща)
040

043

ул. Република

Жилищна сграда

бул. Княгиня Мария 045 бул. Генерал Гурко
Луиза

Култови сгради
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Десет от единичните недвижими културни ценности са култови сгради на различни
вероизповедания.
В момента като най-стар запазен архитектурен паметник се смята сградата на Куршум
джамия, от XVII век, обновявана на няколко пъти. Този обект не е реставриран
цялостно и е слабо проучен. Намира се в добро състояние. От османските паметници
доскоро бяха запазени в много тежко състояние основите и цокълният етаж на
градската часовникова кула от XVIII век (горната част на кулата е била разрушена при
голямото земетресение през 1928г.). През 2008г. беше започнато нейното
възстановяване в първоначален вид (с височина от 27м. и неповторима архитектура за
страната), съгласувано с тогавашния НИПК (сега НИОНКЦ).
От Възраждането са запазени и всичките 6 православни черкви - Св. Богородица (1837
г.); Св. Неделя (1835 г.); Св. Петка (1856 г.); Св. Архангел Михаил (1860 г.); Св. Сотир
(Свето Преображение - в миналото гръцка черква, от 1862 г.) и Св.св. Константин и
Елена (1868-70 г.) От тях най-ценен паметник е катедралната митрополитска черква Св.
Успение Богородично със своята архитектура и декорация. Всички култови сгради с
изключение на малката синагога са архитектурно – строителни и художествени
недвижими културни ценности.17
 Църква Успение Богородично – Категория „Национално значение”
Намира се в близост до мостът на р. Марица. Построена е 1837 г. Камбанарията на
църквата е с проект от 1910 г., който е реализиран 1930 г.
Църква Успение Богородично

046 ул. Отец Паисий


17

047 двор

048 галерия

Куршум Джамия – Категория „Местно значение”
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В момента като най-стар запазен архитектурен паметник е споменатата „Куршум
джамия” от XVII век, обновявана на няколко пъти. От 20-те джамии през XIX век, днес
е запазена само тя. Този обект не е реставриран цялостно и е слабо проучен. Намира се
в добро състояние. Куршум джамия е джамията с най – високо минаре в България.
Куршум Джамия

051 бул.Генерал Гурко

052

бул.Генерал Гурко

053 интериор

 Църква Св. св. Константин и Елена – Категория „Местно значение”
Църква Св. св. Константин и Елена

054

ул. Георги Пенев

055

бул. Георги Бенковски

05
6

ул. Освобождение

 Църква Св. Архангел Михаил - Категория „Местно значение”
Църква Св. Архангел Михаил
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058
галерия
059
ул. Св. Архангел
057 ул. Република
 Съборна евангелистка църква – Категория „Местно значение”
Намира се на ул. Райко Даскалов и е строена около 1910г.
 Голяма синагога – Категория „Местно значение”
От голямата еврейска диаспора в Пазарджик в миналото са запазени и реставрирани
двете синагоги от средата на XIX век- Голямата и Малката, дело на брациговската
архитектурна школа.18 Понастоящем първата е изпразнена от функции, а във втората в
разположено заведение за хранене.
Голямата синагога

ул. Асен Златаров

060

061

ул. Асен Златаров

062

ул.
Асен
Златаров

 Малката синагога - Категория „Местно значение”
Малката синагога

18

„Брациговските майстори строители от XVIII и XIX в. И архитектурното им творчество” П. Бербенлиев и В. Партъчев

1963 г.
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063

ул. Асен Златаров

ул. Асен Златаров

064

 Църквата Св. Петка – Категория „Местно значение”. Църквата е строена 1852 г.
Църква Св. Петка

065

ул. Св. Петка

066

ул.
Петка

Св.

067

ул.
Караджа

Стефан

 Църква Св. Сотир (гръцката църква) - Категория „Местно значение”
Намира се на ъгълът на ул. Стефан Захариев и ул. Отец Паисий. Църквата е строена
през 1862 г.
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Църква Свети Сотир

068

ул. Отец Паисий

069 двор

070

ул.
Паисий

Отец

 Параклис Св. Неделя – Категория „Местно значение”
Параклисът е строен през 1835 г. с цел да обслужва църквата Успение Богородично, по
време на нейното строителство.
Параклис Света Неделя

071

072

073

 Административна сграда на Пазарджишката митрополия
Митрополия
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074

ул. Отец Паисий

075

ул. Отец Паисий 07
6

ул. Отец Паисий

Сгради на общественото обслужване
По-големият процент от обществено – обслужващите сгради са концентрирани в
централната градска част.
От 4-те обществени османски бани (хамами) днес е запазена само една. Тя се намира в
тежко състояние и не е подлагана на реставрационни или консервационни дейности. За
известен период съблекалнята ѝ служеше за банка.19
От обществените османски сгради е запазен градският конак от средата на XIX век.
(масивна симетрична сграда с централен балкон на главната фасада). Тази недвижим
културна ценност има както архитектурно, така и историческо значение.20 21 Тук, след
разгрома на Априлското въстание от 1876 г. са затворени Райна Княгиня и поп Груйо
Бански.
Внимание заслужават сградите на читалище - театър „Виделина” ( изградено по проект
на инж. Кан и арх. Никола Лазаров в периода 1899-1905 г., също и Чорбаджаковото
доходно здание (1911 г.), бившата Популярна банка (1926 г.), старата община (1925 г.),
камбанарията на черквата Св. Богородица от 1930 г. (по проект от 1910 г.), Земеделска
банка (1932 г.), Съдебната палата (1938 г. арх. К. Мумджиев) и много други.
По отношение на обществените сгради – недвижими културни ценности, се наблюдава
запазване на функциите на сградите, предназначени за културни дейности. Като цяло
обществената функция е запазена и при останалите обекти от тази категория, като се
наблюдава единствено промяна в конкретиката на обществените функции. Има
тенденция за запълването на по начало жилищните сгради - недвижими културни
ценности, с обществени функции, но обратният процес е нехарактерен.
•
Часовникова кула – Категория „Местно значение”
19
20
21

Вж. бележка 2
Списък на паметниците на културата в град Пазарджик от 1989г. Източник: Община Пазарджик
„Пазарджик и пазарджишко. Историко-географски преглед” проф. Иван Батаклиев 1969г.
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Горната част на кулата е била разрушена при голямото земетресение през 1928 г. През
2008 г. беше започнато нейното възстановяване в първоначален вид (с височина от 27 м
и неповторима архитектура за страната), съгласувано с тогавашния НИПК (сега
НИОНКЦ).
Часовников акула

077

пл. Съединение

078

пл. Съединение

079

пл. Съединение

 „Старата поща” - Категория „Местно значение”
Най-ценен паметник от по-новото време е така наречената „Стара поща”, завършена
през 1910 г. Този архитектурен паметник впечатлява с фахверковата си конструкция и
нетипичната часовникова кула, превърнала се в символ на Града. Сградата е доходно
здание на църквата Св. Богородица. Строена е през 1907-10 г. и е по проект на арх.
Пенчо Койчев, а кулата е от 1922 – 27 г. по проект на арх. Костадин Мумджиев.
Старата поща

080


пл.
Константин 08
Величков
1

пл.
Величков

Константин 082

пл.
Константин
Величков

Съдебната палата - Категория „Местно значение”
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Съдебната палата

ул. Хан Крум

083

Бивш военен клуб – Категория „Местно значение”. Сградата е строена през 1933
г. и се поддържа в добро състояние.
Бивш военен клуб


084


бул. Ал. Батенберг

085

бул.
Батенберг

Ал.

086

бул. Ал. Батенберг

Доходно здание на Чорбаджкаков – Категория „Местно значение”. Сградата е
строена през 1912 г.
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Доходно здание

ул. Асен Златаров/
ул. П. Яворов

087

 Сградата на МВР на пл. Съединение (бивш обществен конак)
 Бивше кино „Одеон” с Хотел „Комерсиал” на ул. Търговска
Сграда на МВР
Бивш хотел „Комерсиал”

бул. Генерал Гурко

088

089

ул. Търговска

Мост при църквата Св. Петка (ул. Стефан Караджа при ул. Мътница) –
Архитектурно – строителна недвижима културна ценност.
Сгради за обществено обслужване в областта на образованието и културата
Запазени са множество учебни сгради от края на XIX и началото на XX век - обявени за
недвижими културни ценности. Всички те в момента са действащи и първоначалната
им функция остава непроменена. Най-голямо внимание заслужават сградите на
бившите Мъжка (1882 – 1910 г.) и Девическа (1897 г.) гимназии.22 Всички учебни
сгради, недвижими културни ценности, са с непроменени първоначални функции.
 Гимназия Иван Сергеевич Аксаков (бивша Мъжка гимназия)


22

Вж. бележка 2
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Мъжка гимназия

090

ул. Сан Стефано

091

ул. Сан Стефано

092

ул. Сан Стефано

 Училище Професор Иван Батаклиев (бивша Девическа гимназия)
Девическа гимназия

093

ул.
Константин 094 ул.
Величков
Величков

Константин 095

ул. Червен Стоян

 Читалище „Виделина” – Категория „Местно значение”.
Сградата на читалище „Виделина” е строена през 1898 – 1905 г. по проект на арх.
Никола Лазаров. Читалището има своята социализация и се поддържа в добро
състояние.
Читалище „Веделина”
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096

бул. България/
ул. Виделина

097

бул. България/
ул. Виделина

098

бул. България

 Къща музей „Станислав Доспевски” – Категория „Национално значение”.
Къщата на Станислав Доспевски е построена през 1864 г. от брациговски майстори до
канала Паша арк в квартал Вароша. Архитектурният и стил е „султан япъсъ” – типична
цариградска къща за периода на Възраждането. Тя е двуетажна, кирпичена и има шест
стаи със салон. Къщата притежава богата стенописна украса както отвън, така и
отвътре. Вътре има три стенописни пейзажа : „Протокът Златният рог в Цариград”,
„Площадът на Пушкин в Одеса”, Сяна на стражата в императорския дворец в
Петербург”.
Музейната експозиция включва възстановена битова обстановка с автентични вещи и
мебели, както и оригинални художествени творби на Стаислав Доспевски.
Къща музей на Станислав Доспевски

099

бул. Княгиня Мария 10
Луиза
0

бул. Княгиня
Луиза

Мария 101 интериор

Къща музей на Константин Величков – Категория „Национални значение”.
Строена е около 1850г.
В експозицията са възстановени интериорите в къщата. Богатата фото - документална
част разкрива семейната среда и личността на Величков, приноса му в българската
история и култура. Музеят е едно от утвърдените средища за културни прояви и
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чествания. Традиционните Величкови дни заемат значимо място в културния календар
на града.
Къща - музей на Константин Величков

102

ул. Теодор Траянов

103

104

Етнографски музей (къща на Николаки Христович 1850г.) – Категория
„Национално значение”.
Етнографската експозиция на Регионалния исторически музей в гр. Пазарджик е
разположена в най -голямата къща от епохата на Възраждането в Пазарджик, построена
през 1850 г. от брациговски майстори в бароков стил. В къщата има 18 симетрично
разположени помещения. Особено интересни са таблените врати и живописната украса.
Сградата се намира в добро състояние.
Етнографски музей


105

ул. Отец Паисий

10
6

ул. Отец Паисий

107 експозиция

Търговски сгради
Представителни за търговската дейност на Пазарджик от Възрожденската епоха са и
няколкото запазени търговски маази (складове). Това са маазата в двора на Пожаровата
къща на бул. Георги Бенковски и няколко маази в търговската част на града.
Изчезнали обекти на архитектурната памет на града
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Градът е основан на сливането на две реки: Марица и Тополница. Това кръстопътно и
стратегическо местоположение наложило изграждането на редица обслужващи,
религиозни и инфраструктурни обекти, реализирани в периода XV-XVIII век, найзначителни от които били Куршум хан и моста на река Марица. Днес тези обекти не
съществуват. Големият комплекс на Куршум хан в центъра на града е бил опожарен по
време на Освободителната война (1877-78 г.) и доразрушен до към началото на XX век.
Големият мост на река Марица от XV век, обновяван на няколко пъти - през 1693 г.,
1793 г. и 1860 г.23 ,е бил окончателно разрушен през 60 - те години на XX век, след
построяването в непосредствена близост на друг мост през 1964г. След наводнението
от м. Август 2005г., основите на стария мост бяха разкрити - запазени в добро
състояние.
Последна запазена джамия е била втората хронологично построена джамия в града „Ески джамия” (XV век). Тази сграда е била обновявана на няколко пъти и е
окончателно разрушена през 60 - те години на XX век, поради градоустройствени
мероприятия по главната улица на Пазарджик.1
От множеството търговски ханове, днес няма запазени. Голяма част от тях са имали
както историческа стойност, свързана с посещения и пребиваване на редица
революционери (Ръжанков хан, ханът на Михо Стефанов, от който на 01.12.1872 г. В.
Левски тръгва на път за Ловеч, ханът на Стоян Ангелов и др.), така и стойност на
свидетелство за начина на живот и културния обмен през Възраждането и първите
десетилетия на 20 век. Първата телеграфо-пощенска станция също е разрушена поради
градоустройствени - регулационни мероприятия в началото на XX век. Железопътната
гара от 1870 г. на Баронхиршовата железница е разрушена при построяването на
сегашната ж.п. гара през 60 - те години на XX век. Днес е запазена непосредствено
долепената в миналото до нея Магазия.24
В средата на XX век е разрушена арменската черква в центъра на града и на нейно
място е построена автогара (днес там тя не изпълнява никакви функции и е изместена
на друго място).
На бившия напоителен османски канал Дели арк (сега засипан - бул. Ст. Караджа) е
запазен зарит каменен сводест мост, дело на брациговската архитектурна школа.
Мостът днес представлява камениста пътека в затревената зона между двете платна на
булеварда. Мостът е записан като недвижима архитектурно – строителна ценност, но
има нужда от дейности по неговото възстановяване.
От богата възрожденска жилищна архитектура днес е запазено много малко. Голяма
част от сградите са били разрушени през XX век поради различни мероприятия. От по старите жилищни сгради (предимно от XVIII век), запазени на много места до средата

23
24

„Размисли върху един строителен надпис от 1693г.” ст.н.с. д-р арх. Николай Тулешков
Вж. бележка 2
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на XX век - днес са запазени единствено няколко домашни, богато декорирани хамама25
в бившите турски квартали. През 1959 г. е имало около 40 запазени къщи с хамами.
Голям интерес са представлявали запазените до втората половина на XX век Кузмова
(от нач. на XIX век, с голяма дърворезбена стряха) и Сакалиева (с ценни дърворезбени
тавани) къщи. Интересни в архитектурно отношение, с голяма историческа стойност и
отдавна унищожени са били и къщите на х. Рашко Хаджиилиев, на Стефан Захариев, на
Георги Клинчаров, на Яков Матакиев (последната - архитектурна, художествена и
историческа недвижима културна ценност, беше извадена от списъка на НИНКН и
разрушена през 2007 г.). Днес няма запазени и представители на множеството
чифлишко - конашки ансамбли на богати и именити турци в покрайнините на града.
Има нужда да се съхрани паметта за тези изчезнали паметници, възможно е тяхното
пресъздаване или включването им в модерна музейна експозиция.26
Оценка на състоянието
Културното наследство е част от обкръжаващата ни среда и проблемите по опазването
на недвижимите културни ценности придобиват все по–голяма гражданственост и са
обект на повишена обществена чувствителност. Използването на обществения и
икономически потенциал е неефективно, което води до невъзможност за адекватно
опазване на обектите.
Град Пазарджик разполага с разнообразно културно наследство на своята сравнително
малка територия, което се нуждае от сериозна и регулирана поддръжка, за да може да
се съхрани и да запази традиционния облик и дух на града. Анализът показва, че към
момента списъка с паметниците на културата на град Пазарджик не е актуален и не е
актуализиран от 1989 г.
Основни проблеми са липсата на финансиране и социализация на недвижимите
културни ценности. Големият процент частни собственици не са способни да влагат
финанси в консервационни и реставрационни дейности. Много от обектите са в тежко
физическо състояние, застрашени от унищожаване и разрушаване.
Тежко е състоянието на Хадживелевата къща, която е с висока архитектурно–
строителна, художествена и историческа стойност. Сградата е собственост на
Общината. Започнати са реставрационни дейности, които така и не са финализирани.
Сградата е предвиждана за филиал на Етнографския музей, но поради недовършената
реставрация в момента е неизползваема.
Други две сгради с изключителна архитектурно–строителна и художествена стойност
остават напълно недостъпни за обществеността - Пожаровата къща и
Хаджиатанасовата къща.

25

„По въпроса за къщите на Пазарджик през Възраждането” арх. Димитър Попов, сп.

„Архитектура” 1965г.
26

Вж. бележка 2
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Безспорно проблемите с моделите на опазване и управление на културното наследство
оказват своите отражения върху облика на градската среда. Наблюдава се и нарушаване
на исторически-съхранената градска тъкан чрез унищожаване на характерни ансамбли
(най-вече ансамбъла по бул. Княгиня Мария Луиза) и нерегламентирани преустройства.
Според ПРЗ между улиците: бул. Георги Бенковски, ул. Хан Крум, ул. Екзарх Йосиф,
бул. Княз Ал. Батенберг, бул. България, бул. Цар Освободител, и бул. Кочо
Честименски, изготвен от Община Пазарджик, се предвижда разширение на бул. Цар
Освободител в частта му между бул. Стефан Стамболов и бул. Княз Александър
Батенберг. Между сградите, които се предвижда да бъдат отдръпнати има и сгради от
края на деветнадесети век и първата половина на двадесети век, с архитектурно–
строителна и културно–историческа стойност.
Липсват и цялостни изследвания и публикации за културното наследство на град
Пазарджик. Необходима е работа върху стратегия за цялостно опазване на културното
наследство на територията на общината и в частност в строителните граници на града.
Не се извършват инициативи и реални действия за оценяване потенциала на
индустриални обекти, свидетелства за постижения в определената епоха и на обекти от
социалистическия период като културно наследство от Най–ново време.
Пазарджик има потенциал и необходимост от допълване на защитените обекти с
такива, от категориите на парковото и градинско изкуство и обекти на индустриалната
архитектура с архитектурно–строителна стойност, както и защита на ценни от
архитектурно гледище жилищни сгради, непопадащи под защитата на ЗКН до момента.
Силни страни
 Град Пазарджик разполага с разнообразно културно наследство;
 Потенциал за развитие на културния туризъм, който предполага финансови
постъпления, и разкриване на нови работни места, свързани с обслужването му;
 НКН определя характерния облик на града;
 Инициатива от страна на Община Пазарджик за развитието на културата и
изкуството;
 Добро състояние на най–ценните обекти, от историческа и архитектурна гледна
точка;
 Възможност за кандидатстване по оперативни програми с цел подобряване на
физическото състояние на КН;
 По-ценните обекти на КН са добили голяма популярност сред жителите на
града;
 Част от обектите са се превърнали в културни средища (парк Остров Свобода).
Слаби страни
 Не се поддържат актуални регистри и кадастрални данни за културните
ценности;
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Понижаване на архитектурно–строителната и културно–историческата стойност
на културните ценности, поради нерегламентираните и неконтролирани намеси;
Няма осъществено партньорство между НПО и Общината по отношение на
опазването и популяризирането на КН;
Недостиг на финансиране за реставрация и консервация на недвижимите
културни ценности;
Неподходяща обкръжаваща среда (лошо експониране);
Липса или затруднен достъп на граждани и посетители до някои от по-ценните
обекти;
Недостатъчна щатната обезпеченост в част от музеите и ниско заплащане на
служителите им, което демотивира младите и утвърдените специалисти;
Не се извършват дейности за оценяване потенциала на недвижимите културни
ценности от Най-ново време;
Частните собственици на голямата част от недвижимите културни ценности не
полагат достатъчно грижи за тяхното опазване;
Липса на кадри за управление в областта на опазването на културно наследство;
Голям брой обекти в тежко физическо състояние.

5.2 Цели и политики на Община Пазарджик
През последните години Общинската администрация фокусира вниманието си върху
нарастващия проблем с опазване на културното наследство. В Общинския план за
развитие на Община Пазарджик за 2007 – 2013 г. се предвижда „довършване
конструктивното укрепване и реставрация на църквата Св. Богородица” и „уреждане
къщата-музей Георги Герасимов като действащ обект” и реализация на проект за
вътрешно и външно пространствено оформление на целия музеен комплекс – къща,
ателие, двор в музей “Г. Герасимов”, включени в тематико–експозиционния план”.
Общинският план за развитие предвижда въвеждане на съвременни модели за опазване
и управление на недвижимото културно наследство – активизиране на публичночастното партньорство, разкриване на потенциала на неправителствените организации
и граждански сдружения в дейността по опазване на културното наследство.
Стимулира се участието на професионални общности за адекватни творчески решения
на опазване и развитие на културното наследство. Необходимо е да се разработи
концепция за интегриране на културното наследство в съвременния социалноикономически и културен живот на града, като се изследват възможностите за
приложението й в градската политика чрез планировъчни, устройствени, архитектурни,
административни, финансови и управленски инструменти.
По отношение на начините за привличане на обществеността към проблемите на
културното наследство в Общинския план за развитие на Община Пазарджик за
периода 2007 – 2013 г. е изброено следното:
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създаване на експертни съвети от специалисти, меценати, изявени дейци на
културата в помощ на общинската администрация, културните институции и
общинския съвет;
 създаване на обществени съвети към културните институции с цел ангажиране
проблемите на културата и демократично участие на обществото в културния
процес и неговия контрол;
 създаване на Общински фонд “Култура”, съгласно чл. 36, ал. 1 от Закона за
закрила и развитие на културата;
 работа по специални образователни програми.
Има изготвени проекти за реставрация на Чаршията по ул. Гладстон. Под егидата на
Регионален исторически музей (РИМ) Пазарджик и Националния Исторически Музей
се канят занаятчии, които да показват своите умения. По този начин се работи в насока
опазване на нематериалните културни ценности.
Общинският план за развитие на Община Пазарджик за периода 2007 – 2013 г.
предвижда широко участие на обществеността в решаването на проблемите, свързани с
КН и предвижда средства за създаването на музей в родната къща на художника Георги
Герасимов (реализиран към настоящия момент); за укрепителни дейности по църквата
Св. Богородица и за археологически разкопки на територията на общината. Не е
споменато богатото културно наследство от периода след Освобождението. Не са
приоритетни характерни социо-културни и архитектурно-художествени елементи на
градската среда, заслужаващи внимание, освен няколкото обекта от Възрожденската
епоха.
В записката на ОУП Пазарджик не се залагат политики за опазване и развитие на
системата на културното наследство. Изброени и нанесени са обектите от неактуалния
списък на недвижимото културно наследство от 1989 г., без да са премахнати
несъществуващите към момента на изготвянето на плана обекти.


5.3. Възможности за развитие
 Необходимо е предприемане на дейности по актуализация на недвижимите
културни ценности на територията на Общината;
 Възможност за инвестиции - финансирането на дейностите по проучване,
реставрация и консервация на обектите. Основната цел е да се създадат условия
за ефективна реализация на културното наследство като фактор за устойчиво
развитие и ресурс за културни индустрии. Необходимо е социализиране на
културното наследство - развитие на културния туризъм, сувенирната
индустрия, възраждане на местни занаяти, традиции и обичаи.
 Създаване на достъпна информационна среда, която да стимулира обмена на
идеи и конкурсното начало;
 Финансиране на рекламни и маркетингови кампании;
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Създаване условия за ефективна реализация на културното наследство като
фактор за устойчиво развитие и ресурс за туристическата индустрия;
 Популяризиране на културното наследство сред децата и младите поколения,
посредством образователната система;
 Възможност за възстановяване на увредени или разрушени сгради – недвижими
културни ценности (жилищна сграда на ул. Доктор Лонг 3; Старата жп гара;
възстановяване на Чаршията по ул. Гладстон);
 Архитектурата на повечето обекти позволява вменяването на широк набор от
функции (култура, образование, седалища на фирми и институции, жилища);
 Предвиждане на единна териториална информационна система на недвижимото
културно наследство (създаване на информационни сайтове, пътеводители,
специализирани посредници, опознавателни турове). Обозначителните
табели/знаци, брошури, информационни сайтове и всички останали източници
на информация, свързани с културните ценности, трябва да бъдат разпознаваеми
и от международни туристи;
 Прилагане на методите за интегрирана консервация на недвижимите културни
ценности.
Културният туризъм се развива като една от най-успешните индустрии. Цели се
привличане и на туристи и от околните на гр. Пазарджик населени места (организиране
на екскурзии и турове до града и туристическите обекти на територията на общината).
Превърнали се в атрактивни туристически обекти, недвижимите културни ценности ще
са и притегателен център за социализиране на териториите около тях.
Районът на Пазарджик има дадености (традиционно оризопроизводство, лозарство и
винарство, исторически събития, богато културно наследство и др.) да предложи
разнообразни културни маршрути и като цяло има богат туристически потенциал.
Областта на град Пазарджик и неговите съседни райони са изключително богати на
културни ценности и природни забележителности, което е добра предпоставка за
развитие на туристическия отрасъл. Централно разположение и изходна точка за тези
маршрути е областният град Пазарджик. Следователно опазването и популяризирането
на неговото богато културно наследство, неизползвано до момента, притежава
потенциал за задържане на част от туристическия интерес, както и привличането на поголям инвестиционен интерес в сферата на опазването и популяризирането на
историческия потенциал на средата.
Освен позитивната роля в насърчаването на рекреацията и туризма, културното
наследство представлява материален и духовен ресурс, благоприятстващ
икономическата активност, инструмент за растеж и промяна и средство за културен
обмен27. Не на последно място може да се отбележи и стремежът за съхраняване на
историческата градска памет.


27
„Идентификация на културните пейзажи и на културните маршрути в историческия град” – изследване на ст. ас. арх. Доника
Георгиева и арх. Мирослав Велков

145

EВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/036 „Устойчиво
интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие”

Практиката определено показва, че културното наследство може да бъде запазено
единствено чрез умелото му включване в съвременния живот, в съвременната жизнена
среда и „насищането” му със съвременни функции.
Предстои проучване потенциала на сгради от Най-ново време (след втората световна
война) и сгради на индустриалното строителство с цел запазване архитектурния и
исторически облик на града.
Архитектурата е естествен носител на информация за всички постижения през
отминалите епохи. Обемът на съдържащата се в културното наследство информация му
придава качествата на паметник на архитектурата, градоустройството или
паркостроителството. Следователно съществено важен е видът на тази информация и
по какъв начин може да бъде възприета.
Всяко време има своите специфични характеристики и разполага със своите културни
ценности, носещи тези характеристики. Има редица сгради и паметници, които могат
да бъдат категоризирани като недвижими културни ценности от Най-ново време.
Особено внимание заслужават няколко обекта, непопадащи под защита до момента.
Това са най-старите индустриални сгради и първите устроени обществени паркове и
градини. В числото на първите попадат Оризарна (1906 г.), бившите вече текстилна,
оцетна и каучукова фабрики, всички изградени в началото на XX век, помпената
станция в кв. Ивайло от 1930 г. Към вторите спадат създадените през първата половина
на XX век най-стари градски паркове - Градската градина, градината пред читалище
„Виделина” и парк Остров Свобода. В тези паркови пространства са разположени
обекти на художествено-скулптурната украса на града като паметника на Алеко
Константинов, дело на арх. Костадин Мумджиев и скулптура Михайло Парашчук,
паметника на Константин Величков, художествено изработени чешми, спортни
съоръжения от началото на XX век. Градските паркове имат голямо значение за
съхраняване на зелената памет на Пазарджик и са неделим момент от цялостната визия
и политика по опазване на културното наследство.
Би могло да се предвиди разширяване на Ансамбъла по ул. Княз Александър Батенберг
като към него се включи и сградата на ъгъла на ул. Константин Величков и Княз Ал.
Батенберг.
Жилищно – търговска сграда
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108

ул. Константин Величков/ ул.
Княз Ал. Батенберг

Примерни предложения за обогатяване на недвижимото културно наследство на
град Пазарджик, попадащо под защитата на ЗКН:
 Определянето на ансамбъл от групова недвижима културна ценност около
сградата на бившата мъжка гимназия на град Пазарджик (днес МГ Константин
Величков и ПГ Иван С. Аксаков). Този подход на защита на зоната между ул.
Сан Стефано, бул. България и ул. Княз Александър Батенберг ще осигури
защита на градината на читалище Виделина и ще обхване получили статут на
Недвижима културна ценност жилищни сгради, както и такива, с архитектурностроителен и културен потенциал, които нямат такава защита към момента.
Създаването на цитираната групова недвижима културна ценност ще допринесе
за запазването на облика на съхранилата се в по-голямата си част със застройка
от първата половина на двадесети век ул. Княз Александър Батенберг, част от
която е получила цитирания статут преди 1989 г.
 Болница/сиропиталище на доктор Лонг от 1876 г. на ъгъла на ул. Доктор Лонг и
ул. Стефан Захариев, поради архитектурно-строителните си качества и
историческата стойност на сградата следва да получи статут по ЗКН на
Недвижима културна ценност с категория Местно значение;
 Парк Остров Свобода
 Старата част на паркът датира от 1905 г. Паркът разполага с множество
растителни видове, някои от които редки и уникални за страната.
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Парк Остров Свобода

10
9

Декоративно езеро от 11
60-те години на XX век. 0

Паметник на Алеко 11
Константинов от 1937 1
г.,
арх.
Костадин
Мумджиев,
скулптор
Михайло Парашчук

Декоративен фонтан от
20-те години на XX век

 Ансамбли от Най-ново време
Ансамбли от втората половина на XX век

112



Площад Константин Величков със 113
сградите на драматичния театър и
„Старата поща”

Площад Константин Величков със
сградата на Община Пазарджик и
водната каскада на преден план

Индустриални обекти
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Индустриални сгради

114

Оризарна при жп гара Пазарджик 115
от 1900 г.

Тютюнев склад край река Марица в
югоизточния край на квартал Вароша,
датиран от 1925г.
Може да се изследва и потенциала на сградата на Текстилната фабрика (бивша „Вела
Пеева”). Сградата е строена в през 30 – те години на 20век и носи характера на своето
време.
 Жилищни и обществени сгради с архитектурно–строителна и културно–
историческа стойност от Възрожденската и Следосвобожденската епоха.
Жилищна сграда
Жилищна сграда
Жилищна сграда

116

ул.
Константин 117
Величков

ул. Цар Самуил

118

Ул.
Честимански

Кочо
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Жилищна сграда

119

ул.
Княз
Батенберг

Начално училище „Никола Възрожденска
Фурнаджиев”
сграда

Ал. 12
0

ул. Кочо Честименски

12
1

жилищна

ул.
Георги
Раковски

Сава

 Обществени сгради от Най–ново време
Исторически музей
Драматичен
театър Минерална баня
Константин Величков

Банка ОББ

123 пл.
Величков
Хотел Елбрус

125

126

122

ул. Цар Самуил

Константин 124
Спортна зала Васил Левски

127

пл. Васил Левски
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6. Държавно управление, неправителствен сектор, обществен ред и сигурност
6.1. Анализ на състоянието
Държавното управление на територията на град Пазарджик е представена от следните
институции:
 Община Пазарджик
Община Пазарджик работи по проект „Подобряване на административното обслужване
в Община Пазарджик чрез въвеждане на система за електронно управление“. Проектът
е финансиран по ОП „Административен капацитет“ и се изпълнява в периода 2009 –
2012 г. Общата цел на проекта е да бъде подобрено и улеснено обслужването на
гражданите и бизнеса в общината чрез внедряване на електронна система за
обслужване и управление на административните услуги, което ще доведе до
повишаване на удовлетвореността на потребителите.
Сектор „Информационно обслужване“ . По данни от отчета на общината за периода
2009 – 2010 г. е внедрен нов модул за създаване и поддържане на регистър „Етажна
собственост“. Всички необходими документи във връзка със Закона за етажната
собственост са публикувани на интернет страницата на общината.
Дирекция „Гражданска регистрация на населението предоставя услуги чрез
- Център за гражданска регистрация – за удобство на гражданите е въведено
непрекъснато работно време. Интернет страницата на общината осигурява пълна
информация за видовете услуги по гражданска регистрация и свързаната с тях
нормативна уредба
- Център за информация и услуги
Други институции, представителства на централната администрация, предлагащи
административно обслужване на гражданите в Пазарджик:
 Агенция по кадастъра, Служба по кадастъра – МРРБ
 Бюро по труда – Пазарджик
 Военно окръжие
 Държавен архив" Териториална дирекция
 Комисия по търговия и защита на потребителите
 КАТ – Пътна полиция
 Местна служба за съвети в земеделието
 НАП "Национална агенция за приходите"
 Областна инспекция по труда ОИТ
 Областна дирекция "Земеделие и гори"
 Областна Дирекция "Държавен Фонд Земеделие"
 Регионална инспекция по околната среда и водите
 Регионална дирекция за национален строителен контрол
 Регионална ветеринарно-медицинска служба
 Районно управление"Социално осигуряване“
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Регионална дирекция"Социално подпомагане" към Агенцията за социално
подпомагане“
Областна дирекция”Полиция”
Регионална служба по противопожарна и аварийна безопасност
Районна здравно-осигурителна каса
Гражданска регистрация и административно обслужване /ГРАО/, Главна
дирекция, Териториално звено
РИОКОЗ
Окръжен съд-Пазарджик
Окръжна прокуратура

Разпределение на институциите извършващи административни услуги по зони:
Институции, извършващи административно обслужване на
населението
Зона
Устрем
Чиксалън
Вароша
Гарата
Изток
Казармата
Младост
Ставропол
Ябълките
Запад
К-с
МарицаБолницата
Новата
махала
Петковски
квартал
ПЗ Запад
Поликлин

√
√
√
√

√

152

EВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/036 „Устойчиво
интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие”

иката
Полицейск
ото
училище
Център
Махалата
Широк
център –
Запад
Широк
център –
Юг
Широк
център
Североизто
к
ПЗ Изток
Парк
„Стадиона
”
Парк
„Острова”
Промишле
на зона
ПЗ
Югоизток

√
√

√
√

Гражданските организации в община Пазарджик заемат важно място като партньори на
общината в прилагането на местни политики.
През 2005 год. в града е учреден Обществен съвет за партньорство между Община
Пазарджик и неправителствените организации, работещи на територията на общината.
В създаването на съвета участват 27 неправителствени организации. Целите на
Обществения съвет за партньорство са:
 Анализиране, разработване и осъществяване на дейности по приоритетни
проблеми с цел прилагането на европейските стандарти, практики и норми;
 Представяне на добри практики и модели за реализиране в приоритетите за
съвета насоки;
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Разработване на програми и проекти в приоритетните за съвета насоки,
посочени в неговия правилник;
 Изследване на проблемите на индивидуалните отношения, социалното
осигуряване, заетостта и квалификацията, доходите и стандарта на живот,
човешкото развитие и социалната интеграция;
 Изграждане на капацитет в социалните партньори и неправителствените
организации;
 Разработване на годишни общински програми по приоритетните области на
съвета.
В община Пазарджик има редица примери за предоставяне на финансови средства на
НПО при изпълнението на съвместни проекти, като размерът и предназначението им се
определят в конкретни споразумения между НПО и местната власт. При проект “Да
помогнем заедно на хората от третата възраст”, реализиран от Областния съвет на БЧК
с подкрепата на Американския червен кръст, общината поема задължението да изплаща
възнаграждения на персонала в разливочната, закупува миещите и почистващи
препарати и част от хранителните продукти. Подобен пример е и проект “Да върнем
децата в училище” отново на БЧК съвместно с Австрийския червен кръст и Германския
червен кръст вече повече от шест години. В този проект общината участва като
заплаща режийните разноски по приготвяне на храната за няколкостотин деца на
социално слаби семейства и деца от ромски произход/броят е различен в различните
години и се движи от 100 до 450/. По същия проект съгласно сключения договор
общината предоставя и парични средства за администриране на дейността по 1 лев
годишно на дете.
В град Пазарджик са добре развити партньорските взаимоотношения с външни
доставчици, предоставящи социални услуги. Общината е сред пионерите в България,
които работят с НПО по предоставянето на такива услуги. Примери в това отношение
са сдружение «Човеколюбие», сдружение «Егида», сдружение «Бъдеще» и др. които са
доставчици на социални услуги (социална рехабилитация и интеграция на хора с
психични проблеми и хора с увреждания, защитено жилище за хора с интелектуални
затруднения) и реализират множество социални проекти в партньорство с местната
власт и други неправителствени организации.
Сред най-активните граждански организации в града е Фондация «Обществен фонд
Пазарджик». Основните задачи на Фондацията са да мобилизира местните ресурси за
решаване на обществено значими проблеми в регион Пазарджик, идентифицирани от
самите граждани и да работи за стимулиране на гражданската инициатива и възраждане
на дарителските традиции. През 2011 г. организацията е предоставила грантове на
стойност 108 000 лв на 8 НПО-та: СК „Печенеги” - Пазарджик, Регионална колегия на
Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи - Пазарджик, Сдружение
„Чудесия” - Пазарджик, Сдружение „Човеколюбие” - Пазарджик, Областен съвет на
БЧК - Пазарджик, Сдружение „Бъдеще” - Пазарджик и Сдружение „Фокус –
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Европейски център за развитие” - Пазарджик и Сдружение „Лайнс клуб –
Панагюрище”. През 2010 г. финансиране от фондацията са получили още толкова
организации: Училищно настоятелство на Математическа гимназия ”Константин
Величков”- гр.Пазарджик, Сдружение „Обединен детски комплекс” – Представителен
танцов състав „Детство” - гр.Пазарджик, Сдружение „БЧК” - гр.Пазарджик, СКХГ
„Диляна” - гр.Пазарджик, Сдружение за българско музикално и танцово изкуство
„Чудесия” - гр.Пазарджик, Пенсионерски клуб №3 гр.Пазарджик, Сдружение
Мандолинна формация „Елена Генова” - гр.Пазарджик.
Сред емблематичните организации за Пазарджик и в България е Фонд за превенция на
престъпността ИГА. Направленията, по които работи организацията, са:
 Пробация (Създаден е първият пробационен център в страната; обучени са
първите 20 пробационни специалисти; разработена е концепция за
законодателно въвеждане на пробацията в България; проведени са
информационно-обучителни семинари по пробация с повече от 1000 участници
(съдии, прокурори, следователи, полицаи, местна власт и НПО);
 Работа с правонарушители (проведено е във всички затвори на страната
криминологично изследване на сексуалните правонарушители у нас; разработен
е модел на социална услуга за лица, освободени от затворите; изготвена е
методика на услугата и пилотиране с 200 потребители;
 Превенция на разпространението на СПИН, туберкулоза и употребата на
наркотични вещества;
 Антикорупция (стартирани са проекти за институционализирането на
обществени посредници в 6 общини на Област Пазарджик и още 13 в цялата
страна).
Дейностите по опазване на обществения ред и сигурност на територията на град
Пазарджик се осъществяват комплексно и поотделно от следните институции : ОД на
МВР – Пазарджик в това число „Пожарна безопасност и защина на населението”,
Окръжна прокуратура и районна прокуратура – Пазарджик, Окръжен съд – Пазарджик,
Районен съд – Пазарджик, Община – Пазарджик, частни охранителни структури, НПО
и медии.
ОД на МВР – Пазарджик
Престъпност
Данните, предоставени ОД на МВР - Пазарджик за състоянието на престъпността през
2011 година, сочат намаление в броя на регистрираната престъпност със 7.72% спрямо
2010 година и с 13.14% спрямо 2009 година.
През 2011 година, общо регистрираните престъпления са 3251, от тях 2909 или 89.48%
са криминални, а 342 или 10.52% са икономически.
За 2010 година, общо регистрирани са 3523 престъпления, от които криминални 3138
или 89.07%, а икономически – 385 или 10.93%.
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За 2009 година, общо регистрираните престъпления са 3743, като от тях криминалните
са 3149 или 84.13%, а икономическите – 594 или 15.87%.
През 2011 година, общо разкрити са 1540 престъпления, като 1319 от тях са
криминални, което съставлява 45.34% от регистрираните криминални престъпления, а
221 са икономически, или 64.62% от всички регистрирани през годината икономически
престъпления.
През 2010 година са разкрити 1300 криминални престъпления или 41.43% от
регистрираните и 226 икономически престъпления – 58.70% от регистрираните.
През 2009 година разкритите 1716 криминални престъпления съставляват 54.49% от
регистрираните, а от регистрираните икономически престъпления, разкрити са били
436 или 73.40%.
Съотношението между регистрирана и наказана престъпност остава в сходни
параметри през последните три години.

Регистрирана и разкрита престъпност

4000

3743 бр.

3523 бр.
3251 бр.

3500
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Регистрираня
престъпност

2500
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1500

1399 бр.

1264 бр.

1260 бр.

1000

Влезли в сила
осъдителни и
санкционни
решения

500
0
2009 г.
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2011 г.

Източник: Окръжна прокуратура - Пазарджик
Така, през 2009 година, съотношението на осъдителните и санкционни решения към
регистрираните престъпления е 37.78%. През 2010 година – 35.88%, а през 2011 година
– 38.76%.
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Съотношение между регистрирана и
наказана престъпност
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Източник: Окръжна прокуратура - Пазарджик
Пътно транспортни произшествия (ПТП)
По данни на ОД на МВР – Пазарджик за анализа към Стратегията за намаляване на
жертвите по пътищата на област Пазарджик става ясно, че най-съществен в общия брой
на ПТП е приносът на район Пазарджик – половината от тежките ПТП през 2011 г. са
се случили на неговата територия. През 2011 г. в община Пазарджик са станали 59
ПТП от общо 111 за годината на територията на област Пазарджик. Загиналите са 14 от
общо 24 за областта, а ранените са 62 души- почти половината от общата бройка за
областта. Въпреки високата цифра на ПТП за 2011 г. се забелязва тенденция към
намаляване, през 2010 г. техният брой в община Пазарджик е бил с 18.1% повече (70
ПТП), загиналите са 18, а ранените – 70.
В град Пазарджик са се случили 62.3% от станалите през 2011 г. ПТП в общината.
Четирима души са загинали, а ранените са 34.
Според данните за 2010 и 2011 г. на Пътна полиция за регистрираните тежки ПТП,
леките автомобили са безпорният лидер по приност в общия брой тежки ПТП (80% от
общия брой ПТП). В леки автомобили са пътували 75% от загиналите и 81.6% от
ранените в тежки ПТП през 2010 г. През 2011 г. това са съответно 62.5% от загиналите
и 85.5% от ранените.
По данни на Пътна полиция с най-голяма уязвимост към ПТП са възрастните хора над
64 години – като водачи и пешеходци.
Анализът показва също така, че най-честите причини за настъпване на ПТП са свързани
с грешки в поведението на водачи на пътните превозни средства или при съзнателно

157

EВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/036 „Устойчиво
интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие”

нарушаване от тяхна страна на правилата за движение. За 2011 г. по вина на водачите
са настъпили 94% от общия брой на ПТП.
Приемни за граждани
Районно управлението „Полиция” обслужва общините Пазарджик и Лесичево.
Районните и мл. Районните инспектори от РУП Пазарджик имат приемни за граждани
както следва:
 Първи район (приемна на ул. Г. Пенев” - в сградата на бившето АПК) –
обслужва кв. Младост
 Втори район (приемна на ул. Бузлуджа 22А) – обслужва кв. Изток
 Трети район (приемна на пл. Съединение 2) – обслужва кв. Марица –
Болницата
 Четвърти район (приемна на ул. Виделина 2) - обслужва централната градска
част и индустриалната зона
 Пети район (приемна на ул. Христо Ботев 39) – обслужва кв. Запад
 Шести район (приемна в сградата на ЦДГ „Юрий Гагарин”) – обслужва кв.
Устрем и кв. Ставропол
Окръжна прокуратура - Пазарджик
ОП – Пазарджик обхваща Района прокуратура – Пазарджик, Районна прокуратура –
Велинград, Районна прокуратура – Пещера и Районна прокуратура – Панагюрище.
През 2011 година в прокуратурите от Пазарджишки съдебен район се наблюдава
тенденция на намаляване на преписките по следствения надзор. Техният брой е 5761,
като сравнението с предходната 2010 година, когато преписките по следствения надзор
са били 6000, сочи намаление от 4%. Спрямо 2009 година обаче, когато преписките по
следствения надзор са били 5485, е налице 5%-но увеличение.
През настоящата година, сравнено с предходните две, е увеличено процентното
съотношение на решени към нерешени преписки. Това съотношение през 2009 година и
през 2010 година е било 93% към 7%, докато през 2011 година то е 96% към 4%.
По прокуратури съотношението изглежда по следния начин:
Прокуратури
наблюдавани
новообразувани
решени
Окръжна
968
891
942, или 97% от
прокуратура
наблюдаваните
Пазарджик
Районна
2890
2718
2777, или 96% от
прокуратура
наблюдаваните
Пазарджик
Районна
879
771
803, или 91% от
прокуратура
наблюдаваните
Велинград
Районна
577
519
573, или 99% от
прокуратура
наблюдаваните
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Пещера
Районна
447
398
прокуратура
Панагюрище
Източник: Окръжна прокуратура – Пазарджик

441, или 99% от
наблюдаваните

По решените през 2011 година 5536 преписки са постановени общо 5575 прокурорски
актове, по които срочността на произнасяне е, както следва:
в тридневен срок – 1239, а до 1 месец – 4328 .
За 2011 година се очертава положителна тенденция, свързана с решенията на
прокурорите по преписките, а именно: спада процентът на постановените откази за
образуване на досъдебни производства за сметка на увеличения процент на преписките,
решени с постановление за образуване на досъдебно производство. Така, през отчетния
период, с постановление за отказ са решени 1477 преписки по следствения надзор,
което съставлява 27% от всички решени преписки, а преписките, по които прокурорите
са образували досъдебни производства са 2045 или 37%. През 2010 година,
постановените откази са съставлявали 35% от общия брой решени преписки, а
преписките, по които е било образувано досъдебно производство - 33%. През 2009
година, 41% от общо решените преписки са приключили с постановление за отказ да се
образува досъдебно производство, докато тези, решени с постановление за образуване
на досъдебно производство са били 30%. Видно е, че за първи път от три години,
процентът на постановленията за образуване на досъдебни производства значително
надвишава процента на постановените откази, от който факт се налага констатацията,
че въведената в действие Инструкция за провеждане на предварителни проверки И89/10.03.2011г., вече дава своите резултати. Забележимо висок е делът на
постановленията за образуване на ДП, спрямо общия брой решени преписки в Районна
прокуратура гр.Велинград – 45.5% и в Районна прокуратура гр.Пазарджик – 44.7%.
През 2011 година, сравнено с 2010 година, с 12% е нараснал броят на наблюдаваните от
прокурорите досъдебни производства. Увеличението спрямо 2009 година е с 18%.
През последните четири години, непрекъснато се увеличава и броят на делата на
производство (на производство са всички дела образувани през отчетния период и тези
по които разследването не е приключило). Така през 2008 година, на производство са
били общо 4048 дела, през 2009 година – 4304, през 2010 година – 4454, а през 2011
година - 4636. Посочената констатация се дължи на наложилата се през последните
четири години трайна тенденция към увеличение в броя на новообразуваните
досъдебни производства. През 2011 година, новообразуваните досъдебни производства
са се увеличили с 3% сравнено с 2010 година и със 7% сравнено с 2009 година.
Общо прокурорски актове и участие в съдебни заседания:
Прокуратура
Общо прокурорски актове и участие в съдебни

159

EВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/036 „Устойчиво
интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие”

Окръжна прокуратура
Пазарджик
Районна
прокуратура
Пазарджик
Районна
прокуратура
Велинград
Районна
прокуратура
Пещера
Районна
прокуратура
Панагюрище

заседания
2011 година

2010 година

2009 година

2429

3083

1746

8204

9506

7588

3610

3400

3356

2862

2734

2632

1738

1549

1626

Средно на един прокурор:
Прокуратура
Средна натовареност на един прокурор
2011 година
2010 година
2009 година
Окръжна прокуратура
269,89
371,82
291,00
Пазарджик
Районна
прокуратура
631,08
792,17
542,00
Пазарджик
Районна
прокуратура
902,5
850,00
838,25
Велинград
Районна
прокуратура
1431
1259,90
1028,13
Пещера
Районна
прокуратура
869
774,50
813,00
Панагюрище
Източник: Окръжна прокуратура – Пазарджик
С изключение на Окръжна прокуратура градПазарджик и на Районна прокуратураПазарджик, където натовареността видимо се нормализира, в останалите прокуратури
от съдебния район, както общата, така и средната натовареност бележат увеличение, в
сравнение с предходните години.
Според анализ на дейността на Окръжна прокуратура – Пазарджик за 2011г. се
очертават следните проблеми:
 В Районните прокуратури в региона няма добро кадрово обезпечаване. През
цялата 2011 година районните прокуратури работят при незапълнен щат. Този
проблем се очаква да се задълбочи през следващите години. В тази връзка е
необходимо да се посочи, че е неудачно законодателното решение в районните
прокуратури квотата за външни конкурси да е 20%, а тази за преместване да е
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80%. На практика в Пазарджишки съдебен район липсват магистрати, които да
желаят преместване от една районна прокуратура в друга. Липсват желаещи и за
преместване от друго звено на съдебната система в районна прокуратура, при
което перспективата чрез вътрешни конкурси да се запълнят незаетите щатове в
районните прокуратури никак не е обнадеждаваща.
• Проблеми се очертават и във връзка със сградния фонд на прокуратурите от
Пазарджишки съдебен район. В Окръжна прокуратура гр.Пазарджик
прокурорите работят по двама в кабинет, като при запълване на щата няма да
може да се обособи работно място за един прокурор. 10 съдебни служители
работят в помещение не по-голямо от 40 кв.м. Прокурорските помощници
ползват кабинет в Районна прокуратура гр.Пазарджик заедно с младши
прокурор. Служителите от отдел ФСД ползват кабинети в сградата на ОД на
МВР гр.Пазарджик, където се помещава следственият отдел на Окръжна
прокуратура гр.Пазарджик.В Районна прокуратура гр.Пазарджик положението е
още по-тежко. Там прокурорите работят по трима в кабинет, като при запълване
на щата магистратите реално няма къде да бъдат настанени
• Разширяване на практиката за създаване на съвместни екипи за разследване, в
които да бъдат включвани освен наблюдаващ прокурор и разследващи органи,
също и оперативни работници от сектор „БОП”, сектор „ИП”, криминална
полиция, експерти от ДАНС, НАП, Дирекция „МОПС”. По този начин без
съмнение би се подобрило качеството на разследване, съответно биха се
постигнали по-добри резултати в противодействието на тежката престъпност.
 Предвид засилените очаквания на обществото и критиките от европейските
партньори, приоритетни следва да бъдат разследванията на престъпления с
корупционен елемент, извършени от отговорни длъжностни лица от местните
структури на властта; разследванията на данъчни измами; разследванията,
свързани с манипулиране на платежни инструменти.
Районен съд Пазарджик
Районният съд в град Пазарджик е един от 113 районни съдилища в България. На ПзРС
са подсъдни всички граждански, наказателни и административно-наказателни дела като
първа инстанция, освен тези, които със закон са възложени на друг съд. Съдът
разглежда и дела по жалби или протести срещу актове на особени юрисдикции и други
органи. Неговите актове се обжалват пред Окръжен съд -Пазарджик. Към
Пазарджишкия районен съд са обособени самостоятелни служби - Съдебноизпълнителна и Служба по вписванията.
Всички съдебни зали на Районен съд -. Пазарджик са оборудвани със звукозаписни и
информационно-озвучителни системи.На входа на съдебната палата и над вратите на
съдебните зали са монтирани информационни табла, показващи списъците на
гледаните дела за деня. Съдът разполага с:
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2 сървъра, 67 бр. компютърни конфигурации , 54 бр. лазерни принтера, 17 бр.
многофункционални устройства , 2 копирни машини , 1 преносим компютър.
Съдът разполага и с мултимедиен прожектор, който се използва за провеждане на
обучения и презентации.
От 01.10.1999 г. щатът на Районен съд Пазарджик е от 14 съдии и не е променян. През
2011 г. заетите щатни бройки са 13.
През 2011г. новообразувани са общо 8 379 дела от всички видове, от които 2339
наказателни дела и 6040 граждански дела. Новообразуваните дела през 2010г. са общо 8
449 дела, от които 2602 наказателни и 5 847 граждански.
През 2009г. общият брой на новообразуваните дела е 7 090, от които 2767 наказателни
и 4323 граждански. Тези данни сочат значително общо постъпление на делата, като при
гражданските за поредна година е налице увеличение, а при наказателните се запазва
тенденцията за постепенното им намаление. През 2011г. са свършени общо 8344 дела,
от които в 3 месечен срок - 7533 или 90%.Със съдебен акт по същество са приключили
7406 дела.Прекратени са 938 дела. Проведени са 10267 заседания. През 2010г. са
свършени общо 8378 дела, от които 7659 в срок до 3 месеца или 91%.
РС Пазарджик има електронна страница , на която се публикуват съдебните актове по
гражданските и наказателни дела, публичните продани по изпълнителните дела. Могат
да се правят справки по дела, публикуват се обяви за конкурси за свободни длъжности.
Създадена е отделна секция в главното меню за делата с особен обществен интерес,
където се публикува информация за движението на делата с особен обществен интерес,
както и линкове към изготвените съдебни актове.
През 2011 г. от бюро съдимост при Пазарджишкия районен съд са издадени 12 257
свидетелства за съдимост и са извършени 2 813 справки. През 2011 г. по реда на чл.
250а и сл. от ЗЕС са издадени общо 318 разрешения, от които по искане на ТД „НС”
Пазарджик-ДАНС 212 по искане на ОД на МВР Пазарджик 8 и по искане на ТЗБОП
Пазарджик 98 броя.
През 2011 г. в Държавната съдебно-изпълнителната служба към Пазарджишки районен
съд са постъпили общо 1667 изпълнителни дела за общо дължима сума от 24 626 202
лева. Броят на постъпилите дела в ДСИ през 2010г. е бил общо 1111 за сумата от 12 190
078 лева, а за 2009г. те са били 875 и за сумата 13 946 645 лв.
През 2011 година в службата по вписвания са образувани общо 11 209 дела и са
извършени общо 13 105 вписвания. През предходната 2010 г. са били образувани общо
4 466 дела и са извършени общо 7 330 вписвания.
Налице е чувствително увеличение на извършените вписвания, което се дължи на
увеличения брой подлежащи на вписване актове според промените в
законодателството, както и на проявената активност на кредитните институции в
областта на обезпечаване на вземанията им чрез този способ.
В района на Пазарджишкия районен съд действат 10 частни нотариуса.
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Административен съд - Пазарджик
За периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. в Административен съд –Пазарджик са
постъпили общо 1002 дела, от които 998 новообразувани и 4 върнати за продължаване
на съдопроизводствените действия. През 2010 г. образуваните дела са били 835, през
2009 г. делата са 890, а през 2008 г. 822 дела. Данните сочат ръст на постъпилите дела
през настоящата отчетна година спрямо предходните три години, средно с 18%. За
периода 2008 г. - 2011 г. тенденцията е за увеличаване на постъплението на дела, като
единствено изключение прави 2010 г. В сравнение с предходните три години се е
увеличил делът на производствата по Кодекса за социално осигуряване и Закона за
социалната помощ. През 2008 г. делът им е бил 4,3 %, през 2009 г. е 5,4 %, през 2010 г.
е 7,4 %. Увеличението на броя на тези дела предполага нарасналата активност на
гражданите в защита на правата им в социалната сфера.
През отчетния период делата по Закона за държавната собственост, Закона за
общинската собственост, Закона за местното самоуправление и местната
администрация,
и
Закона
за
администрацията
съставляват
10,4%
от
първоинстанционните дела за разглеждане. Два пъти по-висок е бил относителния дял
на тези производства през 2009 г. Наблюдава се тенденция на намаляване на делата от
тази група.
През 2011 г. делата по Закона за държавния служител, Закона за министерство на
вътрешните работи, Закона за отбраната и въоръжените сили на РБ и Закона за
съдебната власт съставляват 4,2% от първоинстанционните дела за разглеждане. Делът
на производствата от тази група не се е променил в сравнение с 2008 г., но е значително
по-голям от дела им през 2009 г. и 2010 г.
Средната натовареност на съдия по щат е 127 дела за разглеждане през годината, което
прави по 10,6 дела месечно. За сравнение през 2010 г. този показател е 103,9 дела
средно на съдия за година, или 8,7 дела средномесечно, за 2009 г. – 118,7 дела средно
на съдия за годината, или 9,9 дела средномесечно и за 2008 г. – 106,9 дела средно на
съдия за годината, или 8,9 дела средномесечно.
По отношение на свършените дела средната натовареност през годината по щат е била
113,1 дела на съдия или средно на месец 9,4 дела. Този показател е с по-ниски
стойности през трите предходни години, като през 2010 г. е 88,2 дела средно годишно
или 7,4 дела средномесечено, през 2009 г. – 107,6 дела средногодишно и съответно 9
средномесечно, и през 2008 г. - 87,1 дела средногодишно и съответно 7,3
средномесечно.
Съдът се помещава в 11 стаи, коридор и санитарен възел с обща площ – 390 кв. м.,
която площ е крайно недостатъчна за нормалното му функциониране.
Две от помещенията са пригодени за съдебни зали, съдиите са разпределени по двама и
трима в кабинет, част от съдебните служители са по шест човека в помещение от 14
кв.м., където се обслужват и граждани.
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Архивът на съда е разположен в метални шкафове в коридора, който е зает оптимално
и не позволява поставянето на нови. Липсва помещение за създаване на регистратура за
класифицирана информация, каквито са изискванията на ЗЗКИ. През м. юни 2010 г.
като окончателно решение за осигуряване сграда за Административен съд – Пазарджик
беше взето решение от Общински съвет – Пазарджик за учредяване безвъзмездно право
на строеж върху 500 кв.м. застроена площ и 1500 кв. В бизост до до Съдебната палата,
в която са останалите органи на съдебната власт в съдебния район. Работата на
магистратите и съдебните служители е обезпечена с компютърна и офис техника.
Административен съд – Пазарджик разполага с 31 бр. компютърни конфигурации
(компютър и монитор), един преносим компютър, 14 бр. принтери, от които 7 бр.
мрежови, 2 звукозаписни системи, една копирна машина, едно многофункционално
устройство, един сървър и един UPS за сървър. В компютърната система на съда е
необходимо поетапно да бъдат подменени доставените през 2007 г. 23 бр. компютърни
конфигурации, които са физически и морално остарели, както и принтерите
разположени на местата с най-голямо натоварване. За пълното техническо оборудване
на съда са необходими още един сървър, една копирна машина и един мрежов скенер.
Обществен посредник
Институцията обществен посредник на Община – Пазарджик функционира от 22
декември 2005 г. Основната функция и предназначение на институцията е да
наблюдава административната дейност на органите на местното самоуправление и
местната администрация и да бъде възпиращ фактор срещу злоупотреба с власт, срещу
корупция и произвол, накърняващи правата на човека; да помага за възстановяване на
накърнени права на граждани и да създава атмосфера на зачитане на правата на човека.
За 2011 г. общественият посредник е приел, изслушал и консултирал 400 граждани в
приемната, по телефона и Интернет. В приемната на обществения посредник са
постъпили общо 127 писмени молби, жалби и сигнали. От тях са консултирани,
разрешени и приключени 107.
Разпределение на жалбите, молбите и сигналите по категории:
 Проблеми със собствеността – 29 броя в т. ч. териториално и селищно
устройство – 16; междуетажна собственост и съсобственост – 8; възстановяване
на земеделски земи – 2; незаконно строителство – 3.
 Социални дейности – 23 броя в т. ч. социално осигуряване и обезщетения – 15;
трудови права и заетост – 3; социално подпомагане – 5
 Обществени услуги – 20 броя в т.ч. В и К – 9; сметосъбиране и сметоизвозване –
5; обществен транспорт – 6.
 Дискриминация – 1 брой:
 Административно обслужване – 26 броя в т.ч. проблеми, свързани с качеството
на обслужване на гражданите от страна на служители от общинска
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администрация – 15;мълчаливи откази на подадени молби и липса на отговори
по писмени запитвания -11.
Обществен ред и сигурност – 9 броя в т.ч. нарушаване на обществения ред от
заведения за обществено хранене – 3; неспазване на разпоредбите на Наредбата
за обществения ред в община Пазарджик – 4; организация на движението – 2.
Здравеопазване – 16 броя в т.ч. болнични заведения – 5;
решения на ТЕЛК и НЕЛК – 11.
Пренасочени към Националния омбудсман – 3 броя.

Разпределение по зони
Полиция
Зона
Устрем
Чиксалън
Вароша
Гарата
Изток
Казармата
Младост
Ставропол
Ябълките
Запад
К-с
МарицаБолницата
Новата махала
Петковски
квартал
ПЗ Запад
Поликлиниката
Полицейското
училище
Център
Махалата
Широк център

Съд/
Прокуратура

Следствие

РСПБЗН

√

√

√

√
√
√
√
√

√
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– Запад
Широк център
– Юг
Широк център
- Североизток
ПЗ Изток
Парк
„Стадиона”
Парк
„Острова”
Промишлена
зона
ПЗ Югоизток

√

6.2 Цели и политики на Община Пазарджик
Взаимодействието между общината и НПО сектора е регламентирано от следните
общински планови и нормативни документи:
 Общинският план за развитие на Община Пазарджик за периода 2007- 2013 г.
Включва т.5 Стратегия за развитие на културата, младежта, спорта и отдиха, 5.1. Мерки
в сферата на културата: създаване на Обществен съвет по култура за ангажиране и
демократично участие на обществото в проблемите на културата, културния процес и
неговия контрол; съвместно с НПО /неправителствени организации включване в
проекти на малцинствени и етнически групи за реализиране на пакет от интеграционни
програми в сферата на културата.
 Наредба за публично-частното партньорство на Община Пазарджик
Съгласно член 2-и от наредбата регламентира като партньори на общината физически и
юридически лица по смисъла на Търговския закон и ЗЮЛНЦ. Наредбата цели по-добро
качество на предоставяните услуги и ангажиране капацитета на местната общност при
осъществяне на дейности от обществен интерес.
Стратегически документи в областта на административното обслужване са:
 Програма 2011 – 2015 г. на Община Пазарджик. Административни услуги,
Предвидените мерки в стратегическия документ са:
- За реализацията на качествено административно обслужване на населението
Община Пазарджик планира осигуряването на ефективно функциониране на
електронното правителство и увеличаване броя на услугите предостявани по
електронен път. Важен приоритет в тази сфера е продължаване на процеса на
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-

-

-

-

-

-

-

-

автоматизиране на дейностите. За постигането на тази цел следва да се
осъществи следното:
Автоматизиране на административното обслужване по гражданско състояние в
кметствата на Община Пазарджик чрез инсталиране на софтуерния продукт
ActWare. Това ще допринесе за отстраняване на техническите грешки и
неточности в издаваните актове по гражданско състояние.
Изграждане на VPN свързаност между локалните бази данни “Население” на
кметствата и Общинската база данни с цел обмен на информацията по
гражданската регистрация в реално време
Създаване на електронен вариант на личните регистрационни картони на
населението в град Пазарджик и кметствата, с което ще отпадне поддръжката им
на хартиен носител.
Създаване на електронен регистър чрез цифровизация на картотечния регистър
на починалите лица в град Пазарджик и кметствата. Регистърът ще улесни
дейността по издаване на документи по гражданско състояние, свързани с
данните на починалите лица.
Въъвеждане на актовете по гражданско състояние в Националния регистър по
гражданско състояние (НРГС), с което ще се предостави възможност на
гражданите да се снабдяват с преписи от актовете в цялата страна.
Разширяване на номенклатурата от услуги, извършвани в Центъра за гражданска
регистрация чрез прием на искания за документи, които трябва да се издадат от
кметствата на Общината.
Харта на клиента. Хартата на клиента е документ, който има предназначението
да помогне на гражданите да се запознаят с видовете услуги, извършвани от
Общинска администрация – Пазарджик, да им разясни на кратко основните
права, които различни закони им предоставят, без да претендира за
изчерпателност да ги насочи към пътя, по който биха могли да защитят тези
права, както и да заложи стандарти за административно обслужване;
Етичен кодекс на общинския служител при Община Пазарджик

6.3. Възможности за развитие
В резултат на разгледаните стратегически документи и отчета на Община – Пазарджик
могат да бъдат направени следните изводи:
 В град Пазарджик са налични структури на всички български министерства,
които предоставят необходимите административни услуги за гражданите;
 Община Пазарджик работи за подобряване обслужването на гражданите чрез
подобряване на предоставяните електронни услуги – реализиран проект по ОП
„Административен капацитет“;
 Наличие на документи на Община Пазарджик, свързани с подобряване на
предоставяните услуги – Харта на клиента и Етичен кодекс;
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По данни на извършено анкетиране, включено в актуализираната областна
стратегия за периода 2011 – 2013 г., в областния град Пазарджик найнедоволни от административното обслужване са представителите на бизнеса и
анкетираните на възраст 30 – 39 години, които посочват некомпетентността и
мудността на администрацията като основна причина за ниското качество на
обслужване.
 Резултатите от публичното обсъждане на целевия и проблемен анализ в рамките
на проекта „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и
развитие на град Пазарджик за периода 2014 – 2020 г.“ посочват че жителите на
града не са достатъчно запознати с услугите предоставяни от общината, в поголямата си част техните отговори са, че не могат да преценят доколко са
удовлетворени от работата на общинската админитрация
Всички обекти на административното обслужване са разположени в обособения
градски център, по важните комуникационни оси и с удобен пешеходен достъп.
Повечето от тях са в добро физическо състояние, санирани и обновени основно или
частично. В по-лошо състояние са сградите някои държавни институции.


7. Околна среда
7.1. Анализ на състоянието
Интегрираният инструментариум за планиране на политиката за местно развитие, в
това число и по отношение опазване на околната среда, като ОУП, Общинския план за
развитие, Програмата за опазване на околната среда и редица планови документи,
поставя като основни приоритети устойчивото развитие и опазване на околната
среда, подобряване условията на живот, чрез разумно използване на природните
ресурси.
Основно място в приоритетите и специфичните цели на Общинския план за развитие
2007-2013 заема балансираното и устойчиво развитие на общината, свързано с
опазването на околната среда и екологосъобразно използване на природния потенциал
за развитие.
Съгласно Общинския план за развитие на Община Пазарджик 2007-2013г., Приоритет
№ 3.3 е: Развитие и подобряване на екологичното състояние, опазване на природната
среда и съхраняване на природния комплекс.
Съществените проблеми за решаване, свързани с околната среда са формулирани
главно в следните цели :
 Съхраняване на богатия и разнообразен природен потенциал;
 Предотвратяване на появата на заплахи за нарушения на екологичното
равновесие;
 Осигуряване възможност за извличане на икономически ползи от
благоприятстващите природни дадености;
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Повишаване ролята на общината, социалните партньори, частния капитал,
неправителствените организации и др. за запазване на екологичното равновесие
и изготвяне на програма за управление на процесите по екология.
Формулираните конкретни цели ще се постигнат чрез следните мерки :
 Усъвършенстване на управлението за очистване на територията от твърдите
отпадъци;
 затваряне и рекултивиране на старото депо за твърди и строителни отпадъци и
отваряне на ново;
 дейности по контрол и поява на нови нерегламентираните сметища в населените
места от региона;
 рекултивация на замърсени терени
 инвестиции и укрепване на предприятията за сметосъбиране, сметоизвозване и
обработка на отпадъците;
 въвеждане на разделно събиране на битовите и промишлени отпадъци;
 Очистване на водите от замърсяване
 изграждане на система за защита на общинските водни площи;
 изграждане на съоръжения за очистване и контрол на промишлените отпадни
води;
 очистване на отпадните води чрез изграждане на пречиствателни станции;
 изграждане и рехабилитация на водоснабдителната мрежа за питейно
водоснабдяване;
 разширение и реконструкция на канализационната система във всички населени
места в общината ;
 Очистване на въздуха
 задължаване на предприятията за монтаж на пречиствателни съоръжения срещу
вредни емисии на въздуха;
 екологосъобразен транспорт и контрол на частните МПС;
 действия срещу нарушителите на хигиенноохранителните зони;
 възстановяване и увеличаване на горския фонд, опазване на горите от пожари;
 възстановяване на речната екосистема;
 увеличаване и укрепване на зелената зона по поречието на р. Марица и
превръщането и в място за отдих, спорт познавателен туризъм и
природозащитно образование;
 въвеждане на системност в провеждането на основните дейности по поддържане
на зелената система: нови засаждания, зацветяване, поддръжка на
фитосанитарното състояние на дървесната растителност, коситба, поливане,
растителна защита и т.н.;
 увеличаване на уличното озеленяване и площите с компактна дървесна
растителност
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Разработка на проекти и програми със съседни общини и широко участие на
населението за опазване и обогатяване на природния комплекс.
Голяма част от заложените дейности в плана на Пазарджик са с надобщински характер
. Така например създаването на клъстери, високотехнологични паркове - Зони за висок
икономически растеж; мерки в сферата на екологията; туристически продукти и
инфраструктура; повишаване качеството на човешкия капитал и др. са силно обвързани
със съседните общини .
Освен Общинския план за развитие на Община Пазарджик, касаещ постигане на
целите и синхронизиране на политиките в сектор „Околна среда”, насоките в тази
област са свързани и с Оперативни програми : „Околна среда”,”Регионално развитие”,
„Транспорт” ; Актуализиран документ за изпълнение на Регионален план за развитие
на Южен централен район на планиране 2011-2013; Областна стратегия за развитие
на област Пазарджик 2005-2015 г; Актуализирана програма за опазване на околната
среда на Община Пазарджик 2011-2015 г ; Актуализирана програма за управление на
дейностите по отпадъците на Община Пазарджик; Актуализирана програма за
управление качеството на атмосферния въздух на Община Пазарджик 2012-2015 г.


Целта на задълбочения целеви анализ и консолидирането на главните приоритети на
развитието и на насоките за планиране е да се гарантира, че стратегиите, проектите и
програмите се основават на задълбочени познания за всички относими главни
приоритети на развитието, определени в различните проучвания, нормативните
изисквания и конкретните насоки на ръководството на Община Пазарджик
7.1.1. Въздух
Голяма част от градското население в европейските страни е подложено на нива
превишаващи пределно допустимите стойности за съдържание на фини прахови
частици, определени за защита на човешкото здраве. Независимо от предприетите през
последните години мерки на европейско ниво за намаляване на нивата на ФПЧ и на
техните прекурсори, в 21 страни на Европейския съюз са регистрирани нарушения на
установените норми за този замърсител.
Основен проблем, влияещ върху качеството на атмосферния въздух и за град
Пазарджик се оказват ФПЧ.
Стремежът на общинска администрация Пазарджик да защити здравето на хората и
предотврати щети за обществото при изменение качеството на въздуха, причинено в
резултат от различни дейности, както и нормативните изисквания на Закона за
чистотата на атмосферния въздух, Наредба № 7 за оценка и управление качеството на
атмосферния въздух, Наредба № 12 за норми на серен диоксид, азотен диоксид, фини
прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух и
Рамковите директиви на ЕС са причина за разработване и приемане на редица
програмни документи, планове и мерки за подобряване КАВ.
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Контролът на качеството на атмосферния въздух във въздуха на гр. Пазарджик се
осъществява от стационарен пункт за мониторинг (ПМ), включен към Националната
система за екологичен мониторинг (НАСЕМ),подсистема “Въздух имисии”, на
територията на РИОСВ - Пазарджик за ръчнопробонабиране, намиращ се на площад
“Васил Левски” № 5. Ръчният пункт за мониторинг на въздуха работи само в светлата
част на денонощието (4÷6пробовземания на ден, 5 дни в седмицата). Пробите се
изследват по следните основни показатели: общ прах, серен диоксид, азотен диоксид,
сероводород, фини прахови частици и оловни аерозоли. Стойностите по показателите
общ прах, фини прахови частици, серен диоксид, азотен диоксид и сероводород се
публикуват ежемесечно в месечен бюлетин.

ПМ
пл." ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ФПЧ10
Фините прахови частици се изпускат в атмосферата директно от транспорта,
енергетиката, бита. Замърсяването с ФПЧ10 в град Пазарджик продължава бъде
основен проблем за качеството на атмосферния въздух.Измерените високи ниво по този
показател са резултат от масовото използване на твърди горива за отопление през
зимния сезон, интензивния автомобилен трафик , състоянието на пътната и
прилежащата инфраструктура и малък дял на промишлеността.За високите нива
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допринасят също и специфичните метеорологични условия в района.Разпределението
по месеци на измерените концентрации на ФПЧ10 е онагледено на следващата графика.

Източник : Годишен доклад за състоянието на околната среда за 2011 г, РИОСВ
Пазарджик.
Поради преустановяваване работата на ПМ пл.”Васил Левски”, в следствие
извършване на ремонтни работи в централната част на град Пазарджик, през 2011г.
ПМ е работил до м.юни и извъшеният анализ визира периода 2008-2010 г.
Съгласно Годишен доклад за състоянието на околната среда на РИОСВ Пазарджик от
2011г., за периода 2008- 2010 г. са регистрирани средно 79,3 бр.превишения СД
НОЧЗ за ФПЧ10, при норма 35 броя., т.е приблизително два пъти над нормата.
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Източник : Годишен доклад за състоянието на околната среда за 2011 г, РИОСВ
Пазарджик.
Регистрираните стойности в пункта за мониторитг през годините показва трайна
тенденция за тяхното увеличаване. Регистирани са по-високи стойности през зимните
месеци.Измерените нива за ФПЧ10 са в пряка връзка с увеличеното потребление на
твърди горива за отопление в битовия сектор.
Серен диоксид SO2
Основни източници на този замърсител са индустрията, енергетиката и отоплителните
централи.През периода 2008-2010 г, не са регистрирани превишения на
СДН.Отчетените нива на серен диоксид показват трайно намаляване на стойностите.
Азотен диоксид NO2
Основни източници на азотен диоксид в атмосферния въздух са главно емисиите от
автомобилния транспорт, следвани от горивните и производствени процеси.
Отчетените нива на азотен диоксид показват трайно намаляване на стойностите.
Озон О3
Озонът е газ , естествено съдържащ се в атмосферата.Концентрацията му е свързана с
фотохимични реакции на завърсители.Най-силно се проявява при силна слънчева
ултравиолетова радиация и при условия на застой, както и при транспорт на първични
замърсители.
За периода 2008-2010 г в Годишните доклади за качеството на атмосферния въздух на
РИОСВ Пазарджик, няма данни за превишения Прага за здравна защита.За 2011 г. е
регистрирано едно превишение.
Направеният анализ, посредством
десперсионното моделиране в Актуализираната
програма за управление на КАВ на Община Пазардик отчита тенденция за влошаване
качеството на въздуха на ФПЧ10. Основен фактор за замърсяването е битовия сектор.
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Значението на транспорта е второстепенно, а влиянието на промишлеността е
незначително.

Приземни концентрации на ФПЧ10 в мкг/м 3 в населената част на град Пазарджик
през 2010 г., причинено от всички източници на емисии.
Източник : Актуализация на програма за управление на КАВ община Пазарджик ,
2012-2015
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Графиката на схемата показва, че рискови от превишения СД НОЧЗ за ФПЧ10 са
следните зони: Център , Петковски квартал, ШЦ Юг, кв.Чиксалън, кв.Поликлиниката,
ШЦ Североизток , кв.Вароша , ШЦ Запад.
С оглед подобряване качеството на атмосферния въздух, Общината Пазарджик следва
да насочи усилията си в реализация на проектите за енергийна ефективност,
осигуряване на достатъчно паркоместа, подобряване състоянието на пътните настилки,
озеленителни мероприятия, нови велоалеи идр.
Пълната газификацията на града, както и изпълнението на мерките в актуализираната
програми за КАВ община Пазарджик ще гарантират намаляване замърсяването с фини
прахови частици на атмосферния въздух.
7.1.2. Шум
Съществуващият шумов режим на територията на град Пазарджик се определя по
данни за измерванията на нивото на шума от лабораториите на РЗИ в определени
пунктове. Местата на измерителните пунктове са подбрани така, че обхващат
булеварди и улици от града, поемащи основните транспортни потоци, райони от
жилищни квартали, някои производствени предприятия и обекти, подлежащи на
усилена здравна защита.

Източник: Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда,
отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните
стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите
на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.
Пунктове за мониторинг на шума на територията на град Пазарджик :
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1.Бул. "Хр. Ботев", бул."Ал.Стамболийски"
2.Бул. "Г. Бенковски" - пред автогарата
3.Бул."Ал. Стамболийски"
4. Хотел "Елбрус"
5.Община Пазарджик
6.Ул. "Кочо Честименски" ул. "Г. Бенковски"- при щаба
7. Ул. "Болнична" "Пловдивска" "Ст. Караджа"- кръстовище
8.Ул. "Хан Крум" - Окръжен Съд
9.Ул. "Осми март"
10. Детска клиника
11 .Ул. "Завоя на Черна" - училище
12.Ф - ка за безалкохолни "Авиор"
13. Хлебопекарна "МИО" - гр. Пазарджик
14. Работилница за РУС гр. Пазарджик бул. "Александър Стамболийски"
15.Работилница за автоаларми гр. Пазарджик ул." Цар Освободител" - срещу
училище "Отец Паисий"
Направените през периода 2007-2009 г. измервания на шумовите нива, показват че 100%
от измерванията в пунктовете за мониторинг на шума, разположени върху територии,
подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик, са наднормени. Средно
87,5 % от измерванията в територии с промишлени източници на шум и 90,3 % от
измерванията в територии в жилищните територии са над пределно допустимите норми.
Основните причинители на наднормен шум са транспортните средства.
Автотранспортният шум представлява около 80% от всички шумове, в средата на
пребиваване на човек и зависи от редица фактори: скорост, интензивност на
движението, брой на автомобилите и автобусите в транспортния поток, типа на пътното
покритие, вида на гумите и т.н..
Шумът от производствените дейности в обособената промишлена зона в града не
създава екологични и здравни проблеми на жителите, дори и на тези от най-близките
сгради. В останалата част на града има малък брой производствени предприятия, които
могат да бъдат квалифицирани като локални източници на шум. Най-значителния
източник на шум сред тях е автогарата, допълнителен проблем в това отношение е и не
доброто техническо състояние на автобусния парк.
Данните от обобщените Национални доклади за шума в урбанизираните територии за
2009,2010 и 2011 г са представени в следната таблица :
Годи
на

Брой
пунк
тове
за
мони

58-62
dB (A)

58-62
dB (A)

63-67
dB (A)

68-72
dB (A)

73-77
dB (A)

78-82
dB (A)

Над
82
dB (A)

Над
ГС
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2009
2010
2011

торинг
15
15
15

2
3
1

2
1
3

8
10
4

3
1
7

-

-

-

9

Видно от таблицата е, че тенденцията за увеличаване акустистичното натоварване се
запазва.Увеличава се делът на шумово замърсяване в по-горните диапазони 68-72 dB
(A) и над ГС.
Интензивния автомобилен транспорт, имащ почти непрекъснат линеен поток, създава
шумови нива с почти постоянна характеристика върху градската територия и съдава
акустично замърсяване в коридор от 70-100 м, около интензивно натоварени пътни
артерии, а именно :
бул. "Хр. Ботев" / бул. "Ал.Стамболийски", бул. "Г.Бенковски" - пред бившата автогара,
3 бул. "Ал.Стамболийски", хотел "Елбрус", Община Пазарджик, ул. "Кочо Честименски",
ул. "Г. Бенковски" - при щаба, ул. "Болнична", "Пловдивска", "Ст. Караджа" –
кръстовище и съответно следните зони : Зона к-с Марица-Болницата, зона ШЦ Юг,
зона Петковски квартал, Зона Център, зона ПЗ Запад, зона кв.Чиксалън и зона
Полицейското училище
За намаляване на шумовото замърсяване е необходимо прилагане на допълнителни
мерки- изграждане на зелени пояси, шумозащитни екрани, поддържане на пътните
настилки в добро състояние, вземане на правилни градоустройствени решения.
Води
7.1.3. Повърхностни води
Водните ресурси в района на Пазарджик се формират от подземни и повърхностни
водоизточници. Подхранването им се осъществява от падналите валежи.
Главната водна артерия за района на община Пазарджик е р. Марица с притоците си
Река Марица разделя на две части Пазарджишкото поле. Ляв приток на р.Марица е река
Тополница, която е приемчик на водите от реките Медетска, Берейска, Мътивир, Павел,
Бунувска и Златишка. На р.Тополница е изграден язовир Тополница, който се използва
за напояване и енергодобив. Друг ляв приток на р.Марица е р.Луда Яна. Тя събира
водите на реките Молей, Магарешка река, Свинарско дере, а по-надолу Банска и
Стрелченска Луда Яна. Влива се в р.Марица при с.Мирянци. Водите на р.Луда Яна
понякога са много замърсени, поради това, че реката приема непречистените отпадъчни
води от гр.Панагюрище, гр.Стрелча и други по-малки населени места, разположени по
течението на реката.
Благоприятните топографски, климатични, хидроложки условия и почвеното
плодородие в поречието на р. Марица са създали предпоставки за интензивно развитие
на земеделието, значително и разнообразно хидротехническо строителство и висока
степен на усвояване и използване на наличните водни ресурси. Тук са изградени

5.3.1.
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големи водостопански системи с комплексно използване на водите – най-крупните
хидроенергийни каскади в страната и едни от най-големите напоителни системи.
Контролен мониторинг на повърхностни води при град Пазарджик се извършва в два
пункта:
1.Река Тополница , гр.Пазарджик преди устие;
2.Река Марица , гр.Пазарджик.
В тези пунктове се извършва физико-химичен мониторинг за определяне на
екологичнот и химичното сътояние.
Съгласно Годишен доклад за състоянието на околната среда за 2011 г. на РИОСВ
Пазарджик, ВТ с код BG3A700R143 – р.Марица от р.Тополница до вливането на р.Въча
е в общо състояние- умерено лошо.
Поречието на река Марица, след река Чепеларска до границата е обявено за
чувствителна зона , съгласно Заповед № РД -970/28.03.2003г. на Министъра на
околната среда и водите.
Понятието "чувствителни зони" е термин от Директива 91/271/ЕЕС и характеризира
водоприемник, който се намира или има риск да достигне състояние
на еутрофикация - обогатяване с биогенните елементи азот и фосфор. Това
състояние е свързано с ускорен растеж на водорасли и по-висши растителни видове, в
резултат на което настъпва нежелано нарушаване в баланса на присъстващите във
водите организми и влошаване на качеството на водите. Фосфатите се явяват
индикатор за антропогено замърсяване на водата, за което допринасят широкото
използване на фосфатни торове (суперфосфати и др.) и полифосфатите (като миещи
вещества ). Най-сериозното безпокойство при употребата на фосфати в детергентите е
свързано с риска от поява на излишък от хранителни вещества във водната среда, което
от своя страна може да доведе до проблеми с еутрофикацията.
В повечето случаи детергентите се изливат във водното пространство , главно при
пречистването на отпадъчните води. Частта от STPP в детергентите, които
проникват във водната среда е в зависимост от степента на третичното
пречистване на отпадъчните води.
Редица директиви на ЕС имат за цел ограничаване на концентрацията на хранителни
вещества в повърхностните води и подпомагане по този начин за противодействието на
еутрофикацията:
Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води (UWWTD),
изисква задължително третичното пречистване (което отстранява фосфатите) към
станциите за пречистване на отпадъчните води, обслужващи агломерации с над 10,000
еквивалентни единици за брой население и които се оттичат в райони, податливи на
еутрофикация.
Пречиствателната станция на община Пазарджик е въведена в експлоатация през 2008
г.Проектирана е за население 156 000 еквивалент жители за периода до 2025
г.Максималния и капацитет включва 68 000 м 3/ден.Отпадъчните производствени води
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след пречистване в локални пречиствателни съоръжения се включват в градската
канализация и се допречистват в ГПСОВ. ПСОВ включва механично, биологично
пречистване, анаеробно стабализиране
и обезводняване на утайките
чрез
центрофугиране.В пречиствателната станция няма изградено стъпало за редукция на
азота и отстраняваяне на фосфора. В тази връзка Община Пазарджик е подписала
договор за доизграждане на ВиК мрежата в града и разширение на пречиствателната
станция за отпадъчни води за постигане изискванията за приемник „чувствителна
зона” по показателите общ азот и фосфор. В северната част на града ще се изгради 8 км
канализация за отклоняване на дъждовната вода, а в южната част ще се положат 2 км
колектори с капацитет 50 000 е.ж. Над 1300 жители от кварталите "Гарата" и "Изток"
ще имат 3 км нова канализация, като ще се осигури капацитет за включване и на
бъдещата мрежа от селата Алеко Константиново, Главиница, Огняново и Хаджиево. По
проекта ще бъдат рехабилитирани 14 км. остарял водопровод. Строителните дейности
трябва да приключат до края на 2014 г. С отпуснататите 50 млн.лв. финансирани по
безвъзмездната схема "Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие
на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000
еквивалент жители" на оперативна програма "Околна среда". Общината ще
модернизира пречиствателната станция като изгради трето стъпало за пречистване на
отпадъчните води от азот и фосфор и с това ще се прекрати замърсяването на река
Марица, обявена за чувствителна зона.
7.1.4. Подземни води
В хидрогеоложко отношение районът е добре изучен. Разпространение имат шест
подземни водни тела (ПВТ) с пресни подземни води:
● Порови води в кватернера
- Кватернер – Горнотракийска низина (BG3G00000Q013)
Установени са на цялата територия на община Пазарджик с изключение на крайните и
северни участъци – част от землищата на селата Априлци, Сбор, Цар Асен, Росен,
Овчеполци и Тополи дол. Подземното водно тяло (ПВТ) е с площ 2 727,00 km2.
Формирано е в кватернерни терасни отложения - пясъци, глини, гравелити и валуни.
Дебелината на подземното водно тяло варира от 1.00 до 60.00 m. ПВТ е безнапорно.
● Порови води в неогена
- Неоген – Пазарджик - Пловдивски район (BG3G00000N018)
Установени са на цялата територия на община Пазарджик с изключение на крайните и
северни участъци – част от землищата на селата Априлци, Сбор, Цар Асен, Росен и
Овчеполци. Представен е от глини, песъчливи глини, глинести пясъци, чакъли,
конгломерати, брекчи, брекчоконгломерати и алевролити. Дебелината му варира от
няколко метра до 580.00 m. ПВТ е напорно, с изключение на малкото участъци, в
които хоризонтът се разкрива на повърхността.
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● Пукнатинни води в протерозоя
- Пукнатинни води - Западнородопски комплекс (BG3G00000Pt047)
Разположени на юг-югозапад от територията на община Пазарджик, като много малки
части от него са установени в землищата на селата Паталеница, Црънча, Дебращица и
Алеко Константиново. Подземните води, съдържащи се в него, обаче се дренират по
пукнатини в делувиалните и алувиално-пролувиалните материали, покриващи
землищата на гореизброените населени места и се придвижват в посока към р. Марица.
Представен е от гнайси, мрамори, амфиболити, кварцити и лептинити. Средната му
дебелина не е установена, а водопроводимостта и коефициентът му на филтрация се
изменят в много широки граници в зависимост от степените на разломяване и
напуканост на масива. Като правило безнапорен.
- Пукнатинни води – Западно- и Централнобалкански масив (BG3G00000Pt044)
Разположени на север-серозапад от територията на община Пазарджик, като много
малки части от него са установени в землищата на селата Овчеполци, Росен, Цар Асен,
Сбор, Априлци и Величково. Подземните води, съдържащи се в него, обаче се
дренират по пукнатини в делувиалните и алувиално-пролувиалните материали,
покриващи землищата на гореизброените населени места и се придвижват в посока към
реките Луда Яна и Марица. Представен е от гранитизирани биотитови и двуслюдени
гнайси, мигматити, гранитогнайси, гнайси, амфиболити и силиманитови шисти.
Средната му дебелина не е установена, а водопроводимостта и коефициентът му на
филтрация се изменят в много широки граници в зависимост от степените на
разломяване и напуканост на масива. Като правило безнапорен.
- Карстови води – Централнородопски масив (BG3G00000Pt041)
Разположени южно от територията на община Пазарджик, като много малки части от
него са установени в землищата на селата Хаджиево, Огняново, Синитево, Главиница и
Алеко Константиново. Подземните води, съдържащи се в него, обаче се дренират по
пукнатини в делувиалните и алувиално-пролувиалните материали, покриващи
землищата на гореизброените населени места и се придвижват в посока към р. Марица.
Предвид сравнително големия дебит на карстовите води, техният химичен състав
оказва сериозно влияние върху вида на кватернерния водоносен хоризонт, разположен
южно от р. Марица между селата Алеко Константиново и Говедаре. Представен е от
мрамори, амфиболити, шисти, калкошисти и гнайси. Дебелината му варира от няколко
до 270.00 m. Водопроводимостта и коефициентът му на филтрация се изменят в
широки граници в зависимост от степените на окарстяване, разломяване и напуканост
на масива. Като правило напорен.
- Карстови води – Малко Белово (BG3G00000Pt037)
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Разположени на югозапад от територията на община Пазарджик, като много малки
части от него са установени в землището на село Паталеница. Подземните води,
съдържащи се в него, обаче се дренират по пукнатини в делувиалните и алувиалнопролувиалните материали, покриващи землището на горепосоченото населено място и
се придвижват в посока към р. Марица. Предвид сравнително големия дебит на
карстовите води, техният химичен състав оказва сериозно влияние върху вида на
кватернерния водоносен хоризонт, разположен южно от р. Марица между Белово и
Звъничево. Представен е от мрамори, амфиболити, калкошисти и гнайси. Дебелината
му варира от няколко до 400.00 m. Водопроводимостта и коефициентът му на
филтрация се изменят в широки граници в зависимост от степените на окарстяване,
разломяване и напуканост на масива. Като правило безнапорен.
-Пукнатинни води Горно Малинско - Панагюрски район (BG3600000K2029)
Заема най-северните участъци от територията на община Пазарджик, като
водовместващите му скали се разкриват или са припокрити с по-млади седиментни
отклонения в землището на селата Цар Асен, Овчеполци и Росен. Предвид сравнително
големия дебит на карстовите води, техният химичен състав оказва сериозно влияние
върху водите на неогенския и кватернерния водоносни хоризонти в частта им,
разположена в окрайните северни части на община Пазарджик. Скалният комплекс е
представен от мергели и напукани варовици, припокрити от туфи, туфити и туфозни
пясъчници.
Съгласно Актуализираната програма за опазване на околната среда на Община
Пазарджик 2011-2015 г са установени на подземните води, както следва :
- Замърсяване с нитрати (NO-3 ) над ПДК по Наредба № 9 на МОСВ -стойност от
50 mg/l. в:
• Цар Асен – от 2 до 5.5 пъти по-висока концентрация от допустимата;
• Сбор – от 1.2 до 18.00 пъти по-висока концентрация от допустимата;
• Априлци – 3.5 пъти по-висока концентрация от допустимата;
• Росен – от 3.0 до 4.4 пъти по-висока концентрация от допустимата;
• Овчеполци – от 3.0 до 4.4 пъти по-висока концентрация от допустимата;
• Тополи дол – 4 пъти по-висока концентрация от допустимата;
• Черногорово – на границата с пределно допустимата;
• Гелеменово – от 3.4 до 5.6 пъти по-висока концентрация от допустимата;
• Сарая – от 1.1 до 2.5 пъти по-висока концентрация от допустимата;
• Пищигово – от 2.3 до 2.5 пъти по-висока концентрация от допустимата;
• Ивайло – 10% повече от пределно допустимата концентрация;
• Мало Конаре – 2.3 пъти по-висока концентрация от допустимата;
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•
•
•
•
•
•
•
•

Пазарджик – северно от р. Марица – около 30 % повече от пределно
допустимата концентрация;
Огняново – 2.3 пъти по-висока концентрация от допустимата;
Хаджиево – с около 3 mg/l над допустимата концентрация;
Братаница – 5.5 пъти по-висока концентрация от допустимата;
Синитово – 5 пъти по-висока концентрация от допустимата;
Алеко Константиново - 5-10% над допустимата концентрация;
Главиница – от 2 до 5 пъти по-висока концентрация от допустимата;
Пазарджик – южно от р. Марица – 2.3 пъти по-висока концентрация от
допустимата.

- Замърсяване с фосфати (PO3-4) над ПДК – 0.5 mg/l. в:
• Цар Асен – от 2.5 до 18 пъти над пределно допустимата норма,
• Сбор – 6,7 пъти по-висока концентрация от пределно допустимата,
• Априлци – от 2.5 до 7 пъти над нормата,
• Росен – от 1,5 до 14.0 пъти по-високи отпределно допустимите,
• Овчеполци – 3.5 пъти над пределно допустимото количество
• Тополи дол – от 3.5 до 8 пъти над пределно допустимите концентрации
• Пищигово – 1.6 пъти над допустимото количество;
• Ивайло – 4 пъти над пределно допустимите концентрации;
• Мокрище - 2.6 пъти над допустимите стойности съгласно
• Алеко Константиново - 1.7 пъти над допустимите концентрации.
•
- Замърсяване със сулфати (SO 2-4) над ПДК – 250 mg/l, в:
• Сбор - от 1.1 до 2.2 пъти над пределно допустимите,
• Априлци - от 1.5 до 3.6 пъти над допустимата стойност;
• Росен – между 1.3 и 2.8 пъти над допустимата стойност;
• Овчеполци -2 пъти повече от допустимата стойност;
• Гелеменово – от 1.1 до 2 пъти спрямо действащите норми;
• Сарая – от 1.1 до 1.2 пъти над пределно допустимите концентрации;
• Пищигово – с около 15% над пределно допустимите концентрации;
• Ивайло – с около 5% над граничната стойност;
• Пазарджик – северно от р. Марица – 1,5 над допустимата норма;
• Главиница – с 10% над пределно допустимите концентрации;
Повишеното съдържание на нитрати е свързано главно с пренаторяване на
насажденията в миналото, животновъдството (лагуни, течни отпадъци) и липса на
ПСОВ в много населени места. Нитрити и амоняк свидетелствуват за прясно
замърсяване, главно от отпадни води. Фосфати се дължат главно на използуването на
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торове, на промишлеността или имат абиотичен произход. Високото съдържание на
желязо и манган е следствие и на корозия на обсадната колона на водовземното
съоръжение и по-малко стои в тясна връзка с химико-минералогичния състав на
водоносните скали /колекторите/.
Областният център се водоснабдява от три системи водовземни съоръжения,
разположени съответно в землищата на селата Мокрище и Ивайло и в кв. “Гарата”.
Сериозно и системно замърсяване на водите, предназначени за питейно-битово
водоснабдяване на част от Пазарджик се наблюдава във всички сондажни кладенци,
изградени в землището на с. Ивайло. Наднормени съдържания в тях се установяват за
нитратите (NO-3), сулфатите (SO2-4), а съдържанието на калций почти е равно на
пределно допустимото.
Концентрациите на нитратите са малко над пределно допустимите, но тези на
сулфатите надхвърлят с 30% граничната стойност .
Подземната вода, добивана в района на кв. „Гарата” се характеризира със завишение
спрямо фоновата на перманганатна окисляемост.Това свиделства за наличие на огнище
с органично замърсяване.
В южната част от територията на общината, концентрациите на PO3-4 са значително пониски и в по-голямата си част са под пределно допустимите стойности, макар и да се
доближават до тях. Констатирано е локално замърсяване на PO3-4 в източната част на
Пазарджик - близо 3 пъти над пределно допустимата концентрация.
На практика подземните води в обсега на всички населени места, са замърсени с
фосфати. Само въпрос на време е тяхната концентрация да достигне и надхвърли
пределно допустимата. В Пазарджик установените стойности са в диапазона 0.19 mg/l –
0.41 mg/l, в Мало Конаре - 0.33 mg/l, а непосредствено южно от селото достигат 0.54
mg/l, в Черногорово са между 0.15 mg/l и 0.32 mg/l, в Главиница варират от 0.27 mg/l до
0.45 mg/l, т.е. почти достигат граничната стойност.
Основните източници на Mn2+ в подземните води са манганосъдържащите руди в
магмените и метаморфните скали и мангановите конкреции в дисперсните и монолитни
седиментни скали. Поради високата си разтворимост, манганът от въздуха (изхвърлен в
резултат от промишлени производства) се връща чрез атмосферните валежи по пътя на
инфилтрацията отново в подземните водоносни хоризонти.
В най-голяма степен са наситени с Mn2+ подземните води от водовземни съоръжения,
разположени в близост до коритото на р. Марица:
- Установените наднормени концентрации на територията на Пазарджик
варират са между 1.4 и 18.5 пъти над пределно допустимите. При това поголяма част от подземните води са с наднормено съдържание на манган.
Основните мерки за подобряване, опазване и поддържане състоянието на подземните
води, предвидени в Плана за управление на речните басейни, са следните:
 Закриване и рекултивация на депа за отпадъци;
 Прилагане на добри земеделски практики за торене;
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 Привеждане на животновъдните ферми към изискванията ;
 Преобразуване на обработваемите площи във временни ливади;
 Управление на отпадъците от рудодобивната промишленост;
 Изградената ГПСОВ трябва да се съчетае с доизграждането на канализация
за
отпадни води в селата от общината;
 За подобряване вкусовите характеристики на водата е необходимо включването
към високопланински водосбор и изграждането на пречиствателна станция за
питейните води.
7.1.5. Защитени територии, защитени зони и биоразнообразие
Характерно за територията на общината е , че предлага местообитания на някои от
лечебните растения: лечебна иглика, жълт кантарион и бял имел. На територията на
Общината се намират Бесапарските ридове, които са включени в Европейската
консервационна програма “Корини биотопи”. В границите на Бесапарските ридове се
намират няколко растения, чийто ареал е локално-ендемичен като например текирската
мишорка/Gypsophila tekirae/. Друг такъв ендемит е: румелийска жълтуга /Hipericum
remelicum/.Тук са разположени и следните български ендемити : Lromus moesiacus vel.,
Genista rhodopea vel., Medicago rhodopea vel., Medicago bondevi koz., Centaurea
managettae podp., Centaurea pseudoaxillaris. Могат да се намерят и много балкански
ендемити, както и редки и застрашени растения /като например 4 вида реликтни
орхидеи/. Специфичните климатични и орографски особености на Бесапарските ридове
са причина за изключително богата флора на местността. Там са открити 586 вида
растения, като това е 1/5 от растителното многообразие в страната, което за площта и
орографията на Бесапарските ридове ги прави уникални биотопи. Най голям брой
реликтни, ендемични и редки видове растения се срещат именно в защитената
територия “Огняновско-Синитевски рид”.
Най-голямата колония на Балканите на брегова лястовица се намира на сгуроотвала, в
източната част на територията на града В землището на с. Юнаците има колония на
обикновен пчелояд. Рибарниците на селата Звъничево и Алеко са орнитологични зони
на мониторинг за средно зимно преброяване на зимуващите птици. Тук са
наблюдавани: орел-рибар, малък корморан и ням лебед. Други зимуващи птици, които
са наблюдавани в региона са: голяма сива чапла, сива чапла, голям синигер, кълвачи,
ястреб-врабчар и ветрушка. От нощните птици се срещат: бухал, ушата сова,
кукумявка. Има представители и от следните животински
видове: лалугер и невестулка.
В град Пазарджик има три защитени дървесни вида:
• Черна топола - Populus nigra l., с височина 25 м, обиколка 176 см на възраст 200
год., находяща се на територията на парк-остров «Свобода». Обявена е със
Заповед № 1169/08.03.1950год.
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•

Ливански кедър – Gedrus libanii a.rich, с височина 12 м на възраст 70 год.,
находящ се на ул. »Орлово гнездо» № 3 в частен имот. Обявен е със Заповед №
197/ 11.03.1987год. на КОС /ДВ, бр.25/1987г./.
• Дървесният вид - дръжкоцветен дъб – quercus pedunculiflora, е на възраст над
200 год., с височина 25 м и обиколка на ствола 3,45 м. Намира се в имот УПИ ІІ5015, кв.399, кад. район 503, град Пазарджик /ул. ”Мария Луиза” № 86/. Обявен
със Заповед № РД-648/ 05.09.2006год. /ДВ, бр.85/2006г./ на Министъра на
околната среда и водите.
Защитени територии
На територията на община Пазарджик са обявени защитени територии са:
• Защитена местност “Огняновско-Синитевски рид”- в землищата на с.Огняново
и с. Синитево (площ 8 426,23 дка);
• Защитена местност “Воденичарска кория” - в землището на с. Сбор (площ 2,2
ха)
Защитени зони
В екологичната мрежа Натура 2000 са включени следните защитени зони, попадащи на
територията на община Пазарджик:
- по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици: “Бесапарски ридове”;
“Рибарниците-Звъничево”; «Река Марица ».
- по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на хабитатите/местообитанията/: “Бесапарски
възвишения”; “Овчи хълмове”; «Река Луда Яна».
ЗЗ „Бесепарски ридове” - ЗЗ „Бесепарски ридове” с код BG 0002057 е разположена в
югозапдната част на Тракийска низина, в близост да гр.Пазарджик и в подножието на
Родопите. Мястото обхваща ниски варовити безлесни хълмове и съседните открити
пространства, на запад до пътя за гр.Пещера, на изток до река Въча.Около 90 % от
територията е заета от калцифицирани и топлолюбиви тревни съобщества.Има отделни
петна широколистни и смесени гори.Най-разпространените тревни съобщества са
доминирани от белизма поради фактът, че видът е много устойчив на паша, утъпкване
и особено на ерозия.Срещат се изолирани площи от широкилстни и смесени
гори.Варовитите хълмове се характеризират със специфична растителност, което
определя тяхното значение като убежище на редки, ендемични и реликтни
видове.Среща се локалния ендемичен растителен вид-текирска мишорка.От
бозайниците особено внимание заслужава лалугерът, тъй като представлява основен
хранителен ресурс за дневните грабливи птици, някои от които много редки и
защитени.
ЗЗ „Рибарници Звъничево” - ЗЗ „Рибарници Звъничево” са разположени западно от
Пазарджик, в района между реките Марица и Тополница.Зоната представлява
комплекс от екстензивно ползвани рибарници и малки водоеми, разположени от двете
страни на река Марица, както и влажни ливади, оризища и обработваеми площи,
разположени между реките Марица и Тополница, коритата на двете реки и мястото на
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заустване на река Тополница в Марица.Различните басейни на рибарниците са обрасли
на 36 до 65 % с водолюбива растителност, основно тръстика, езерен камъш и морски
болбосхьонус. Откритите водни площи са частично обрасли с дяволски орех, жабешка
водянка, плаваща лейка, ръждавец и др. В „Рибарници Звъничево „ са установени 96
вида птици, от които 24 са включени в Червената книга на България (1985). От
срещащите се видове 34 са с европейско природозащитно значение (SPEC).Като
световно защитени в категория SPEC1 са включени 3 вида, а като застрашени в Европа,
съответно SPEC2- 10 вида.
Рибарници Звъничево е единственото място в Тракийската низина, където гнезди
белобузата рибарка и е едно от най-важните места в страната от знчачение за
Европейския съюзза този вид и за световно застрашената белоока
потапница.Коплексът е със основна значение за опазване на опазване на голямата бяла
чапла.
ЗЗ” Бесапарски възвишения” - Сухи тревни съобщества върху протерозойски
карбонатни почвиVРастителността е минимална.Мястото е значимо, като място за
храна на многобройни хищни птици, гнездящи по северните склонове и дерета на
Родопите. Флората в Бесапарски възвишения със средиземноморско влияние е
уникална и представлява последния етап на деградация на ксеротермните дъбови
гори.вЮжна България. Зоната включва многобройни редки и ендемични растителни
видове.
ЗЗ „Река Марица” - Първата част от заната обхваща участък от 105 км покрай рекатаТериторията е представена предимно от открити площи, горските терени са
рядкост.Почти няма блатна растителност(дзука и тръстика)Влажните зони и
приспособената езкуствено засадена растителност са оградени с ограда, като на
територията им има ловджийски заслон, осигуряващ известна охрана на района.Зоната
включва две естествени езера за развъждане на риба- три в Звъничево, в които водния
режим е регулиран и позволява концентрирането на голямо разнообразие от зимуващи
птици.
ЗЗ „Овчи хълмове” - ЗЗ „Овчи хълмове” с код BG 0000365 за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони ,
приета от Министерски съвет с Решение №122 от 02.03.2007г.. Опазват се природни
местообитания и двата вида сухоземни костенурки, срещащи се в България.
ЗЗ „ Река Луда Яна” - обхваща средното и долното течение на река Луда Яна.
Пясъчно-глинесто дъно в средната и тинесто в долното течение.Има значително
тръстика в долната част на реката.Ероизята и оголването са много интензивни .Водата
се използва за напояване и част от нея се губи в алувиалните наноси.Биологичното
разнообразие е силно повлияно от антропогенно въздийствие.
ЗЗ”Марица Пловдив” - ЗЗ”Марица Пловдив” е обявена със Заповед № РД-836 от
17.11.2008 г., издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 108 от
19.12.2008 г., в сила от 19.12.2008 г. и на основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6, ал. 1,
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т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие и т. 1 от Решение № 122 от 2007 г. на
Министерския съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г.)
7.1.6. Земи и почви. Замърсяване на почвата
Според сеизмичното райониране на Р.България територията на общината попада в
сеизмичен район, който е с интензитет ІХ степен и сеизмичен коефициент 0,27.

Източник : Национален план за защита от бедствия, 2010 г.
От гледна точка на почвеногеографското райониране, общината попада в
Южнобългарска ксеротермална зона; Среднобългарска подзона на канелени горски
почви и смолници; Тракийско-Тунджанска провинция; Западен Тракийски низинен и
хълмист район.
Почвите са дълбоки в равнинните и хълмисти области, предимно върху плиоценски и
кватернерни наноси. Преобладават алувиални и алувиално-ливадни почви. В района на
гр. Пазарджик и при с. Мало Конаре има нискодолинни /мощнохумусни/ силно
излужени до слабо оподзолени /лесивирани/ почви. При Синитово се откриват
рендзини - хумусно-карбонатни почви, а при Черногорово - излужени смолници.
Характерен механичен състав на почвите – Средно песъчливо-глинести с Q под 1.
Почвената реакция е неутрална до слабо кисела отгоре, средно кисела отдолу в
границите на 5,8 – 7,8 рН.
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Преобладаващите почвени типове в района са алувиалните и алувиално-ливадните.
Разположени са в терасата на река Марица. Хумусът е мощен – 40-50 см., с обемно
тегло 1,25 -1,5 т/куб.м. и порьозност 47-55%. Тези почви имат преобладаващо лек
механичен състав и рохкав строеж, което ги прави подходящи за интензивно и високо
рентабилно земеделие. Сравнително ниско е съдържанието на общ фосфор и азот.
Съществуват и отделни райони от ливадни черноземни, заблатени, ливадно-канелени и
др. почви.
В Община Пазарджик замърсените с тежки метали почви са 15971 дка, или 3,1% от
общия земеделски фонд. Средно замърсени до 1-2 пъти ПДК са малко повече от
половината от тях - 8325 дка или 1,6% от земеделския фонд. Не възстановимо
замърсени над 5 пъти ПДК са 942 дка /0,2% от общия земеделски фонд/ главно в
землищата на с. Крали Марко – 402 дка и на селата Черногорово и Росен – 389 дка.
В тези райони не са въведени ограничителни режими на земеползване за
предотвратяване евентуално замърсяване на земеделската продукция.
На територията на община Пазарджик има находища на нерудни полезни изкопаеми.
Най-разпространени са мраморите и доломитите. Добре разработено е находището на
варовик в близост до с.Огняново, където се добива каменно брашно, чакъл, негасена и
хидратна вар и пепелина. Кариери за добив на скални облицовъчни материали има в
землището на с.Величково - от тях не са достатъчно проучени и разработени запасите
от гранит, скалит и габро. Големи са залежите от инертни материали (речен пясък и
филц), които са проучени, но не се експлоатират.
Основни деградационни опасности за почвите и почвеното плодородие са: почвената
ерозия, намаляването на органично вещество, загуба на почвеното биоразнообразие,
замърсяването на почвите, засоляването и вкисляването, уплътняването на почвите,
запечатването на почвите и хидро-геологичните рискове (наводнения и свлачища).
Големи кариери за ломен камък има в с.Огняново – едни от най-големите варници в
страната. Предстоящи за рекултивация са терени в размер на около 1400 дка. Размерът
на нарушените терени от дейността на каменната кариера при с. Синитево възлиза на
126 дка, Размерът на нарушените терени от дейността на каменната кариера “Мерата”
при с. Величково, за добив на каменни изделия и за добив на бял гранит, възлиза на 2
дка, които предстои да бъдат рекултивирани.
Рудник “Цар Асен” към “Панагюрски мини” в момента е в ликвидация, но
съоръженията към него работят. Размерът на нарушените терени от насипището
извънбалансови руди на рудника е 304,5 дка, а от окисния отвал – 25 дка.
Особена форма на нарушаване на терените се явява черпенето на инертни материали от
речните корита, с което се нарушават речните русла, особено по р.Марица. Дейността е
незаконна и нарушители трудно могат да бъдат идентифицирани. Инертни материали –
пясък и баластра се добиват от поречията на реките Тополница и Марица до
с.Звъничево и Мирянци. Баластиера има в с. Црънча на площ 6 дка. Кариерите,

188

EВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/036 „Устойчиво
интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие”

баластриерите и др. нарушени терени заемат около 0,3% от територията – около 190
дка.
На общинското депо за ТБО в землището на с.Алеко Константиново се съхраняват
негодни за употреба препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност в пет
стоманобетонови контейнери за опасни отпадъци «Б-Б куб».
В първото тримесечие на 2012 г, по Българо-швейцарската програма за сътрудничество
е одобрен за изпълнение проект на МОСВ за екологосъобразно обезвреждане на
негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита.
Проектът е на обща стойност 23 411 765 швейцарски франка, или около 38 милиона
лева, от които 85% е безвъзмездната финансова помощ от Швейцария и 15% е
националното съфинансиране. Дейностите по обезвреждането трябва да приключат до
края на юли 2019 г.
Количествата, съхранявани в кооперативни и частни складове, както и в складове с
неясна собственост, няма да бъдат включени в проекта.
Възможност за Община Свищов за разрешаване проблема със залежалите пестициди е
за влючването и в проекта на МОСВ.
7.1.7. Отпадъци
Община Пазарджик е подготвила и приела Програма за управление на отпадъците
(ПУО). Програмата е разработена в съответствие с изискванията на Директива
75/442/ЕС за отпадъците , Стратегията на Европейския съюз за управление на
отпадъците и спазване указанията на Ръководство за разработване на общински
програми за управление на дейностите по отпадъците , утвърдени със Заповед №РД –
167/24.03.2006 г. на Министъра на околната среда и водите. Анализът на
съществуващото състояние по управление на отпадъците и идентифицирането на
проблемите, определят целите в Програмата и свързаните с тях мерки в Плана за
действие. В него за всяка от посочените мерки са определени отговорните институции
и необходимите финансови средства за обезпечаване прилагането на програмата .
Анализиранате данни от ПУО показват, че цялата територия на Община Пазарджик
е обхваната от системата на организирано сметосъбиране и сметоизвозване на БО, при
спазване на определените със заповед на Кмета на общината графици и честота на
извозване.
Депонирането е основния метод на обезвреждане. Обезвреждането на неопасните
отпадъци, генерирани на територията на община Пазарджик се извършва на сметище,
находящо се в с. Алеко Констатинов., местност “Баира”. Разположеное на 12 км южно
от гр. Пазарджик. Депото в експлоатация от 1962 г, маркирано, оградено, с денонощна
охрана. Пътят, свързващ депото с републиканската пътна мрежа, е асфалтиран и се
поддържа добре. Имотът с регистрационен номер 000654 е собственост на община
Пазарджик (акт № 15/ 12.06.2003г.). Площта, отредена за депото е 123,291 дка. Начин
на трайно ползване – сметище. Липсата на везна на съществуващото депо не позволява
точното определяне на количеството на отпадъците, постъпващи за депониране. На
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депото се депонират битови, строителни и производствени отпадъци с неопасен
произход. Извършва се входящ контрол на отпадъците.
В рамките на Националната програма за управление на отпадъците, до 2013 г. се
предвижда започване строителството на ново депо в с.Алеко Константиново на площ
от 349 дка, от които 123 дка на съществуващото в момента сметище ще бъдат
рекултивирани. Във връзка с реализициятна на проект „Регионална система за
управление на отпадъците- Регион Пазарджик”,
на 08.07.2010 г. е учредено
Регионално сдружение между общините, бенефициенти по проект.
Регионалната система за управление на отпадъците в регион Пазарджик ще обслужва
общините : Пазарджик, Пещера, Белово, Лесичово, Брацигово, Септември, Ракитово,
Батак и Велинград.
Претоварна станция ще бъде изградена в землището на град Ракитово.
Изработен е проект „Рекултивация на депо за неопасни отпадъци на община
Пазарджик”; Прекратяването на експлоатацията на общинското депо за отпадъци
следва да е съобразено с пускането в експлоатация на регионалното депо и наличието
на техническа възможност в по-малките общини за транспорт на големи разстояния.
Разделно събиране на отпадъци от опаковки, генерирани на територията на община
Пазарджик, се извършва от организациите по оползотворяване на отпадъци (ОО)
“Екопак България” АД и «Екобулпак» АД.
Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки обхваща 68 % от
населението на община Свищов.
Напъно изградени са системите за събиране на НУБА и ИУ ЕЕО.
На територията на община Пазарджик действат 6 центъра заразкомплектоване на
излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), собственост на частни
лица. Липсва система за събиране и предаване за оползотворяване/ обезвреждане на
опасни отпадъци от домакинствата, както и на биоразградими отпадъци.
Образуваните строителни отпадъци на територията на община Пазарджик са предимно
от юридически лица от строителна дейност. Малка част от тях са формирани от
физически лица вследствие на ремонтни дейности. Честа практика е смесването на
строителните отпадъци с битовите.
Проблемите, които община Пазарджик следва да реши, вменени с новия Закон за
управление на отпадъците се свеждат основно до поетапно намаляване количествата
на депонираните отпадъци.До момента генерираните строителни отпадъци се
депонират на сметище с.Алеко Константиново.
С оглед постигане на целите, заложени в Закона за управление на отпадъците ( В сила
от 13.07.2012 г, Обн.ДВ бр.53/13.07.2012 г.) , в срок до 14.07.2014 г. Община
Пазарджик следва да изгради площадки за безвъзмездно предаване на разделно
събрани отпадъци от домакинствата, едрогабаритни отпадъци, ОЧЦМ , опасни
отпадъци.
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Биоразградимите отпадъци от паркове и градини от територията на гр. Пазарджик от
началото на 2013 година следва да се събират разделно и се третират чрез
компостиране или анаеробно разграждане. Нужно е въвеждане на система за
компостиране и избор
на подходящ
автомобилен парк за събиране на
отпадъците. В предградията на града и в отдалечените квартали, това може да се
постигне чрез домашно компостиране, а в ЦГЧ може да бъде организирано чрез
предоставяне на контейнери за разделно събиране на хранителни отпадъци от
ресторантите и магазините за хранителни стоки. Опитът показва, че при събиране на
био-отпадъци във централната част на градовете, степента на оползотворяване на биоотпадъците е около 30%.
7.1.8. Зелени площи
Екологичният аспект от добре позиционирана и функционираща залена система е
свързан с повишаване на биологичната активност на града чрез възможностите на
зелената маса на растителността; подобряване на екологичните характеристики на
средата – изолиране и филтриране на вредностите от транспорта и стопанските обекти;
намаляване на шума, праха, серните и азотни оксиди в атмосферния въздух;
осигуряване на екологичен комфорт в зоните за живеене и отдих.
По своето местоположение гр. Пазарджик попада в долния равнинно хълмист пояс на
дъбовите гори и по точно на неговата територия се е срещала естественна растителност
характерна за подпояса на заливните крайречни гори днес все още има отделни
участъци и на равнинно хълмистия подпояс на листопадните дъбови и ксеротермични
гори. Районът на горна Тракия където се намира града спада към
субсредиземноморската преходна зона на Югоизточната провинция от
Средноевропейската флористична област където по долината на р. Марица се чувства
средиземноморското влияние. Преобладаващият биологичен растителен тип е типа на
листопадната дървесна растителност с южни видове в състава си. Край река Марица и
влажните ниски места се срещат растителни съобщества от върба елша и топола. По
речната тераса в района около Пазарджик са запазени черни тополи на възраст над 100
години. Характерни представители на местната флора за района на Пазарджик са букът
косматият дъб благунът и бялата топола.
В исторически план горите които преди столетия са заемали днешното Пазарджишко
поле с появата на земеделието са започнали да намаляват своята площ и да изчезват.
Днес както беше посочено по горе са се запазили само отделни екземпляри от
някогашните естественни гори по речната тераса на р. Марица. Ландшафта около града
се формира от обработваемите площи на които се отглеждат зърнени култури
технически култури зеленчуци трайни насаждения в това число и лозя. Характерни са
южните култури.
Според проучвания към настоящия момент озеленените площи за широко
обществено ползване са 103, 7 ха., от които: паркове,гр ад ин и , ск вел о ве и д р .
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с п л о щ 8 3 , 6 х а. , а з ащ и т н от о и мелиоративно озеленяване - 19, 47 ха. Общо
на 1 жител на гр.Пазарджик се пада по 11,97 кв. м озеленени площи за
широко обществено ползване, от които 9,71 кв. м. паркове, градини
искверове и 2,26 защитно и мелиоративно озеленяване. От тези цифри се вижда, че
съществуващите обществени озеленени площи са далеч от нормата предвидена за град
с такава големина и брой жители - 18 кв. м на жител.
Съществуващите озеленении площи по своето процентно присъствие в градската
структура и по своята свързаност не отговарят на изискванията за зелена система
Неблагоприятните климатични условия в гр. Пазарджик през летният период се
засилват от липсата на големи озеленени площи, които да предизвикват локални
вертикални движения на въздушните маси. Частична компенсация в това отношение
представлява фактът че през територията на общината протичат реките Марица
Тополница и Луда Яна. Растителността развила се там оказва положително
микроклиматично въздействие на близкоразположените урбанизирани територии. Това
съчетание на алувиално ливадни почви и оптимална почвена влага в бъдеще трябва да
се използва по целенасочено за създаване на зелени коридори около реките от
влаголюбива дървесна растителност като тополи върби елши и храстови увивни видове
които да придават лонгозен характер на крайречните залесени територии.
От направената картотека на зелената система е видно, че отсъства дървесна и
храстова растителност по следните улици: ул.”Върба” ул.”Райко Алексиев” ул.”Братя
Андонови” ул.”Тодор Банчев” ул.”Дрян” ул.”Портокал” ул.”Места” ул.”Явор”
ул.”Ясен” ул.”Орех” ул.”Червен връх” ул.”Хан Омуртаг” ул.”Георги Кендеров”
”Кресна” ул.”Румянцев” ул.”Дрин” и ул.”Резовска”.
Описани са 10 744 дървесни
вида. От тях 93% - 10 030 вида са широколистни, 6% -582 вида иглолистни и 1% 132бр. храсти. С най голямо процентно участие са липа – 14%, явор- 8%-ясен, 7% софора.. От широколистните 40% са плодни дървета и 60% декоративни. Наблюдава се
масово залесяване с плодни фиданки от гражданите което е неподходящо за уличната
мрежа. 84%- 8 985 вида са с добър хабитус и в добро здравословно състояние. Най
често наблюдаваните повреди са заголената сърцевина на ствола- 42% сухи клони,
11% изсъхнали видове, 5% с хралупа и кухи, 7% суховършия съхнещи наклонени и др.
Дървесните видове разположени по тротоарните площи на уличната мрежа в града са в
сравнително добро състояние. Основните проблеми са от възрастта на повечето от тях.
Най често срещаните широколистни видове липи и софори са на възраст над 50 години
с масивни корони и мощни коренови системи. Голяма е вероятноста от счупване на
клони вследствие образувани процепи и хралупи при разклоненията на по голяма
височина необходимо е окастряне намаляване на височината им. Кореновата система на
описаните по горе видове навлиза в основите на къщите намиращи се на не повече от
2м. от ствола на дървесният вид и създава предпоставки да течове и разрушаването им.
Ежегодно община Пазарджик провежда есенна и пролетна залесителна кампания в
която се включват и заинтересовани граждани. Обновява се дървесната растителност не
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само в парковете и градините но и по протежение на уличната мрежа. За периода 2003г
2009 год. са засадени над 3 000 млади фиданки.
С изключение на Зона Парк ”Острова”и зона Парк „Стадиона”, които са относително
голяма площ, всички останали озеленени площи са с малка площна големина и са
концентрирани главно около градския център.Сравнително добра представителност на
зелената система има в следните зони: Зона к-с „Марица Болницата”, Зона
Център,Промишлена зона , зона кв.”Чиксалън”, зона кв. „Младост”, Зона Полицейското
училище. Най-слабо озеленени са : Зона Гарата, Зона кв.”Махалата”, Зона кв.”Изток” и
Зона кв.”Устрем”.
В началото на 2012 г, Община Пазарджик подготви и кандидатства с проект
«Почистване, озеленяване и облагородяване на междублоково простраство на бул.
«Княгиня Мария Луиза» №81-85 в гр.Пазарджик» за общини и кметства, които ще се
финансират от ПУДООС по дейности на Националната кампания „За чиста околна
среда” на тема „Обичам природата – и аз участвам”.
Обектът, с който община Пазарджик кандидатства с проект «Почистване, озеленяване и
облагородяване на междублоково простраство на бул. «Княгиня Мария Луиза» № 81-85
в гр.Пазарджик»,се намира между два входа на жилищен блок и самостоятелна къща с
непосредствен излаз на основна артерия в гр.Пазарджик – бул. ”Мария Луиза”. За
община Пазарджик обекта е от съществено значение за промяната на цялостния облик
на заобикалящата среда в района .
7.2. Възможности за развитие
Предвид състоянието на града и следвайки основните насоки за неговото развитие в
перспектива, компонентите „замърсяване на атмосферния въздух”, „акустично
замърсяване” „отпадъци” и „замърсяване на водите и почвите” са водещи.
В по-голяма част от територията на града се отбелязват постояни превишения
нормите на ФПЧ10 и запазваща се тенденция за превишаване СД НОЧЗ за ФПЧ10.
Основен източник на замърсяване на въздуха е битовото отопление, транспорта и
промишлеността .Шумовото замърсяване се причинява главно от транспорта.
Акустични замърсявания се отбелязват по основните пътни артерии, причинени
главно от транспорта.
Съгласно Годишния доклад за състоянието на околната среда за 2011 г. на РИОСВ
Пазарджик, р.Марица, от р.Тополница до вливането на р.Въча е в общо състояниеумерено лошо.
За подобряване качеството на водите, реализацията на проекта за разширените и
модернизация на пречиствателна станция, вкл. и третично пречистване и
рехабалитацията на водопроводната мрежа е от изключително значимост за цялата
община.
Сериозно и системно замърсяване на водите, предназначени за питейно-битово
водоснабдяване на част от Пазарджик се наблюдава във всички сондажни кладенци,
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изградени в землището на с. Ивайло. Наднормени съдържания в тях се установяват за
нитратите (NO-3), сулфатите (SO2-4), а съдържанието на калций почти е равно на
пределно допустимото.
На практика подземните води в обсега на всички населени места, са замърсени с
фосфати.Необходима е рекултивация на всички закрити сметища, прилагане на добри
земеделски практики за торене, екологосъобразно управление на отпадъците от
рудодобивната промишленост, доизграждане на канализаците за отпадни води в
селата и пречистване отпадните води от всички населени места , изграждане на
пречиствателно станция за питейните води.
Замърсените с тежки метали почви на територията на общината са 3,1% от общия
земеделски фонд. Не възстановимо замърсени са 0,2% от общия земеделски фонд,
главно в землищата на с. Крали Марко – 402 дка и на селата Черногорово и Росен –
389 дка. В тези райони е необходимо въвеждане на ограничителни режими на
земеползване за предотвратяване евентуално замърсяване на земеделската продукция.
Особена форма на нарушаване на терените се явява черпенето на инертни материали
от речните корита, с което се нарушават речните русла, особено по р.Марица..
Кариерите, баластриерите и др. нарушени терени заемат около 0,3% от територията –
около 190 дка.
Сметосъбирането и сметоизвозването е
организирано за всички населени
места.Основен метод за обезвреждане е депонирането.
Престои изграждане на ново Регионално Депо за неопасни отпадъци с.Алеко
Констатниново.
Необходимо е изпълнение на проекта за закриване и мониторинг на действащато към
момента депо за отпадъци ,въвеждане на система за домашно компостиране и система
за разделно събиране на органичните отпадъци.
В срок до 14.07.2014 г. Община Пазарджик следва да изгради площадки за
безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата,
едрогабаритни отпадъци, ОЧЦМ , опасни отпадъци.
Не е решен проблемът със залежалите пестициди.
От извършеният анализ са изведени следните рискови зони :
 Зони с екологични проблеми, свързани с нарушения на земите и замърсяване на
почвите: кариерите
за инертни материали, нерегламентираните и
нерекултивирани сметища по населени места,;
 Зони с системни превишения на ПДК на ФПЧ 10 са следните зони: Център ,
Петковски квартал, ШЦ Юг, кв.Чиксалън, кв.Поликлиниката, ШЦ Североизток ,
кв.Вароша , ШЦ Запад;
 Зони, подложени на наднормено акустично замърсяване : разположени са в
коридор от 70-100 м, около интензивно натоварени пътни артерии- Зона к-с
Марица-Болницата, зона ШЦ Юг, зона Петковски квартал, Зона Център, зона ПЗ
Запад, зона кв.Чиксалън и зона Полицейското училище;
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Зони със системно замърсяване на подземните води от нитрати, сулфати, и
предназначени за питейно-битово водоснабдяване на част от Пазарджик се
наблюдава във всички сондажни кладенци, изградени в землището на с. Ивайло.
Зони със замърсяване на подземните води с нитрати (NO-3 ) над ПДК – с-Цар
Асен , с.Сбор ,с.Априлци ,с.Росен; с.Овчеполци, с.Тополи дол , с.Гелеменово ,
с.Сарая , с.Пищигово , с.Ивайло, с.Мало Конаре , град Пазарджик – северно от
р. Марица , с.Огняново , с. Хаджиево , с.Братаница, с. Синитово , с.Алеко
Константиново , с.Главиница , град Пазарджик – южно от р. Марица;
Зони със замърсяване на подземните води с фосфати (PO3-4) над ПДК - с.Цар
Асен Сбор , с.Априлци, с.Росен, с.Овчеполци , с. Тополи дол , с.Пищигово , с.
Ивайло,с.Мокрище и с.Алеко Константиново ;
Зони със замърсяване на подземните води със сулфати (SO 2-4) над ПДК –
с.Сбор, сАприлци , с.Росен , с.Овчеполци , с.Гелеменово , с.Сарая , с.Пищигово ,
с.Ивайло , гр. Пазарджик – северно от р. Марица , с.Главиница;
Зона в умерено лошо общо състояние на повърхностните води : .р.Марица, от
р.Тополница до вливането на р.Въча;
Зони със замърсявания на почвите с тежки метали са : части от землищата на
с. Крали Марко ,с. Черногорово и Росен;
Зони с добра представителност на зелената система са : Зона к-с „Марица
Болницата”, Зона Център,Промишлена зона , зона кв.”Чиксалън”, зона кв.
„Младост”, Зона Полицейското училище;
Най-слабо озеленени зони са : Зона Гарата, Зона кв.”Махалата”, Зона кв.”Изток”
и Зона кв.”Устрем”;
Зони с повишен риск за риск за опазване на биоразнообразието : Всички ЗЗ по
Натура 2000 и всички паркове и градини на територията, особено малките,
подложени на антропогенен натиск.

8.
Селищна мрежа, устройство и изграденост на градската среда, роля и
въздействие на града в рамките на общината, региона, страната и ЕС
8.1. Анализ на състоянието
Община Пазарджик е разположена в Южна България, в централната част на
Горнотракийската низина, на север от планината Родопи, по поречието на река Марица.
Тази част на Горнотракийската низина има напълно равнинен характер. Общината
граничи със седем общини от Пазарджишка област, в т.ч.: общините Стрелча,
Панагюрище, Лесичово, Септември, Ракитово, Пещера и Брацигово, както и с четири
общини от Пловдивска област - Съединение, Стамболийски, Марица, Родопи.
Таблица. Площ на община Пазарджик и относителен дял спрямо Пазарджишка
област и територията на страната
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ОБЩИНА

ТЕРИТОРИЯ
(кв. км)
639.8
Община Пазарджик
Дял на територията на Община Пазарджик от територията на 14,2%
Пазарджишка област
Дял на територията на Община Пазарджик от територията на 0,5%
Република България
4458.0
Пазарджик – област
110630.9
Република България
Източник: Община Пазарджик – http://www.pazardjik.bg
Особеност на Община Пазарджик е сравнително компактната селищна мрежа. Тя
обхваща 32 населени места, в т.ч. един град и 31 села. Близостта между населените
места е голяма, като между някои от тях28 тя е от 1-2 км.
Преобладават големите села с добре изграден жилищен фонд. Двадесет и две от тях са с
население над 1000 души. По-големите села са: с. Мало Конаре (4754 жители), с.
Ивайло (3198 жители), с. Огняново (2664 жители) и др.
По брой население Община Пазарджик се нарежда но 8 място сред останалите общини
в страната. Постоянното й население към 2011 г. е 114 817 души29, като около 60 % от
тях живеят в гр. Пазарджик. В трудоспособна възраст са 57 % от населението.
Административно Община Пазарджик обхваща 27 кметства, 4 кметски наместничества,
с административен център (общински и областен) гр. Пазарджик. Географското
положение на община Пазарджик определя наличието на развити пътно транспортни
комуникации, дистрибуция и търговия, както и дейности, обслужващи трансфера на
товари, стоки, информация, хора и услуги.
Транснационалната инфраструктура на Община Пазарджик включва:
•
Част от Евроазиатския транспортен коридор №8, свързващ Западна Европа с
Близкия Изток и средна Азия по трасето Лондон – Калкута;
•
Международната автомагистрала “Тракия”, като участък от европейския път Е80, свързва общината със Западна Европа и Азия;
•
Транспортен коридор № 8, свързващ Черно море с Адриатическо море.
•
Главната южна международна ЖП линия СЕ 70, свързваща Централна Европа и
Азия, която осигурява достъп до пристанищните комплекси на Черно море – Бургас и
Варна.
•
Пазарджик отстои на 36 км. от летище Пловдив и на 310 км. от пристанище
Бургас.

28
29

Записка към ОУП на град Пазарджик (2006 г.)
По данни на НСИ – Преброяване 2011 г.
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Геопространствен
и
многофакторен
анализ
на
всички
взаимодействия на гр. Пазрджик със зоната за активно влияние,
региона, страната и ЕС
Град Пазарджик се намира в стратегическия Южен централен район (ЮЦР). Района е
разположен по направленията на европейските транспортни коридори, на южната
граница на страната и притежава добре развитата мрежа от регионална и местна
транспортна инфраструктура, които са и потенциал за трансграничното,
междурегионално и транснационално сътрудничество и позициониране.
Пазарджик (71 979 д.) е най-големият град на територията на общината и има
доминираща роля сред разположените 32 населени места, от които 1 градски център
(град Пазарджик) и 31 села с общо население 42 838 д. (Алеко Константиново,
Априлци, Братаница, Величково, Гелеменово, Главиница, Говедаре, Дебръщица,
Добровница, Драгор, Звъничево, Ивайло, Крали Марко, Ляхово, Мало Конаре,
Мирянци, Мокрище, Овчеполци, Огняново, Паталеница, Пищигово, Росен, Сарая,
Сбор, Синитово, Тополи дол, Хаджиево, Цар Асен, Црънча, Черногорово и Юнаците).
За взаимодействията на Община Пазарджик на регионално ниво са от значение и
вътрешнорегионалните различия, изразяващи се в степента на урбанизация (Пазарджик
е сред петте града на ЮЦР с население над 50 000 д.) и наличието на 63 % от
населението живеещо извън градовете – центрове на области30. Различията (по
демографски, икономически, социални и инфраструктурни показатели) между ЮЦР и
останалите райони от ниво 2 се дължат предимно на град Пловдив, а столицата с
нейния агломерационен ареал доминира в националното пространство.
Съгласно Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012-2022
г.31, през Пазарджик преминава една от основните оси на урбанизационно развитие
(София - Пазарджик – Пловдив - Свиленград). Основните оси на развитие изявяват
транспортните направления Пазарджик - София и Пазарджик - Пловдив, а
второстепенните са по направленията Пазарджик – Панагюрище, Пазарджик – Пещера
– Батак - Доспат и Пазарджик – Велинград - Разлог - Гоце Делчев – Илинден.
Град Пазарджик има уникална пространствена рамка – от север, запад и от юг тя се
формира от планини32, които не ограничават възможностите му за териториално
развитие поради обширността на равнината. Градът е компактен и изцяло разположен в
равнината, по двата бряга на река Марица. Поради разположението на главната
транспортна ос в района- Автомагистрала Тракия и най-удобното направление по
посока на София, основните движения през Пазарджик са с направления север – юг и
север – изток, като второто не съвпада с исторически установилата се „глобална“
комуникационна ос на развитие изток - запад33. Тази ос е натоварена със символичната
8.1.1

Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005 - 2015 г.
Съответно отразяваща основните стратегически насоки на „Съвместен документ за пространствено развитие на държавите от
V4+2“, 2010 г., http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=law&type=4&id=438
32
Средновисоките планини от север (Средна гора) и високите масиви на югозапад (Рила) и юг (Родопите).
33
Съвпада с наложилите се във времето пространствени оси Истанбул-Одрин-Пловдив-София30
31
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роля на връзка между изтока и запада, между Европа и Азия, между ЕС и
потенциалната бъдеща страна - членка на ЕС – Република Турция. Планините на север
и юг определят направленията на „природната ос“, която съвпада най-общо с долината
на р. Марица. Това е локалната културна, историческа, стопанска и енергийна ос.
Направлението север – юг определя зоните на извънградския отдих34. Възникнал
тангенциално на градската структура и развил се по протежение на река Марица, ж.п.
ареалът днес се явява сериозен делител за града по отношение на най-южния му
жилищен квартал (кв. Гарата).
В пространствената структура на Община Пазарджик се отличават няколко
концентрични зони, в зависимост от историческия етап на развитие на територията,
характера на застрояването и природогеографските условия: централна градска част
(ЦГЧ) с вътрешния град, периферен град и околоградски район. Територията на град
Пазарджик е условно е разделена на две основни функционални зони – жилищна
(северно от река Марица) и индустриална (южно от реката). В коритото на река Марица
е разположен върху естествен остров най-големият градски парк – „Остров Свобода”.
Другият голям градски парк е разположен в северната част на града – западно от
изходящата артерия към автомагистрала Тракия.
В централната градска част (ЦГЧ) са концентрирани административни, управленски,
културни и представителни функции от общоградско и регионално значение, както и
малък процент жилищни функции. Зоната се характеризира с висока плътност и
интензивност на застрояване, средна етажност около 3 етажа и добре проведена,
рехабилитирана транспортна и инженерна инфраструктурна мрежа.
Вътрешният град включва териториите около ЦГЧ в границите на града до Втората
Световна война. Това е зоната на широкия градски център. Обликът на тези квартали е
бил завършен в началото на втората половина на двадесетия век. В цялата територия на
вътрешния град са разположени привлекателни за обитаване фамилни къщи и
жилищни кооперации с дворни места. Пръснати, предимно в южните и югоизточните
части са разположени и няколко групи панелни жилищни блокове.
Периферният град обхваща развитата в периода на централизираното планиране (70те и 80-те години на двадесети век) зона, застроена предимно с панелни жилищни
комплекси (Запад, Устрем, Ставропол, Ябълките, Изток и Марица). Голяма част от
предвидените
благоустройствени
мероприятия
(вътрешната
транспортна
инфраструктура и озеленяването) са останали нереализирани. Част от неусвоените
терени са били реституирани (кв. Запад, Устрем, к-с Марица). Между жилищните
комплекси при главните комуникационни и инфраструктурни артерии са обособени
няколко производствени зони: “Запад”, “ДАП”, “Изток” и “Югоизток”. Най-голяма
площ от периферния град заема основната промишлена зона на Пазарджик,
разположена южно от река Марица. В непосредствено съседство, южно и северно от
Белград (Диагоналния път).
34
С летовищата в Родопите и селата по северните поли на същата планина, както и летовища в Средна гора.
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нея, са разположени два по-малки жилищни квартала и зона с обществено обслужване
около главния мост над реката. Най-южният жилищен квартал (кв. Гарата) е в найнеблагоприятно положение поради изолирането му чрез железопътната линия София Пловдив.
Околоградският район е разположен между границите на компактния град и на
общината. Тук могат да се разграничат две под-зони: вътрешна-преходна и външна.
Първата под-зона обхваща териториите непосредствено около границите на
компактния град. В нея са разположени средно-големи села, най-близките от които в
различни периоди са имали статут на градски квартали, в които преобладават освен
жилищни, също и стопанско-обслужващи дейности. В зоната има значително
количество свободни територии, кото към момента не изпълняват никакви функции
(пустеещи земеделски земи).
Външната зона на Околоградския район обхваща Пазарджишкото поле и полите на
северните и южните оградни планини. Територията е слабо урбанизирана и съдържа
разпръснати селища от селски тип. Последните са малки и формират междуселищна
мрежа, която покрива плътно полето със средни междуселищни отстояния от около
около 3 – 4 км.
Функционален характер на активните междуселищни връзки и
ролята им в развитието на града
В Община Пазарджик35 урбанизираните територии са доминирани от градския и
икономически център на град Пазарджик, а близостта до столицата влияе благоприятно
на икономическото развитие на селата Звъничево, Мокрище, Главиница, Алеко
Константиново, Огняново, Мало Конаре, Ивайло и Гелеменово.
В границите на Област Пазарджик се е формирала зона на активно влияние, в която
влизат всички общини (Брацигово, Пещера, Батак, Септември, Белово, Лесичево,
Панагюрище и Стрелча), с изключение на общините Велинград и Ракитово, които са
тясно свързани икономически и пространствено с град Пазарджик.
Активните междуселищни връзки оказват влияние върху пространственото развитие на
Пазарджик, като най-голямо въздействие оказват ежедневните трудови миграции
(ЕТМ). С развития си производствен и обслужващ потенциал София привлича и дава
заетост и на трудоспособните лица и от други съседни области, сред които и
Пазарджик. ЕТМ се извършват и по посока на град Пловдив, който се намира само на
37 км. разстояние. Между последния град и Пазарджик има редовен железопътен и
автобусен транспорт, но голяма част от ЕТМ се осъществяват и посредством лични
автомобили.
8.1.2

35

Ощински план за развитие на Община Пазарджик (2007-2013)
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Таблица. Ежедневна трудова миграция за град Пазарджик по квартали
КВАРТАЛ
Не работи/ Работи/ учи в Работи/ учи в Неприложим
Не учи
едно населено различни
о
място
населени
места
9,85%
55,90%
7,43%
26,82%
КВ. УСТРЕМ
7,09%
56,34%
7,49%
29,08%
КВ. ЧИКСАЛЪН
7,29%
53,14%
6,71%
32,86%
КВ. ВАРОША
9,29%
43,57%
7,14%
40,00%
КВ. ГАРАТА
10,49%
42,54%
3,10%
43,87%
КВ. ИЗТОК
4,73%
50,55%
7,27%
37,45%
КВ. КАЗАРМАТА
8,18%
53,43%
6,60%
31,79%
КВ. МЛАДОСТ
8,35%
55,38%
7,54%
28,73%
КВ. СТАВРОПОЛ
9,02%
50,62%
5,45%
34,91%
КВ. ЯБЪЛКИТЕ
8,95%
51,71%
6,88%
32,46%
КВ.ЗАПАД
53,02%
5,47%
32,30%
К-С
МАРИЦА- 9,22%
БОЛНИЦАТА
7,85%
54,19%
6,69%
31,27%
НОВАТА
МАХАЛА
6,82%
53,14%
5,72%
34,32%
ПЕТКОВСКИ
КВАРТАЛ
8,39%
59,34%
8,64%
23,63%
ПЗ ЗАПАД
46,88%
3,15%
40,94%
ПОЛИКЛИНИКАТ 9,03%
А
51,99%
6,45%
32,30%
ПОЛИЦЕЙСКОТО 9,26%
УЧИЛИЩЕ
4,59%
44,37%
4,01%
47,04%
ЦЕНТЪР
14,53%
28,76%
1,02%
55,70%
ЦИГАНСКА
МАХАЛА
55,40%
7,61%
30,57%
ШИРОК ЦЕНТЪР 6,42%
- ЗАПАД
54,04%
5,23%
32,92%
ШИРОК ЦЕНТЪР 7,81%
- ЮГ
52,54%
6,63%
34,06%
ШИРОК ЦЕНТЪР- 6,76%
СЕВЕРОИЗТОК
Източник: НСИ – Преброяване на населението 2011 г.
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Град Пазарджик привлича ежедневно работещи от съседните селища на общината и поблизките съседни общини от областта, заети в сферите на образованието,
администрацията и обслужването. Забелязва се, че границите на агломерационния
ареал, както и интензивността на въздействие са се променили през последните
години: връзките на Пазарджик със Пловдив са отслабени, а тези със София и Пещера
са станали по интензивни. Подценяването на реалните стойности на ЕТМ досега оказва
отрицателно въздействие върху трудовия пазар и върху пространственото изграждане
на натоварените контактни зони и входно-изходни булеварди и прилежащите им
пространства на територията на града.
Рехабилитацията на най-рано изградения участък на автомагистрала Тракия,
модернизацията на железопътната линия София - Пазарджик - Пловдив, поетапното
изграждане на околовръстен път на Пазарджик както и отделни участъци от
републиканската пътна мрежа до 2020 г.36 ще изиграят важна роля за повишаване на
свързаността и икономическото значение на района и ще окажат влияние върху зоната
на влияние на гр. Пазарджик. Реализацията на проектите, залегнали като основни
приоритети за изграждане на пътната инфраструктура на Република България до 2020 г.
ще допринесе съществено за кохезията на района и качеството на живот в него, като
осигури намаляване на времето за пътуване до областния град, вследствие оптимизация
на конкретно пътно трасе, подобряване достъпа до здравеопазване, намаляване на
транспортните разходи на доставка на стоки, по-безопасно и комфортно пътуване,
екологичен комфорт и др. Ще настъпят значителни промени и на локално (общинско)
равнище по отношение на достъпа до общинския център, вследствие реализацията на
всички приоритетни проекти за изграждане на пътната инфраструктура до 2020 г. в
Южен централен район, и в частност, в зоната на влияние. Много вероятно е, със
развитието на инфраструктурата тя да продължи периодично да се разширява, като
следва изпълнението на главните цели и приоритетните мерки за изграждане на
пътната инфраструктура на страната. Тази проблематика по отношение на
околовръстния пръстен на Пазарджик е третирана и в разработки (схеми) към ОУП на
град Пазарджик (2006 г.).
Околоградският район, в който са 31-то села, представлява ценен териториален ресурс
за бъдещото развитие на Пазарджик. За да се ограничи „разстилането на градската
територия37” се налага потребността ѝ от активна политика, насочена към:
•
обновяване и уплътняване в територията на града в строителните му граници
заложени в ОУП (2006 г.);
•
обновяване и уплътняване на териториите за обитаване в околоградския район, и
осигуряването на бързи и удобни връзки с градското ядро.
36

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Агенция „пътна инфраструктура“, ”Приоритети за изграждане
на пътната инфраструктура на Република България до 2020 година за пътищата с общоевропейско и национално значение“, 2010 г.,
Проект, http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=law&type=8&id=428
37
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Град Пазарджик е побратимен град със следните градове:
•
Аеродрум, Република Македония
•
Ал Салт, Йордания
•
Борисов, Беларус
•
Драма, Гърция
•
Ставропол, Русия
•
Татабаня, Унгария
•
Тхай Бин, Виетнам
•
Уест Бенд, САЩ
•
Чехов, Московска област, Русия
Целта на тези инициативи е поощряване на контактите и културните връзки.
8.2.Цели и политики на Община Пазарджик
Политиките на община Пазарджик по отношение на развитието на селищната мрежа,
както и на устройството и изграждането на средата са определени в Общински план за
развитие на Община Пазарджик за периода 2007 – 2013 г. и в Общ Устройствен план на
град Пазарджик (2006 г.).
8.2.1.Документи, свързани с пространственото развитие на Община Пазарджик
Визията на Общинския план за развитие на Община Пазарджик (2007 – 2013 г.) общо
може да се систематизира по следния начин: „Устойчиво икономическо развитие утвърждаване на интензивно и екологосъобразно земеделие; прилагане на високите
технологии в индустриалното производство; създаване на привлекателна
инвестиционна и иновационна следа; увеличаване жизнения стандарт на населението в
общината.”
Формулирани са следните основни стратегически цели:
•
хармонично развитие и използване на природните и човешките ресурси.
повишаване на благосъстоянието на хората, без да се накърнява правото на
•
бъдещите поколения за здравословни условия на живот, труд и обитаване.
•
съчетаване на целите на икономическото и социалното развитие с изискването
за запазване и подобряване на качеството на околната среда.
•
съхраняване на историческите и културни традиции и осигуряване на
приемственост между поколенията.
•
съхраняване и доразвиване на всички положителни процеси и тенденции, които
са благоприятни за устойчиво развитие.
Изпълнението на първите три изисква постигане на устойчиви социални и
икономически политики. Реализирането на четвъртата цел налага принципно спазване
на законодателството, касаещо културното наследство и политика на зачитане и
популяризиране сред населението на местната традиционна култура. Петата
стратегическа цел изисква качествени характеристики на икономическата динамика, в
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това число повишаване на инвестиционната привлекателност на региона. Голяма част
от предложените мерки имат пространствени измерения и визират намесата в
определени локализации в зоната на влияние на град Пазарджик. Постигането на тези
стратегически цели се свързва с комплексното развитие на общината, повишаването на
качеството на жизнената среда, устойчивия темп на икономически растеж,
привличането на инвестиции, чистата и съхранена околна среда и местни традиции и
култура.
Предвижданията на ОУП на град Пазарджик (2006 г.), касаещи селищната мрежа и
устройство са свързани със изграждане на обходи – околовръстен пръстен на града,
който цели облекчаването и улесняването на трафика в града и транзитния поток от
автомобили, преминаващ към настоящия момент през централната градска част.
Изграждането на тези обходи ще увеличи мобилността, ще съкрати времето за
придвижване и ще допринесе за икономическото развитие.
8.3.
Възможности за развитие
Селищната структура на град Пазарджик е компактна поради географските дадености,
а именно релефа на равнината. Град Пазарджик се смята за най-равния град в България.
Най-високата кота е 208,80 в северната част на града, най-ниската е 203,20 в
югоизточната част. „По-големия” наклон на терена от север на юг към реката е 0,23%, а
по-малкия наклон на терена, в посока запад-изток, успоредно на реката е 0,06%.
Единственият ограничител на териториалния ресурс на града е високата категория на
обграждащите го земеделски земи (I-III кат.). Транспортната инфраструктура е един от
основните приоритети за града и трябва да се поддържа, тъй като достъпът до
различните квартали на Пазарджик и близките градове и села се извършва по вече
изградени пътища.
Природните дадености в района могат да бъдат разгледани от към благоприятните и
неблагоприятните им страни по отношение на отделни отрасли на регионалната
икономика на общината.
Като благоприятни страни на географското положение на общината по отношение на
градската среда могат да бъдат изброени38:
•
Релефът на общината е равнинен. Надморското равнище варира от 190 до 370 м.,
като надморската височина на град Пазарджик е 205 м. Релефът позволява широка
транспортна достъпност и отвореност на града и обграждащите го села.
•
Пазарджишката област се намира на трасето на Трансевропейските коридори №
8, № 9 и № 10 - това дава възможност за бързо и ефикасно транспортиране на
произведените в общината и областта стоки, предвидени за износ по направление на ЕС
или Централна Азия, като същевременно представлява и предпоставка за развитие на
услугите и наличието на малки и средни предприятия. Интензивният трафик на товари,
38

Общински плн за развитие на Община Пазарджик за периода 2007 - 2013 г.
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автомобили, хора, капитали, информация и услуги стимулират изграждането на
Свободни икономически зони, транзитни складове, обслужващи дейности, сервизи,
търговски обекти, банки, борси, тържища, интернет центрове. Географското положение
на община Пазарджик определя наличието на предпоставки за приоритетно развитие на
пътно транспортните комуникации, дистрибуцията и търговията, както и дейности,
обслужващи трансфера на товари, стоки, информация, хора и услуги.
•
Коритото на река Марица затруднява транспортните връзки между двете части
на града, поради съществуващите премоствания само на 3 места (1 изцяло пешеходен
мост до парк Остров Свобода и 3 автомобилни, свързващи двата бряга на река Марица).
Въпреки това реката може да служи като стимулатор за градски отдих, доставяйки
емоционална наслада на жители и посетители, така и за екологично чистата градска
среда, подобрявайки микроклимата. Водата на реката е важен ресурс на град
Пазарджик, който към момента не се използва ефективно.
•
Плодородната земеделска земя е основния ресурс на селищната структура на
град Пазарджик. Правилното й използване като инструмент за постигане на
икономическа стабилност и конкурентоспособност предполага устойчиво развита
градска среда.
Зони с потенциал за развитие и необходимост от обновяване в рамките на града
могат да бъдат:
•
ПЗ ДАП – поради наличие на изоставени или неусвоени територии, използване
на стария сграден фонд. Зоната е разположена на входно-изходната артерия на града от
Автомагистрала Тракия.
•
ПЗ Запад – поради наличие на изоставени или неусвоени територии и сграден
фонд, използване на стари технологии за производство; Зоната е разположена до една
от входно - изходните артерии на града в близост до шосето към Автомагистрала
Тракия.
•
Основна производствена зона – наличие на изградена инфраструктура; наличие
на свободни терени и сгради; добро пространствено ситуиране в структурата на града;
жп достъп до зоната;
•
Крайречните територии – включва контактните зони на града с река Марица;
•
Ромски квартал Махалата – нужда от изграждане на вторичен обслужващ
център, подобряване на жизнената среда, създаване на работни места;
•
кв. Запад, жк. Устрем, кв. Ябълките и кв. Изток – подобряване на средата за
живот, саниране на жилищните сгради, зараждане на вторични обслужващи центрове.;
•
ЦГЧ и квартал Вароша – нужда от подобряване на градската жизнена среда във
втория, повишаване на енергийната ефективност на административните сгради,
създаване на туристически маршрути в двете зони и към природните забележителности
в околностите на града.
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Жилищен сектор
9.1. Анализ на състоянието
Жилищните квартали на град Пазарджик са ситуирани основно в територията,
разположена северно от река Марица. Южно на реката са разположени два малки
жилищни квартала, застроени с еднофамилни нискоетажни жилищни сгради. Квартал
Казармата е възникнал като бежански квартал в годините след Първата световна война
и основната му застройка датира от периода между двете Световни войни. Квартал
Гарата е възникнал след 1873 г. (пускането в експлоатация на жп линията Цариград –
Белово), край железопътната линия, но сегашния му облик е изграден основно след
средата на двадесети век.
Централната част на Пазарджик и зоната на вътрешния град (широкия градски център)
е застроена основно с нискоетажнни и средноетажни фамилни къщи и жилищни
кооперации с дворни места и завършена инфраструктура.
Периферният град обхваща развитата в периода на централизираното планиране (70-те
и 80-те години на двадесети век) зона, застроена предимно с панелни жилищни
комплекси (Запад, Устрем, Ставропол, Ябълките, Изток и Марица). Голяма част от
предвидените
благоустройствени
мероприятия
(вътрешната
транспортна
инфраструктура и озеленяването) са останали нереализирани. Част от неусвоените
терени са били реституирани (кв. Запад, Устрем, к-с Марица).
Жилищните имоти, общинска собственост са 814, но този фонд не е достатъчен да
задоволи нуждите от социални жилища. 90% от собствеността на жилищата в град
Пазарджик е частна и общинска частна. Жилищните сгради, изградени в обособени
имоти (фамилни къщи и жилищни кооперации) са предимно с частна собственост
(кварталите Гарата, Казармата, Новата махала, Поликлиниката, Чиксалън, Ставропол,
Полицейското училище, Широк център североизток, Петковски квартал, Широк център
юг, Вароша, Широк център запад). Земята на панелните комплекси е предимно
общинска частна собственост (кварталите Запад, Устрем, Ставропол, Младост,
Ябълките, Изток, Марица-Болницата). Фамилните жилищни сгради (фамилни къщи и
жилищни кооперации), строени около средата на двадесети век в периферните квартали
Запад, Ябълките и Изток са строени основно върху имоти – общинска частна и
държавна частна собственост.
(Вж приложение – карта Собственост град
Пазарджик)
Като цяло физическото състояние на жилищния фонд в град Пазарджик е
задоволително. По–добро е състоянието на жилищата в централните квартали на града
и по–проблемно е състоянието по отношение на енергоспестяване и топлоизолация.
Най–проблемно е състоянието на жилищата в ромския квартал Махалата изграждани
без проекти, предимно с подръчни материали .
Съществен проблем на жилищния сектор в град Пазарджик е лошата поддръжка на
многофамилните жилищни сгради, поради липса на средства на собствениците им и
неучастие в програми за съфинансиране. В тях има много голям процент общи части,
9.
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които поради тази причина са трудни за поддръжка. Проблемите, произтичащи от
прилагането на Закона за етажната собственост се проявяват най-вече в кварталите с
комплексно жилищно строителство. Най–проблемните квартали по отношение
физическото състояние на жилищата са квартал Махалата, квартал Изток и жк Марица
- Болницата. В кварталите с индивидуално жилищно строителство проблемите със
състоянието на жилищния фонд се решават много по-лесно поради по-малкия брой
собственици.
През последните години се наблюдава уплътняване на жилищни територии, както и
повишени икономически и социални активности по отношение на жилищното
строителство в зоната на широкия градски център. По–голям процент нови жилищни
сгради, даващи по-висок комфорт на обитаване, се разполагат в североизточните и
северозападните квартали на широкия градски център. Наблюдава се влошаване на
физическото състояние на жилищния фонд от центъра на града към периферните
квартали.
Южните жилищни квартали са комуникационно изолирани от града. Има
допълнителни връзки над реката, които се предвиждат по ОУП. Мостът към парк
„Остров Свобода” е неудобен за обслужването на двата жилищни квартала южно от
реката. В квартал „Махалата” няма проведени улици навсякъде, тъй като застрояването
изпреварва прокарването на техническата инфраструктура.
Процента на необитаваните жилища за различните квартали на град Пазарджик варира
между една четвърт и една трета от жилищата им. Най-голям процент необитеми
жилища - почти 32% има в квартал Широк център запад. Средно за града процента на
необитаемите жилища е около 21%.
Таблица. Използваемост на жилищата
КВАРТАЛ
Жилище за постоянно Жилището
е
(обичайно) пребиваване
необитавано
83,56%
16,44%
КВ. УСТРЕМ
78,64%
21,36%
КВ. ЧИКСАЛЪН
74,73%
25,27%
КВ. ВАРОША
78,01%
21,99%
КВ. ГАРАТА
78,65%
21,35%
КВ. ИЗТОК
87,72%
12,28%
КВ. КАЗАРМАТА
80,71%
19,29%
КВ. МЛАДОСТ
80,48%
19,52%
КВ. СТАВРОПОЛ
80,76%
19,24%
КВ. ЯБЪЛКИТЕ
83,60%
16,40%
КВ.ЗАПАД
22,75%
К-С
МАРИЦА- 77,25%
БОЛНИЦАТА
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72,87%
27,13%
НОВАТА МАХАЛА
19,76%
ПЕТКОВСКИ КВАРТАЛ 80,24%
80,17%
19,83%
ПЗ ЗАПАД
77,13%
22,87%
ПОЛИКЛИНИКАТА
76,31%
23,69%
ПОЛИЦЕЙСКОТО
УЧИЛИЩЕ
74,05%
25,95%
ЦЕНТЪР
85,02%
14,98%
КВ. МАХАЛАТА
30,90%
ШИРОК
ЦЕНТЪР
- 69,10%
ЗАПАД
72,98%
27,02%
ШИРОК ЦЕНТЪР - ЮГ
21,51%
ШИРОК
ЦЕНТЪР- 78,49%
СЕВЕРОИЗТОК
Източник: НСИ- национално преброяване на населението 2011 г.
По-голямата част от жилищата, изградени преди 1950 г. се намират в централните
квартали на града, както и в кварталите Новата махала и Казармата. Това се обяснява с
попадането на тези квартали в старата част на града, оформила се и изградена до тази
дата. Панелните комплекси са изградени в периода 1970-1989 г.
Таблица. Година на изграждане
КВАРТА До
от 1950 от 1960
Л
края
до 1959 до 1969 г.
на 1949 г.
г.
0,00%
8,70%
26,09%
КВ.
УСТРЕ
М
10,00% 17,00%
31,00%
КВ.
ЧИКСА
ЛЪН
32,46% 12,20%
19,61%
КВ.
ВАРОШ
А
18,75% 20,83%
26,04%
КВ.
ГАРАТА
4,83%
15,24%
20,07%
КВ.
ИЗТОК

от 1970 от 1980 от 1990 от 2000
до 1979 г. до 1989 г. до 1999 г. до 2011 г.

13,04%

52,17%

0,00%

0,00%

7,25%

12,25%

12,50%

10,00%

6,54%

6,54%

8,28%

14,38%

15,63%

6,25%

7,29%

5,21%

19,33%

20,26%

14,87%

5,39%
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КВ.
КАЗАР
МАТА
КВ.
МЛАДО
СТ
КВ.
СТАВР
ОПОЛ
КВ.
ЯБЪЛК
ИТЕ
КВ.ЗАП
АД
К-С
МАРИЦ
АБОЛНИ
ЦАТА
НОВАТ
А
МАХАЛ
А
ПЕТКО
ВСКИ
КВАРТА
Л
ПЗ
ЗАПАД
ПОЛИК
ЛИНИК
АТА
ПОЛИЦ
ЕЙСКО
ТО
УЧИЛИ
ЩЕ
ЦЕНТЪ
Р

51,76%

12,94%

20,00%

2,35%

4,71%

1,18%

7,06%

3,52%

19,01%

35,21%

17,61%

7,04%

6,34%

11,27%

7,28%

37,42%

36,42%

5,63%

6,95%

1,32%

4,97%

1,67%

44,57%

31,75%

5,85%

7,52%

4,18%

4,46%

0,00%

52,56%

13,65%

22,18%

2,73%

2,73%

6,14%

8,88%

30,37%

11,17%

8,02%

14,61%

16,05%

10,89%

25,41%

36,46%

12,43%

2,76%

4,42%

5,52%

12,98%

25,41%

14,36%

25,97%

15,47%

7,73%

5,52%

5,52%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

94,12%

5,88%

0,00%

4,84%

39,53%

17,91%

2,93%

5,29%

20,72%

8,78%

6,62%

11,40%

37,87%

18,38%

11,03%

3,68%

11,03%

21,28%

15,96%

19,68%

17,02%

6,91%

13,30%

5,85%
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1,30%
15,76%
17,65%
16,29%
16,53%
КВ.
МАХАЛ
АТА
17,98%
11,99%
7,12%
ШИРОК 19,48% 14,98%
ЦЕНТЪ
Р
ЗАПАД
21,05%
13,68%
14,39%
ШИРОК 17,89% 8,77%
ЦЕНТЪ
Р - ЮГ
24,76%
11,27%
7,94%
ШИРОК 12,54% 28,41%
ЦЕНТЪ
РСЕВЕРО
ИЗТОК
Източник: НСИ- национално преброяване на населението 2011 г.

17,30%

15,17%

12,36%

16,10%

7,72%

16,49%

7,78%

7,30%

Основните жилищни сгради в Пазарджик представляват фамилни къщи и жилищни
блокове и кооперации. Жилищните блокове са съсредоточени в няколко по-големи
групи в периферните квартали на града и са пръсната в зоната на вътрешния град
(централна градска част и широк градски център). По-голямата територия от
жилищните квартали е заета от фамилни нискоетажни къщи. Средната етажност за град
Пазарджик е 3,05 етажа39.
Таблица. Вид на жилищната сграда по квартали
КВАРТАЛ
Къща
Жилище Сграда
н блок, от смесен
кооперац тип (над
ия
60%
жилищн
а площ)
34,78%
65,22%
0,00%
КВ. УСТРЕМ
72,75%
26,75%
0,50%
КВ.
ЧИКСАЛЪН
70,81%
27,45%
1,09%
КВ. ВАРОША
97,92%
2,08%
0,00%
КВ. ГАРАТА
82,90%
16,73%
0,00%
КВ. ИЗТОК
39

Общежит Лятн Сграда за
ие
а
колектив
кухня но
домакинс
тво
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

0,65%
0,00%
0,37%

0,00%
0,00%
0,00%

По данни на Община Пазарджик
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97,65%
2,35%
0,00%
0,00%
0,00%
КВ.
КАЗАРМАТА
73,24%
25,35%
0,00%
0,00%
0,00%
КВ. МЛАДОСТ
88,08%
10,93%
0,66%
0,00%
0,33%
КВ.
СТАВРОПОЛ
8,08%
0,00%
0,00%
0,00%
КВ. ЯБЪЛКИТЕ 91,92%
76,11%
22,87%
0,68%
0,00%
0,00%
КВ.ЗАПАД
64,47%
34,67%
0,00%
0,00%
0,00%
К-С МАРИЦАБОЛНИЦАТА
91,99%
7,73%
0,00%
0,00%
0,28%
НОВАТА
МАХАЛА
74,59%
24,86%
0,00%
0,55%
0,00%
ПЕТКОВСКИ
КВАРТАЛ
5,88%
94,12%
0,00%
0,00%
0,00%
ПЗ ЗАПАД
3,15%
0,11%
0,11%
0,11%
ПОЛИКЛИНИК 96,51%
АТА
21,32%
0,37%
0,00%
1,10%
ПОЛИЦЕЙСКО 76,10%
ТО УЧИЛИЩЕ
50,00%
32,98%
16,49%
0,00%
0,00%
ЦЕНТЪР
98,10%
1,60%
0,00%
0,00%
0,30%
ЦИГАНСКА
МАХАЛА
63,67%
34,83%
1,12%
0,00%
0,37%
ШИРОК
ЦЕНТЪР
ЗАПАД
54,39%
44,21%
1,40%
0,00%
0,00%
ШИРОК
ЦЕНТЪР - ЮГ
83,65%
15,56%
0,32%
0,00%
0,48%
ШИРОК
ЦЕНТЪРСЕВЕРОИЗТОК
Източник: НСИ- национално преброяване на населението 2011 г.

0,00%
1,41%
0,00%
0,00%
0,34%
0,86%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,10%
0,53%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

Процента на жилищата с наличие на енергоспестяваща дограма за различните квартали
на град Пазарджик варира между 20% и 40%. Най-голям процент на енергоспестяваща
дограма има в квартал Широк център запад, а най-малък е в ромския квартал Махалата.
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Таблица. Наличие на енергоспестяваща дограма
КВАРТАЛ
Има енергоспестяваща Няма енергоспестяваща
дограма
дограма
36,58%
63,42%
КВ. УСТРЕМ
33,57%
66,43%
КВ. ЧИКСАЛЪН
35,58%
64,42%
КВ. ВАРОША
20,57%
79,43%
КВ. ГАРАТА
25,17%
74,83%
КВ. ИЗТОК
23,68%
76,32%
КВ. КАЗАРМАТА
32,42%
67,58%
КВ. МЛАДОСТ
37,93%
62,07%
КВ. СТАВРОПОЛ
35,20%
64,80%
КВ. ЯБЪЛКИТЕ
35,29%
64,71%
КВ.ЗАПАД
67,41%
К-С
МАРИЦА- 32,59%
БОЛНИЦАТА
39,22%
60,78%
НОВАТА МАХАЛА
65,47%
ПЕТКОВСКИ КВАРТАЛ 34,53%
43,80%
56,20%
ПЗ ЗАПАД
29,00%
71,00%
ПОЛИКЛИНИКАТА
31,70%
68,30%
ПОЛИЦЕЙСКОТО
УЧИЛИЩЕ
27,10%
72,90%
ЦЕНТЪР
19,79%
80,21%
КВ. МАХАЛАТА
53,80%
ШИРОК
ЦЕНТЪР
- 46,20%
ЗАПАД
35,45%
64,55%
ШИРОК ЦЕНТЪР - ЮГ
65,63%
ШИРОК
ЦЕНТЪР- 34,37%
СЕВЕРОИЗТОК
Източник: НСИ- национално преброяване на населението 2011 г.
Процента на жилищата с външна топлоизолация за град Пазарджик варира между 3% и
32%. Като цяло по-голямата част от сградите няма външна топлоизолация, а най-голям
процент на наличие има отново в квартал Широк център запад.
Таблица. Наличие на външна топлоизолация
КВАРТАЛ
Има външна изолация
8,89%
КВ. УСТРЕМ

Няма външна изолация
91,11%
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13,58%
86,42%
КВ. ЧИКСАЛЪН
17,79%
82,21%
КВ. ВАРОША
5,67%
94,33%
КВ. ГАРАТА
4,18%
95,82%
КВ. ИЗТОК
8,77%
91,23%
КВ. КАЗАРМАТА
12,44%
87,56%
КВ. МЛАДОСТ
12,04%
87,96%
КВ. СТАВРОПОЛ
8,57%
91,43%
КВ. ЯБЪЛКИТЕ
5,22%
94,78%
КВ.ЗАПАД
91,13%
К-С
МАРИЦА- 8,87%
БОЛНИЦАТА
17,39%
82,61%
НОВАТА МАХАЛА
93,35%
ПЕТКОВСКИ КВАРТАЛ 6,65%
6,06%
93,94%
ПЗ ЗАПАД
11,66%
88,34%
ПОЛИКЛИНИКАТА
10,72%
89,28%
ПОЛИЦЕЙСКОТО
УЧИЛИЩЕ
10,31%
89,69%
ЦЕНТЪР
3,87%
96,13%
КВ. МАХАЛАТА
31,99%
68,01%
ШИРОК
ЦЕНТЪР
ЗАПАД
15,56%
84,44%
ШИРОК ЦЕНТЪР - ЮГ
86,46%
ШИРОК
ЦЕНТЪР- 13,54%
СЕВЕРОИЗТОК
Източник: НСИ- национално преброяване на населението 2011 г.
Профил на жилищните квартали с приоритизирани зони за спешна намеса и
потребност от обновяване и саниране
Разглеждайки жилищния фонд, неговите специфики и потребности, бихме могли да
разделим града на няколко зони – същински център, квартали в широкия градски
център и периферно разположените крайни квартали.
Център
Централната част на града се характеризира с предимно ниско и средноетажно
застрояване40. В нея са съсредоточени множество стари двуетажни и триетажни
търговски сгради от XIX и XX век, голяма част от които са недвижими културни
ценности попадащи в ансамбъл. На територията на централната градска част, предимно
40
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в периферията ù, попадат и няколко многоетажни многофамилни жилищни сгради,
което значително е уплътнило градската структура, но гъстотата на обитаване в тази
част на града не е висока и като цяло жилищните сгради са по-скоро изключение.
Основен проблем в централната част е етажната собственост, което е пречка при
поддържането на общите части на сградите. През последните няколко години са
изградени няколко многоетажни сгради със смесени функции, включително жилищни.
Останалите сгради, в които има и жилищни функции, са предимно недвижими
културни ценности и се намират в сравнително добро физическо състояние. Проблем
при тях е нарушаването на автентичния архитектурен облик след нерегламентирани
преустройства.
Предизвикателство пред централната част на града са уплътнената градска структура.
По-голямата част от сградите в центъра са с нежилищни функции, като съществуват и
смесени. Цялата територия на централната градска част е пешеходна зона, като по
периферията й преминава градския транспорт, който я обслужва пълноценно.
Широк център
Непосредствените квартали на централната градска част (част от кв. „Чиксалън”,
Широк център – североизток, Петковския квартал, Широк център юг, кв. „Вароша” и
Широк център – запад) са сравнително близки по своята характеристика. В кварталите,
разположени западно и южно от централната част на града се наблюдава предимно
средно и високо строителство41. В югоизточните квартали преобладаващото
застрояване е ниско и средно. В тази зона попадат жилищни сгради със различна
конструкция (панелни, стоманобетонни, масивни тухлени и по-рядко паянтови).
Съществува неблагоприятна тенденция за уплътняване на застрояването с
кооперативни жилищни сгради на местата на еднофамилни.
Физическото състояние на жилищния фонд в тези квартали на града по данни на
община Пазарджик е сравнително добро. Нивата на енергоефективност са ниски.
Срещат се отделни санирани жилищни сгради. Цялата територия е газифицирана, но
все още процента на използване на газта като източник на енергия и отопление не е
голям. Собствеността е предимно частна.
В квартал Вароша се намират и голям брой жилищни сгради – недвижими културни
ценности. Тяхното физическо състояние е подобно на това на сградите в централната
градска част. Тяхната собственост е преобладаващо частна и инициативата за
подобряване на физическото им състояние е изцяло на техните собственици. Проблем
при тези жилищни сгради е неотговарянето на съвременните нужни на обитателите им
и последващите от този проблем преустройства, унищожаващи автентичната
архитектура на сградите.
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Застрояването в разглежданите квартали също е преуплътнено и озеленените територии
за краткосрочен отдих са недостатъчни с изключение на кв. Вароша, който се намира в
непосредствена близост с главния градски парк - „Остров Свобода”.
Периферни квартали
Останалите жилищни квартали на град Пазарджик са периферно разположени: кв.
Гарата, кв. Казармата, кв. Новата махала, кв. Запад, кв. Поликлиниката, част от кв.
Чиксалън, ж.к. Устрем, кв. Ставропол кв. Полицейското училище кв. Младост, кв.
Ябълките, кв. Махалата, кв. Изток и ж.к Марица –Болницата. Близостта на кварталите
Новата махала, ж.к Марица - Болницата и Казармата до брега на река Марица не ги
превръща в привлекателни места за инвестиции и не е повлияло на цените на имотите в
тях.
По отношение на по–доброто местоположение в градската структура и близост до
централната градска част се намират кварталите: Новата махала, Поликлиниката, кв.
Чиксалън, кв. Младост, кв. Ябълките, кв. Изток и ж.к Марица – Болницата. При тях
пешеходния изохрон до центъра на града е в рамките на 15 минути при нормален ход.
По отношение на обслужването и публичните пространства, в по-неблагоприятно
положение са кварталите: Гарата, Поликлиниката, ж.к. Устрем, кв. Полицейското
училище, кв. Ябълките и кв. Махалата.
В кварталите Гарата, Казармата и Поликлиниката застрояването е предимно с
еднофамилни нискоетажни жилищни сгради. Кварталите Запад, Ставропол, Чиксалън,
Полицейското училище, Ябълките, Изток и ж.к Марица - Болницата са със смесено
застрояване – еднофамилни и многофамилни жилищни сгради с панелна и масивна
тухлена конструкция. Кварталите Младост и Устрем са застроени изцяло с панелни
многоетажни жилищни сгради42.
Физическото състояние на жилищните сгради е най-лошо в ромския квартал Махалата,
където голяма част от жилищата са незаконни и строени извън уличната регулация,
предимно с подръчни материали. Там жилищата не отговарят на хигиенните
изисквания и стандартите за енергийна ефективност. Ниска енергоефективност и
недостатъчна физическа поддръжка има и в панелните комплекси в кварталите: Запад,
Устрем, Младост, Ябълките, Изток и ж.к Марица - Болницата. Последните проблеми са
обусловени от етажната собственост и липсата на достатъчно стимули и участие в
програми за съфинансиране от страна на общинската администрация.
Сравнителен анализ на жилищния фонд със страните в региона и ЕС и извеждане
на система от индикатори за анализ, оценка и мониторинг на жилищния фонд с
оглед постигане на висок стандарт на обитаване

42

Данни от преброяване на населението 2011 г. НСИ

214

EВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/036 „Устойчиво
интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие”

В сравнение с останалите страни от ЕС община Пазарджик както повечето български
общини изостава за момента предимно по отношение на енергийната ефективност и
зеленото строителство. В последните години не се предприемат достатъчно активни
дейности от общината в тази посока - кандидатстване по програми, разяснителни
кампании по отношение на жилищния сектор. Общинския жилищен сграден фонд е
рядко саниран или обновен. Наблюдава се и активност сред населението по отношение
на желанието им за подобряване средата на обитаване.
Индикатори за тези тенденции са свързани със степента на санирание, нивото на
използване на ВИЕ и газ, енергоспестяваща дограма и външна изолация. По отношение
на качеството на средата се разглежда и битовата обслуженост, инфраструктурата,
видът и качеството на строителството.
Значителна разлика сред градовете в България и тези от Западна Европа се открива в
процента на собствени жилища43. В Пазарджик този процент за е ок. 90 %, а за
сравнение в градове като Берлин и Франкфурт процентите не надвишават 20 %. В
повечето случаи това е и причината за по-успешните жилищни политики, които
провеждат тези страни на общинско ниво. У нас частната собственост е пречката за
общинските администрации и определените институции за липсата на конкретни мерки
и дейности за провеждане на цялостна жилищна политика.
Идентифицирани зони за въздействие със социален характер, които могат да бъдат
включени в ИПГВР след допълнително изследване, обсъждане и оценка на потенциала
сред жилищните квартали са кв. Махалата, кв. Гарата, кв. Изток, кв. Запад, кв. Устрем.
При кв. Махалата проблемите са социални, проблеми на ромското малцинство и
невъзможност за законова регулация на строителството при настоящите условия и
политики, както и физическото състояние на жилищата. Квартал Гарата няма изградена
канализация, не е включен в газопреносната мрежа на Пазарджик, няма образователни
и социални заведения и има недостатъчно обществено обслужване. Друг проблем на
квартала е комуникационната му изолираност и липсата на удобен градски транспорт.
При кварталите Запад и Устрем проблемите произхождат от комплексното панелно
строителство, а в квартал Изток освен последните има и социално-малцинствени
проблеми.
9.2 Цели и политики на Община Пазарджик
Политиката на Община Пазарджик в жилищната сфера е насочена предимно към
санирането и енергийната ефективност на жилищните сгради в панелните комплекси.
Към момента са санирани няколко отделни многофамилни жилищни сгради от панелен
тип в различни части на града.
Община Пазарджик не провежда мониторинг върху състоянието на сградния
фонд. Предвид преобладаващия процент частна собственост, Общинската
43
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администрация предприема различни санкции и кампании по информиране на
гражданите и стимулирането на:
поддръжката на жилищния фонд по отношение
на състоянието на
конструкцията и техническа обезпеченост;
енергийната ефективност на сградите;
външния вид на сградите.
В общината е създадена Комисия, която следи за поддръжката на жилищния
фонд и състоянието на фасадите на сградите, която издава предписания и санкционира
нарушителите. За запознаване на гражданите с енергийната ефективност в сградата на
Общинската администрация има изграден информационен център.
Към настоящия момент Община Пазарджик не предвижда разработването на
проекти за стимулиране на енергийна ефективност на жилищните и частните сгради.
Незаконното жилищно строителство в град Пазарджик по данни на Общината е
овладяно с изключение на ромския квартал Махалата. В Общинската администрация
има отдел който работи с РДНСК. Масовите случаи на незаконно жилищно
строителство се наблюдават на територията на ромския квартал Махалата, където са
правят опити по овладяването на проблема, но проблема остава актуален.
По отношение на социалните жилища, Община Пазарджик е изградила напълно 2
квартала с еднофамилни жилища на 2 етажа на границата между ромския квартал
Махалата и квартал Ябълките. Други 3 квартала със социални жилища в съседство
остават незавършени поради липса на финансиране и съдебни спорове между
изпълнители и поръчител. Предвижда се след приключването на съдебния спор
незавършените жилища да бъдат продадени на частни лица.
Стратегия за управление на общинската собственост 2011 - 2015 г.
• За град Пазарджик има изготвена Стратегия за управление и разпореждане с
общинска собственост за периода 2011-2015 г., която е съобразена с нормативните
изисквания в страната - Конституцията на Република България, Закона за общинската
собственост и нейните подзаконови нормативни актове, Закона за местното
самоуправление и местната администрация.
• Документът има за цел да бъде основа за подобряване на плановата дейност на
общинската администрация и разработването на годишни и международни програми за
ефективно и рационално управление и разпореждане с недвижими имоти и общинска
собственост.
• Общинкият фонд е разпределен по видове в текста на самата стратегия и включва
общо 778 апартаменти и 36 къщи общински жилища, от които: Фонд "Под наем" - 230,
Фонд "Резервен" - 30, Фонд "Ведомствен" - 8, жилища за продажба, замяна и
обезщетяване на бивши собственици, чийто имоти са отчуждени за жилищни нужди 508 и „Наблюдавани жилища” – 2.
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• Установено е, че Общината не разполага с достатъчно общински жилища, за да
бъдат удовлетворени всички нуждаещи се граждани
• Общинският жилищен фонд е стар и амортизиран с преобладаваща конструкция едропанелно строителство. Средствата, които се получават от наеми не са достатъчни
за поддръжката на жилищния фонд. Има тенденция за ежегодно увеличение на сумата
за ремонти и поддръжка.
• В Стратегията е изразена политика за увеличаване на жилищния фонд с изграждане
на къщи за ромското население посредством различни финансови инструменти.
9.3. Възможности за развитие
Слаби страни
На базата на експертни оценки в общинската администрация са определени основните
проблеми, свързани с жилищния фонд в града:
- възрастта на жилищния фонд (предимно в централната част на града и
широкия център);
- панелните сгради и техния срок на експлоатация (жилищните комплекси
предимно в периферните квартали);
- санирането на многофамилни жилищни сгради (във връзка с проблеми на
кооперирането на съсобствениците);
- земетръсните изисквания на сградите, строени преди 1986 (появата на
Наредбата, Пазарджик се намира в земетръсна зона с предполагаема VIII
сеизмична степен44).
За повечето от тях вече се предприемат определени дейности, които освен това са
обвързани с целите на Националната жилищна стратегия на България.
Не се стимулира активно прилагането на енергоефективни мерки за подобряване
качеството на сградите. Повечето дейности са частни иницативи и се инициират от
собствениците. Поради липсата на по-голям процент общински жилища, община
Пазарджик се намесва в процесите на обновяване на жилищния фонд предимно чрез
кандидатстване по оперативни програми в предходните години, които да подпомагат
гражданите, които желаят да инициират енергоефективни дейности по техните домове.
По-неясен е проблемът с възрастта на сградите и земетръсните изисквания.
Трудностите по определяне на дейности и мерки отново се дължат на преобладаващата
частна собственост. Предприемат се дейности предимно при опасни сгради. Все още
липсва конкретен подход за справяне с тези проблеми.
Потенциали за развитие
Обществено-политически и управленски
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Необходимостта от ясна жилищна политика се усеща осезаемо не само по отношение
на цялата страна, но и на отделните местни нива. Важно е да се потърсят инструменти
за провеждане на основните дейности по жилищната благоустроеност, достъпност,
качество на строителството. Добре е да се повиши информираността сред гражданите
по отношение на изискванията за качествена среда и жилища, да се търсят техники за
стимулиране на собствениците да участват в изграждането на жилища с висок
стандарт. Важно е да се създаде по-ефективна комуникация между общинската
администрация и населението, да се търси координираност на дейностите и желанията.
Социални
Основен аспект е социалната жилищна политика, която е слабост за повечето
български градове. Освен ниската наличност на общински жилищен фонд, затруднения
има предимно с възможностите и изискванията за настаняване на хората в социални
жилища. Важно е да се търсят начини за улесняване на процедурите, увеличаване на
избора и възможностите, което от своя страна може да се случи, ако се изградят повече
общински жилища. Тази част от политиката е важна за привличане на млади семейства
с по-ниски доходи, като им се оказва по-голяма подкрепа в желанието им да имат
достъпно жилище и им се дават повече възможности за избор. Важен момент е и
интегрирането на социалните групи в среда с качествени жилища, които да предоставят
основните удобства за живеене.
Изграждането на социални жилища е предизвикателство за повечето институции и
общини. Пазарджик вече има полуреализиран проект в тази посока, но все още не
успява да постигне положителни резултати. Осъществяването на проекта в ромския
квартал „Махалата” е замразено поради спряно финансиране и съдебни спорове с
изпълнителите. Основно предизвикателство е осъществяването на диалог и консенсус
между управляващите и населението, да се предоставя по-добра информираност и
прозрачност за различните проекти. В тази връзка е необходимо освен изграждането на
сгради да се създават механизмите и принципите, по които те ще бъдат експлоатирани
и предоставяни на населението.
Демографски
Предвижданията за лек спад в броя на населението не предполагат необходимост от
увеличаване на жилищния фонд. Важно е да се овладеят инвестиционните интереси по
уплътняване на застрояването с многоетажни кооперативни жилищни сгради най-вече в
централните градски квартали. За територията на град Пазарджик, където категорията
на земеделските земи около града е предимно от I и II категория45, е необходимо да се
следи и контролира разрастването на урбанизираните територии спрямо
извънградските, за да се предотвратят негативни процеси на прекомерно разширяване
45
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на градската територия и загуба на ценни земеделски земи. Добре е преди определянето
на нови терени да се помисли за възможностите за усвояване и обновяване на
съществуващ необитаем сграден фонд, което освен това ще спомогне за решаването на
повече проблеми.
Пространствени
Пространствените фактори са свързани със свободните терени за изграждане на
жилища, природните условия и климата, характеристиките на релефа и съответните
геоложки изисквания за строителство. При заемането на нови терени с жилища е важно
да се спазват ограниченията и спецификите, които налага разположението на град
Пазарджик, а именно:
•
Близостта до Защитените територии на НАТУРА 2000 в и около града и контрол
върху тяхното натоварване;
•
Съществуващите подпочвени води на територията на града (на дълбочина около
46
4 м. );
•
Равнинният релеф благоприятства урбанизирането на територията.
Екологични
•
Климатичните характеристики на територията допринасят за качеството на
обитаване;
•
Като цяло не се наблюдава влошена екологична обстановка. След неуспешното
приватизиране на големите производствени предприятия се наблюдава прекратяване на
целогодишното влошено състояние на атмосферния въздух. Проблем е влошеното
състоянието на последния през зимните месеци, което се дължи на масовото използване
на твърдо гориво от населението за отопление.
•
След пускането в експлоатация на ПСОВ през 2009 г. се наблюдава намаляване
на замърсяването на водите на река Марица;
•
Замърсявания на жилищните територии се констатират и по отношение на
интензивния трафик по ключови кръстовища и входните пътни артерии, но се очаква
предвижданията и мерките на общината в тази връзка да допринесат до намаляване на
въздействието.
Инфраструктурни
Повечето квартали притежават много добра инфраструктурна осигуреност и
•
обслужване, с изключение на липсата на канализационна мрежа в по голямата част на
квартал „Махалата” и квартал „Гарата”;
•
Необходимо е подобряване на качеството и поддръжката.

46
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Изводи
•
Необходимост от повишаване инициативността на населението по отношение на
желанието за изграждане на здрава жилищна среда.
•
Увеличаването на икономическата активност чрез различни оперативни
програми дава добра основа за изграждане на качествен жилищен фонд в град
Пазарджик.
Като цяло сградния фонд в Пазарджик е в добро състояние - старите сгради са
•
нисък процент, голям процент жилища са благоустроени.
•
Основно физическото състояние на сградите е фактор за определяне на местата
за въздействие. Освен това някои икономически показатели също могат да окажат
значение. Фактор е и местоположението - близостта или отдалечеността от централната
част, от важни административни и обществени услуги. Нивото на достъпност и
качеството на околната среда и услугите също са важни за избора на приоритетни
територии за въздействие.

10.Обществени центрове и публични пространства
10.1. Анализ на състоянието
10.1.1. Площади
Площадните пространства в град Пазарджик са:
•
Площад Константин Величков - „Тортата” централният градски площад,
обграден изцяло с рамка от административни и обществени сгради (Драматично-куклен
театър „Константин Величков”, Профсъюзен дом, Поща, Младежки дом, Регионален
исторически музей и Градска художествена галерия „Станислав Доспевски” (в обща
сграда) и доходно здание на църквата Света Богородица - „Старата поща”). Нивото на
площада е снижено спрямо околния терен. Площадът е изцяло пшеходен, богато
озеленен, оформен е от водна каскада, сцена за изяви на открито, паркова част и място
за игри на шах на открито, детска площадка и др.;
•
Площад Съединение - оформен от сградите на МВР Пазарджик,
нефункциониращото градско кино „Млада гвардия”, възстановената през 2010 г.
градска часовникова кула (построена през 1741 г.) и търговски сгради. В площадното
пространство е включен фонтан и места за почивка. Площадът е добре озеленен. В
непосредствено съседство се намира градската градина на Пазарджик. Площадът е
изцяло пешеходен;
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•
Площад Възраждане – ситуиран пред сградата на Община Пазарджик и хотел
Тракия, част от който е оформена като малък парк (Тракия) и паркинги. През площада
преминава автомобилно движение, а пешеходното пресичане е облекчено посредством
светофарна уредба и ограничител на скоростта;
•
Площад Васил Левски, чиято рамка включва сградата на бившия „ГУМ”
(Градски универсален магазин), закрит плувен басейн, спортна зала Васил Левски,
хотел Елбрус и търговски сгради (недвижими културни ценности). Нивото на площада
е повдигнато спрямо околния терен и под него е изграден подземен паркинг. На
площада има паметник на Васил Левски и развлекателни заведения. Площадът е изцяло
пешеходен, озеленяването е нискостеблено;
•
Площад Бесапара – предгаровия площад на жп гара Пазарджик. Представлява
голям паркинг, обръщало за колите на масовия обществен градски транспорт и около
50% от площта му е заета от тревна площ, без дървесни видове.
Физическо състояние:
•
Всички централни площади, попадащи в пешеходната зона на град Пазарджик са
били обновени, ремонтирани и облагородени през периода 2009 – 2011 г. по
Оперативна програма Регионално развитие (пл. Константин Величков, пл. Съединение,
пл. Васил Левски и отчасти пл. Възраждане). Тези площадни пространства изпълняват
активно функциите си на социални пространства, а някой и като места за краткотраен
отдих. Състоянието на градския дизайн при изброените четири площада е добро а
нивото му е високо;
•
При площад Васил Левски има нужда от допълнително озеленяване;
•
Площад Бесапара е в най-тежко физическо състояние. Площадното пространство
се нуждае от облагородяване и обновяване. Към настоящия момент изпълнява главно
функции на паркинг и неподържана зелена площ (заета от плевелна растителност).
10.1.2. Паркове и градини
Парковете и обществените градини в град Пазарджик са следните:
•
Парк „Остров Свобода”;
•
Парк „Стадиона”;
•
Градска градина
•
Парк „Псиковец”
•
Парк при градския плаж
•
Градина на църквата Света Богородица
•
Градина на читалище Виделина
•
Парк „Поликлиниката”
Градина пред хотел Тракия
•
•
Парк на Минералната баня
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•
Градина при ДКЦ Ескулап
•
Други
малки
озеленени
междублокови/междукооперативни
и
вътрешноквартални пространства
Според проучвания към настоящия момент озеленените площи за широко обществено
ползване са 103, 7 ха, от които: паркове, градини, сквелове и др. с площ 83, 6 ха, а
защитното и мелиоративно озеленяване - 19, 47 ха. Общо на 1 жител на гр. Пазарджик
се пада по 11,97 кв. м озеленени площи за широко обществено ползване, от които 9,71
кв. м паркове, градини и скверове и 2,26 кв. м защитно и мелиоративно озеленяване. От
тези цифри се вижда, че съществуващите обществени озеленени площи са далеч от
нормата предвидена за град с такава големина и брой жители - 18 кв. м на жител.47
Всички градски паркове и градини са облагородени, елементите на градския дизайн
могат да бъдат заменени с по-атрактивни и отличителни, създаващи предпоставки за
социална активност или участие на гражданите в изграждането, промяната или
ползването на пространствата. Специфично за Община Пазарджик е наличието на
парковете и градините с историческо значение и с типично композиционно и
естетическо изграждане. Те се регистрират, устройват и опазват при спазване на
нормативите на Закона за културното наследство. Недоброто състояние налага
разработването на програма за опазването и възстановяването им.
10.1.3. Пешеходни зони
•
Централната част на града, заключена между улиците: бул. Генерал Гурко, ул.
Екзарх Йосиф и ул. Хан Крум, е превърната в пешеходна зона през 1980-те години.
Обновена е в периода 2009 – 2011 г. заедно с цялата пешеходна зона по Оперативна
програма Регионално развитие. Елементите на градския дизайн за цялата зона са
еднакви и са в много добро състояние;
•
Улица Димитър Петков в частта от бул. България до бул. Княгиня Мария Луиза
също е оформена като пешеходна зона през 1970-те години. Трасето на пешеходната
улица е снишено спрямо околния терен. Свободният достъп на автомобили в
пешеходната зона е довел до нарушаване на настилките и озеленяването. Намира се в
незадоволително физическо състояние;
Състояние: С изключение на ул. Димитър Петков останалите пешеходни зони
са в отлично физическо състояние.
10.1.4. Обществени сгради
•
Ключови обществени центрове в гр. Пазарджик са сградата на общината,
областната управа, Драматичен театър Константин Величков, зала Маестро Георги
Атанасов, Регионален исторически музей Пазарджик, „Старата поща”, ж.п. гара
Пазарджик, Младежки дом, Градска художествена галерия Станислав Доспевски,
47

Общински план за развитие на Община Пазарджик за периода 2007 – 2013 г.
222

EВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/036 „Устойчиво
интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие”

Регионална библиотека Никола Фурнаджиев, МБАЛ Пазарджик, читалища, музеи,
храмове, спортни комплекси, училища и детски градини;
Всички важни обществени центрове са разположени в обособения център, по
•
важните комуникационни оси и с удобен пешеходен достъп. Повечето от тях са в добро
физическо състояние, санирани (училищата и детските градини) и обновени основно
или частично (Театър, сградата на общината, почти всички училища и детски градини,
голяма част от спортните комплекси, зали и съоръжения, читалище Виделина,
храмовете, музеите и галериите). Предстои или е в ход обновяване на сградите на
Драматичния театър, Младежкия дом, жп гара Пазарджик, изграждане на нова
автогара;
•
Поради отдалечеността на жп гара Пазарджик от централната част на града и
жилищните квартали, до нея е осигурен редовен обществен транспорт, които улеснява
ползването ѝ.
Обществените центрове имат важна роля за създаването на добра социална среда и
социална активност у гражданите. Цялостното състояние на сградите е добро, а
санирането и обновяването на тези центрове продължава да е приоритет на община
Пазарджик.
10.1.5. Конфликтни точки на движение
Такива места са кръстовища, пространства, сгради и обекти, генериращи засилен
автомобилен и човекопоток - централни спирки на градския транспорт в ЦГЧ,
кръговите кръстовища на входно-изходните артерии, кръстовищата по големите
булеварди.
Състояние: Централните спирки на градския транспорт са в добро състояние,
съществува сегрегация на градски елементи и пространства поради липса на
интеграция на пешеходните потоци, особено на кръговите кръстовища и при
булевардите с преградна разделителна ивица.
10.1.6. Пешеходен трафик
Регламентираните пешеходни пресичания на автомобилното движение са ключови за
намаляване на конфликтите между хора и автомобили. Пазарджик не притежава
подлези, с изключение на подлеза под жп линията при гарата, който не функционира и
е в тежко физическо състояние. Повечето пресичания на големите булеварди и
главните улици (главно обновените от Община Пазарджик през последните години- вж
точка 13 от Анализа) са пригодени за хора в неравностойно положение посредством
рампи. В обновената пешеходна зона в централната градска част са изградени настилки
за ориентиране на хора в неравностойно положение със зрителни проблеми.
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10.1.7. Активни места
Това са местата, сградите и обектите, които привличат и концентрират човешкия поток,
знакови са, ясно изразени в пространството, насочват погледа или посоката на
движение, притежават важна обществена функция. Тези места генерират различни
дейности, привличат и предразполагат към контакт и комуникация. В Пазарджик поизвестни такива места са:
•
Площада пред Общината (пл. Възраждане), на който се провеждат изпращанията
на абитуриентите и представлява традиционно място за срещи на гражданите от всички
възрастови групи;
•
Площад Константин Величков, на който се провеждат концерти и събития на
открито;
•
Парк Остров Свобода (Острова) - любимо място сред жителите и гостите на
Пазарджик за разходка, спорт или развлечения. Традиционно място за провеждането на
спортни инициативи и Бирфест;
•
Кръстовището на ул. Търговска и ул. Асен Златарев (Колоната) – едно от
традиционните места за среща на жителите на Пазарджик.
10.1.8. Зони за ежедневен и седмичен отдих
Основният поток от населението на град Пазарджик се концентрира през почивните
дни в летния сезон в парковете и градините на града и в развлекателните заведения в
ЦГЧ. Парк Остров Свобода е едно от най-активните места, поради своята големина и
разнообразни дейности, застъпени в нея.
В околностите на града най-посещавани са близките склонове на Родопите, предимно с.
Дебращица и местността Добра вода, където се съчетава горски отдих с възможност за
други развлечения. С голям потенциал, като места за ежедневна и седмична почивка, се
открояват курортните местности в Родопите (Цигов чарк, Розовски врис, Св.
Константин, Васил Петлешков и др.), както и няколкото открити басейна, в това число
и с минерална вода, в околностите на града (на Бошулско шосе, в с. Варвара и до град
Белово). Тяхната благоустроеност и пригоденост за съответните дейности на високо
ниво.
10.1.9. Спортни съоръжения
Основните спортни съоръжения в град Пазарджик са следните:
•
Спортна зала Васил Левски – третата по големина в страната, в задоволително
физическо състояние;
•
Закрит плувен басейн – в отлично физическо състояние, след направен основен
ремонт и саниране на сградата от Община Пазарджик;
•
Стадион Любен Шкодров – не функционира, в тежко физическо състояние;
Стадион Георги Бенковски – създаден за временно ползване, до обновяването на
•
предишния. В незадоволително физическо състояние;
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•
Спортна зала Хебър – в незадоволително физическо състояние;
•
Стадион в квартал Младост – футболна площадка и писта за бягане, в лошо
физическо състояние;
Колодрум със спортни площадки и игрища в парк Остров Свобода – в отлично
•
физическо състояние, след направен ремонт през 2009 - 2010 г.;
•
Площадка за фитнес на открито, създадена през лятото на 2012 г.;
•
Тенискортове в парк Писковец – в добро физическо състояние;
•
Зона на здравето – открити плувни басейни, футбулно и други игрища, спортна
зала и парк. Открития плувен басейн с олимпийски размери и плувният басейн с
трамплин за високи скокове се намират в много тежко физическо състояние. Спортните
площадки и игрища на открито със съблекални помещения са обновени през 2010 г.
Спортната зала се намира в тежко състояние и към момента не функционира.
10.1.10. Места за срещи
Най-известните и активни места за срещи в Пазарджик са популярни предимно сред
местното население и по-малко сред гостите на града. Най-емблематични са
"Часовника" на „Старата поща”, „Колоната” на кръстовището на ул. Асен Златарев и
ул. Търговска, и "Чешмичката на Тракия" на площад Възраждане. Други популярни
места са Лъвът пред сградата на ТДА Пазарджик, читалище Виделина и градинката
пред Регионалната Здравноосигурителна каса.
Местата за срещи се открояват с висока концентрация на човешки поток и имат важна
роля в ежедневието на гражданите, затова техния облик и въздействие са изключително
важни за идентичността на града.
10.1.11. Качество на градския дизайн
Градският дизайн като качество е различен в отделните части на града. След
реконструкцията на Пешеходната зона в ЦГЧ и Парк Остров Свобода, тяхната
привлекателност значително се е увеличила. Новите елементи създават по-приятна
атмосфера за граждани и посетители. Необходимо е тази тенденция да се разпространи
към целия град, защото повечето територии все още изпитват липса на качествени
елементи на градския дизайн, но и на градското обзавеждане като цяло. Важно е освен
качество да се търси удобство, достъпност за всякакви групи хора и безопасност.
Градският дизайн е важен за комфорта и възприемането на средата. Повече
разнообразие или създаване на определена идентичност би могло да обогати облика на
града.
10.1.12. Граждански инициативи и циклични общественозначими събития
Активният сезон в града с най-много събития и инициативи е пролетно-летният. Тогава
са съсредоточени най-значимите обществени събития и инициативи. През останалите
месеци също се провеждат различни обществени и културни събития.
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През последните години активно се развива фестивалната дейност като сред найизвестните събития са:
Фолклорен фестивал за любители танцьори „Тракийска броеница”;
•
•
Международен фолклорен фестивал – Пазарджик;
Бирфест в парк Остров Свобода
•
•
Първенство по корабомоделизъм в Парк Остров Свобода;
•
Световно първенство по авиомоделизъм в Парк Остров Свобода;
•
Национален турнир по колоездене в Парк Остров Свобода
Празник на град Пазарджик – 21 Май, ден на Св. Св. Константин и Елена;
•
•
Зимни музикални вечери Маестро Георги Атанасов
Голямо е разнообразието от събития през последните години, които да обхващат поголям кръг от интереси и културни сфери;
По-голямата част от градските събития и фестивали са инициатива на обществени
организации от активни млади хора, което допринася за привличане и по-активно
участие на младото население, както и обогатяване на културата и възможностите им за
лятна активност. Други са организирани от Община Пазарджик.
Събитията се реализират в Парк Остров Свобода, в различни концертни зали, на
площад Константин Величков и в спортна зала Васил Левски;
Все още е необходимо да се търси по-добра връзка между организациите и общината за
по-пълноценно осъществяване на взаимните проекти, качествена работа и
разпределение на задачите. Продължава да се наблюдава слаба активност и поограничен брой събития през зимния сезон, поради липса инициативи и ограничен брой
подходящи пространства за тяхното провеждане.
10.2.
Цели и политики на Община Пазарджик
Обществените центрове са административни сгради, сгради на културата, сгради,
обслужващи граждани и посетители, и други, които заедно с публичните пространства
- улици, площади, паркове, градини, друг тип свободни пространства, пешеходни
подлези, пешеходни зони, паметници, кръстовища - формират активната градска среда.
Важни обществени центрове са и вторичните градски центрове. За град Пазарджик този
вид е от особено значение за създаването на една качествена и пълноценна градска
структура. Отдалечеността на периферните квартали и панелни комплекси от ЦГЧ,
налага необходимостта от ясно определяне на вторични центрове, които да задоволяват
основните нужди на дадената градска структура.
Кварталите Запад и Устрем, поради значителната си отдалеченост от ЦГЧ, имат
формирани спонтанно възникнали вторични градски центрове с елементи на
търговското обслужване по протежение на тангиращите ги булеварди. Квартал Марица
– Болницата също има изграден спонтанно възникнал вторичен градски център срещу
централния вход на МБАЛ Пазарджик. Изключение прави квартал Ставропол с планово
изградения си зеленчуков пазар.
226

EВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/036 „Устойчиво
интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие”

Възстановяването и обновяването на градските райони е специфична цел и на
Общинския план за развитие на Община Пазарджик за периода 2007-2013 г. Някои от
мерките за реализация, свързани с обществените центрове и публичните пространства
са:
Рехабилитация, обновяване и благоустрояване на физическата среда в
•
индустриалните зони;
•
Благоустрояване на проблемните жилищни квартали, в т.ч. квартали с
маргинализирано население;
Реставрация и естетизиране на недвижимото културно наследство в градската
•
среда;
Естетизиране на общественото пространство и оптимизиране на средата за отдих
•
в т.ч. създаване на велоалеи, обновяване на пешеходни зони и градски паркове;
•
Подкрепа за развитие на спортните дейности и общности, детски центрове,
площадки и съоръжения;
•
Подкрепа и обогатяване на обектите на социалната инфраструктура;
•
Опазване, възстановяване и обогатяване на зелената система в градските райони
- паркове и лесопаркове.
Градски политики
Важен проект с регионално значение в Пазарджик е изграждането на общинска
автогара на терена на бившата Казарма. По време на изработването на действащия
ОУП за град Пазарджик (1998 г. – 2002 г.), автогарата е била ситуирана в центъра на
града, но впоследствие теренът е приватизиран. Сега този терен не функционира с
предишното си предназначение. На базата на ОУП се изгражда транспортнокомуникационният план на общината. През месец юли 2012 г. безвъзмездно е
предоставен на Община Пазарджик терена на бившите градски казарми от
Министерство на отбраната и Министерски съвет. С помощта на публично - частно
партньорство там ще бъде изградена нова автогара.
Реазлизацията на проектите, заложени като основни приоритети за изграждане на
пътната инфраструктура на Република България до 2020 г. ще доведе до съществено
повишаване на качеството на живот в област Пазарджик, като осигури намаляване на
времето за пътуване до областния град, подобряване достъпа до здравеопазване,
намаляване на транспортните разходи на доставка на стоки, ще се постигне побезопасно и комфортно пътуване.
По Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013:
През последните години се извършват планови ремонти на транспортната
инфраструктура. От началото на 2008 г. се извършват поетапно ремонти на големи
участъци от улиците, като където е възможно уличните платна са разширени и са
обособени паркоместа, други са с еднопосочно движение и едната лента е обособена за
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паркиране. Това са улиците Петър Бонев, Кочо Честименски (от бул. Александър
Стамболийски до бул. Георги Бенковски), бул. Цар Освободител, бул. Княгиня Мария
Луиза (от ул. Пловдивска до бул. България), ул. Никола Ламбрев, ул. Мильо Войвода,
ул. Цар Симеон, ул. Райко Алексиев, ул. Панайот Волов и на ул. Димитър Греков. На
всички улици, по които е извършен ремонт, заедно с настилката е подменена и
водопреносната и канализационната мрежа.
Проектът “Нова визия за централна градска част и интегрирано градско развитие, чрез
подобряване на физическата среда и ревитализация на град Пазарджик”48 е изпълнен на
няколко етапа.
•
Първият от тях обхваща територията от между улиците Хан Крум, ул. Цар
Симеон и бул. Генерал Гурко, в която попадат административните сгради на МВР,
Следствената служба и кино "Одеон". Пространството между тях, оформено като
площад "Съединение", е облагородено със зелени площи, реставриран е паметника на
Христо Ботев и зоната около него, изграждан е подиум за обществени изяви.
Монтирано е ново улично осветление и декоративни лампи в парковите зони,
поставяни са пейки за отдих, кошчета за смет, кашпи за цветя, указателни табели и
стойки за лепене на афиши. Изградени са подходи за хора в неравностойно положение,
включително и трасе за незрящи, обозначено с тактилни плочи.
•
Вторият етап включва цялостно благоустрояване на територията между улиците
Градски пазар, ул. Търговска, ул. Димитър Казаков - Нерон и пл. Съединение. Запазени
са всички дървета по пешеходните улици, като пространството около тях е оформено с
цветарници или бордюри. Нова настилка имат пешеходните зони по ул. Димитър
Казаков-Нерон, ул. Отон Иванов, ул. Търговска, ул. Градски пазар и ул. Асен Златаров
и на Централния кооперативен пазар. Граничната улица между парка и пазара се
оформя като нова базарна зона.
•
Третият етап визира пространството между ул. Хан Крум, ул. Търговска, ул.
Градски пазар, ул. Константин Величков и ул. Цар Самуил. Подмени са настилките и
уличното осветление, поставени са нови елементи на градския дизайн, оформени са
зелените и паркови площи. Реновиран е фонтана на кръстовището на ул. Търговска и
ул. Отон Иванов.
•
Четвърти етап – ул. Екзарх Йосиф, ул. Хан Крум, ул. Цар Самуил, ул.
Константин Величков и ул. Генерал Гурко. Пространството между тях е оформено като
площад Константин Величков. Поставени са нови декоративни плочки на пешеходните
зони по ул. Цар Самуил, пл. Константин Величков, зоната около театъра и пред
общинския съвет. Извършен е цялостен ремонт на фонтаните пред театъра и на
кръстовището на ул. 2-ри януари и ул. Константин Величков.

48
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•
Пети етап определя нова визия на територията, заобиколена от ул. Константин
Величков, ул. Генерал Гурко, ул. 2-ри януари, ул. Градски пазар и продължението на
ул. Асен Златаров. Оформят се две пешеходни зони – около площад Васил Левски и
около хотел Елбрус.
•
Шести етап включва цялостна ревитализация на парковата зона между ул.
Димитър Казаков–Нерон, ул. Хан Крум и площад Съединение.
Седми етап обхваща градинката пред старата баня, между улиците Градски
•
пазар и Генерал Гурко. Облагородени са зелените зони, подобрена е пешеходната
мрежа и са благоустроени водните площи и детската площадка.
С този проект е подобрена физическата и жизнената среда на централната градска част
в град Пазарджик, е осигурена устойчива и екологична градска среда с по-високо
качество за живот и работа. Осигурени са необходимите условия за рекреация, срещи и
провеждане на различни обществено-културни мероприятия. Улеснен е достъпът на
хора с увреждания до централната градска част и административните обекти чрез
поставяне на специални рампи и подходи.
От 2008 г. е започнало обновяването на парк Остров Свобода, по инициатива на
общинската администрация. Плановете са заложени в Специализирана Районна
Устройствена Схема за Архитектурно-ландшафтно Оформление на парка49, съобразена
изцяло с прогнозите на ОУП град Пазарджик, приет 2006 г. Централните алеи са
озеленени и зацветени, с ремонтирана поливна система. Ремонтирани са и са пуснати в
експлоатация и всички шадравана в парковото пространство - централният шадраван,
този при алеята, водеща към паметника на Алеко Константинов. На територията на
острова са подменени осветителните тела и е изградено художествено осветление. В
парковата територия е разположен Колодрумът, чието обновяване е завършено на два
етапа. Възстановяван е и съществувалия преди много години в парка зоокът.
Поставени са много нови пейки и детски площадки. На входа на парк Остров Свобода
са изградени два открити паркинга.
С цялостната реконструкция и модернизиране на парк Остров Свобода е създаден един
модерен и съвременен комплекс, който осигурява възможности за краткотраен отдих,
спорт и развлечения на жителите и гостите на град Пазарджик.
Общинската администрация на град Пазарджик кандидатства с различни проекти по
МЯРКА 01 „Подобряване на градската среда” на проект „Красива България”50.
Последният, чието изпълнение тече и в момента е „Ремонта на южната фасада на
Драматичен куклен театър Константин Величков“. В него се предвижда да бъде
сменена централната фасада на театъра с идентична на източната, ремонтирана през
2005 г., отново по проект „Красива България“. Други обекти, реновирани по този
проект са училище Иван Батаклиев, читалище Братя Консулови, общежитието на
49
50

Община Пазарджик
Красива България - Проект на Министерство на труда и социалната политика
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Българо-германски център за професиаонално обучение, детска градина Калина
Малина, училище Георги Бенковски, сградата на ЕСГРАОН, концертната зала
"Маестро Георги Атанасов" и
Регионалният исторически музей. Проектът за
изграждане на Младежки дом в град Пазарджик очаква своето финансиране по Проект
„красива България”.
ОУП Пазарджик
Най-важните предвиждания на ОУП по отношение на обществените центрове и
публичните пространства са:
•
Облагородяване на откритите публични пространства;
•
Създаване на нови зелени пространства;
•
Създаване на вторични градски обслужващи центрове в отделните структурни
единици;
•
Специфични правила и норми с ограничители съобразени с териториите с
недвижимо културно наследство и тяхното опазване.
10.3.
Възможности за развитие
Обществени центрове
Обществените центрове и публичните пространства имат потенциал за развитие, който
се състои в облагородяването на градската среда с цел постигането на комфорт и
самочувствие на гражданите и посетителите, създаване на възможности за социални
дейности, контакти и активност;
Поради изброените в точка 10.1. проблеми е важно да се интегрират пространствата, за да
се избегне градската сегрегация и неравнопоставеност на пространствата в различните
части на града, да се интегрират пешеходните потоци в комуникационната структура на
града, да се облагородят кварталните и междублоковите градски пространства и зелени
зони;
Фактори за посещаемостта на центровете и публичните пространства от граждани и
посетители са активността на общинската администрация, неправителствените
организации, младежите и други формални и неформални граждански организации;
При санирането и обновяването на обществените сгради може да се добавят
възобновяеми източници на енергия. Подобен подход от страна на Община Пазарджик
би се възприел и като пример за подражание от частните инвеститори и собственици на
жилища и сгради с други функции. Има необходимост от използване на модерна
вентилационна система в здравните заведения, локални системи за рециклиране на
отпадните води и други подобрения на остарелия сграден фонд на МБАЛ Пазарджик,
при което следва да се изясни и актуалността на павилионния тип болнични заведения
в нашето съвремие;
Пазарджик изпитва липса на една модерна и удобно ситуирана в градското
пространство обществена библиотека. Като такава може да бъде използвана
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незавършената сграда за окръжна библиотека, ситуирана на подходящо място в
централен градски квартал;
Възможност за създаването на музей или галерия за съвременно изкуство с цел –
насочване на вниманието и към съвременните творци. Тази възможност би обогатила
културното пространство на Пазарджик, чиито туристически обекти са предимно от
намаляващото културно наследство;
Възстановяването на пешеходния подлез, разположен на територията на жп гара
Пазарджик, би допринесло за намаляването на изолираността на жилищния квартал
Гарата и за безопасността на пешеходния поток от и за квартала;
Река Марица е един изключителен ресурс за град Пазарджик, който може да бъде
използван по-ефективно и пълноценно за градски отдих и увеличаване на зелената
система.
Вторични градски центрове
В Пазарджик към настоящия момент липсват цялостно изградени и завършени
вторични градски центрове, но има квартали, които са подходящи за развитие на такива
или имат нужда от подобни структури. Съществуват обекти, отдалечени от
административния център на града, които са дом на голям процент от населението на
града и могат да бъдат основа за обособяване на обществени центрове в различните
градски квартали и зони. Такива места са например „Моста на Лютата” при к-с Марица,
бул. Христо Ботев при квартал Запад, кръстовището на бул. Стефан Караджа и ул.
Васил Левски, ул. Болнична пред МБАЛ Пазарджик.
Изборът за разполагане на вторични центрове следва да бъде съобразен адекватно с
нуждите на населението и търсенето на определените услуги. Не е необходимо да се
застъпват всички периферно разположени квартали, а да се търси ефективност в
ползването и предлагането на определените дейности. Важно е да се търси
местоположение, което да е лесно достъпно за хора от целия град, а не само на
отделната територия.
Потенциалът на Пазарджик за развитие на обществените центрове и публични
пространства предоставя възможност на града да повиши качеството на градската
среда, да подобри имиджа си в контекста на националното развитие и да повиши
инвестиционните интереси към територията си.
Тенденции
Обществените центрове и публични пространства в град Пазарджик се ползват активно
от граждани и посетители на града, но част от тях имат нужда от реконструкция и
обновяване.
Градската структура, архитектура и традиции създават предпоставки за активен
социален живот на сгради и места, като поддръжката и използването им са основен
приоритет на общината.
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Предоставянето на публични пространства на обществеността, които тя да използва
според своите нужди, да може да променя, да търси интерактивност и еволюция, би
допринесло за по-силна обществена активност и гражданска инициатива за
организирането на събития и поддръжка на пространствата.
Паркоустройство и благоустройство
11.1. Анализ на състоянието
Зелената система на Пазарджик обхваща всички вегетативни площи, които имат
отношение към природната среда и към урбанизираната територия в регулационните
граници на града. Проучването и анализът на площите под вегетативно покритие
съучастват в перспективните решения на Общия устройствен план на град Пазарджик и
се извършват според изискванията на действащата законова и нормативна уредба и
предхождащите го разработки от по-високи нива, както и според вижданията на
обществеността и професионалистите в тази област.
Парковете с общоградско значение са:
•
парк Остров Свобода е едно от емблематичните за Пазарджик места. Създаден е
през 1905 г. и е цялостно обновен от 2009 г. насам. Достъпът в парка е регулиран и в
нощните часове е затворен за граждани и посетители. В парка има зоологическа
градина със свободен достъп, колодрум, спортни площадки, детски кътове, фонтани и
чешми, скулптурна украса, розариум, база за корабомоделизъм и авиомоделизъм,
изкуствено езеро с водни колела, развлекателни заведения и всичко необходимо за
краткотрайния отдих в градска среда. Разположен на площ от 295 декара върху остров
на р. Марица (дължината му е около 750 метра, а ширината му - около 300 м), който
възниква от наносите след голямото наводнение през 1858 г. В продължение на
половин век е частна собственост и се използва за дърводобив и паша на добитъка, след
което, през 1905 г. е откупен от градската управа и превърнат в парк. Направен е
дървен мост и е поставен надпис "Остров Свобода". Постепенно се благоустроява и
превръща в любимо място за отдих на гражданите. Цар Фердинанд също е проявил
интерес с цел да го превърне в своя резиденция, но градската управа е отказала да му го
даде или продаде. По-нататък през годините е направена ограда от бетон и камъни за
защита от наводнения, изградено е едно изкуствено езеро за база на модел-яхт клуба,
също така и един ресторант, и паметник на Алеко Константинов. Позанемарен през 90те години на миналия век, „Островът”, както е известен сред населението, започва да се
благоустроява в последните години. Изградени са паркинги до входовете на парка,
както и нов мост към жилищните квартали на града. Ремонтирани са детските
площадки и водните елементи, поставени са нови и удобни пейки. През 1960-те и 1970те години е имало зоопарк, но е бил унищожен. От 2008 г. започва строежът на нов.
Освен животните, в парка се срещат и множество растителни видове, някои от които са
редки или уникални за страната. На територията на парка има и колодрум с
олимпийски размери. Строен е в началото на миналия век от местното колоездачно
11.
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дружество и е бил най-модерното подобно съоръжение на Балканите. После вътре е
направено футболно игрище и писта за бягане. До скоро бил много запуснат и започнал
да се руши, но сега резултатът от ремонта и преустройството е видим (изградени са
нова писта, нови терени за няколко спорта и покрити трибуни). Изградена е скулптурна
композиция на открито, сътворена от метал, дърво, камък и керамика. През 2005 г. е
поставен метален кръст. Северозападната част на парка е по-старата и поблагоустроената, а югоизточната е новата, доскоро дива част на парка, създадена с
доброволен труд след наводнението през 1957 г. Състоянието на настилките,
осветителните тела, пейките и другите елементи на градския дизайн е много добро.
Необходимо е да се облагороди най-източната част от парка и да се обогати
растителността. Конфликт се създава от разделянето на парка от жилищните квартали
на север от него чрез околовръстното шосе на Пазарджик.
•
парк Стадиона се намира в най-северната част на града, при входа от
автомагистрала Тракия и шосето към град Панагюрище. След като през последните две
десетилетия е бил силно занемарен, от 2010 г. насам се обновява основно и се е
превърнал в едно много привлекателно място за отдих. Паркът е вторият по площ в
града и е създаден през 1950-те години. Езерото е изчистено и запълнено с вода,
обновени са премостванията му и са пуснати водни колела. Състоянието на настилката
и градския дизайн е задоволително. В парка се намира старият градски стадион, който в
момента не функционира и съблекалните му, заедно с входната арка са разрушени през
2011 г. Необходимо е да се облагороди западната част от парка и да се поставят
допълнителни места за сядане. Алейната мрежа се нуждае от разширяване в северна и
западна посоки;
•
лесопарк Писковец – само част от територията му попада в регулационните
граници на града. Намира се на левия бряг на река Марица и се простира от мястото,
където реката приема водите на река Тополница до мост Марица. Парк Писковец е
разположен по северния бряг на река Марица, в западната част на Пазарджик и
представлява третият по-голям градски парк. В парка има зона с тенискортове.
Прекъснат е на няколко места от нов мост над реката, хипермаркет BILLA и
бензиностанция. Състоянието на парка е незадоволително. В източната (входна) част на
парка е разположен паметник на загиналите в събитията през 1923 - 1925 години,
градоустройствената ситуация на който е неподходяща и проблематична. Частта
заключена между регионалната библиотека Никола Фурнаджиев и тенискортовете
представлява тополова гора. Тенискортовете се намират в задоволително физическо
състояние. Заградени са и достъпът им е регулиран. От източната и западната страна на
моста Атлантик са оформени две градини, които влизат в територията на парка.
Въпреки неголямата им възраст, те се намират в недобро физическо състояние поради
неизползване и неподдържане. Най-западната част от парка също не се поддържа и
представлява рядка тополова гора. Наблюдават се нерегламентирани сметища на
строителни отпадъци. Алейна мрежа като цяло почти липсва. Този градски парк се
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намира в най-тежко физическо състояние.
В Общия устройствен план на гр.Пазарджик свободните и озеленени площи са
категоризирани като:
-зелени площи за широко обществено ползване;
-паркове, скверове и др.;
-защитно и мелиоративно озеленяване;
-зелени площи за рекреация;
-гробища.
ОУП предвижда общите площи на тези категории свободни и озеленени терени да се
увеличат по следния начин:
Озелененитне площи за широко обществено ползване се предвижда да нарастнат от
103,07 ха на 114,20 ха. Това ще осигури на жителите на града по 10,38 кв.м/ж
озеленени площи. Според Наредба № 5 за Правила и нормативи за устройство на
територията за градове от 70 до 100 хил.ж., към която категория се причислява и
гр.Пазарджик, обществените озеленени площи за широко обществено ползване трябва
да осигуряват по 18 кв.м/ж. От този анализ е видно, че озеленените площи за широко
обществено ползване по показателя кв.м/жител, са недостатъчни за града, причината за
което е обективна и беше многократно изтъквана - исторически сложилата се ситуация
в градската структура и невъзможност за осигуряване на нови свободни терени за
озеленяване, при недостиг на свободни терени за жилищно застрояване;
Паркове, скверове и др. В ОУП тази категория озеленени площи като обща площ се
предвижда да се увеличи - от 83,60 ха на 89,60 ха. Това увеличение обаче, е
несъществено и при предвижданото увеличаване на жителите на града, обезпечеността
им от квадратни метра паркове и градини на жител от 9,71 ще намалее на 8,14 кв.м/ж.
Този показател неофициално реално е по-висок, защото при физическото съществуване
на парк Писковец, макар и неподдържан засега, само една част от него е включена в
разчетите, а останалата е извън регулация и не е взета предвид при определянето на
показателя "паркове и градини на жител";
Защитното и мелиоративно озеленяване, според ОУП, от 19,47 ха ще нарастне на
24,60 ха. И тук обаче, по посочените по-горе причини, квадратните метри на жител от
тази категория свободни и озеленени площи, вместо да се увеличат, намаляват от 2,26
на 2,23 кв.м/ж. Намалението е минимално, което показва, че площното увеличение на
тази категория е пропорционално, на очакваното увеличение на жителите. Защитното и
мелиоративно озеленяване от съществено значение за намаляване на вредните
въздействия от транспорта и промишлеността;
Озеленените площи със защитни функции в зоната на селищното стопанство подобно
на защитното и мелиоративно озеленяване в жилищната зона - също се увеличават по
площ - от 15,53 ха на 17,73 ха, обаче по показателя кв.м/жител - отново се отчита спад от 0,80 на 1,61 кв.м /жител;
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За гробищния парк по причини, че няма свободни подходящи терени - не се предвижда
никакво площтно увеличение, вследствие на което показателят кв.м/жител също пада от 3,51 на 2,74 кв.м/ж. Независимо от това, той е в рамките на норматива за град като
Пазарджик, който е 2,25 кв.м/жител.
Този преглед на градоустройствените показатели от ОУП на гр.Пазарджик за
съществуващата градска територия, сравнени с нормите от Наредба № 5 показват, че
екологичните проблеми на града, зависещи от площтно присъствие на озеленените
площи за широко обществено ползване в планирания хоризонт на действие на ОУП,
няма да могат категорично да бъдат решени. Причина за това са обективни фактори и
затова възможности трябва да се търсят в промяна на качествените показатели на
озеленените площи, което обаче, не е предмет на устройствения план.
За новопроектираните жилищни квартали в ОУП. които ще бъдат приобщени към
градската структура, са спазени всички изисквания по отношение на нормативното
обезпечаване, посочени в Наредба № 5. При парцелното нискоетажно застрояване
предвидено в тях, е спазена нормата да се осигурят възможности и да се предпише
процент на озеленената площ от 50 до 60 %. По тази причина, в тези квартали почти
не се предвижда присъствие на озеленени площи за широко обществено ползване.
Новата промишлена зона в югоизточната част на града, е предвидена като
разновидност на "високотехнологична производствена зона" и в нея ОУП е
предвидил съгласно Наредба № 5 площно присъствие на озеленени терени наймалко 30 % от общата ѝ територия. При изграждането на тази зона и прилагането
на ОУП, общината трябва да контролира спазването на този норматив.
Таблица. Списък на озеленените площи за широко обществено ползване по
категории
№ ОБЕКТ
Обща
Тревни Алеи Водн Цвет
площ
площи
(дка) и
я
(дка)
(дка)
площ (дка)
и
(дка)
I КАТЕГОРИЯ
Тревни
площи, 1,535
1,435
0,100
0,050
1.
бул."Ал.Стамболийски"
до
ул."Славянска"
ул."Хан
Крум",
Ветеринарна 0,820
0,720
0,100 2.
инспекция
Градина МВР (пешеходна зона до вод. 3,200
2,570
0,500 0,100 0,030
3.
площ)
Пешеходна зона "Валентина"
2,200
1,700
0,440 0,015 0,045
4.
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5.
6.
7.
8.

1.

2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4
5.
6.
7.

Пешеходна зона "Театъра"
Спортна зала
Малко ларго
Зелени площи "Общината"
ОБЩО I категория
II КАТЕГОРИЯ
Тревни
площи
по
бул."Ал.Стамболийски" до ул."Цар
Освободител"
Градина - Градска поликлиника
Градина "Св.Богородица"
бул."Цар Шишман" и квартална
градина
Кръгово
ОБЩО II категория
III КАТЕГОРИЯ
Градина "Чаксалън''
Градина читалище "Вапцаров"
бул."Г.Бенковски" от Автогарата до
стадиона
Градина библиотека "Н.Фурнаджиев"
Кръстовище р.Марица и прил. тревни
площи
бул."Цар Освободител"
бул."Пловдивска" и прил. тревни
площи
ОБЩО III категории
IV КАТЕГОРИЯ
бул."Ал.Стамболийски",
бул."Цар
Освободител" до бул."Ст. Ангелов"
Градина "Плажа"
бул."Родопи" - ж.п.гара
бул."К.Честименски"
бул."Хр.Ботев" и прил. площи
ЖИК "Бесапара"
бул."Ст.Караджа" и прил. градини

10,650
1,260
4,380
2,800
26,845

5,640
1,060
0,300
0,680
14,605

3,660
0,200
3,300
1,930
10,23
0

1,150
0,160
0,060
1,485

0,200
0,120
0,120
0,525

0.880

0,880

13,906
4,250
2,300

7,768
2,550
1,460

6,138
1,700
0,840

-

-

0,491
21,827

-

-

-

-

8,315
1,500
14,574

4,515
1,170
14,574

3,64
0,330
-

0,105
-

0,055
-

15,00
15,044

11,570
14,744

3,430
0,300

-

-

1,08
19,332

1,08
17,732

1,490

0,110

-

74,845

65,385

9,190

0,215

0,055

3,850

3,850

20,200
30,110
2,510
20,802
6,150
18,465

14,76
30,110
2,510
20,802
5,600
18,157

5,410
0,550
0,308

-

-
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8.
9.
10.
11.
12.

Окръжна болница - зелени площи
бул."Мария Луиза"
бул."Пловдивска"и
прил.
тревни
площи
бул."Ст.Стамболов"
до
ул."Цар
Шишман"
Парк "Острова" – ц. част
ОБЩО IV категория

2,120
5,000
7,930

2,120
5,00
7,930

-

-

-

17,660

17,590

0,070

-

-

67,320

42,390

0,140

-

202,117

170,819

24,79
0
31,15
8

0,140

-

Източник: ОУП Пазарджик
Според проучванията за Общия устройствен план на гр. Пазарджик, към настоящия
момент озеленените площи за широко обществено ползване са 103,7 ха, от които:
паркове, градини, скверове и др. са с площ 83,60 ха, а защитното и мелиоративно
озеленяване - 19,47 ха. Общо на един жител на града се падат по 11,97 кв.м озеленени
площи за широко обществено ползване, от които 9,71 кв.м паркове, градини и скверове
и 2,26 кв.м защитно и мелиоративно озеленяване. От тези числа се вижда, че
съществуващите обществени озеленени площи за широко и специфично ползване в
гр.Пазарджик са далеч под нормата от 18 кв.м/жител предвидена за град с такава
големина и брой на жителите в Наредба № 5 за правила и нормативи за устройство на
територията.
С изключение на парковете Остров Свобода, Стадиона и частта от лесопарк Писковец,
която е в регулация, - всички други озеленени площи в града представляват скверове
или малки градини с площ под или малко над 1 ха. Маломерността им определя и
ниската им екологическа ефективност по отношение влиянието, което те могат да
оказват върху качествата на селищната среда и по-специално - върху пречистването на
въздуха, обезпрашаването, шумозащитата, микроклиматичното влияние и др.
Освен малката площна големина, почти всички скверове и градинки, особено в центъра
на града, се отличават с голямо процентно участие на площите под изкуствена
настилка (алеи и площадки). Това още повече прави тези озеленени площи
екологически неефективни. В голяма част от скверовете в центъра на града
процентното участие на алеите и площадките е почти 50 %. Изводът от направения
анализ е, че голямата част от малките озеленени площи (а те преобладават в града)
имат само декоративни функции и в никакъв случай не може да се приеме, че те могат
да оказват някакво влияние в посока подобряване на екологичното,
микроклиматичното и санитарно-хигиенно състояние на градската среда.
От анализа на зелената система на територията на гр.Пазарджик и растителността в
нея могат да се направят следните по-важни изводи:
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• Озеленените площи са малко на брой с малка площна големина, разположени са
неравномерно в градската структура и присъстват незначително в нея (11,97 %);
• Състоянието на дървесната растителност по улиците и булевардите на града е
влошено, поради заболявания и недостатъчните поддържащи грижи, като използваните
за целта явори, ясени, софори, конски кестени, каталпи и др. видове, в бъдеще не
трябва да се използват за улично озеленяване или следва да се полагат много повече
грижи при тяхното отглеждане;
• Броят и площта на озеленените градски пространства към обществени, обслужващи
и учебни комплекси, спортни терени и детски площадки са незадоволителни като площ
за територията на града.
Развитието на гр. Пазарджик като съвременен областен център, в който по редица
причини състоянието и развитието на зелената система не отговаря на нормативните
изисквания за площтно присъствие, изисква с ИПГВР да се потърси възможност за
промяна в съществуващата диспропорция.
Всички паркове с общоградско значение са свързани със социално-икономическото
развитие и носят основните функции на отдиха. В тях се допуска изграждането на
обекти със спортни и атракционни функции, при спазване на предвидените параметри
за устройствената зона. Понастоящем състоянието на тези паркове е относително добро
в следствие на реализирани проекти за подобряване на градската среда. Същото може
да се каже и за елементите на градския дизайн (пейки, парково осветление, детски
площадки и т.н.).
Общото състояние на зелените площи в производствените устройствени зони обаче, не
е на ниво. В последните години те търпят много преустройства, смяна на дейности,
промени на собствеността и предназначението на имотите, което е нормално в процеса
на преструктуриране на икономиката на гр. Пазарджик. Голяма част от
производствените обекти с добре изградени зелени площи тангиращи градското ядро и
главните пътни връзки променят предназначението си и стават смесени
многофункционални зони, или зони в които бурно се развиват малки и средни
предприятия, което е добра предпоставка за запазване на съществуващата дълготрайна
растителност и обогатяване на зелените им площи.
В индустриалната зона на града попадат терени с различна степен на замърсяване и
други нарушения на ландшафта и това налага извършването на система от мероприятия
за възстановяване на природната среда, като:
•
рекултивация на нарушени терени обхващаща комплекс от инжинернотехнически,
мелиоративни, селскостопански, лесовъдски, ландшафтноустройствени и други
дейности изпълнението на които води до възстановяване на нарушените терени и
връщането им в стопански оборот в съответствие с екологичните условия и ландшафта
в района.
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•
създаване на изолационни пояси и масиви от дървесно-храстова растителност
покрай индустриални предприятия и оживени транспортни артерии с цел
шумоизолация, намаляване на праховото замърсяване и естетизиране на ландшафтите.
Анализът на природните фактори и определянето на рекреационния потенциал на
зелената система по своята същност представлява анализ на най-важните природни
геокомпоненти, антропогенни компоненти и фактори, които оказват влияние на
рекреационния комфорт на хората, обуславят различните видове рекреационни
дейности и осигуряват жизненните условия на растителността. Изследването на тяхната
роля и значението им при създаването на основните природни предпоставки за отдиха
включва:
•
Анализ на морфометричните показатели на релефа с оглед на определени
практико-приложни изисквания за оценка на релефа от гледна точка на отдиха;
•
Анализ на растителността от гледна точка на нейното значение за формиране
външния облик на градския ландшафт и за функционалната пригодност на парковите
територии за различни дейности на отдиха;
Анализ на ландшафтните компоненти, имащи значение за рекреационната
•
достъпност на отделните елементи на зелената система.
11.2. Цели и политики на Община Пазарджик
Община Пазарджик си е поставила за цел да се превърне в проспериращ културен,
промишлено-аграрен, търговски и транспортен център с национално и европейско
значение, запазил богатото културно-историческо наследство, с възможности за
устойчиво социално-икономическо развитие.
Очевидна е необходимостта от разширяване на зелените зони в града.
Съществуват не малко улици и площади, за които е неоправдано сегашното им
състояние. Реализирането на тези решения и поддържането на съществуващите зелени
градски части ще подобрят значително облика на града.
Основните приоритети и цели за постигане на цялостна пространствена визия на
зелената система на Пазарджик са:
•
увеличаване на зелените площи;
•
създаване на зелени клинове и връзки;
•
изграждане на съвременни детски площадки;
•
засаждане на едроразмерна растителност;
•
подобряване състоянието на зелените площи в междублоковите пространства;
•
разработване проект за мащабно залесяване на крайбрежната ивица за
противодействие на ерозионните процеси и подобряване на лесистостта в общината.
Търсят се възможности за доизграждане на обектите на незавършеното
строителство, общинска собственост, съобразно нуждите на града в момента. Удачна
алтернатива за решаването на въпроса е продаването на обектите или създаването на
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смесени дружества. Съществена част от приходите от приватизационни сделки се
инвестират приоритетно в благоустрояване на жилищните квартали, както и на други
места с изострени проблеми на инфраструктурата, отличаващи се с лоши комуникации
и неугледен външен вид.
Мероприятията в областта на строителството и благоустройството се възлагат
преимуществено на местни фирми, с което се цели да се създадат допълнителни
работни места и увеличават местните данъчни приходи.
Околната среда е пряко свързана с жизнения стандарт и здравето на хората.
Стратегията в тази област е подчинена на принципите за екологосъобразност и
ограничаване щетите върху природата. Като конкретни задачи в тази насока се
предвиждат:
•
Въвеждане на система за измерване и контрол върху качеството на въздуха и
водата.
•
Преразглеждане начина на организация на почистването на града от отпадъци,
както и снегопочистването. Стремежът е да се премахнат неестетичните и
нехигиенични контейнери, както и въвеждане на разделното сметосъбиране.
Основният проблем пред управлението на зелените площи за широко обществено
ползване е ниска екологична култура, изразяващи се в унищожаване на елементи от
инфраструктурата на зелените площи, както в централните части на града, така и в
крайните квартали. Недостатъчни са средствата и персонала за постоянна поддръжка на
зелените площи.
11.3.
Възможности за развитие
Възможностите за развитие на зелената система на Пазарджик очертават визията за
бъдещето в средносрочен и дългосрочен план. Тези възможности са свързани с
реалностите в общината, областта и страната, както и с намеренията за развитие на
региона. Голямото предизвикателство пред общината и пред общинските власти е
реализацията на потенциала за развитие на Пазарджик през прогнозния период,
успоредно с решаването на натрупаните проблеми.
Общата визия за бъдещето на общината е формулирана в резултат на срещи и дискусии
на Общинския Форум с представители на обществеността и местната власт. Жителите
на общината добре познават спецификата на местните ресурси и историческото минало
на своя край и ги възприемат като упование и надежда за успешно бъдещо
икономическо, културно и духовно възраждане. Те осъзнават, че местните ресурси
трябва да се използват ефективно и разумно, съобразно принципите на устойчивото
развитие.
За формулирането на предложения за оптимизиране на зелената система на града,
съобразени с действащите в момента законови и подзаконови актове и нормативни
документи, като „Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система
на община Пазарджик”, „План за развитие на община Пазарджик за периода 2007–2013
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година”, „Стратегия за развитие на спорта в Община Пазарджик 2012-2016 г.” и др.,
могат да бъдат изготвени:
Предложения за по-силно насищане на съществуващите паркови обекти с
•
повече и по-разнообразни рекреационни функции.
•
Предложения за създаване на нови паркове и зелени площи, предимно в новите
квартали.
Предложения за оптимизиране на базата за спорт на открито. За да бъдат
•
осигурени оптимални условия за развитието на елитния и на масовия спорт и на
туризма, както и за хармонично развитие на децата и младежите, трябва да се извърши
обновяване на спортните площадки на открито и игрищата и да се изградят нови там,
където те липсват;
•
Предложения за разширяване на гробищния парк.
Биологичното разнообразие в прилежащите към града защитени територии е също един
много важен фактор и условие за развитието на туризма и за други стопански и
нестопански дейности, стимулиращи малкия и среден бизнес и развитието на пазара на
труда.
Зелената система на Пазарджик обхваща всички вегетативни площи, които имат
отношение към природната среда и към урбанизираната територия в регулационните
граници на града. Проучването и анализът на площите под вегетативно покритие
участват в перспективните решения на Общия устройствен план на град Пазарджик и
се извършват според изискванията на действащата законова и нормативна уредба и
предхождащите го разработки от по-високи нива, както и според вижданията на
обществеността и професионалните в тази област.
Въз основа на извършения анализ на компонентите и факторите на околната среда са
определени зоните с натрупани вредни въздействия и влошено качество на средата.
Параметрите на изследваните компоненти са повлияни в допустимите граници на
антропогенно натоварване и екологичният отпечатък не показва екстремни отклонения
от общоприетото за Европа състояние на околната среда за един голям град.
Зелената система на гр. Пазарджик има пет важни аспекта: социален, функционален,
естетически, ландшафтен и екологически.
•
Функционалният аспект се обуславя от функцията и предназначението на
зелените площи – свързва се с осигуряването на необходимите зелени площи за
публично ползване, както и среда за живеене и труд в различните системи на градската
структура;
•
Естетическият аспект е свързан с пространствената визия на града, с облика,
който придава, както отделният парк, така и въздействието на зелена система като цяло
върху урбанизираната градска среда;
Ландшафтният аспект обезпечава вписването на града и неговите органични
•
връзки с природните крайградски зони, създаващи специфичен облик на град
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Пазарджик, като урбанизирана територия вписана в структурата на Тракийската низина
със съпътстващите крайречни ландшафти;
Екологичният аспект е свързан с: повишаване на биологичната активност на
•
града чрез възможностите на зелената маса на растителността; подобряване на
екологичните характеристики на средата – изолиране и филтриране на вредностите от
транспорта и стопанските обекти; намаляване на шума, праха, серните и азотни оксиди
в атмосферния въздух; осигуряване на екологичен комфорт в зоните за живеене и
отдих;
Социалният аспект е в посока задоволяване на нуждата от краткотраен отдих,
•
както и чрез прякото влияние на микроклиматичните и санитарно-хигиенните
показатели върху здравето на хората – зелените зони са среда с профилактичен и
терапевтичен ефект, оказваща положително физиологично и психическо въздействие
върху хората.
Тези аспекти имат и икономически ефект върху развитието на Община Пазарджик.
Социалното и здравното състояние на населението имат своите икономически
измерения с пряко финансово изражение по отношение работоспособността на
населението и разходите за здравно обслужване.
Основни приоритети в политиката на общината за опазване на околната среда,
формулирани в редица стратегически общински документи, са подобряване условията
на живот и качествата на жизнената среда. Обновяването и благоустрояването на
селищната среда ще се реализира чрез интегрирано развитие на Пазарджик, чрез
опазване и разумно използване на природното и културното наследство и чрез опазване
и развитие на зелената система за широко обществено ползване в урбанизираните
територии на околоградската зона и в града. С осъществяването на тези приоритетни
цели, в дългосрочен план Пазарджик трябва да се превърне в град с балансирано и
устойчиво развитие, с неповторима идентичност и хармонична жизнена среда, с
привлекателни условия за бизнес, живеене и отдих и с проспериращо общество, с нова
култура на поведение и начин на живот.
Зелените площи на град Пазарджик са изключително полезни за по-лекото понасяне на
горещите му лета. В града има изградена поливна система във всички централни и в поголемите паркове и градини. Има необходимост от изграждането на такава и
периферните зелени пространства.
Общината периодично подема кампании за въвличането на гражданите в инициативи за
залесяване чрез безвъзмездно предоставяне на растения. Може да се подобри
взаимодействието с НПО с цел опазване, облагородяване и увеличаване на зелените
площи в града. Последните могат да бъдат използвани и с образователна цел, найподходящ пример за което може да бъде селскостопанско училище (ПГСС „Царица
Йоанна”), чийто двор е използван за отглеждането на различни земеделски култури,
подходящи за провеждането на образователни инициативи, насочени към
подрастващите поколения.

242

EВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/036 „Устойчиво
интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие”

Качеството на градския дизайн определя усещането за комфорт и богатство на града.
То се определя от качеството на озеленените площи, участието на водата, настилките и
елементите на обзавеждането, информационните и декоративни елементи. Независимо
от опитите на общината да внесе ред и да подобри естетическите качества откритите
пространства в града, все още има проблеми с настилките, водните елементи,
обзавеждането, преместваемите обекти и др. Необходима е идентификация на цялата
мрежа от маршрути и пространства, които да бъдат разработени с внимание и вкус.
Необходими са инвестиции за висококачествени изделия и настилки, които местната
индустрия може да произвежда. Нужни са програми за развитие на талантливи и
мотивирани кадри - дизайнери, урбанисти, ландшафтни архитекти, каквито общината,
в ролята на меценат, трябва да издирва и насърчава чрез конкурси и стипендии.
12. Производствени зони
Пазарджик има няколко производствени зони (ПЗ): ПЗ ДАП, ПЗ Изток, ПЗ Югоизток,
Основна ПЗ, ПЗ Запад 2 и ПЗ Запад. Зоните са локализирани периферно в градската
територия и заемат обширна площ.
•
ПЗ ДАП е локализирана между шосето за село Ивайло и квартал Полицейското
училище.
•
ПЗ Изток граничи на север с ромския квартал Махалата, квартал Изток и от
южна посока се ограничава от шосето за град Пловдив.
•
ПЗ Югоизток се намира между шосето за град Пловдив, южната околовръстна
дъга и река Марица.
•
Основната ПЗ заема най–обширна територия. Разположена е южно от река
Марица, източно от шосето за град Пещера и северно от международната жп линия
София - Истанбул.
•
ПЗ Запад 2 заема най-малка територия, ограничена от напоителния канал Паша
арк, бул. Христо Ботев и квартал Запад от северна страна.
•
ПЗ Запад е разположена в северозападната част на града до изхода на града по
посока на село Бошуля. От север граничи с бул. Александър Стамболийски и квартал
Устрем, от изток е ограничен от бул. Христо Ботев и от южна страна граничи с квартал
Запад.
12.1 Анализ на състоянието
През последните години се наблюдава преструктуриране не производството в
индустриалните зони на Пазарджик. Застъпените отрасли на индустрията в миналото,
до 1944 г. са били оризопроизводство, производство на изделия от коноп и лен,
производство на каучук и хранително-вкусова промишленост. След тази дата се
застъпват
основно
химическата,
хранително-вкусовата,
текстилната
и
машиностроителната промишленост. Наследените от епохата на плановата икономика
производствени зони заемат обширна територия, основно в южната част на града. В
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Общината има традиции в производството на ориз и зеленчуци, развито в близкото
минало земеделие, в хранително-вкусовата промишленост и различни отрасли на
леката промишленост. Съвременните тенденции за преструктуриране на
производството изискват по-различен мащаб на производствените площадки и
обновяване на производствените технологии.
Забелязват се слаби темпове на обновяване на производствените територии,
•
което протича по-скоро частично и самоинициативно в отделните предприятия и
фирми, без следване на цялостната визия и план за териториите, заложени в ОУП (2006
г.);
•
Всички територии имат добра инфраструктурна осигуреност в сравнително
добро състояние;
•
Първостепенната улична мрежа е в добро състояние, но обслужващата
транспортна инфраструктура в териториите не е достатъчно добре развита и има
необходимост от разширение и обновяване;
•
Преобладаващия сграден фонд е остарял и на места амортизиран;
•
Забелязват се затихващи дейности в някои по-големи предприятия (мелничния
комбинат), други работят с намален капацитет и в много случаи отдават части от
фонда си под наем (Зърнени храни, Елхим Искра и др.);
•
Трети са изцяло закрити и терените им се разпродават на части или се отдават
под наем (Консервен комбинат Марица).
Основна производствена зона
Площта на града в строителните граници е 37,382 кв. км според НСИ. От тях около
25% заема основната производствена зона.
Основната ПЗ е най-голямата и най-старата производствена територия в града;
Зоната има ключово разположение, което благоприятства привличането на
разнообразни по вид предприятия;
Инфраструктурно територията е много добре обезпечена - намира се до главна пътна
артерия, тангира се от ЖП линия и има товарна гара;
В Основната промишлена зона са разположени предприятия с по-висока добавена
стойност, в преработващата промишленост – хранително-вкусова, електротехническа,
търговия и услуги. Тук са разположени по-големи структуроопределящи предприятия
за икономиката на града.
Анализът на база извадка показва, че в Основната промишлена зона има по-голям брой
предприятия в сравнение с останалите производствени зони на Пазарджик, които имат
и много по-малка площ, с повече заети, наличие на големи предприятия, които са
структуроопределящи, с по-високи средни показатели за ефикасност (приходи на един
зает и приходи на едно предприятие).
Тук са разположени обекти на обслужването – търговия на едро и пътническа ЖП гара.
По-големи предприятия в зоната са:
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o
Булгартабак Пазарджик - предприятие заето в тютюневата промишленост;
o
Винпром Пазарджик;
o
ЕТ Металик;
o
Лакрима АД – предприятие заето в млекопреработвателната промишленост;
o
Федон ООД – предприятие произвеждащо сладкарски изделия;
o
Елхим Искра АД – бившия акумулаторен завод, сега функционира с намален
капацитет и намалени екологични вреди;
o
Брокс ООД – предприятие ангажирано с чистотата и сметоизвозването на града;
Подемстроймаш АД – работи с намален капацитет;
o
o
ЗММ Металик АД;
o
Търговия на едро;
o
Каучук АД – не действа;
Фуражен завод;
o
o
Мелор 2000 ЕООД – мелничен комбинат;
o
Хлебмаш комерс АД - хлебозавод;
o
Топливо.
Последните години се забелязва разполагане на повече складови бази и по-малки
предприятия за сметка на големи производства;
Преминаването на второкласен път 37 през територията не е било предпоставка до
момента за разполагането на големи търговски вериги или друг вид обществено
обслужване.
Зоната е сравнително добре обслужена с обществен градски транспорт;
Отпадните води на предприятията в зоната се заустват към момента в река Марица,
като някои от обектите имат собствени пречиствателни съоръжения за отпадни води. В
ход е проект за включване на цялата производствена зона в съществуващата ПСОВ.
Следващите производствени зони на град Пазарджик са разположени северно от река
Марица, периферно на градската територия и жилищните квартали. Те са 5 на брой и
заемат значително по-малки площи от основната производствена зона, разположена
южно от реката. В тях няма големи структуроопределящи предприятия.
Производствена зона Запад 2
Удобно местоположение до една от големите вътрешноградски пътни артерии (бул.
Христо Ботев);
Площта на зоната не е голяма в сравнение на основната производствена зона и заема
площ от 6 ха;
Едновременно наличие на остарял и амортизиран и саниран и обновен сграден фонд;
Отделена е от южния жилищен квартал посредством напоителен канал;
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В производствена зона Запад 2 се локализират предприятията от търговията и някои
други услуги (складове за строителни материали, печатници, фирма за системи за
сигурност и др.);
На територията на зоната няма сериозни замърсители на околната среда;
По-големи предприятия в зоната са:
o
Беллопринт ООД – полиграфически комплекс – печатница
o
Тебикс ЕООД - изграждане на системи за сигурност
Производствена зона Запад
Има удобно местположение до една от входно – изходните пътни артерии (по посока на
гр. Ветрен) и в близост до изхода на града по посока Автомагистрала Тракия. Това дава
добра транспортна осигуреност на територията по отношение на автомобилен достъп;
Зоната заема територията на бившата гумено-каучукова фабрика „Сила”, чийто сграден
фонд е амортизиран;
Сградния фонд към момента се намира в различно физическо състояние, но това не е
пречка за използването му с разнообразно предназначение. Съществуват някои
съоръжения, които не могат в бъдеще да влязат в експолатация и следва да бъдат
премахнати;
Някои сгради и съоръжения могат да бъдат използвани по-ефективно (големи
производствени и складови халета).
Застъпените функции в зоната към момента са: автокъщи, автомивки, изработване на
аларми за автомобили, заведения за хранене, складови бази, търговия, производство на
безалкохолни напитки;
Най-голямото предприятие в ПЗ запад е Нова Трейд ЕООД – специализирано в
производството и търговията на безалкохолни и енергийни напитки;
Необходимо е подобряване на транспортния достъп до вътрешността на зоната, както и
подобряване на достъпа с обществен градски транспорт, който сега обслужва само
периферията на зоната.
Инженерната инфраструктура в зоната е в сравнително добро състояние.
Производствена зона ДАП
Зоната се намира в северната част на град Пазарджик на шосето за село Ивайло и в
непосредствена близост до изхода на града по посока на автомагистрала Тракия;
Заема терена на бившето Държавно автомобилно предприятие (ДАП) чийто сграден
фонд е амортизиран;
Най-голямото предприятие на територията на ПЗ ДАП е Хебър транспорт АД –
занимаващо се с транспорт и спедиция;
На територията на зоната се намират и Регионална дирекция Автомобилна
Администрация гр. Пазарджик и лаборатория за психологическо изследване на
шофьори. Последните се помещават в санирани сгради;
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•
Други дейности, застъпени в зоната са бензиностанции, автошколи, автокъщи и
автосервизи.
Производствена зона Изток
Производствената зона се намира в източната периферия на град Пазарджик,
непосредствено южно на зоната преминава първокласен път Пазарджик – Пловдив;
Зоната заема територията на бившето транспортно – логистично предприятие „Сомат”
чийто сграден фонд е амортизиран;
Зоната е добре инфраструктурно осигурена;
Източната част на ПЗ Изток е разположена върху новоусвоени територии, включени в
строителната граница с настоящия ОУП (2006 г.);
В последните няколко години на територията на зоната са изградени търговски
комплекс Зора и магазин за черна и бяла електротехника Техномаркет;
Проблем за зоната е обграждането й от запад и север от нерегламентирано разширение
на ромския квартал Махалата, което поражда конфликти;
На територията на ПЗ Изток няма сериозни замърсители на околната среда.
Производствена зона Югоизток
Зоната има стратегическо разположение югоизточно от южния градски обходен път
идващ от посока на град Пловдив. Западната граница на територията е река Марица, а
новата строителна граница51 предвижда значителен териториален ресурс за
разширение в западна и северна посоки. През територията на зоната преминава шосето
за село Огняново и град Кричим;
Сградния фонд се състои от обновени и санирани сгради и амортизирани и нуждаещи
се от обновяване обекти;
На територията на ПЗ Югоизток няма сериозни замърсители на околната среда;
На територията на зоната са разположени следните по-важни обекти:
o
Шоурум и автосервиз Тойота
o
Тракийско пиво АД – към настоящия момент се издържа единствено от
отдаване под наем на сградния си фонд
Магазин Технополис
o
o
Мебелен магазин Явор
o
Търговски център
o
Раис ООД - компания за производство и рециклиране на металорежещи и
металообработващи машини с ЦПУ
o
Ирели ООД – производство на дървени детски играчки.

51

ОУП на град Пазарджик (2006 г.)
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12.2 Цели и политики на Община Пазарджик
В Общинския план за развитие на Община Пазарджик за периода 2007 - 2013 г. има
обявени различни мерки, засягащи бъдещото развитие на производствените зони.
•
Рехабилитация на инфраструктурата, включване на частния капитал и на
местната общественост;
•
Изграждане на завод за рециклиране на отпадъци;
Рекултивация на замърсени терени;
•
•
Изграждане на съоръжения за очистване и контрол на промишлените отпадни
води
•
разширение и реконструкция на канализационната система във всички
населени места в общината;
Задължаване на предприятията за монтаж на пречиствателни съоръжения
•
срещу вредни емисии на въздуха;
•
Действия срещу нарушителите на хигиенноохранителните зони.
Мерките целят постигането на устойчиво развита среда за труд, привличането на
допълнителни инвеститори и инвестиции, ограничаване на излишното разрастване на
площта на производствените зони и постигането на екологично чиста околна среда.
ОУП на гр. Пазарджик предлага следните намеси в индустриалните зони:
Преструктуриране и обновяване на старите промишлени зони Основна промишлена
зона, ПЗ Запад и ПЗ Югоизток чрез даване на ново смесено предназначение.
В територията на производствени зони ДАП, Изток и Югоизток се предвижда
разширение от 111 ха на съществуващата зона Предимно - производствена (Пп), като в
новоусвоените терени се предвижда изграждане на представителни обекти - търговскоскладови комплекси, чисти производства и бизнес инкубатори.
В тези зони се предвижда поява на високотехнологични индустриални паркове и
логистични центрове и нови складови терени. Предвижда се сливането на
производствените зони Изток и Югоизток в нова голяма производствена зона в
източната периферия на Пазарджик.
12.3 Възможности за развитие
Бъдещото развитие на промишлените зони, както и разполагането на нови
производства, трябва да бъде съобразено с изискванията за опазване на ценната
обработваема земя, посоката на преобладаващите ветрове, възможностите за
осигуряване с комуникации.
Проблеми
Основните проблеми, които са общи за повечето производствени зони на град
Пазарджик, са свързани със:
на първо място с липсата на изработени актуални ПУП-ове за териториите;
-
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наличието на големи по площ производствени площадки с различен мащаб на
производството от съвременния;
друг важен проблем е наличието на много на брой собственици (акционери),
което спъва инвестиционните интереси;
състоянието на обслужващата инфраструктура;
остарелия сграден фонд и амортизацията му;
намалелия капацитет и използваемост на някои предприятия или части от тях;
наличие на екологични проблеми, свързани с остарели методи на производство в
някои предприятия и липса на връзка към момента с действащата ПСОВ на град
Пазарджик;
Проблеми, анализирани в ОУП Пазарджик, са свързани с:
възможностите за устройствено прецизиране на инвестиционната политика за
насочване на инвестиции от големи промишлени структури към територии, които са
неподходящи за развитие на такъв тип дейности – в близост до жилищни квартали,
защитени природни зони и др.;
очертаване на траен процес за усвояване на нови терени за производствено –
складови дейности, логистика и производство;
изнасяне на промишлените дейности и преструктуриране на старите
промишлени зони.
Потенциал за развитие
•
Възможност за привличане на инвестиционен интерес чрез предоставянето на
готови производствени площадки с доведена инфраструктура и ясни граници;
•
Създаване на условия за високотехнологично и “зелено” производство;
•
Създаване на условия и предоставяне на среда за малки и средни предприятия;
•
„Отдръпване” на ПЗ от крайбрежните зони около река Марица, които могат да
се използват за рекреация, услуги, туризъм и др. дейности насочени към жилищните
квартали;
•
Достатъчно терени за изграждане на бизнес паркове, където да се локализират
офиси и логистика на малки, средни и големи предприятия;
•
Развиване на традиционни производства;
•
Потенциалът на гр. Пазарджик като полски град за развитие на
преработвателната хранително-вкусова промишленост е слабо използван. Причината за
това са както остаряла материално техническа база и технологии, така и недостигът на
суровини и инвестиции, както и незадоволителното състояние на сектора земеделие в
общината;
•
Възможност за обновяване и използване на съществуващата инфраструктура и
сграден фонд.
Изводи
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•
Град Пазарджик разполага със значителен резерв от производствени
територии, които биха могли да се обновят или преструктурират;
•
По-големите предприятия в града се явяват основни причинители на
замърсяване и натоварване на природните и жилищни територии, затова е необходимо
по-активно включване на високотехнологични практики и премахване на стари вредни
технологии за производство, както и включването на цялата територия на града към
изградената ПСОВ;
•
Поради тенденциите към удребняване на производствените територии привличане на малки и средни предприятия, развитие на складова дейност, смесени
многофункционални зони и др. е наложително изготвянето ПУП-ове за последните с
цел привеждането на плановата ситуация най-вече в основната производствена зона
към изискванията на съвременното производство. Това ще доведе до осезаемо
подобряване на инвестиционния климат в производствените зони на град Пазарджик.
13. Комуникационно-транспортна инфраструктура
13.1 Анализ на състоянието
Транспортна система
Геостратегическо разположение
Географското положение на община Пазарджик определя наличието на предпоставки
за приоритетно развитие на пътно транспортните комуникации, дистрибуцията и
търговията, както и дейности, обслужващи трансфера на товари, стоки, информация,
хора и услуги. Пазарджишката област се намира на трасето на Трансевропейските
коридори № 4, № 8 и № 10 - това дава възможност за бързо и ефикасно транспортиране
на произведените в общината и областта стоки, предвидени за износ по направление на
ЕС или Централна Азия, като същевременно представлява и предпоставка за развитие
на услугите и създаването на малки и средни предприятия. Интензивният трафик на
товари, автомобили, хора, капитали, информация и услуги стимулират изграждане на
Свободни икономически зони, транзитни складове, обслужващи дейности, сервизи,
търговски обекти, банки, борси, тържища, интернет центрове. Някои от посочените
дейности вече започват да се развиват.
Фигура. Транспортна мрежа и транспортни коридори 2011 г.
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Източник: Агенция Пътна инфраструктура и Министерство на транспорта,
информационните системи и съобщенията
Площта на града в строителните граници е 37,382 кв. км според НСИ. Населението на
гр. Пазарджик е 71 979 жители според преброяването от 2011 г.
Пътна мрежа
През град Пазарджик в посока изток - запад преминава старият първокласен път І-8
София - Свиленград. С изграждането на автомагистрала Тракия - северно от града, се
решава проблемът с изнасянето на транзитното движение от него. Влизането в града от
магистралата става в два пункта. Основното влизане става по второкласния път ІІ-37 от
Панагюрище и Пещера. В мястото на пресичане на този път с автомагистрала Тракия е
изграден възел тип детелина, който развързва безконфликтно пресичане на двата пътя.
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Второкласният път ІІ-37 обхожда с ново трасе селата Ивайло и Сарая преди
включването им в автомагистралата.
Третият по значимост път ІІІ-803 от Динката, по който става второто влизане от посока
София към Пазарджик. Развръзката му с магистралата е изградена на две нива.
Останалите пътища, влизащи в населеното място са от съседните села Добровница,
Бошуля, Синитево и Огняново.
Главните трасета, които натоварват с транзитен поток главната улична мрежа на града
са в посока север – юг - 2-37 - Панагюрище - Пещера и в посока изток-запад - 1-8 София - Пловдив-стария път. За тези пътища в ОУП на града са търсени обходни
преминавания.
Републиканската пътна мрежа на територията на община Пазарджик включва пътища с
обща дължина 400,8 км., която се разделя по класове, както следва:
•
пътища І-ви клас - 59 км.;
•
пътища ІІ-ри клас - 53,2 км.;
•
пътища ІІІ-ти клас - 163,6 км.;
пътища ІV-ти клас - 125,0 км.
•
По видове настилки пътната мрежа в общината изцяло е покрита с трайна асфалтова
настилка.52
Улична мрежа
Главна улична мрежа –структура и класификация
Главната улична мрежа на гр. Пазарджик в значителна степен е благоустроена и
изградена. Транспортната схема на града е рингово-радиална и въпреки, че не е
изградена в окончателния си вид се върви поетапно към нейната реализация.
Плътността на първостепенната улична мрежа, средно за града, възлиза на 2,33 км2.
След внимателно изследване на съществуващата улична мрежа смятаме ,че
класификацията на ГУМ в момента е следната:
Районни артерии III а и IIIб клас
Ул. Стоян Ангелов, бул. Ал. Стамболийски (от ул. Ст. Ангелов до бул. Цар
Освободител), бул. Г. Бенковски, бул. Хр. Ботев, ул. Л.Боянов, ул. Кочо Честименски,
бул. Цар Освободител, ул. Ст. Караджа, ул. Пловдивска, ул. Царица Йоана и бул.
Стефан Стамболов.
Събирателни улици IV клас
Двулентови с платно 2 х 3,5 м и тротоари от 1,5 до 3,0 м – ул. Васил Левски, бул.
Генерал Гурко, бул. Ал. Стамболийски (от бул. Цар Освободител до ул. Хан Крум), ул.
Княз Батенберг, бул. България, ул. Екзарх Йосиф, ул. Хан Крум, ул. Свобода, ул. Рила,
ул. Бузлуджа, както и улиците Д-р Н. Ламбрев, Синитевска, Мильо Войвода и ул.
Заводска в Южната производствената зона.
52

Данние са от Общински план за развитие
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Фигура. Главна улична мрежа в град Пазарджик. Съществуващо положение

Източник: Авторски материали
Кръстовищата, по ГУМ са разположени при пресичането на главните входно-изходни
направления – кръгови кръстовища между бул. Ст. Стамболов и бул. Цар Освободител
и бул. Ст. Стамболов и ул. Пловдивска. Има изградени и две добре устроени
кръстовища между ул. Стефан Караджа с ул. Кочо Честименски и с ул. Пловдивска. В
Централната градска част работят също две кръгови кръстовища на ул. Гурко, които са
разположени на късо разстояние едно до друго.
Транспортни потоци
Транзитни потоци
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•
•
•

АМ Тракия /А1/ - Пловдив /1-8/
АМ Тракия /А1/ - Пещера – Доспат /П-37/
АМ Тракия /А1/ - Белово Велинград /1-8, и П-84/

На следващата схема, част от ОУП на град Пазарджик (2006 г.), показваща главната
улична мрежа на града са показани заложените бъдещи развития на транспортната
система. По-важните от тях са Западния околовръстен обход, пробива на ул. Д-р
Никола Ламбрев и новопредвиден мост в източната част на града.
Фигура. Главна улична мрежа- класификация

Източник: Община Пазарджик- Общ Устройствен план на град Пазарджик, 2006 г.,
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арх. Ира Кънева и колектив
Транзитните потоци, които преминават през града водят до „паразитно“ натоварване на
ГУМ на гр. Пазарджик. Предвидените в Транспортната схема на ОУП обходни трасета
решават този проблем и трябва да се продължи да се действа по реализацията им. В
тази връзка вече е изграден предвидения нов мост над р. Марица.
Вътрешно-градски потоци
Натоварването в града по някои улици от Главната улична мрежа е доста интензивно
като определено се очертават транспортни потоци по направленията север-юг и запад–
изток. Натоварването по ул. Пловдивска и кръстовищата с бул. Генерал Гурко, ул.
Стефан Караджа и бул. Ст. Стамболов очертават един съществен транзит по
направление АМ Тракия - Пловдив. Чрез организационни мерки е отклонено товарното
движение по улици, разположени по периферията на града, което в известна степен
облекчава натоварването в близост до цетъра
Не може да се направи преценка за това с какъв процент ще се намали натоварването на
уличната мрежа след изграждането на обходните трасета, защото не разполагаме с
анкетни данни, но е сигурно, че ще се постигне резултат. Градът не разполага и с модел
на натоварването, което щеше да направи тези твърдения определено по-категорични.
Същото се отнася и за направленията АМ Тракия - Пещера - Доспат и АМ Тракия Белово - Велинград, което води до съществено натоварване на бул. Христо Ботев и на
мост Марица.
Изводи за състоянието и функционирането на съществуващата главна улична
мрежа и на гр. Пазарджик и препоръки за нейното развитие
Главната улична мрежа на Пазарджик е добре структурирана. Работи се по нейното
доизграждане в насоките предвидени в Транспортната схема на ОУП от 2006 г.
Изграден е нов мост – Атлантик по трасето на предвидения западен обход. Също така
са положени устойте на бъдещия Източен мост, който е част от Източния обход на
града. Състоянието на настилките е предимно добро.Има участъци, които се нуждаят от
преасфалтиране или реконструкция, които ще бъдат описани подробно при анализа на
отделните зони.
Препоръчваме след необходимите подготвителни процедури да се пристъпи към
строителството на ул. Проф. Батаклиев в участъка от новия мост до бул. Ал.
Стамболийски. Това ще отклони транизитните потоци по направленията АМ Тракия
/А1/ - Пещера – Доспат /П-37/ и АМ Тракия /А1/ - Белово – Велинград /1-8, и П-84/.
Подкрепяме предложението на ГПОД – 2008 г. за започване на строителството на ул.
Свобода между ул. П.Бонев и ул. Ст.Ангелов и в участъка между ул. П.Бонев и ул.
Ст.Ангелов като по този начин почти половината трасе на обхода отклоняващ транзита
АМ Тракия /А1/ - Пловдив /1-8/ ще бъде извън територията на града.
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Да се започне и строителството на Южния крайречен булевард (ул.Д-р Н. Ламбрев),
мост на река Марица и връзката му с бул. Ст. Стамболов, което ще осигури изнасяне на
транзитното движение по път 1-8 в направлението Пловдив - Белово далеч от
жилищните територии на града. Под новото трасе попада сградата на стара текстилна
фабрика (част от индустриалното наследство на града от началото на двадесети век). В
тази връзка препоръчваме, да се проучи възможността за запазване на фабриката чрез
корекция на геометричното решение.
Предвид предстоящото изграждане на новия Южен обход по продължението на ул. Д-р
Н. Ламбрев да се преосмисли функцията на бул. Стефан Стамболов в участъка пред
парк Остров Свобода. Трасето може да бъде озеленено с цел да се осъществи поконкретна връзка между парк Острова, жилищните квартали и парк Писковец.
Да се възложи и разработи ПУП за производствената зона в Южната част на града,
който да отчете съвременните тенденции за развитие на промишлените зони.
Необходимо е увеличаване на гъстотата на събирателните и обслужващи улици. По
този начин ще очертаят едни по-приемливи като мащаб квартали, които биха улеснили
и привлекли инвеститорския интерес в тази сега мъртва зона.
Да се пристъпи към изграждане на нови и реконструкция и модернизация на
съществуващите светофарни уредби. Модернизацията да се базира на нови режими на
регулиране, адаптивни към интензивността на автомобилното и пешеходното движение
- гъвкаво регулиране с удължаване или скъсяване на зеленото време и фази по заявка
чрез датчици в настилката, пешеходни бутони и устройства в градския транспорт; Да се
проектира на система за известяване на пътуващите по спирките ма МОПТ в реално
време
Да се разработи модел на уличната мрежа и МОПТ, чрез който да се провери ефекта
от предлаганите мерки.
Развитие на системата на МОПТ /достъпност/ мобилност
Покритие на транспортната мрежа
При съществуващата структура на града, състояща се от жилищни комплекси,
индустриални зони, ЦГЧ, зони за отдих, ролята на МОПТ е с подчертано значение.
Повишаване значението и използването на масовия транспорт в превоза на пътници е
въпрос с все по-голяма актуалност в Европейски мащаб.
Мрежата на обществения транспорт в Пазарджик се състои от:
Вътрешно градската автобусна маршрутна мрежа и външни общински линии.
•
•
Пет тролейбусни маршрута, които свързват северната част на града и
Промишлената зона.
•
Обслужването на пътниците става чрез 19 линии, от които 14 автобусни и 5
тролейбусни. Част от тях работят само в пиковите часове.
Автобусни лини
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А1 – АД “Пътища“ – ЖП гара ; 16 спирки, режим на движение -делничен ден, интервал
60мин, допълнителна градска автобусна линия;
А2 – „Лъвова чешма“ – ЖП гара; 17 спирки; режим на движение-ежедневен, интервал
30мин, вътрешноградска автобусна линия;
А3 – Училище Димитър Гачев – ЖП гара; 16 спирки; режим на движение – ежедневен,
интервал 60мин., вътрешноградска автобусна линия;
А4 – АД “Пътища“ – ЖП гара; 17 спирки; режим на движение – делничен, интервал
60мин., допълнителна градска автобусна линия;
А5 - кв.Запад (Църква Св.Георги) – Пречиствателна станция (ул. Мирянско шосе) – 13
спирки; режим на движение – делничен, интервал 60мин., допълнителна градска
автобусна линия;
А6 – ЖП гара – бул. Христо Ботев – ул. Стоян Ангелов – бул. Георги Бенковски – ул.
Рила – ул. Болнична – ул. Синитевска – ЖП гара ; 27 спирки; еднопосочен маршрут;
режим на движение – делничен, интервал 60мин., вътрешноградска автобусна линия;
А7 – Жп гара – ул. Мильо Войвода – ул. Синитевска – ул. Болнична – бул. Стефан
Караджа – ул. Рила – ул. Кочо Честименски - бул. Георги Бенковски - ул. Стоян
Ангелов - бул. Христо Ботев – ул. Царица Йоанна – ЖП гара; 27 спирки; еднопосочен
маршрут; режим на движение – делничен, интервал 60мин., вътрешноградска
автобусна линия;
А8 - кв.Запад (Църква Св.Георги) – кв.Изток ; 18 спирки; режим на движение –
делничен; интервал –разкъсан; вътрешноградска автобусна линия;
А9 – кв.Запад – комплекс Зора; 13 спирки; режим на движение – делничен, интервал
60мин.; допълнителна градска автобусна линия;
А10 – кв.Запад – ул. К.Величков – бул. България – кв.Запад; 22 спирки (общо в двете
посоки- затворен кръгов маршрут); режим на движение – ежедневен, интервал 30мин.,
вътрешноградска автобусна линия
А11 – ЖП гара – кв.Изток; 13спирки; режим на движение -делничен ден, интервал
60мин, вътрешноградска автобусна линия;
А12 – ЖП гара – комплекс Зора; 11спирки; режим на движение -делничен ден,
интервал 60мин, вътрешноградска автобусна линия;
А13 – кв.Запад (Църква Св.Георги) – ул.Стоян Ангелов – бул. Генерал Гурко – ул.
Пловдивска – бул. Стефан Стамболов ; 31спирки(общо в двете посоки- затворен кръгов
маршрут); режим на движение -ежедневен, интервал 20мин, вътрешноградска
автобусна линия;
А14 – кв.Запад (Църква Св.Георги) – Гробищен парк ; 13спирки; режим на движение –
разнични и почивни дни, интервал 60мин, вътрешноградска автобусна линия;
Автобусният транспорт се обслужва от две фирми – „Хеброс Бус“, и „Транс сервиз“.
“Хеброс Бус“ обслужва всички вътрешни линии и междуселищните,които се намират
около р. Марица. „Транс сервиз“ е фирма със седалище в Пещера и обслужва две
междуселищни линии. Фирмата има депо в гр. Пещера и автобусите домуват там.
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Транспортът на гр. Пазарджик обслужва изцяло селищата Септември, Белово и
Лисичево и на реципрочен принцип Велинград, Пещера и Панагюрище. Автогарата на
гр. Пазарджик се намира до жп гарата. Тя не отговаря на съвременните изисквания.
Предвижда се изграждане на нова автогара на част от терена на бившите казарми.
Допълнителните автобусни линии се обслужват от малки бусове, които се движат на
интервали през 60мин. през делничните дни и могат да спират навсякъде, където не
пречат на другите участници в движението.
Тролейбусни линии
Линия № 1 жк Устрем – Промишлената зона – жп Гара
Линия № 2 жк Устрем – кв. Запад – Промишлената зона – жп Гара
Линия № 2 Е жк Устрем – кв. Запад – Казармата – жп Гара,
Линия № 4 жк Устрем – кв. Запад – Промишлената зона –фирма „Каучук”.
Линия № 5 жк Устрем – Пощата – Промишлената зона – фирма „Каучук”
Първата тролейбусна линия е открита през 1993г. с маршрут жк Устрем – Казармата –
жп Гара. Тя е с дължина 11,3 км. Тролейбусният парк и и съответната транспортна
услуга се стопанисва и управлява от фирма “Тролейбусен транспорт - Пазарджик“ АД.
Проведена по този начин мрежата на масовия транспорт обслужва населението в
рамките на пет минутния пешеходен изохрон. Това се вижда ясно на приложената
изохронограма.
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Фигура. Линии на МОПТ и изохронограма на достъпност до спирките на МГТ

Източник:Авторски материали
Състояние на материална база
Автобусен парк
Автобусният парк, с който се обслужват линиите на обществения транспорт в града, е в
добро състояние и се състои основно от почти нови автобуси с екологични показатели
ЕВРО 1,2 и 3. Депото за автобусите на „Хеброс Бус“се намира в югоизточната част на
града при Консервения комбинат.
Тролейбусна услуга
Първите тролейбуси са докарани в града от фирма „Симекс” гр.Прага- 10 броя Skoda
9TrНТ28 втора употреба от чешките градове Злин и Острава, произведени 1979-1980 г.

259

EВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/036 „Устойчиво
интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие”

В града са регистрирани с номера 01-10. Същите са закупени с банков кредит в размер
на 1.5 млн. лв., като гарант е Община Пазарджик. През 1994 г. е закупен 1 брой
тролейбус Skoda14Tr, регистриран с номер 11. През 1995 г. са закупени 6 броя
Skoda14Tr, произведени 1982-1983 г. Те са с номера 12-17. През 1996 г. са доставени 6
броя съчленени тролейбуси, марка „Берна WBF”, които са дарение от българин
живеещ в гр. Базел, Швейцария. С решение № 168/28.09.2006 г. ОбС – Пазарджик
разрешава на дружеството да получи 500 хил. лв. кредит за закупуване на 2 броя нови
руски тролейбуси ЗИУ682Г и ТРОЛЗА 5275-05 произведени в завода в гр. Енгелс.
Кредитът е обезпечен от Община Пазарджик. В момента общия брой на тролейбусите в
Пазарджик е 17. Общата еднопосочна маршрутна дължина на контактната мрежа е 30
км. Средногодишно се превозват над 4 милиона пътника. (данните са от сайта на
“Тролейбусен транспорт - Пазарджик“ АД). Градът разполага с тролейбусно депо,
което се намира в северозападната част на ул. Петър Бонев.
Автобусни и тролейбусни спирки и пътническа информация
Спирките на МОПТ в града са добре устроени и са предимно с изградени заслони.
Информацията за пътниците е поставена на табла с описание на маршрутите и
разписанията.
Автогари
В момента в града има една автогара, която е разположена до жп гарата и е временна. В
ОУП освен постоянна автогара, в близост до жп гарата се предлагат нови терени за
автогари – в кв. Изток и в северната част на града.
Като се има предвид, че почти всички линии на МОПТ довеждат до гара Пазарджик,
разполагането на нова съвременна автогара е най-добре да бъде също в този район.
Това ще улесни кореспонденциите между пътуващите с автобуси и прекачването на
влакове и обратно.
Достъпност до МОПТ
Голяма част от автобусите са оборудвани с платформи, които осигуряват удобното
качване на инвалиди и майки с детски колички, докато тролейбусите, които са по-стари
не са оборудвани. Има да се желае още по отношение на изграждането на рампи по
тротоарите в зоните на спирките на МОПТ.
Изводи и препоръки
От гледна точна на покритие с градски транспорт, Пазарджик има добре развита
система, покриваща града в рамките на пет минутния пешеходен изохрон. Прави
впечатление, че сегашната транспортна схема се състои от много дублиращи се
маршрути или части от маршрути. Препоръчваме да се изследва възможността за
редуциране на автобусните и тролейбусни линии като някои от тях се обединят, което
ще наложи от своя страна промяна в честотата на движение на возилата.
Конкуренцията между паралелните маршрути води до по-слаба ефективност и ниска
заетост на линиите.
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Препоръки
•
Да се осигури повишаване на скоростта на МОПТ чрез използване на улични
трасета с по-малко натоварване от автомобилно движение, като този ефект ще се
постигне и чрез извеждането на транзитното движение в периферията на града;
•
Изграждане на система за информиране на пътниците за разписанията и
движението на превозните средства в реално време по спирките и в превозните
средства;
•
Изграждане на система за управление на трафика и светофарите;
•
Подобряване на инфраструктурата на МОПТ и автопарка.
Велосипедна мрежа
Анализ
Поради липсата на традиции в това отношение, велосипедното движение не е развито в
Пазарджик, както и в повечето населени места в България. Използването им е
предимно по време на почивка, а не за ежедневни пътувания. Необходимо е
изграждането на специализирани велосипедни алеи, обединени в система, както и
обособяването на стоянки за велосипеди. Чрез осигуряването на възможности за
придвижване с велосипеди постепенно ще се върви в посока на променяне на
отношението на хората към този вид превозно средство. Идеята е те да слязат от колите
си и да ползват безвреден за околната среда транспорт.
Град Пазарджик не разполага с развита мрежа за велосипедно движение. Към ОУП
също не е разработена схема на велосипедното движение. Има обособени няколко
маршрута в северозападната част на града. От по–далечните дестинации има велоалея
до с. Ивайлово и се предвижда такава до с. Мокрище.
Фигура. Съществуващи велоалеи
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Източник: Авторски материали
Изводи и препоръки
Предвид на малките разстояния в града, както и от затрудненото паркиране е
необходимо изготвяне на схема на велосипедни алеи, която да свързва различните зони
и по този начин да се предостави алтернативен начин на предвижване на гражданите.
Тротоарите по уличната мрежа на много места са достатъчно широки и дават
възможност за прокарване на еднопосочни или двупосочни велотрасета успоредно на
пешеходното движение.
Добре е да се осигури велосипедна връзка с парк Остров Свобода. Паркът е отлично
благоустроен и се посещава интензивно всекидневно от жителите на града, особено в
почивните дни и след работно време. На входа на парка са направени два паркинга за
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автомобили, които в часовете, когато той се посещава се запълват изцяло. В тази връзка
осигуряването на достъп до парковата среда с велосипеди ще облекчи и този проблем.
В схемата на велоалеите трябва да се предложат места за велостоянки, които да се
съобразят и с местата на спирките на Масовия обществен пътнически транспорт, като
по този начин ще довеждат удобно велосипедистите до тях.
Паркиране, гариране и пешеходно движение
Паркиране и гариране
Въпреки осигурените на този етап места за паркиране по уличната мрежа и в
обособени паркинги и места за паркиране, определено има недостиг от паркоместа.
Съществуващите обществени паркинги са предимно в жилищните комплекси,
производствената зона и централната градска част, където има остър недостиг на
паркоместа, защото паркирането пред двата хотела и пред другите обществени сгради
е в джобове към улиците и успоредно паркиране по самите обслужващи центъра улици.
Фигура. Регламентирано паркиране по първостепенната улична мрежа
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Източник: Авторски материали
Пешеходно движение
В централната градска част е обособено пешеходно пространство, което включва
площад Съединение и повечето улици, като особено приятно е оформена ул. Търговска.
Центърът, който се намира между улиците: бул. Генерал Гурко, ул. Хан Крум и ул.
Екзарх Йдсиф е добре благоустроен и организиран. Настилките на площадното
пространство и на тротоарите са подновени.
Градът е равнинен и с компактна структура, така че голяма част от него попада в 15минутния пешеходен изохрон. Производствената зона, жп гарата и др. производствени
терени, разположени по периферията на града попадат на границата на 30 минутния
пешеходен изохрон.
Изводи и препоръки
Паркирането на автомобилите е проблем
за централната част , където са
съсредоточени административни сгради, търговски и културни обекти, места за отдих и
общуване. Центъра се „атакува" през целия ден и вечерта от много леки автомобили,
които търсят места за паркиране. В жилищните комплекси и квартали този проблем не
стои с такава острота. В тази връзка подкрепяме предложенията на авторите на
Генералния план за организация на движението за мерки на макро и на микро-ниво.
Препоръки
•
Да не се одобряват от общината инвестиционни проекти, в които не са
предвидени необходимите места за паркиране;
•
Да не се издава разрешение за строеж без в него да са включени необходимите
места за паркиране;
•
Да не се издава разрешение за ползване на строеж, в който не са изградени
необходимите места за паркиране.
Проучване и предоставяне от Общината на терени в центъра, публична общинска
собственост, за концесия за изграждане на паркинг-гаражи за обществено ползване на
принципа ПЕП - построяване, експлоатиране в срока на концесията и предаване на
общината
Паркирането е важна съставна част от дългосрочната транспортна политика в един
град. Чрез паркирането може да се води конкретна транспортна политика и да се влияе
върху използване на един или друг вид транспорт. Ето защо изработването на стратегия
за паркирането на Пазарджик може да подпомогне стимулирането на използването на
масовия транспорт, велосипедното и пешеходното движение, които са силно актуални в
световен мащаб.
Без да претендираме за изчерпателност, можем да подскажем някои алтернативни
сценарии при избора на стратегия за паркирането в централната част.
Пълно задоволяване на нуждите от паркоместа – Това ще доведе до влошаване на
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средата. Зоните с пълно задоволяване на нуждите от паркиране ще генерират силен
трафик от автомобили. Ако се възприеме този сценарий е удачно да се търси в поголяма степен подземно паркиране.
Сценарий за ограничаване достъпа на автомобили – Както се вижда това е политика за
пълна забрана или рестриктиране на достъпа на автомобили. Това може да се
осъществява и чрез въвеждане на тотално платено паркиране в зоната. Чрез промяна на
цените на паркирането се увеличава или намалява достъпа на автомобили в избрана
зона.
Третия сценарий, който можем да наречем балансиран трафик, се състои от различни
видове паркинги с различни цени на паркиране. Това са подземни и етажни паркинги,
извънулични обособени паркинги и улично паркиране. Най-скъпо се заплаща
паркирането по улиците, като то трябва да е разрешено за кратковременно паркиране и
да е достатъчно скъпо за да не е атрактивно. Най-добре би се отразило на средата ако
улиците са свободни от паркирали автомобили и паркирането се осъществява в
подземни и етажни паркинги.
Кой от тези сценарии е най-удачен и приложим за града ще трябва да реши управата на
града. Както вече споменахме избора на някой от сценариите подсказва политиката,
която ще бъде водена и приоритетите, които стоят за развитието на града.
Възможно е в различни части на града да бъде прилагана различна политика и за целта
различен подход. Ако общината избере стратегия за промяна на модалността на
пътуванията в полза на масовия транспорт, велодвижението и пешеходството, то тогава
за някои зони ще е необходимо налагане и на рестриктивна политика по отношение на
паркирането.
Пешеходното движение е добре решено. Тротоарите в зона център от страната на
пешеходната зона са подновени. На много места и в комплексите има нова настилка в
различни цветове. Необходимо е да се подновяват постепенно и останалите тротоарни
площи.
Железопътна мрежа
Южно на производствената зона преминава жп линията "Калотина-София – ПловдивКап. Андреево", където е разположена и жп гарата. Пресичането на ул. Родопи с жп
линията става с надлез, започващ от кръстовището на ул. Родопи и ул. Заводска.
Според ОУП е предвиден нов пътен надлез над жп линията. През месец Ноември 2012
г. ще стартира проект за обновление на гарата.
Сградата на жп гара Пазарджик е строена през 1970-те години и носи отпечатъка на
онези времена. Необходимо да се реконструира сградата, както и да се предвиди
рехабилитация на предгаровия площад, който принципно е добре устроен.
Железопътната линия и жп гарата се управляват и стопанисвта изцяло от жп
управление Пловдив. За Пазарджик гарата служи за спиране само на преминаващи
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влакове. Единствената жп линия, на която Пазарджик е бил начална/крайна града теснолинейката Пазарджик – Варвара – Велинград е закрита.
13.2 Цели и политики на община Пазарджик
Стратегическо развитие на Транспортната инфраструктура според Общински план за
развитие на община Пазарджик.
Стратегическата цел и инструментите за постигането й са свързани с повишаване
качеството на транспортните услуги и привеждане състоянието на транспортната
мрежа на територията на община Пазарджик в съответствие с европейските изисквания
за изграждане на общинска пътна мрежа, развитие на жп транспорта и транспорта за
масово обслужване.
Мерки на Общински план за развитие за периода 2007-2013 г.
•
рехабилитация пътна мрежа, свързана с трансевропейските коридори и
непрекъснат международен трафик;
•
ремонт и поддържане на пътища I и II клас на населените места;
•
изграждане, ремонт и поддържане на пътища III и IV клас на населените места;
ремонт на уличната мрежа в Пазарджик – пътища, мостове;
•
•
рехабилитация и разширяване на общинските пътища, осигуряващи достъп до
автомагистрала Тракия и до регионалната пътна мрежа – пътища от ІІ и ІІІ клас;
•
разширяване и рехабилитация на общинските пътища, водещи до зоните с
потенциал за развитие;
•
изграждане на подземни и надземни паркинги в ЦГЧ и увеличаване броя на
паркоместата;
•
доизграждане на обходни трасета и създаване на ефективна организация на
пътното движение;
•
преразпределяне и прехвърляне на потоците между главните и второстепенните
улици на територията на населените места;
•
привеждане на транспортната мрежа в съответствие с стандартите на Главните
европейски транспортни оси.
13.3 Възможности за развитие
Развитието на транспортно-комуникационната система на гр. Пазарджик има реалните
възможности да върви в посока на нейното усъвършенстване. Предпоставки за това са:
•
Наличието на ОУП;
•
Наличието на план-схема на транспортно-комуникационното обслужване към
ОУП;
•
Предвидени мерки за подобряване на организацията на движение чрез одобрен
ГПОД;
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•
Добре структурирана мрежа на МОПТ с възможности за нейното развитие и
модернизиране.
Добре би било да се изпълни препоръката в ОУП за възлагане и разработване на
Генерален комуникационно-транспортен план, което би улеснило обвързването на
проектите при разработването на участъците от новите улици от Първостепенната
улична мрежа.
След реализация на предвидените в горните точки проекти, като и развитие на система
от велоалеи и организиране на взаимно обвързване между различните видове
транспорт, включително и осигуряване на денонощна връзка на линиите на МОПТ с жп
гара Пазарджик, градът ще разполага с много добре работеща комуникационнотранспортна система.
14.Инженерно-техническа инфраструктура
14.1 Водоснабдяване
14.1.1 Анализ на състоянието
Помпени станции
Основните водоизточници на град Пазарджик са помпена станция (ПС) Ивайло и ПС
Мокрище.
•
Помпена станция Ивайло е най-старото водоснабдително съоръжение на град
Пазарджик, разположена е в регулацията на село Ивайло, което е ситуирано
непосредствено до северната граница на град Пазарджик. От преди Освобождението от
турско робство (1978 г.) до 1930 г. водоснабдяването на града е гравитачно с много
малък напор. През 1930 г. е пусната в експлоатация първата помпена станция в района,
захранвана от черпателен водоем, събиращ водите на плитки хоризонтални галерии.
След 1956 г. в зоната от 70 дка са правени множество сондажи, като последните 3 броя,
работещи в момента са пуснати в експлоатация през 1985, с диаметър Ф400 мм,
дълбочина 46 м и дебит над 40 л/с за всеки от тях. Кладенците работят денонощно с
потопяеми помпени агрегати, пращащи водата директно във водопроводната мрежа,
като количеството добивана вода годишно е 3 020 840 куб. м за 2011 г.
В годините преди 1989 г. и в последните 3 - 4 години има по-голяма употреба на
изкуствени торове за третиране на обработвоемите земи, съчетано с поливане от
самостоятелни сондажи в по-голямата част от земеделските земи. В последните две
години, северно от село Ивайло и aвтомагистрала Тракия, са изградени големи масиви с
оризища, чиито отводнителни канали са с направление на юг към ПС Ивайло. Това са и
основни предпоставки за наличието на нитрати около и малко над нормата във водата на
ПС Ивайло.
•
Помпена станция Мокрище е най-голямата, с най-голям резервен капацитет и с
най-дълбоки водоносни пластове, от които се черпи водата за питейно-битови нужди,
и едновременно с това е с най-добре изолирани плитки водоносни слоеве. Разположена
е югозападно на около 1 км от регулациата на града, на десния, южен бряг на река
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Марица, срещу мястото на вливането в нея на река Тополница; северно на около 500 м
от регулацията на село Мокреще и северно от стария път за София (през Белово).
Обхваща полоса с три групи тръбни кладенци, с общо 24 работещи сондажа и ПС 2-ри
подем. Максималния експлоатационен дебит на зоната е 950 л/с, проектния дебит на
работещите сондажи е 310 л/с, а фактически добиваните водни количества намаляват от
210 л/с на 175 л/с за последните 15 години. Помпената станция работи само нощем, а
през деня по същите водопроводи водата се връща към града, като налягането се
редуцира на входа до 3,2 атм., за ограничаване на авариите в уличната мрежа.
Таблица. Етапност на изграждане на помпените станции
Година
на Водоснабдителна
група Вид и диаметър на
монтаж
Пазарджик
водомера
ПС Мокрище
в т.ч. Изток
Ф250 – Майнике
1999
в т.ч. Запад
Ф250 – Майнике
1999
в т.ч. Караман тепе
Ф400 – Майнике
1999
в т.ч. Изток - тр.тл.11
Ф125 – Инвенсис
2001
в т.ч. Изток - тр.тл.12
Ф125 – Инвенсис
2001
ПС Ивайло
Общ Водомер на изход ПС
Ф250 – Майнике
2001
в т.ч. Тр.кл.1 – тл.вод
Ф200 – Полски
1990
в т.ч. Тр.кл.2 – тл.вод
Ф200 – Полски
1990
в т.ч. Тр.кл.3 – тл.вод
Ф200 – Полски
1990
ПС Гарата – тл. Вод.
Ф125 – Инвенсис
2000
ПС Главиница - тл. Вод.
Ф150 – ГДР
2000
Източник: Авторски материали

експлоатац
ионен

проектен

фактически

Водопроводна мрежа
Град Пазарджик е със 100% изградена водопроводна мрежа в рамките на строителната
граница на града. Без водоснабдяване са части, разположени извън регулацията - в кв.
Махалата, които по ОУП (2006 г.) са предвидени за включване в границите на града, а
междувременно са застроени напълно хаотично.
Таблица. Степен на изграденост на водопроводната мрежа
№ / Водоснабдител Дебит л/сек.
Жител Жител Вид.
Водосна
код ни
и
и
б-дявани
групи
(бр.)
(бр.)
Водос Селища
към
към
набдя
31.12.
31.12.
ване
2000
2001
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РАЙОН ПАЗАРДЖИК 470

828

2200

Пазарджик,
в 357.
1/
4
0101 т.ч.
ПС Мокрище
211.
ПС Ивайло
4
114.
2
31.7
0.1

481
311
120
40
10

1 201
950
170
53
28

136
264
99 695

128 257
92 070

помп.

Пазардж
ик,
Драгор,
Ивайло,
Сарая,
Мокрищ
е,
Мирянци
,
Главини
ца,
Добровн
ица

Източник: Авторски материали
Мрежата е изградена основно от етернитови тръби, полагани през 1960-те и 1970-те
години, заедно с масовото строителство на изгражданата през този период нова градска
канализация. Експлоатационния им период отдавна е отминал и авариите са ежедневие,
дори и при слаби промени в работното налягане от хидравлични удари.
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Таблица. Материал на тръбите
Община
общо /м/ АЦ
Пазарджи
к
%
до 1930 год
%
до 1940 год
%
до 1950 год
%
до 1960 год

119
204,00
100,00
4 168,00
3,50
9 330,00
7,83
0,00
0,00
16 066,00

%
до 1970 год

13,48
28 638,00

%
до 1980 год

24,02
24 487,00

%
до 1990 год

20,54
24 369,00

68
327,00
57,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
749,00
20,12
28
260,00
41,36
15
720,00
23,01
10
398,00
15,22
200,00
0,29
0,00

20,44
6 053,00
5,08
6 093,00
5,11
119
204,00
Източник:Авторски материали
%
до 2000 год
%
до 2001 год
%

Стоман
а
37
969,00
31,85
4 168,00
10,98
9 330,00
24,57
0,00
0,00
2 317,00

Чугу
н
0,00
0,00

Поц.

PVC

0,00

8 113,00
6,81

0,00
0,00

6,10
378,00

0,00

1,00
7 843,00
20,66
9 176,00
24,17
4 526,00
11,92
231,00

П стом.
Е бет.
4
795,00
4,02

924,00

0,00

11,39
0,00

4
795,00
100,00
1 327,00
16,36
5 862,00
72,25

Водоснабдителната норма за 2011 г. е 124 л/ж. д., средно за всички видове консуматори и
95 л/ж. д. само за битови нужди от населението. Спрямо 2001 г. има ръст от 15% на
потреблението за битови нужди и чувствителен спад при промишлените, бюджетните и
приравнените към битови консуматори юридически лица.
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Средно денонощния разход за цялата водоснабдителна система варира в тесни гранци
през сезоните, от 280 л/с през зимните месеци до 320 л/с през летните месеци, като няма
отделни данни само за град Пазарджик, а са включени и селата от Община Пазарджик.
Няма данни за часовата неравномерност в потреблението, но поради сравнително
големите загуби, вариращи около 60%, консумацията през нощта не намалява
чувствително.
14.1.2 Цели и политики на Община Пазарджик
“ВиК” ЕООД Пазарджик има проектирани през 1996 г. от “Водоканалпроект” Пловдив и
изградени санитарно-охранителна зона (СОЗ) – пояс “І” на всички водоизточници с
огради, огрaничен достъп и информационни табели. Не са извършвани ново проектиране
и регистрация на СОЗ, съгласно Наредба 3/ 16.10.2000 г.
От 2010 г. е започната предшестващата проектирането на СОЗ процедура, по подновяване
на изтеклите срокове на Разрешителните за Водоползване на всички водоизточници.
От направените през 2011 г. химични анализи се вижда, че на този етап няма промяна в
стойностите на показателите „нитрати”, „сулфати” и „калций” във водата добивана от ПС
„Ивайло”.
През последните няколко години са взети и следните мерки:
•
През 2011 г. е частично изградена канализационна мрежа (първи етап) в с.
Ивайло, което в дългосрочен план ще неутрализира влиянието на заустените в
септични ями отпадни води върху качеството на водата;
Поддържане в изрядно състояние на СОЗ - пояс 1;
•
•
Прилагане на изискванията на добрата земеделска практика в зони 2 и 3 на
СОЗ, съгласно Наредба №2 от 16.10.2000 г. “За опазване на водите от замърсяване с
нитрати от земеделски източници”;
•
Предстои саниране на неизползвани сондажи на територията на СОЗ.
Проект с регионално значение, предвиден за реализация на територията на
община Пазарджик е проектът „Воден цикъл”53 - Разширение на Пречиствателна
станция за отпадни води (ПСОВ) за отстраняване на биогенни елементи - азот и
фосфор, рехабилитация и разширяване на ВиК мрежа на град Пазарджик.
Инвестиционният проект включва рехабилитация на водопроводна мрежа по трасето на
канала със следния обхват: Подмяна на амортизирани главни и второстепенни
водопроводи в улици, по които се изгражда или рехабилитира канализация.
Финансирането на проект „Воднен цикъл” на град Пазарджик се осъществява
по Оперативна програма “Околна среда 2007 - 2013 г.”, Приоритетна ос 1:
„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”,
Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
53

Министерство на околната среда и водите, Оперативна програма Околна среда 2007-2013 г.
http://ope.moew.government.bg/bg/projects/projectdetail/cid/8/id/61/page/6
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BG161РО005/10/1.11/03/19 „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000
е.ж.”.
14.1.3 Възможности за развитие
•
Възможност за увеличаване на потреблението на питейна вода;
•
Възможност за намаляване на нощното потребление чрез подобряване на
водопреносната мрежа;
•
Възможност за подобряване на качеството на питейната вода;
•
Подобряване на качеството на услугата на водоснабдяването чрез инвестиции.
Качеството на услугата по водоснабдяване не е много добро, тъй като е
амортизирана водопроводната мрежа и има големи загуби на вода (около 59,64% от
подаваното количество). Наличните водоизточници осигуряват водоснабдяването на
град Пазарджик и околоградската зона в следващите 20 - 25 години.
С осъществяването на проекта „Воден цикъл” – град Пазарджик ще се
извършат рехабилитационни дейности по водопроводната мрежа, така ще се
минимизира риска за здравето на населението от употребата на питейни води с
наднормено съдържание на нитрати. Ще намалеят екологичните рискове в района на
гр. Пазарджик. Ще се намали инфилтрацията в канализационната система. Ще бъдат
канализирани и районите на града, в които тя липсва.
14.2 Канализация
14.2.1 Анализ на състоянието
95% от частта на града в регулация е канализирана, остават 2 зони без
канализация – част от кв. Махалата и кв. Гарата. Промишлената зона има изградена
канализация и тя е била предвидена за частично включване в пречиствателната станция
за отпадни води. Канализационната система на град Пазарджик е основно гравитачна за
смесени дъждовни и битови води, което е оправдано, поради изключително малките
наклони и натрупването на утайки в мрежата, като при дъжд частично се отмиват в подолните участъци и се изнасят през дъждоотливници към реката. В отделни ниски
райони с по-ново застрояване и канализация, и невъзможност за включване в
съществуващи колектори гравитачно, има изградени канални помпени станции – три
броя, събиращи водите от територии с площ 85 ха, или 10% от на територията на града
(в северната му част).
Град Пазарджик се смята за най-равния град в България. Най-високата кота е
208,80 мнв в северната част на града (началото на канализацията), най-ниската е 203,20
мнв в югоизточната част (изхода на главния колектор при околовръстното шосе). „Поголемият” наклон на терена от север на юг, към реката е 0,23% (при минимален наклон
за тръби Ф500 – 0,25%), а по-малкия наклон на терена в посока запад - изток,
успоредно на реката е 0,06% (при минимален наклон за тръби Ф1500 – 0,08%).
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Основен проблем освен минималните наклони, при изграждането и
експлоатацията на съществуващата канализационна мрежа е ниският бряг на река
Марица, р. Тополница от западна и р. Луда Яна от източна страна, които подхранват с
дренажни води района между трите реки, в който е разположен града. Почвите са
чакълесто-песъчливи и непосредствената близост на високите води на р. Марица,
преминаваща през регулацията, дори и в сухо време са предпоставка за високи
подпочвени води на територията на целия град, вариращи от 1,0 м - 1,5 м в близост до
реката и 3,0 м - макс. 4,0 м в централната и северната част.
Изграждането на канализацията (в частност опитите за отводняване на
терените от повърхностни води) е започнало преди Освобождението от турско робство
(1878 г.) със зидани каменни канали с дълбочина до 1,0 м - 1,5 м под сегашния терен,
като канализацията на сградите се е зауствала масово в попивни кладенци в дворовете.
Изграждането на съвременна канализация с бетонови тръби е от периода след Втората
световна война, от центъра на града към река Марица с малки диаметри – Ф200, Ф250,
Ф300, с минимални наклони и малка дълбочина (до 2,0 м - 2,5 м), като преминават под
открития напоителен канал Паша арк (пуснат в експлоатация в началото на ХХ век за
напояване на оризищата в пловдивско-пазарджишкото поле от водите на р. Тополница),
преминаващ през града, успоредно на река Марица, на 200-300 м северно от реката.
След наводнението от 1957 г., е направена корекция на двата бряга на река
Марица с бетонови подпорни стени в рамките на регулацията на града, при което са
прекъснати отделните зауствания в реката и започва изграждането на цялостна
канализационна система.
През 60-те години на двадесети век са изградени няколко главни клона в
направление север - юг, северозапад - югоизток и запад - изток, които събират водите
на съществуващите канализации и ги отвеждат в югоизточна посока извън града по
устообразен колектор 144/88,8 см, преминаващ под канал Паша арк и заустван в открит
отводнителен канал, вливащ се в река Луда Яна на мястото на новоизградената ПСОВ.
До края на 1980-те години са канализирани над 95% от улиците в града с бетонови
тръби, с изключение на отделни улици, както и големи части от бързо разрастващия се
ромски квартали Изток и Махалата, част от улиците на последния са извън регулация.
На практика цялата канализационна мрежа на града е изградена от бетонови и
стоманобетонови тръби. Най-старите зидани канали (гериси), не са отразени на никакви
карти, няма РШ по трасетата им за проверка и ревизия, и поради малката им дълбочина
вероятно са прекъснати на много места от полаганите по-късно подземни комуникации
– кабели, водопроводна и газопреносна мрежа. През последните 10 години с тръби от
гофриран полиетилен (GPE), са изградени около 1550 м (около 1% от цялата мрежа)
канализация – бул. Цар Освободител – 685 м; кв. 134 – 150 м; Главен колектор 10 в
промишлената зона – 40+130 м; квартал Изток – 690 м.
Голяма част от участъците на улиците без канализация са слабо населени, от
друга страна района извън регулацията на квартал Махалата е гъсто населен, с
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компактно ромско население. Затова се приема, че дела от населението на града, който
няма достъп до канализационни услуги е 5%, или около 3600 жители.
Определяне на квартали и отделни улици или участъци без канализация
Жилищен квартал Гарата няма изградена канализация, с изключение на
територията на бившия хлебозавод, която се отвежда със самостоятелен канал, в
противоположна на жилищната част посока, на изток до заустване в река Пишманка.
Цялата площ на квартала е 16,6 ха и е включена в изготвен идеен проект за разделна,
битова канализация на селата Алеко Константиново и Главиница, като дължината на
улиците в кв. Гарата е общо 2360 м.
Селдскостопанския техникум се намира западно на Промишлената зона и
шосето за град Пещера. Там са ригистрирани54 14 битови и 1 фирма абонати на ВиК, с
обща годишна консумация на вода за 2011 г. от 1500 куб. м. По улица Драва и отчасти
в дворовете на имотите, преминава магистралния водопровод за водоснабдяване на
града, изпълнен със стоманобетонови тръби Ф1200 мм Дължината на участъка с имоти
ползващи водоснабдяване, без канализация е около 500 м.
В Промишлената зона, в пресечка на основната ул. Мильо Войвода, носеща
също името Мильо Войвода, южно от Търговия на едро и северно от района на бившия
консервен комбинат Марица, има участък от 380 м без канализация. В същия участък
има канализация, преминаваща през имотите, в северозападна посока до основната ул.
Мильо Войвода. От края на участъка без канализация, в източна посока има плитка
канализация, която през имоти достига до ул. Заводска.
По бул. Княгиня Мария Луиза, в локалното платно, южно от напоителния
канал Паша арк, между бул. България и ул. Болнична, има отделни участъци без
нормална улична канализация, с обща дължина 550 м. Част от имотите са заустени през
канала, в главния колектор на основоното платно, други през съседни имоти са
включени в южните улици, успоредни на канала, но има и имоти без канализация.
В кв. Махалата, има улици без канализации, с обща дължина около 1500 м.
Основен проблем в този район е неприложената регулация, хаотичното застрояване в
определени участъци, висиката кота, на крайните шахти от съществуващите
канализации и ниските коти на дворовете, спрямо уличната нивелета. Северно и
източно извън сегашната регулация на града, в кв. Махалата има територия с площ
около 23 ха, която попада в чертите ОУП и е гъсто застроена с ромски къщи по
импровизирано оформени улици, неотразени в плановете на града. Крайните точки на
съществуващата канализация, в регулацията на квартала, са с висока кота дъно спрямо
терена на териториите извън регулацията и това непозволява бъдещо включване на тези
райони към действащия канал. Към настоящия момент няма възможност за вкючване
на нови канализации към съществуващата, а при дъжд цялата канализация в района на
54

По данни на ВиК Пазарджик
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кв. Изток и кв. Махалата се заприщва и пълни ниската част на улиците и дворовете,
както и сутерените на жилищните блокове със смесена отпадна вода.
В северната част на регулацията на града започва застрояване в имоти в новите
квартали от 601 до 607, без да има изградена ВиК инфраструктура, а по ОУП (2006 г.)
се предвижда присъединяване на обширни нови територии до бъдещата западна
тангента на новото околовръстно шосе. По част от улиците има изградени канализации
с малък диаметър, по стопански начин от заинтересуваните собственици. За изграждане
на нова ВиК улична инфраструктура до обитаемите имоти на този етап, е необходима
мрежа с дължина около 350 м.
Определяне на участъци и степента на затлаченост на места от
канализационната мрежа
Затлачени са всички начални участъци на клоновете, където водосбора е малък
и при дъжд няма достатъчни водни количества за промиване на каналицацията.
Постоянни проблеми от затлачване има в района на кв. Ябълките между ул.
Стефан Караджа и ул. Рила. Освен малките диаметри – Ф200 на уличните канали и
малките наклони, за затлачеността в раойна значително влияние оказва отглеждането
на домашни животни в личните дворове.
Изключително проблемно е състоянието на канализацията в Промишлената
зона на град Пазарджик, поради неизяснен проблем при строителството, вследствие на
което е подприщен Главен колектор 8 по ул. Синитевска и всички включващи се в него
канализации до облекчителния канал през зоната на здравето към река Марица, като
всички по-ниски участъци се явяват утайници и постепенно се затлачват и окончателно
се компрометират.
Проучвания и анализ на състоянието на мрежата и основните съоръжения
по нея - тръбопроводи, шахти, дъждопреливници, шахти за дъждовна вода,
помпени станции
Всички канализации са с минимален или под допустимия наклон, на много
места са с нулев и дори отрицателен наклон, като има и много участъци, в които
влизащата тръба в РШ е на по-ниска кота от излизащата. Друг сериозен проблем е
разрастването на града през 1970-те и 1980-те години на миналия век на север и запад,
като канализациите от новите квартали се включват в по-стари канализации в
централната градска част. По част от улиците има по две канализации – по-стара, с
малък диаметър и по-нова, с по голям диаметър. Дълбочината на канализациите са
сравнително малка – кота дъно основно е между 2,40 м до 3,20-3,50 м, с изключение на
централната градска част, където достига до 4,50 м на главните колектори.
В жилищната част на града, северно от р. Марица, няма нито един проектиран
и изпълнен дъждопреливник към реката, с изключение на долната част от покрития
участък на бившия отводнителен канал Телки дере, който е сравнително плитък, пълен
с боклуци и отвеждащ дъждовните води само на съседните канализационни клонове.
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Всичко гореописано води до претоварване на канализацията, невъзможност да
поеме дъждовните води, които при дъжд наводняват сутеренните и приземните етажи
на сградите. Участъка на Главния колектор У144/89 см, преди излизането от града ул.
Димчо Дебелянов е с максимална пропусквателна способност 700 л/с, при
Qмакс.ч.сухо=190-200 л/с и Qдъжд=15-20 000 л/с, т.е. проводимостта му е 3,5-4,0 пъти
над Qмакс.ч.сухо (без да се отчитат значителните количества инфилтрат), но десетки
пъти по-малко от максималните дъждовни водни количества.
Таблица. Оценка за общото състояние на мрежата - възраст на тръбите,
материалите, претовареност на мрежата
СЪЩЕСТВУВАЩА КАНАЛИЗАЦИЯ - град Пазарджик
Бетонови тръби
ГОДИНА НА ВЪВЕЖДАНЕ
1960
1970
1980
1990
2000
2001
До 1950
метри
2 000,0
3 780,0
9 416,0
5 250,0
20
ф200
446,0
1 393,0
8 295,0
9 688,0
ф250
2 560,0
800,0
2 440,0
2 404,0
2
10
ф300
163,0
367,0
1 052,0
919,0
967,0
2 938,0
ф350
2 036,0
1 694,0
2 336,0
1 171,0 516,0
945,0
8 698,0
ф400
926,0
536,0
674,0
1 162,0 105,0
3 403,0
ф450
1 260,0
956,0
7 506,0
4 437,0
120,0
14
ф500
279,0
320,0
698,0
647,0
1 776,0
3 441,0
ф600
655,0
655,0
ф700
100,0
163,0
1
1 323,0
ф800
060,0
940,0
5 038,0
5 978,0
ф1000
787,0
1
064,0
1
851,0
ф1200
575,0
1 266,0
1 841,0
ф1400
2 105,0
105,0
2 210,0
ф2000
9 102,0
12 371,0
37 771,0
22
2
3
0,0
87
общо
205,0
441,0
228,0
118,0
Източник:Авторски материали

276

EВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/036 „Устойчиво
интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие”

За пречистването на отпадъчните води на град Пазарджик има изградена
пречиствателна станция за механично и пълно биологично пречистване на отпадъчните
води, анаеробно стабилизиране на утайките, формирани в процеса на пречистването на
отпадъчните води (първични и излишна активна утайка) и механичното им
обезводняване с помощта на центрофуги.
Площадката на ПСОВ - Пазарджик е разположена приблизително на 4 км на
югоизток от града, на около 400 м от левия бряг на река Марица, в землището на село
Мирянци, местност Чамур Тарла, ПИ 018036 с начин на трайно ползване – друг
промишлен терен. На север граничи със селскостопански земи, на изток – асфалтов път
от град Пазарджик към село Огняново и р. Луда Яна, на юг и запад – също
селскостопански земи от землището на с. Мирянци и отводнителен канал. Собственик
на имота (с площ 108,874 дка) е община Пазарджик съгласно АОС №23/16.03.2001 г.
Със заповед № 192/15.07.2004 г. на Кмета на Община Пазарджик е одобрен ПУП - ПРЗ,
с който за ПИ 018036 се отрежда УПИ І-36 за пречиствателна станция.
Пречиствателната станция е проектирана за население от 150 000 е.ж. за
периода до 2025 г. за обработване на отпадните води от града и индустриалната зона
като съгласно проектните разработки максималният ѝ капацитет е 68 000 м³/ден, а за
средното водно количество е 52 000 м³/ден.
Таблица. Изходни оразмерителни параметри на ПСОВ - Пазарджик
Параметри
Проект
Ед.м.
150
000
ЕQ
Еквивалент жители съгласно Европейските
стандарти
м3/д
52 000
Средно количество при сухо време – Qd
м3/ч
Максимално количество при сухо време – 3 600
Qd,мах
м3/ч
Максимално количество при дъжд. време – 6 500
Qd,мах
Замърсеност
кг/д
9 000
БПК5 – натоварване
173
мг/л
БПК5 – концентрация
9 750
кг/д
НВ – натоварване
188
мг/л
НВ – концентрация
1 500
кг/д
NT – натоварване
29
мг/л
NT – концентрация
260
кг/д
РT – натоварване
5
мг/л
РT – концентрация
Източник:Авторски материали
Таблица. Проектни показатели на пречистените води от ПСОВ – Пазарджик

277

EВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/036 „Устойчиво
интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие”

Параметри

Директива
EU 91/271/EEC
мг/л
без 25

БПК5
–
нитрификация
125
ХПК
35
НВ
Източник:Авторски материали

Наредба
№6 / 09.11.2000
мг/л
25

Проектни
параметри
мг/л
25

125
35

125
35

Изискванията на изходящата вода се отнасят за приемник „нечувствителна зона”.
Приетата технология за пречистване на отпадъчните води в ПСОВ Пазарджик е:
механично и биологично пречистване на водата и анаеробно стабилизиране на
утайките, механично обезводняване на утайките.
Таблица. Основни съоръжения от технологичната схема на съществуващата
ПСОВ - Пазарджик
№
Съоръжения
А
Съоръжения за обработка на отпадъчните води
Входна камера с преливник и бай-пас
1
Сграда решетки
2
Аерационен пясъкомаслозадържател - 2 секции
3
Дебитомер на входа
4
РУ към ПРУ + Помпена станция за първични утайки
5
Първични радиални утаители D= 40м – 2бр.
6
Биобасейни - 2 секции с Помпена станция за ИАУ
7
РУ към ВРУ
8
Вторични радиални утаители D= 42 м – 3бр
9
Дебитомер на изхода
10
Смесител за хлориране с течен хлор
11
В
Съоръжения за третиране на утайката
Уплътнител за първична утайка D=15м - 1бр.
1
Уплътнител за излишна активна утайка D=15м - 1бр
2
ПС при уплътнители
3
Открити изгниватели – D=31м - 2бр
4
ПС при Открити изгниватели
5
Силоз за изгнила утайка
6
Цех за механично обезводняване на утайката с филтърпреси
7
C
Сгради и сервизни съоръжения
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Административна сграда, работилници, складове, гаражи
1
Сграда въздуходувки за биологичното стъпало
2
Електроподстанция
3
Биологичен филтър за въздух
4
Складово стопанство за дизелово гориво
5
ПС за вътрешни води от ПСОВ.
6
Парокотелнo
7
Източник:Авторски материали
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Таблица. Отпадъчни води от производствените предприятия в Производствената зона на град Пазрджик
№ Производствено
Вид производство
Колич.
отпад. БПК5
предприятие
води
Qср ден

Qмакс
ч

преди
локално
пречистване

м3/ден
22
156
53.3
29.6

м3/час
1.93
25.35
8.7
4.8

мг/л
мг/л кг/ден
2.4
2.4
0.043
12.6
12.6 2.95
липсва органична замърсеност
483
193. 5.72
2
64
64
0.24

1
2
3
4

Ековита ООД
Марица Олио
Оптела АД
Хлебмаш комерс 95 АД

преработка плодове и зеленчуци
растително масло и обелено семе
металорежещи машини, възли и детайли
хляб и хлебни изделия

5

Мелница
Пазарджик
ООД
Федон ООД
Екоинвест ЕООД
Елхим - Искра АД
Винтехпром АД
Подемстрой
маш

зърно съхранение и производство на 3.7
брашно
трайни сладкарски изделия
18
рециклиране на неметални изделия
53.3
оловно кисели акумулаторни батерии
винопроизводство
34.9
кранове и метални конструкции
17.8

6
7
8
9
1

Nекв

0.65

след локално
пречистване

3.4
19
19
2.9
94
94
липсва органична замърсеност
3.3
61
61
3.3
287
230

Екв.жит.
1
49
95
4

0.34
5.01

6
84

2.13
4.09

36
68

280

EВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/036 „Устойчиво
интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие”

0
1
1

Инвест ЕАД
Марица Еко
ЕАД

Фроуз Преработка плодове и
производство на консерви

Всичко
Източник:Авторски материали

зеленчуци, 26
414.6

4.88
59.21

1500

620

16.12

84

36.643

427
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14.2.2 Цели и политики на Община Пазарджик
Оценка на налични Идейни (от ОУП) и работни проекти
През 2006 г. е изготвен идеен и частичен работен проект на ВиК за квартал Изток на
град Пазарджик, целящ да облекчи работата на мрежата водеща към колекторнопомпена станция (КПС) Изток при дъжд, да се предвидят нови трасета по улици без
канали и да се подменят и продълбочат други участъци. Предвижда се нов гравитачен
колектор, за облекчаване на канализацията при вход ПС и отвеждане на смесените води
към главен колектор 1 на ул. Димчо Дебелянов - посока към (ПСОВ). През 2007 г. са
изпълнени около 660 м от горни участъци на идейния проект, без да се осигурят подълбоки връзки към КПС, с което допълнително се влошава състоянието на
канализацията в района.
По отношение на система „Канализация” като основна политика на
Общинската администрация на град Пазарджик е отново (вж т. 12.1.) проектът „Воден
цикъл”55 - Разширение на Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) за
отстраняване на биогенни елементи - азот и фосфор, рехабилитация и разширяване на
ВиК мрежа на град Пазарджик. Инвестиционният проект включва оптимизиране на
ВиК системата на територията на град Пазарджик чрез:
•
Разширение на ГПСОВ за пречистване на биогенни елементи азот и фосфор
(оразмерена за 150 000 еквивалентни жители);
•
Изграждане на нови обекти от канализационната мрежа: изграждане на нови
второстепенни канализационни клонове с цел включване на жители, неползващи
услугата към настоящия момент и изграждане на нови облекчителни канализационни
колектори с цел разтоварване на съществуващата канализация и ПСОВ при дъжд и
отвеждане на дъждовните водни количества и натрупани утайки към река Марица;
•
Рехабилитация на следните обекти от канализационната мрежа: рехабилитация
на колектори и връзки в индустриалната, южна зона с цел довеждане на цялото отпадно
водно количество до ПС Индустриални води и ПСОВ и прекратяване на замърсяването
на р. Марица; рехабилитация на плитки канализации в кв. Изток, с възможност за
присъединяване на нови райони, включени в регулацията.
14.2.3 Възможности за развитие
Предвид направения анализ за състоянието на цялата канализация и незадоволителното
състояние като диаметри, наклони, нарушена водоплътност, в по-далечно бъдеще се
нуждае от цялостна подмяна на ВиК мрежата.
Определянето на приоритетните канализационни обекти трябва да се съчетае с
приоритетите на транспортната инфраструктура. При реализиране на конкретните
мерки, свързани с канализацията, е целесъобразно да се подхожда комплексно, като се
обхванат всички елементи на инженерната инфраструктура.
За увеличаване на резултатите е необходимо да се повиши координацията между
различни структури и звена, които участват в инвестиционния процес, както и
административния капацитет на районните администрации.
С реализацията на проекта „Воден цикъл” се предвиждат мерки по разделянето на
канализацията, като така ще намалеят екологичните рискове в района на гр. Пазарджик,
ще се намали инфилтрацията в канализационната система. Ще бъдат канализирани и
районите на града, в които тя липсва. 95% от регулираната част на града е
канализирана, остават 2 големи зони без канализация – югоизточната част на кв. Изток
и кв. Гарата. Промишлената зона ще се включи към ПСОВ и така ще се прекратят
случаите на заустване на отпадни води от Промишлената зона в река Марица.
Министерство на околната среда и водите, Оперативна програма Околна среда 2007-2013 г.
http://ope.moew.government.bg/bg/projects/projectdetail/cid/8/id/61/page/6

55
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14.3 Енергоснабдяване
Анализът обхваща период от пет до четиридесет години за развитието на
електроразпраделителните мрежи Средно и Ниско напрежение, състоянието им в
момента, като цяло за гр. Пазарджик и разбити по жилищни райони.
14.3.1 Анализ на състоянието
Електроенергийната система на град Пазарджик е сравнително добре развита.
Техническото състояние на съоръженията е добро. В годините, вследствие на
непрекъснатото разширение, добавяне на нови елементи и използването на остарели
технологии, електроразпределителната мрежа е станала трудна за управление и
есплоатация.
Пръстенната електроразпределителна мрежа /20 kV/ на град Пазарджик се състои от
следните елементи: въздушни линии, кабелни линии, възлови страници и трафопостове
и се обслужват от "ЕВН България Електроразпределение" АД - клон Пазарджик. На
територията на град Пазарджик е изградена електроразпределителна мрежа с елементи:
Състоянието на горните елементи, е както следва:
•
кабелните линии СрН са с дължина 115 км, от които 60% с хартиено-маслена
изолация и 40%-с полиетиленова изолация;
•
кабелните линии НН са с дължина 430 км
•
въздушните линии СрН са с дължина 80 км., включително аварийните връзки
между подстанции 110/20 kV;
•
въздушни линии НН са с дължина 170 км;
•
възловите станции са 5 броя, от които 1 брой е частна собственост;
•
трафопостовете са 360 броя, от които 276 броя - собственост на
"Електроразпределение" АД, с обща инсталирана мощност - 280 000 kVА.
Състоянието на електроразпределителната мрежа по квартали е следното:
Квартали Запад; Устрем; Младост; Ябълките и Комплекс Марица-Болницата –
сравнително нови, Въздушни линии (ВЛ) СрН няма, ВЛ НН има много малко.
Квартали Ставропол; Полицейско училище; Чиксалън; Вароша; Широк център юг;
Широк център Североизток; Широк център запад и Петковски квартал – стари
квартали, Въздушни линии (ВЛ) СрН няма, ВЛ НН има.
Квартали Поликлиника; Новата махала; Казармата и Изток – стари квартали, Въздушни
линии(ВЛ) СрН няма, разпределителната мрежа е изцяло от ВЛ НН.
Квартал Център – разпределителната мрежа е изцяло от КЛ НН.
Квартал Изток – разпределителната мрежа е изцяло от КЛ НН.
Промишлени зони: ПЗ Запад; ПЗ Запад 2; ПЗ Югоизток и ПЗ Изток – има
съществуващи Въздушни линии(ВЛ) СрН, разпределителната мрежа НН, включително
трафопостовете са изцяло собственост на промишлените абонати.
Основна промишлена зона – има съществуващи Въздушни линии (ВЛ) СрН, Кабелната
разпределителна мрежа СрН е много стара, прокарана в имотите на промишлените
предприятия (има действащи кабели на 60 години), разпределителната мрежа НН,
включително трафопостовете са изцяло собственост на промишлените абонати.
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14.3.2 Цели и политики
Местното Електроразпределително дружество „ЕВН България Електроразпределение”
АД, въвеждайки нови технологии, си поставя за цел да повиши сигурността на
захранване на абонатите и да намали времетраенето на смущенията в
електрозахранването, което значително ще подобри стойностите на коефициентите
SAIDI и SAIFI, зададени от ДКЕВР.
Електроразпределителна мрежа Средно напрежение
•
Замяна на съществуващите Въздушни линии СрН в регулацията на града и в
околностите с кабелни;
•
Смяна действащите кабели СрН, маслени и сухи, с такива от нов тип NAYS(F)X;
•
Увеличаване сечението им от настоящето 185 mm2 на 400 mm2;
Оптимизиране, автоматизиране и телеуправление на сега действащата
•
оперативна схема;
•
Изграждане на нови аварийни връзки между трите подстанции 110/20 kV.
Електроразпределителна мрежа Ниско напрежение
•
Замяна на съществуващите Въздушни линии НН в регулацията на града и в
околностите с кабелни;
•
Смяна действащите кабели НН, маслени и сухи, с такива от нов тип NAY-J;
•
Увеличаване сечението им от настоящето 185 mm2 на 400 mm2;
•
Изграждане на нови аварийни връзки между отделните елементи на мрежата
НН;
•
Изграждане на нови Тръбни кабелни мрежи, разширение на действащите.
Трафопостове
•
Поетапно извеждане от експлоатация на съществуващите и смяната им с нови
тип Бетонни комплектни трансформаторни постове (БКТП);
•
Изграждане на нови, там където е необходимо, отчитайки разработването на
нови жилищни и промишлени райони, съвмесно с Община Пазарджик, както и
присъединяването на ВЕИ;
•
Автоматизация и телеуправление.
Жилищни и промишлени райони:
Квартали Запад; Устрем; Младост; Ябълките и Комплекс Марица-Болницата –
предстои:
•
Демонтаж на съществуващата ВЛ НН и смяната и с кабелна;
•
Подмяна на съществуващите Кабелни линии (КЛ) СрН и увеличаване сечението
им;
•
Подмяна на съществуващите Кабелни линии (КЛ) НН и увеличаване сечението
им;
•
Изграждане на нови ТП в кв. Ябълките и кв. Младост.
Квартали Ставропол; Полицейско училище; Чиксалън; Вароша; Широк център юг;
Широк център Североизток; Широк център запад и Петковски квартал – предстои:
•
Демонтаж на съществуващата ВЛ НН и смяната и с кабелна;
•
Изграждане на Тръбна кабелна мрежа в кв. Широк център и разширяване на
действащата в кв. Вароша и кв.Петковски;
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•
им;
•
им;
•

Подмяна на съществуващите Кабелни линии (КЛ) СрН и увеличаване сечението
Подмяна на съществуващите Кабелни линии (КЛ) НН и увеличаване сечението
Изграждане на нови ТП в кв. Пековски и кв.Широк център запад.

Квартали Поликлиника; Новата махала; Казармата и Изток – предстои:
Демонтаж на съществуващата ВЛ НН и смяната и с кабелна;
•
•
Подмяна на съществуващите Кабелни линии (КЛ) СрН и увеличаване сечението
им;
•
Подмяна на съществуващите малко на брой Кабелни линии (КЛ) НН и
увеличаване сечението им;
Изграждане на нови ТП в кв. Новата махала и кв. Казармата.
•
Квартал Център – предстои:
•
Подмяна на съществуващите Кабелни линии (КЛ) СрН и увеличаване сечението
им;
•
Подмяна на съществуващите Кабелни линии (КЛ) НН и увеличаване сечението
им;
•
Разширяване на действащата Тръбна кабелна мрежа;
•
Изграждане на нов ТП в района на парк Градската градина.
Квартал Изток – предстои:
•
Подмяна на съществуващите Кабелни линии (КЛ) СрН и увеличаване сечението
им;
•
Изграждане на нов ТП в района на ул. П. Д. Петков.
Промишлени зони: ПЗ Запад; ПЗ Запад 2; ПЗ Югоиток и ПЗ Изток – предстои:
•
Демонтаж на съществуващата ВЛ СрН и смяната и с кабелна;
•
Подмяна на съществуващите Кабелни линии (КЛ) СрН и увеличаване сечението
им;
•
Изграждане на нови ТП с идея присъединяване на нови мощности и ВЕИ.
Основна промишлена зона – предстои:
•
Демонтаж на съществуващата ВЛ СрН и смяната и с кабелна;
•
Подмяна на съществуващите Кабелни линии (КЛ) СрН и увеличаване сечението
им;
•
Изграждане на нови ТП, монтирани на регулационната линия на имотите, с идея
присъединяване на нови мощности и ВЕИ.
14.3.3 Възможности за развитие
Оценката на електроснабдяването и изградеността на преносна и разпределителна
мрежа показва:
•
по отношение на комуналното потребление - подлежи на реконструкция
общественото осветление извън центъра на града. Разчетено е потребление за
комунални нужди е 1500 квтч/жител годишно;
•
трябва да бъдат подбрани нови трасета на главните линии средно напрежение, а
съществуващите - ревизирани за възможни конфликти, поради промяна на уличната
мрежа или изграждане на други инфраструктурни елементи;
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по отношение на трансформаторните мощности и режим - развитието на
системата СН може да се ориентира към унифицирано напрежение 20 kV и характерен
трафопост 2 х 630 kV. Необходимо е да се определи възможността за внедряване на
системата Мрежово телеуправление (МТУ) при строителството на компактни групи
нови сгради.
•

14.4 Телекомуникации и съобщения
Системата е представена от две поделения, запълващи спектъра от услуги в тази област
- "Пощенски съобщения" и " VIVACOM".
"Пощенски съобщения" осъществява дейност чрез вътрешни и международни
пощенски услуги, парично-преводна дейност и разпространение на печата.
Материалната база напълно задоволява нуждите на общината.
На територията на община Пазарджик телекомуникационната дейност се осъществява
чрез технологичен район на " VIVACOM" - град Пазарджик.
Цялата междуселищна мрежа на територията на общината е кабелизирана.
Междуселищните кабели са 36 броя, с обща дължина 326 км. ЛКС поддържа 8 броя
кабели с дължина 131 км.
На територията на община Пазарджик са в действие 29 броя Автоматични телефонни
централи (АТЦ), с общ монтиран капацитет 44 954 поста. Всички населени места в
Общината са телефонизирани, като 6 от тях са с изнесена мрежа. Всички централи имат
директни връзки с КЦАТЦ и са включени в националната и международната мрежа за
входящо и изходящо избиране.
Таблица. Население в общината и инфраструктурната изграденост
№ населено
Брой
Пътн Телефон Ел.снабдява Водомясто
населе а
и
не
снабдяван
ние
мреж /бр.
/бр.населени е
а
постове/ места/
/км/
/км/
128 856 400.2
44 954
32
111
1 Община
Пазарджик
Източник: Община Пазарджик

Газификация
/км/
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Оценката на териториалното устройство и инфраструктурната изграденост изисква за
всяко населено място да се направи отделен анализ и схема за внасяне на изменения.
15. Осигуряване на територията с действащи устройствени планове
Политиките за развитие на територията на община Пазарджик се осъществяват от
органите на местното самоуправление и местната администрация - Общинският съвет и
кметът на Общината. Приоритетите им са насочени в сферите “Публични услуги”,
“Инфраструктура”, “Администриране местни данъци и такси” и “Европейски фондове
и програми”.
За територията на община Пазарджик е разработен Общински план за развитие за
приода 2007-3013 г. Визията му общо може да се систематизира по следния начин:
„Устойчиво икономическо развитие - утвърждаване на интензивно и екологосъобразно
земеделие; прилагане на високите технологии в индустриалното производство;
създаване на привлекателна инвестиционна и иновационна следа; увеличаване
жизнения стандарт на населението в общината.”

286

В документа са формулирани и следните основни стратегически цели56:
•
хармонично развитие и използване на природните и човешките ресурси;
•
повишаване на благосъстоянието на хората, без да се накърнява правото на
бъдещите поколения за здравословни условия на живот, труд и обитаване;
•
съчетаване на целите на икономическото и социалното развитие с изискването
за запазване и подобряване на качеството на околната среда;
•
съхраняване на историческите и културни традиции и осигуряване на
приемственост между поколенията;
•
съхраняване и доразвиване на всички положителни процеси и тенденции, които
са благоприятни за устойчиво развитие.
Осигуряване на територията с действащи устройствени планове
На територията на гр. Пазарджик действат различни устройствени планове, като найголемият от тях, влязъл в сила през 2006 г., е Общият устройствен план на град
Пазарджик, приет с Решение № 150/ 26.07.2006 г., Протокол №9 на Общински Съвет на
гр. Пазарджик. В неговият обхват влиза гр. Пазарджик с неговото землище. В
предвиждания на ОУП на град Пазарджик (2006 г.), касаещи селищната мрежа и
устройство са свързани с изграждането на обходи – околовръстен пръстен на града,
изграждането на който цели облекчаването и улесняването на трафика в града и
транзитния поток от автомобили, преминаващ към настоящия момент през централната
градска част. Общият устройствен план е основният инструмент за регулиране и
управление на територията на града. Действащият план е изработван в периода 1998 2002 г., което го прави неактуален във връзка с решаването на проблема със
ситуирането на нова автогара. В плана от 2006 г. е обособен терен, който не изпълнява
тази функция, не съществува с това преназначение.
До одобряване на сега действащия ОУП, за територията на Община Пазарджик е
действал ТУП от 1980 г., който заедно със ПУП за Централната градска част е
изработен от Пловдивска проектантска организация с водещ архитект Иван Попов.
Територията на града не е напълно обезпечена с планова основа. Кадастралната карта и
кадастралните регистри за землището на гр. Пазарджик са приети на 21.11.2008 г. и са
влезли в сила на 23.12.2008 г., със Заповед № 18-97/ 28.10.2008 г.. Кадастралната карта
на гр. Пазарджик обхваща площ от 37 623,910 дка и е в сила от 23.12.2008 г.
Таблица. Списък на действащи устройствени планове и схеми приети през
последните 7 години за големи части от територията на гр. Пазарджик териториален обхват, вид акт на одобряване и одобряващ орган
№ Зона/ Комплекс/ Квартал
Заповед за одобряване
1. ПУП – ПРЗ „Стефан Караджа I част” /между: Решение № 87/ 03.06.2005г. –
бул. „Георги Бенковски”, ул.„Хан Крум“, одобрен от Общински Съвет
ул.„Екзарх Йосиф“, ул.„Константин Величков“,
ул. „Княз Батемберг“, бул.„България“
2. ПУП – ПРЗ „Стефан Караджа II част” /между: Решение № 10/ 25.01.2007г. –
бул. „Георги Бенковски”, ул.„Генерал Гурко“, одобрен от Общински Съвет
ул.„Пловдивска“, бул. „Стефан Караджа“,
ул.„Кочо Честименски“/
3. ПУП – ПРЗ „Централна градска част” /между: Решение № 237/ 18.12.2008г. –
ул. „Генерал Гурко“, ул. „Хан Крум“, ул. „Екзарх одобрен от Общински Съвет
Йосиф“, ул. „Константин Величков“, ул.
56

Общински план за развитие на община Пазарджик за приода 2007 – 2013 г.
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“Александър Батемберг“, ул. “Виделина“, ул.
“Димитър Петков“, ул. “Княгиня Мария Луиза“/
4. ПУП – ПРЗ „Руски I етап“ /между: ул. „Любен
Боянов“,
бул.
„Цар
Освободител“,
ул.
„Софроний Врачански“, бул. „Христо Ботев“/
ул.
5. ПУП – ПРЗ „Руски II етап“ /между:
„Софроний
Врачански“,
бул.
„Цар
Освободител“, ул. „Александър Стамболийски“,
бул. „Христо Ботев“/
6. ПУП – ПРЗ „Кв. „Изток“ /между: ул. „Мария
Шутич“, ул. „Луда Яна“, ул. „Братя Чолакови“,
ул. „Пловдивска“/
7. ПУП – ПРЗ „Запад“ /между: ул. „Александър
Стамболийски“, бул. „Христо Ботев“, ул. „П.
Волов“, ул. „Проф. Иван Батаклиев“/
Източник: Община Пазарджик

Решение № 195/ 29.10.2009г. –
одобрен от Общински Съвет
Решение № 195/ 29.10.2009г. –
одобрен от Общински Съвет
Решение № 48/ 29.03.2007г. –
одобрен от Общински Съвет
В процедура

16. Влияние върху градското развитие на големи инфраструктурни проекти с
регионално и национално значение, предвидени за реализация на територията на
общината
16.1 Инфраструктурни проекти от национално значение
Инфраструктурен проект от национално значение за община Пазарджик е ремонта на
автомагистрала Тракия57, обоснован от много тежкото физическо състояние на този
участък. Този участък от магистралата е най-стар, строен е преди 30 години и има
нужда от обновяване. Намерението на Министерство на региналното развитие и
благоустройството е да включи в следващата си тригодишната бюджетна прогноза този
участък и поетапно да бъдат извършени ремонтните дейности.С реализирането на този
проект ше се повиши мобилността на населението, ще се намали броят на пътно
транспортните произшествия, ще се повиши свързаността и икономическото значение
на района.
Друг голям проект с национално значение е модернизация на железопътен участък
Септември - Пловдив58, който се финансира по оперативна програма "Транспорт", и
който включва и обновяване на Гаровия комплекс на Пазарджик. Експерти от
Национална компания "Железопътна инфраструктура" към момента подготвят
техническо задание за проектиране и строително-възстановителни работи на жп гарата,
която от години е в окаян вид. Прогнозната стойност на ремонтните дейности е около 1
млн. и 400 000 лв. Предвижда се обновяването да приключи до края на 2014 г..
Проектът ще включва цялостно преустройство и саниране на приемното гарово здание.
В западната част, до чакалнята ще бъдат разположени помещенията за обществени
нужди и за наематели, а в източната част – службите на НК "Железопътна
инфраструктура". По проекта сградата трябва бъде приведена в съответствие със
съвременните изисквания за енергийна ефективност. Предвижда се да бъде извършена
и цялостна подмяна на ел. инсталациите, на вътрешната ВиК мрежа и
противопожарната инсталация. Предвидена е нова отоплителна инсталация с два газови
котела, вентилация и ремонт на кухнята, ресторанта и санитарните възли на сградата. С
реализацията на проекта "Модернизация на железопътен участък Септември -

57
58

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
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Пловдив" се поставя началото на изпълнение на проект "Модернизация на
железопътната линия София - Пловдив".
Рехабилитацията на най-рано изградения участък на автомагистрала Тракия и
модернизацията на железопътната линия София - Пазарджик - Пловдив, ще изиграят
важна роля за повишаване на свързаността и икономическото значение на района и ще
окажат влияние върху зоната на влияние на гр. Пазарджик. Реализацията на проектите,
залегнали като основни приоритети за изграждане на пътната инфраструктура на
Република България до 2020 г. 59 ще допринесе съществено за кохезията на района и
качеството на живот в него, като осигури намаляване на времето за пътуване до
областния град вследствие оптимизация на конкретно пътно трасе, подобряване
достъпа до здравеопазване, намаляване на транспортните разходи на доставка на стоки,
по-безопасно и комфортно пътуване, екологичен комфорт и др. Ще настъпят
значителни промени и на локално (общинско) равнище по отношение на достъпа до
общинския център.
16.2. Инфраструктурни проекти от регионално значение
Най-мащабният проект в сферата на инфраструктурата с регионално значение е
“Западен околовръстен път” на град Пазарджик, от чиято реализация зависи
разтоварването на града от транзитно преминаващите автомобили. Идейният проект за
първия етап от цялостния проект е вече разработен. Неговото трасе е определено в
ОУП на град Пазарджик, като от влизането в сила на плана до сега са извършени
всички необходими мероприятия по отчуждаването на терените, през които той ще
преминава.
С изграждането на Околовръстният пръстен на града ще облекчи на трафика в града и
ще намали транзитния поток от автомобили, преминаващ към настоящия момент през
централната градска част. Ще се увеличи мобилността и ще съкрати времето за
придвижване на населението.
Друг проект от регионално значение, дейностите по който се очаква да приключат през
месец Ноември тази година е свързан с рехабилитация на участъците от
Републиканската пътна мрежа на територията на Областно пътно управление Пазарджик60: път ІІІ - 8402 „І-8 - вход на гр. Септември - Злокучене - Карабунар Виноградец - Автомагистрала ”Тракия” (п.в. Церово) - до 15.11.2012 г. - рехабилитация
и трасе на оптичен кабел; път ІІІ - 8402 Варвара - (І-8) - Септември до 15.11.2012 г.; път
ІІ-84 ,,път І-8 - Ветрен дол - Велинград - Юндола” в участъка с. Варвара - гара
Костандово затворен до 15.11.2012 г. Обходни маршрути: Пазарджик-път I-8 - Белово Юндола - Велинград и Пазарджик - Пещера - Батак - Ракитово - Велинград; Трасе на
оптична кабелна линия от края на регулацията на с. Главиница, Община Пазарджик до
начало на регулация гр.Пещера, Община Пещера;път ІІ-37 ”Пазарджик - Пещера” от
край с. Главиница до дясно начало с. Радилово, дясно край с. Радилово до начало гр.
Пещера - до 03.09.2012 г; път ІІ-37 Батак - Доспат, в местността „Превала”.
Наименование на проекта: „Транзитни пътища V” – Лот 22Б – TRP V/22B –
Стойност на проекта: 23 278 853.54 евро без ДДС
Техническо описание: Рехабилитация на пътища от републиканската пътна мрежа с
участъци:
59

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Агенция „Пътна
инфраструктура“, ”Приоритети за изграждане на пътната инфраструктура на Република
България до 2020 година за пътищата с общоевропейско и национално значение“, 2010 г.,
Проект
60
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Агенция „Пътна
инфраструктура“
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o
Път III-8402 от км 0+000 до км 4+396.68
o
Път II-84 от км 0+000 до км 54+335.25
o
Път III-8402 от км 4+396.68 до км 25+483
Финансиращи институции: Европейска инвестиционна банка 65%
Важен проект с регионално значение е изграждането на общинска автогара на терена на
бившата Казарма. По време на изработването на действащия ОУП за град Пазарджик
(1998 г. – 2002 г.), автогарата е била ситуирана в центъра на града, но впоследствие
теренът е приватизиран. Сега този терен не функционира с предишното си
предназначение. На базата на ОУП се изгражда транспортно-комуникационният план
на общината. През месец юли 2012 г. безвъзмездно е предоставен на Община
Пазарджик терена на бившите градски казарми от Министерство на отбраната и
Министерски съвет. С помощта на публично - частно партньорство там ще бъде
изградена нова автогара.
Реализацията на проектите, заложени като основни приоритети за изграждане на
пътната инфраструктура на Република България до 2020 г. ще доведе до съществено
повишаване на качеството на живот в област Пазарджик, като осигури намаляване на
времето за пътуване до областния град, подобряване достъпа до здравеопазване,
намаляване на транспортните разходи на доставка на стоки, ще се постигне побезопасно и комфортно пътуване.
Друг проект с регионално значение, предвиден за реализация на територията на община
Пазарджик е проектът „Воден цикъл”61 - Разширение на Пречиствателна станция за
отпадни води (ПСОВ) за отстраняване на биогенни елементи - азот и фосфор,
рехабилитация и разширяване на ВиК мрежа на град Пазарджик. Инвестиционният
проект включва оптимизиране на ВиК системата на територията на град Пазарджик
чрез:
•
Разширение на Градска пречиствателна станция за отпадни води (ГПСОВ) за
пречистване на биогенни елементи азот и фосфор (оразмерена за 150 000 еквивалентни
жители)
•
Изграждане на нови обекти от канализационната мрежа: изграждане на нови
второстепенни канализационни клонове с цел включване на жители, неползващи
услугата към настоящия момент и изграждане на нови облекчителни канализационни
колектори с цел разтоварване на съществуващата канализация и ПСОВ при дъжд и
отвеждане на дъждовните водни количества и натрупани утайки към река Марица;
•
Рехабилитация на следните обекти от канализационната мрежа: рехабилитация
на колектори и връзки в индустриалната, южна зона с цел довеждане на цялото отпадно
водно количество до ПС „Индустриални води” и ПСОВ и прекратяване на
замърсяването на р. Марица; рехабилитация на плитки канализации в кв. Изток, с
възможност за присъединяване на нови райони, включени в регулацията;
•
Рехабилитация на водопроводна мрежа по трасето на канала със следния
обхват: Подмяна на амортизирани главни и второстепенни водопроводи в улици, по
които се изгражда или рехабилитира канализация.
Финансирането на „Водния цикъл” на град Пазарджик се осъществява по Оперативна
програма “Околна среда 2007 - 2013 г.”, Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, Процедура за директно предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ BG161РО005/10/1.11/03/19 „Подготовка и
изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и
отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”.

61
Министерство на околната среда и водите, Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013 г.
http://ope.moew.government.bg/bg/projects/projectdetail/cid/8/id/61/page/6
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Канализационната система на град Пазарджик е основно гравитачна за смесени
дъждовни и битови води, което води до натрупването на утайки в мрежата. В северната
част на регулацията на града, започва застрояване в имоти в новите квартали от 601 до
607, без да има изградена ВиК инфраструктура, а според ОУП (2006 г.) се предвижда
присъединяване на обширни нови територии до бъдещата западна тангента на новото
околовръстно шосе. Затлачени са всички начални участъци на клоновете, където
водосбора е малък и при дъжд няма достатъчни водни количества за промиване на
канализацията. С реализацията на проекта „Воден цикъл” се предвиждат мерки по
разделянето ѝ. Ще се минимизира риска за здравето на населението от употребата на
питейни води с наднормено съдържание на нитрати. Ще намалеят екологичните
рискове в района на гр. Пазарджик. Ще се намали инфилтрацията в канализационната
система. Ще бъдат канализирани и районите на града, в които тя липсва. 95% от
регулираната част на града е канализирана, остават 2 големи зони без канализация –
югоизточната част на кв. Изток и кв. Гарата. Промишлената зона има изградена
канализация и тя е частично включена в пречиствателната станция, с реализацията на
проекта тя ще се включи към ПСОВ и така ще се прекратят случаите на заустване на
отпадни води от Промишлената зона в река Марица.
Като проект с регионално значение се откроява и изграждането на Регионална система
за управление на отпадъците62 с партньори - общините Пещера, Белово, Лесичово,
Брацигово, Септември, Ракитово, Батак и Велинград по ОП "Околна среда".
Инвестиционното предложение за 35.9 млн. лв. ще се реализира върху 348.452 дка в
землището на с. Алеко Константиново, Община Пазарджик. Отредена е площадка за
претоварна станция на територията на град Ракитово. Въз основа на приетия ПУП се
предвиждат следните съоръжения:
•
Регионално депо - 1-ва клетка;
•
Инсталация за сепариране;
Съоръжение за компостиране;
•
•
Приемателен център с приемателна площ за едрогабаритни отпадъци и опасни
отпадъци от бита (батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване, химикали от бита, медикаменти и препарати за растителна
защита с изтекъл срок на годност и др.);
Съоръжение за строителни отпадъци;
•
•
Претоварна станция на територията на Ракитово със съоръжения за
предварително третиране, компостираща площадка и приемателен център за
едрогабаритни отпадъци и опасни отпадъци от бита.
Изграждането на Регионална система за управление на отпадъците ще
допринесе за по-добрия екологичен статус на областта и за достигане на добро качество
на атмосферния въздух (КАВ).
17. Инвентаризация на актуални проектни идеи, разработени проекти, вкл.
такива получили финансиране или реализирани в последно време
Към 30.08.2012г. в община Пазарджик са изготвени 48 проекта, на обща стойност 115
467 549,23 лв.
Към 30.08.2012г. проектите получили финансиране са 28 и възлизат на стойност
83770742,98 лв.
Към 30.08.2012г. проектите получили финансиране са 14 и възлизат на стойност 18 013
288,39 лв. 63
62

Приоритети в националната политика по опазване на околната среда през 2012 г на Министерство на околната среда и водите www3.moew.government.bg/files/file/POS/.../Priorities_2012.doc
63
Община Пазарджик, като са отчетени общите стойности на бюджетите на проектите - http://www.pazardjik.bg
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През последните години се извършват планови ремонти на транспортната
инфраструктура. От началото на 2008 г. се извършват поетапно ремонти на големи
участъци от улиците, като на места уличните платна са били разширени и са обособени
паркоместа, а други са обособени платна с еднопосочно движение и едната лента е
обособена за паркиране. Това са улиците Петър Бонев, Кочо Честименски (от бул.
Александър Стамболийски до бул. Георги Бенковски), бул. Цар Освободител, бул.
Княгиня Мария Луиза (от ул. Пловдивска до бул. България), ул. Никола Ламбрев, ул.
Мильо Войвода, ул. Цар Симеон, ул. Райко Алексиев, ул. Панайот Волов и на ул.
Димитър Греков. На всички улици, по които е извършен ремонт, заедно с настилката е
подменена и водопреносната и канализационната мрежа.
През 1997г. е започнато изграждането на газоснабдяването на Пазарджик, като през
1998 г. са свързани първите абонати. Покритието на газопреносната мрежа на града е
много голямо. 86 км е дължината ѝ, включени са около 1600 битови абонати, от
общинската администрация са 136, а от промишления сектор - 24. В последните години
се наблюдава предимно уплътняване на мрежата. Всички детски градини и училища са
газифицирани, само тези в ромския квартал Махалата не са, тъй като там не минава
газопровод, но се предвижда включването им с изграждането на такъв в бъдеще.
Проектът “Нова визия за централна градска част и интегрирано градско развитие, чрез
подобряване на физическата среда и ревитализация на град Пазарджик”64 е изпълнен на
няколко етапа.
•
Първият от тях обхваща територията от между ул. Хан Крум, ул. Цар Симеон и
бул. Генерал Гурко, в която попадат административните сгради на МВР, Следствената
служба и кино "Одеон". Пространството между тях, оформено като площад
Съединение, е облагородено със зелени площи, реставриран е паметника на Христо
Ботев и зоната около него, изграден е подиум за обществени изяви. Монтирано е ново
улично осветление и декоративни лампи в парковите зони, поставяни са пейки за отдих,
кошчета за смет, кашпи за цветя, указателни табели и стойки за лепене на афиши.
Изградени са подходи за хора в неравностойно положение, включително и трасе за
незрящи, обозначено с тактилни плочи.
•
Вторият етап включва цялостно благоустрояване на територията между
улиците Градски пазар, ул. Търговска, ул. Димитър Казаков - Нерон и пл. Съединение.
Запазени са всички дървета по пешеходните улици, като пространството около тях е
оформено с цветарници или бордюри. Нова настилка имат пешеходните зони по ул.
Димитър Казаков - Нерон, ул. Отон Иванов, ул. Търговска, ул. Градски пазар и ул. Асен
Златаров и на Централния кооперативен пазар. Граничната улица между парка и пазара
се оформя като нова базарна зона.
•
Третият етап визира пространството между ул. Хан Крум, ул. Търговска, ул.
Градски пазар, ул. Константин Величков и ул. Цар Самуил. Подмени са настилките и
уличното осветление, поставени са нови елементи на градския дизайн, оформени са
зелените и паркови площи. Реновиран е фонтана на кръстовището на ул. Търговска и
ул. Отон Иванов.
•
Четвърти етап – ул. Екзарх Йосиф, ул. Хан Крум, ул. Цар Самуил, ул.
Константин Величков и ул. Генерал Гурко. Пространството между тях е оформено като
площад Константин Величков. Поставени са нови декоративни плочки на пешеходните
зони по ул. Цар Самуил, пл. Константин Величков, зоната около театъра и пред
общинския съвет. Извършен е цялостен ремонт на фонтаните пред театъра и на
кръстовището на ул. 2-ри Януари и ул. Константин Величков.

Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”
Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска
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•
Пети етап определя нова визия на територията, заобиколена от ул. Константин
Величков, ул. Генерал Гурко, ул. 2-ри Януари, ул. Градски пазар и продължението на
ул. Асен Златаров. Оформят се две пешеходни зони – около площад Васил Левски и
около хотел Елбрус.
Шести етап включва цялостна ревитализация на парковата зона между ул.
•
Димитър Казаков – Нерон, ул. Хан Крум и площад Съединение.
•
Седми етап обхваща градинката пред старата баня, между улиците Градски
пазар и Генерал Гурко. Облагородени са зелените зони, подобрена е пешеходната
мрежа и са благоустроени водните площи и детската площадка.
С този проект е подобрена физическата и жизнената среда на централната градска част
в град Пазарджик, осигурена е устойчива и екологична градска среда с по-високо
качество за живот и работа. Осигурени са необходимите условия за рекреация, срещи и
провеждане на различни обществено-културни мероприятия. Улеснен е достъпът на
хора с увреждания до централната градска част и административните обекти чрез
поставяне на специални рампи и подходи.
Община Пазарджик е разработила проект „Културно-туристически център „Селищна
могила Юнаците”65, който очаква решение зафинансиране от \министерство на
регионалното развитие и благоустройството. Проектът предвижа подходящото
експониране на древното селища, така че да може да бъде достъпно за туристи. Идеята
е да бъде създадена аудио-визуална историческа панорама край селото, чрез която да
бъдат представени ежедневието, обичаите, религията и творческите постижения на
праотците ни. Проектът визира и изграждане на подходяща инфраструктура около
самия обект. В този параграф се предвижда оформянето на паркинги, на подходящи
ограждения и подобряването на пътната мрежа до могилата. В близост с уникалния
археологически обект ще се оформи и културно-информационен център, който да
обслужва туристите.
С превръщането на праисторическата селищна могила в Юнаците в туристически
културен център ще допринесе за популяризирането на този обект и посещаването му
не само от българи, но и от туристи от чужбина. Ще се повиши
конкурентоспособността на Община Пазарджик, като се даде възможност за
обогатяване на обектите на културния туризъм.
От 2008 г. е започнало обновяването на парк Остров Свобода, по инициатива на
общинската администрация. Плановете са заложени в Специализирана Районна
Устройствена Схема за Архитектурно-ландшафтно Оформление на парка66, съобразена
изцяло с прогнозите на ОУП град Пазарджик, приет 2006 г. Централните алеи са
озеленени и зацветени, с ремонтирана поливна система. Ремонтирани са и са пуснати в
експлоатация и всички шадравана в парковото пространство - централният шадраван,
този при алеята, водеща към паметника на Алеко Константинов. На територията на
острова са подменени осветителните тела и е изградено художествено осветление. В
парковата територия е разположен Колодрумът, чието обновяване е завършено на два
етапа. Възстановяван е и съществувалия преди много години в парка зоокът.
Поставени са много нови пейки и детски площадки. На входа на парк Остров Свобода
изградени два открити паркинга
С цялостната реконструкция и модернизиране на парк Остров Свобода е създаден един
модерен и съвременен комплекс, който осигурява възможности за краткотраен отдих,
спорт и развлечения на жителите и гостите на град Пазарджик.

65

Оперативна програма « Регионално развитие», Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.1:
„Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”.
66
Община Пазарджик
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Общинската администрация на град Пазарджик кандидатства с различни проекти по
МЯРКА 01 „Подобряване на градската среда” на проект „Красива България”67.
Последният, чийто ремот тече и в момента е „Ремонта на южната фасада на
Драматичен куклен театър Константин Величков“. В него се предвижда да бъде
сменена централната фасада на театъра с идентична на източната, ремонтирана през
2005 година, отново по проект „Красива България“. Други обекти реновирани по този
проект са училище Иван Батаклиев, читалище Братя Консулови, общежитието на
Българо-германски център за професиаонално обучение, детска градина Калина
Малина, училище Георги Бенковски, сградата на ЕСГРАОН, концертната зала
"Маестро Георги Атанасов" и
Регионалният исторически музей. Проектът за
изграждане на Младежки дом в град Пазарджик очаква своето финансиране по Проект
„Красива България”.
Община Пазарджик има най-добре развитата система на социланите услуги на
национално ниво68. Изготвени и изпълнени са множество проекти за достъп до
социални услуги:
•
Проект ”Грижа за човека” - проект за предоставяне на социални услуги в
семейна среда на територията на Община Пазарджик. Договор за безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
BG051PO001-5.2.07-0135-C-0001 Обща стойност на проекта - 199 908, 86 лева,
средствата са от Европейски социален фонд. Цел на проекта е подобряване качеството
на живот и преодоляване на социалната изолация, намаляване риска от зависимост от
институционален тип грижа на лица с трайни увреждания и самотноживеещи лица,
като се разшири обемът, многообразието и целенасочеността на социалните услуги,
предоставяни в община Пазарджик. Подобряване качеството на живот на семейства, в
които има деца с трайни увреждания.
•
Проект Дневен център за деца - Договор за безвъзмездна финансова помощ
BG051PO001-5.2.06-0111-С-0001, на обща стойност: 194850, 64 лв. Общата цел на
проект ”Дневен център за деца” е осигуряване закрила и подкрепа на деца в социален
риск на възраст от 8-14 години от гр. Пазарджик и с. Алеко Константиново чрез
предоставяне на дневна грижа, включваща и предоставянето на питателна и
здравословна храна три пъти дневно. Осигуряване на условия за равен достъп на всяко
дете до цялостната мрежа от здравни, социални и образователни услуги и придобиване
на умения за самостоятелен живот.
•
Изграждане на три центъра от семеен тип и едно защитено жилище в община
Пазарджик. Общата цел на проекта: да се осигури подходяща и ефективна социална
инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи
услуги в общността, които да заменят институционалната грижа
•
Изграждането на първото селище за възрастни хора по европейски модел (по
програма ФАР на ЕС);
•
Изграждането на първото Селище за роми (по програма ФАР на ЕС);
С реализацията на тези проекти се подпомага устойчивото социално развитие
на Община Пазарджик като основна община от агломерационния ареал около
Пазарджик. Постигнато чрез осигуряване на подходяща и рентабилна социална
инфраструктура, а оттам и чрез осигуряване на по-добър достъп до социалните услуги,
по-добро качество на живот в района, интеграция на социално занемарените групи,
преодоляване на социалното изключване.

67
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Красива България - Проект на Министерство на труда и социалната политика
По дани на Община Пазарджик
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Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България

Таблица. Изготвени проекти от дирекция „Европейски фондове и програми” 2006 - 30.08.2012 г.69
№ Наименование
на Донор
Стойност Статус
проекта
на
на
проекта в проекта
лева
„Изготвяне
на
работни
Оперативна
програма
692420,00
МОСВ
1
проекти за В и К мрежи и „Околна среда 2007 - 2013”,
ОДОБРЕ
ПСОВ за село Пищигово и Приоритетна ос 1, Техническа
Н!
село Черногорово, община помощ за подготовка на
Пазарджик”
инвестиционни проекти
програма 1103340,0 МОСВ
2 “Техническа помощ за Оперативна
подготовка на интегриран „Околна среда 2007 - 2013”, 0
ОДОБРЕ
инвестиционен проект във Приоритетна ос 1, Техническа
Н!
водния сектор на с. Ал. помощ за подготовка на
Константиново
и
с. инвестиционни проекти
Главиница,
община
Пазарджик”
на Оперативна
програма 442400,00 МОСВ
3 Подготовка
инвестиционен проект за „Околна среда 2007 - 2013”,
ОДОБРЕ
финансиране по ОПОС Приоритетна ос 1, Техническа
Н!
“Доизграждане,
помощ за подготовка на
реконструкция
и инвестиционни проекти
рехабилитация
на
водопроводна
и
канализационна мрежа и
изграждане на ПСОВ за
селата
Огняново
и
Хаджиево”
проект Оперативна
програма 795786,80 МОСВ
4 Инвестиционен
“Изграждане
на „Околна среда 2007 - 2013”,
ОДОБРЕ
канализации и ПСОВ и Приоритетна ос 1, Техническа
Н!
подмяна на водопровода в помощ за подготовка на
с.Дебращица”
инвестиционни проекти
проект Оперативна
програма 940510,80 МОСВ
5 Инвестиционен
“Изграждане
на „Околна среда 2007 - 2013”,
ОДОБРЕ
канализации и ПСОВ и Приоритетна ос 1, Техническа
Н!
подмяна на водопровода в помощ за подготовка на
с.Паталеница “
инвестиционни проекти
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Инвестиционен
проект
“Изграждане
на
канализации и ПСОВ и
подмяна на водопровода в
с.Црънча”
на
7 “Канализация
с.Добровница – Главен
колектор І”
на
8 “Канализация
с.Мирянци – Главна битова
канализация І етап и
реконструкция на част от
водопроводната мрежа”
на
9 “Канализация
с.Величково – ІІ етап –
подмяна на водопровод”
на
10 “Канализация
с.Синитево – Главен битов
колектор І етап”
11 Ремонт на дом за стари
хора „Г. Кръстевич”

Оперативна
програма 766598,40
„Околна среда 2007 - 2013”,
Приоритетна ос 1, Техническа
помощ за подготовка на
инвестиционни проекти
ПУДООС към МОСВ
919747

на
12 „Повишаване
качеството на образование
в гр. Пазарджик чрез
осигуряване на съвременна
образователна среда в пет
училища”

Оперативна
програма
„Регионално развитие 20072013” Приоритетна ос 1:
„Устойчиво и интегрирано
градско развитие” Oперация
1.1:
„Социална
инфраструктура” Компонент
1:
Образователна
инфраструктура
Оперативна
програма
„Регионално развитие 20072013”Приоритетна
ос
1:
„Устойчиво и интегрирано
градско развитие” Oперация
1.1:
„Социална
инфраструктура” Компонент
2: Социална инфраструктура
Оперативна
програма
„Регионално развитие 2007ос
4:
2013”Приоритетна

6

13 Подкрепа за осигуряване
на
подходяща
и
рентабилна
социална
инфраструктура,
допринасяща за развитие в
Община Пазарджик
14 „Пазарджик – устойчиво
развиваща се община”

ПУДООС към МОСВ

200591,00

ПУДООС към МОСВ

500000,00

ПУДООС към МОСВ

284005,21

Социално
фонд

инвестиционен 390181,44

5535383,4
2

МОСВ
ОДОБРЕ
Н!
МОСВ
ОДОБРЕ
Н!
МОСВ
ОДОБРЕ
Н!
МОСВ
ОДОБРЕ
Н!
МОСВ
ОДОБРЕ
Н!
СИФ
ОДОБРЕ
Н!
МРРБ
ОДОБРЕ
Н!

975516,08

МРРБ
ОДОБРЕ
Н!

263040

МРРБ
ОДОБРЕ
Н!
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„Местно
развитие
и
сътрудничество”, Операция
4.2:
„Между
регионално
сътрудничество”
на
читалище Проект „Красива България” 48202,00
15 Ремонт
„Братя Консулови”
2009
на
16 “Подобряване
административното
обслужване в Община
Пазарджик,
чрез
въвеждане на система за
електронно управление”
17 “Нова визия за централна
градска част и интегрирано
градско развитие, чрез
подобряване
на
физическата
среда
и
ревитализация на град
Пазарджик”

МДААР

Оперативна
програма
„Регионално развитие 2007ос
1:
2013”Приоритетна
„Устойчиво и интегрирано
градско развитие” Операция
1.4:
„Подобряване
на
физическата
среда
и
превенция на риска”
на Програма
ИСПА
Мярка
18 “Изграждане
канализация,
подмяна 2001/BG/16/P/PE/006.
водопровод, канална ПС и
тласкател в населено място
Ивайло,община Пазарджик
І и ІІ етап”
програма
19 “Подкрепа за осигуряване Оперативна
на
подходяща
и “Регионално развитие 2007рентабилна
културна 2013” Приоритетна ос 1:
инфраструктура,
„Устойчиво и интегрирано
допринасяща за развитие в градско развитие” Oперация
Община Пазарджик “
1.1:„Социална
инфраструктура” Компонент
3: Културна инфраструктура
на Оперативна
програма
20 “Подобряване
достъпността в Община “Регионално развитие 2007Пазарджик
чрез 2013”
рехабилитация
на Приоритетна
ос
2:
общински път ІV-37064-ІІ- “Регионална
и
местна
37 Главиница – Алеко достъпност” Операция 2.1.:
Константиново – Црънча”
“Регионална и местна пътна
структура”

758100,00

ОДОБРЕ
Н!
МДААР
ОДОБРЕ
Н!

9569902,3
6

МРРБ
ОДОБРЕ
Н!

4361293,5
8

МОСВ
ОДОБРЕ
Н!

4224140,0
0

МРРБ
ОДОБРЕ
Н!
не
финансир
ан

2997946,8
6

МРРБ
ОДОБРЕ
Н!
не
финансир
ан
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между
21 “Партньорството
администрацията
и
гражданите в Община
Пазарджик – гарант за
противодействие
на
корупцията”
22 „Администрацията
Община
Пазарджик
партньор на бизнеса”

на
–

на
23 “Подобряване
административното
обслужване в Община
Пазарджик,
чрез
въвеждане на система за
електронно управление”
24 “Строителство
/реконструкция/
и
модернизация
на
канализационни
и
водоснабдителни мрежи и
съоръжения в централна
градска
част
на
гр.Пазарджик”
25 Културно-туристически
център „Селищна могила
Юнаците”
26 “Изграждане на зала за
спорт и рехабилитация на
деца
и
възрастни
с
физически и умствени
увреждания”
27 Дом за медико-социални
грижи гр. Пазарджик
дом
гр.
28 Младежки

Оперативна
програма
“Административен
капацитет”
Приоритетна ос 1: “Добро
управление” Приоритет: 1.2.
“Прозрачна
и
почтена
държавна администрация”
Оперативна
програма
“Административен
капацитет”
Приоритетна ос 1: “Добро
управление” Приоритет: 1.2.
“Прозрачна
и
почтена
държавна администрация”
Оперативна
програма
„Административен
капацитет”, Приоритетна ос
ІІІ
„Качеств.
Административно обслужване
и развитие на електронно
управление”
Оперативна
програма
"Околна среда 2007-2013 г.”,
Приоритетна
ос
1
“Подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни
и
отпадъчни
води
в
агломерации с над 10 000
е.ж.”
Оперативна
програма
„Регионално развитие 20072013” Приоритетна ос 3:
„Устойчиво
развитие
на
туризма”
Финансов
механизъм
на
Европейското икономическо
пространство
Приоритетна
област
3:
Здравеопазване и грижа за
децата
Проект „Красива България”
2009
Проект “Красива България”

739537

МФ
Очакващ
разглежд
ане

711947,10

МФ
Очакващ
разглежд
ане

758100,00

МДААР
ОДОБРЕ
Н

4449432,0
0

МОСВ
Отказ за
реализаци
я
от
Община
Пазардж
ик

6135000,0
0

МРРБ
Очакващ
разглежд
ане

1937781,6
0

МФ
Очакващ
разглежд
ане

509872,00

Неодобре
н
Очакващ

199836,55
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Пазарджик

2010

29 „Специализиран комплекс МТСП
за обитаване от възрастни
хора, кв.50, с. Главиница,
Община Пазарджик – ІІ
етап”
на
с. ПУДООС към МОСВ
30 „Канализация
Добровница – ІІ етап”
на
с.
31 „Канализация
Синитево – Главен битов
колектор І – БФОВ (о.т 1 –
о.т 55)”
32 ”С любов и грижа към
хората в неравностойно
положение”
34 „Грижа за човека”
35 "Дневен център за деца"
на
36 Подобряване
управлението
на
човешките
ресурси
в
сферата на образованието
на Община Пазарджик.
и
37 Информационно
организационно
осигуряване на процесите
по планиране и изпълнение
на политики за местно
социално-икономическо
развитие
в
Община
Пазарджик.
38 Транснационално
сътрудничество
за
развитие
на
модерни
местни политики и добро
управление в Община
Пазарджик и Търнавски

691867,31

4851220,6
8

ПУДООС към МОСВ

901183,21

Оперативна
програма
на
човешките
“Развитие
ресурси”
Оперативна
програма
на
човешките
“Развитие
ресурси”
Оперативна
програма
“Развитие
на
човешките
ресурси”
Оперативна
програма
„Административен
капацитет”, Приоритетна ос ІІ
„Управление на човешките
ресурси”
Оперативна
програма
„Административен
капацитет”, Приоритетна ос І
„Добро управление”

79236,00

разглежд
ане
Очакващ
разглежд
ане

Очакващ
разглежд
ане
Очакващ
разглежд
ане

ОДОБРЕ
Н!
184464,00
ОДОБРЕ
Н!
194851,00

271300,00

ОДОБРЕ
Н!
Очакващ
разглежд
ане

296278,00

Очакващ
разглежд
ане

Оперативна
програма 362272,32
„Административен
капацитет”, Приоритетна ос І
„Добро управление”

Очакващ
разглежд
ане
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регион чрез трансфер на
опит и успешни практики.
интегрирано
39 Устойчиво
развитие
на
град
Пазарджик - изработване
на интегриран план за
градско възстановяване и
развитие.
40 Укрепване на речното
корито на река телки Дере
и предотвратяване на риска
от
наводнения
в
с.
Гелеменово.
41 Разширение на ПСОВ за
отстраняване на биогенни
елементи за азот и фосфор,
рехабилитация
и
разширение на В и К
мрежа на гр. Пазарджик.
42 "Регионален фестивал на
изкуствата - Пазарджик"

43

44

45

46

Оперативна
програма 498000,00
„Регионално развитие 20072013”Приоритетна
ос
1:
„Устойчиво и интегрирано
градско развитие”
Оперативна
програма
„Регионално развитие 20072013”Приоритетна
ос
1:
„Устойчиво и интегрирано
градско развитие”
Оперативна
програма
„Околна среда 2007 - 2013”

1015327,0
0

49822725,
34

Оперативна
програма 416337,01
„Регионално развитие 2007ос
1:
2013”Приоритетна
„Устойчиво и интегрирано
градско развитие”
"Изграждане
и Оперативна
програма 390858,12
функциониране
на "Техническа помощ"
областен информационен
център
на
община
Пазарджик"
"Изграждане
на
три Оперативна
програма 2436425,0
центъра от семеен тип и „Регионално развитие 2007- 0
едно защитено жилище в 2013”Приоритетна
ос
1:
община Пазарджик"
„Устойчиво и интегрирано
градско развитие”
Ремонт южна фасада на Проект „Красива България”
198734,00
Драматичен куклен театър
„Константин Величков"
"Укрепване на речното Оперативна
програма 1002094,4
корито на река Телки Дере „Регионално развитие 2007- 2
и предотвратяване на риска 2013”
от
наводнения
в
с.
Гелеменово"

ОДОБРЕ
Н!

ОДОБРЕ
Н!

ОДОБРЕ
Н!

ОДОБРЕ
Н!

ОДОБРЕ
Н!

ОДОБРЕ
Н!

ОДОБРЕ
Н!

ОДОБРЕ
Н!
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47 „Пазарджик –Септември –
Лесичово - архитектурно,
културно
исторически
кръстопът на Централна
България”
на
48 "Оптимизиране
организационната
структура и работните
процеси
в
община
Пазарджик
посредством
прилагане
на
Единна
методология
за
функционален анализ в
държавната
администрация"
Общо

Оперативна
програма 448570
„Регионално развитие 20072013”

Очакващ
разглежд
ане

Оперативна
програма 195194,62
„Административен
капацитет”

Очакващ
разглежд
ане

115 467
549,23 лв

Източник: Община Пазарджик
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Съкращения на използвани наименования в таблица на инвентаризация на проекти в
община Пазарждик
№в
Зона
таблицата
1.
Устрем
2.
Чиксалън
3.
Вароша
4.
Гарата
5.
Изток
6.
Казармата
7.
Младост
8.
Ставропол
9.
Ябълките
10.
Запад
11.
К-с МарицаБолницата
12.
Новата махала
13.
Петковски
квартал
14.
ПЗ Запад
15.
Поликлиниката
16.
Полицейското
училище
17.
Център
18.
Махалата
19.
Широк център
– Запад
20.
Широк център
– Юг
21.
Широк център
- Североизток
22.
ПЗ Изток
23.
Парк
„Стадиона”
24.
Парк
„Острова”
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25.
26.

Промишлена
зона
ПЗ Югоизток
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Инвентаризация на изпълнените проекти/проекти в процес на изпълнение в последните 5 години с въздействие върху зоните на
Пазарджик
Наименование на
проекта

Зони за въздействие

Бенефициент

Период
на
изпълнен
ие

Финансиране

Стойно
ст - лв

Пояснение

1 2 3 4 5 67 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7

Ремонт на дом за стари
хора „Г. Кръстевич”
ул. Болнична №19
Община Пазарджик
„Повишаване на
качеството на
образование в гр.
Пазарджик чрез
осигуряване на
съвременна
образователна среда в
пет училища”



СИФ

2009-2011 ОПРР

390181

3 933 ОУ “Св. Климент
103 Охридски”, СОУ
“Георги Бенковски”,
Езикова гимназия “Б.
Брехт”, Гимназия
“Ив. С. Аксаков” и МГ
“К. Величков”.
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Наименование на
проекта

Зони за въздействие

Бенефициент

Период
на
изпълнен
ие

Финансиране

Стойно
ст - лв

Пояснение

1 2 3 4 5 67 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7

Община Пазарджик

„Пазарджик –
устойчиво развиваща се
община”
Община Пазарджик

2009 2010

ОПРР

193 228Да се ускорят
процесите на
децентрализация на
община Пазарджик
чрез изучаване, анализ
и прилагане на
успешни европейски
модели в сферата на
устойчивото развитие
на икономически
центрове, насърчаване
на малките и средни
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Бенефициент
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Пояснение

1 2 3 4 5 67 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7

предприятия и
привличане на
инвестиции – с
партньори от община
Пезинок, Словакия.
Ремонт на читалище
„Братя Консулови”
Община Пазарджик
“Подобряване на
административното
обслужване в Община
Пазарджик чрез
въвеждане на система
за електронно
управление”
Община Пазарджик

2009

Проект „Красива
България”

2009

ОПАК

48 202Подменена дограма,
ремонтиран покрив,
обновяване на
помещенията
634 851Основни резултати:
доклад за
административна
готовност за
електронно
управление; методика
и рамка на
електронното
управление; помагала,
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Пояснение

1 2 3 4 5 67 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7

“Нова визия за
централна градска част
и интегрирано градско
развитие, чрез
подобряване на
физическата среда и
ревитализация на град
Пазарджик”



2009 2011

ОПРР

наръчници, софтуерни
модули и бази данни
за облекчаване на
достъпа на уязвими
групи до електр.
услуги; закупен
сървър и 30 компютри
за обществен достъп;
широка промоция на
проекта
9 569 Да се ревитализира
902 централната градска
част в град Пазарджик
като предпоставка за
интегрирано градско
развитие, осигуряващо
устойчива и
екологична градска
среда с по-високо
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Период
на
изпълнен
ие

Финансиране

Стойно
ст - лв

Пояснение

1 2 3 4 5 67 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
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Община Пазарджик

”С любов и грижа към
хората в неравностойно
положение”

качество за живот и
работа.

2008 2009

ОПРЧР

2010 2012

ОПРЧР

Община Пазарджик
„Грижа за човека”
Община Пазарджик

79 236Подкрепа в общността
за независим живот и
удовлетворяване на
специфичните
потребности на хора с
трайни увреждания и
самотноживеещи лица
184 464Подбор на ползватели
на услугите „социален
асистент” и „домашен
помощник”;
.
Договаряне
и
изготвяне
на
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"Дневен център за деца"
Община Пазарджик

2010 2012

ОПРЧР

индивидуални планове
за грижа; Договаряне
с
кандидатите
за
социален асистент и
домашен
помощник
Обучение
и
консултации
на
социалните асистенти
и
домашните
помощници.
194 851Осигуряване закрила и
подкрепа на деца в
социален риск от гр.
Пазарджик и с. Алеко
Константиново чрез
предоставяне на
дневна грижа.
Осигуряване на
условия за равен
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7

достъп до цялостната
мрежа от здравни,
социални и
образователни услуги.
2012-2013 ОПРР

"Устойчиво
интегрирано развитие
на град Пазарджик изработване на
интегриран план за
градско възстановяване
и развитие"
Община Пазарджик
"Изграждане и
функциониране на
областен
информационен център



2011 2014

ОП "Техническа
помощ"

498 000Определяне на
градските зони за
въздействие и
необходимите проекти
и мерки

390 858Информация и
консултации за
Структурните
фондове, НСРР,
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на община Пазарджик"
бул. „България” 2 (в
сградата на
Информационния
център на Община
Пазарджик”
Община Пазарджик
"Регионален фестивал
на изкуствата Пазарджик"
Община Пазарджик

обхвата на ОП,
механизмите на
функциониране,
изпълнението и
управлението на
финансирането
2011-2013 ОПРР

416 337Иновативен
интегриран културен
продукт, който ще
допринесе за
утвърждаване на
културната
идентичност на града,
ще отвори
алтернативни
пространства за
културни
взаимодействия и ще
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привлече туристи

"Изграждане на три
центъра от семеен тип и
едно защитено жилище
в община Пазарджик"
Адреси – ул. Дунав 46,
ул. Болнична 28, ул.
Марица 20
Община Пазарджик





2012 2014

ОПРР

2 436 Ефективна социална
425 инфраструктура,
допринасяща за
предоставяне на нов
вид резидентни и
съпътстващи услуги в
общността, които да
заменят
институционалната
грижа
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7

Ремонт южна фасада на
Драматично-куклен
театър „Константин
Величков"
Пл. Константин
Величков 1
Община Пазарджик
Повишаване на
професионалната
квалификация на
заетите лица в ДИ ТИ
АЙ - град Пазарджик гаранция за устойчива
заетост
бул. Генерал Гурко 22
„Ди Ти Ай” ООД





2012

Проект „Красива
България”

2009 2010

ОПРЧР

198 734Ремонт и
професионално
обучение

19 121Придобиване на
професионална
квалификация по
професията
"Електромонтьор"
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Подобряване условията
на труд на работното
место в "Кейбъл Груп"
ООД, чрез
оптимизиране на
безопастността при
работа
ул. Гаврил Кръстевич
28
„Кейбъл груп” ООД



2012 2013

ОПРЧР

113 401Подобряване на
условията на труда и
повишаване на
производителността
на заетите в „Кейбъл
груп” ООД при
спазване на нормите и
изискванията на
законодателството по
безопасност и здраве
при работа;
Адаптиране на
управленските
процеси в „Кейбъл
груп” ООД и
внедряване на
съвременна система за
безопасен труд.
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Период
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Пояснение

1 2 3 4 5 67 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7

Изграждане на
конкурентна бизнес
атмосфера, с грижа към
околната среда от
Кейбъл Груп ООД
ул. Гаврил Кръстевич
28
„Кейбъл груп” ООД

Осигуряване на
безопасен труд - фактор
за повишаване на
производителността на
труда във фирма "АТМ
- Спасов" ЕООД





2012 2013

ОПРЧР

2012 2013

ОПРЧР

104 760Кейбъл Груп” ООД е
да постигне устойчиво
развитие, по-голяма
гъвкавост,
конкурентност и
имидж, което ще
позволи да се подобри
въздействието върху
околната среда и ще
открие възможности
за подобряване на
пазарните дялове в
национален мащаб
60 599 Подобряване
условията на труд в
„АТМ – Спасов”
ЕООД при спазване на
законодателството;
Адаптиране на
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Ул. Цар Шишман 2
"АТМ - Спасов" ЕООД

ПГСА-гр. Пазарджик и
КСБ - за устойчиво
партньорство в
обучението на
строителните
специалисти
ул. Кочо Честименски
33
Професионална
гимназия по



2009 2010

ОПРЧР

41 473

управленските
процеси за
изграждането на
съвременна система от
трудови стандарти;
Повишаване на
производителността
на заетите в
дружеството
Подобряване
качеството на
практическото
обучение в ПГСА;
Създаване на
устойчиво
партньорство с
Камара на строителите
в България и
строителни фирми;
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строителство и
архитектура Пазарджик
„Практики при реални
производствени
условия – ученици с
висока професионална
квалификация”
ул. "Царица Йоанна" 4
Професионална
гимназия по селско
стопанство "Царица
Йоанна" - Пазарджик

Улесняване на
прехода от училище
към работното място.


2009 2010

ОПРЧР

56 088

Да се повиши
качеството на
професионалната
подготовка; Да се
придобият знания и
умения за работа при
реални работни
условия; Да се
задълбочат връзките
между училището и
производството; Да се
подобрят
възможностите за
професионална
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реализация.

"Постепенна
десегрегация на
обособените училища
за ромски деца в
Пазарджик"
Ул. Бузлуджа 22
Фондация за
мултиетническо
сътрудничество
"Напредък"

2008


ОПРЧР

73 763

Равен достъп за децата
от ромски произход до
интегрираните
приемни училища
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"Изкуството - мост към
социализацията и
интеграцията на деца в
неравностойно
положение"
ул. Веслец 26
Средно
общообразователно
училище " Димитър
Гачев"

2008 2010

ОПРЧР

9 568
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Клубове на бъдещото
ул. Екзарх Йосиф 15
Основно училище
„Проф. Иван
Батаклиев”
Работилница за
възможности
ул. "Сан Стефано" 1
Гимназия "Иван
Сергеевич Аксаков"





2009-2012 ОПРЧР

2009 2010

ОПРЧР

259 854 Клубове по интереси
за развиване на
заложбите
233 491 Прилагане на
иновативни подходи
за обучение и
комуникация, водещи
до подобряване на
качеството на
обучителния процес и
повишаване на
интереса на
учениците.
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Наименование на
проекта

Зони за въздействие

Бенефициент

Период
на
изпълнен
ие

Финансиране

Стойно
ст - лв

Пояснение

1 2 3 4 5 67 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7

Стъпка по стъпка към
изграждане на социални
умения в младите хора
ул. Гурко 2
Сдружение "Заедно в
Европа"
Грижа в семейна среда
за хора с увреждания и
самотноживеещи хора в
кв. "Изток"
ул. Бузлуджа 9
Сдружение Бъдеще





2009 2010

ОПРЧР

62 144

Обучения за
придобиване на
социални умения и
насърчаване на
творческите заложби

2009 2010

ОПРЧР

63 663

Подкрепа за хора със
сериозни трайни
увреждания, които не
могат да се обслужват
сами и самотни
възрастни хора от
различни етноси в кв.
Изток - намаляване
на риска от
постъпването им в
специализирана
институция чрез
услугите социален
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Период
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Стойно
ст - лв
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1 2 3 4 5 67 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7

асистент и домашен
помощник

Равни възможности достоен живот
бул. Ал. Стамболийски
8
Фондация "Фонд за
превенция на
престъпността Инициативи и
гражданска активност"



2008 2009

ОПРЧР

47 413

Целта е да се подобри
обслужването на
самотни възрастни
хора и да се
активизира участието
им в обществения
живот с помощта на
услугите "Домашен
помощник" и
"Социален асистент"
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1 2 3 4 5 67 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7

Живот в общността
ул. Д-р Лонг 12
Сдружение
"Човеколюбие"
Подобряване на
информираността на
СГО относно
дейностите, които се
извършват по Закона за
водите
ул.”Иванчо Пенов”
Сдружение
„Гражданска
инициатива и развитие Пазарджик”





2010 2012

ОПРЧР

2008 2009

ОПАК

178 869 Социално включване
чрез разкриване на
Защитено жилище за
хора с психични
проблеми
304 962 Повишаване на
публичността и
информираността
относно
административното
обслужване;
засилване на
гражданския контрол
и мониторинг за
превенция на
корупцията и
повишаване на
отчетността в
администрацията;
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Финансиране

Стойно
ст - лв
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1 2 3 4 5 67 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7

повишаване на
общественото доверие
в българските
институции
Подобряване на
практиките и
повишаване на
капацитета за
международно
сътрудничество по дела
в българските съдилища
ул. „Хан Крум” 3
Окръжен съд Пазарджик



2012 2013

ОПАК

274 048 Да се повиши
капацитета на съдиите
от българските
съдилища за
международно
сътрудничество по
конкретни дела от
различен характер.
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Период
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Стойно
ст - лв

Пояснение

1 2 3 4 5 67 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7

Подкрепа за
осигуряване на
подходяща и ефективна
държавна
образователна
инфраструктура,
допринасяща за
развитието на
устойчиви градски
ареали - ПГ по
механоелектротехника
(ПГМЕТ) – Пазарджик
бул. Цар Освободител
105
Министерство на
образованието,
младежта и науката



2010 2012

ОПРР

2 001
512
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Период
на
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ие

Финансиране

Стойно
ст - лв

Пояснение

1 2 3 4 5 67 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7

"Разработване и
изпитване на
качествено нови
противомаститни
лекарствени продукти
от природни вещества,
приложими във
ветеринарната
мидицина"
ул."Цар Самуил" 10
"МАСТЪРХЕРБ" ЕООД
Внедряване на Система
за Управление на
Качеството съгласно
изискванията на
Стандарт ISO 9001:2000
в “ХЕБЪРСТРОЙ” ООД
ул. "Генерал Гурко" №2



2009 2011

Оперативна програма 181 939
"Развитие на
конкурентоспособнос
тта на българската
икономика"

2009 2010

Оперативна програма 97 984
"Развитие на
конкурентоспособнос
тта на българската
икономика"

Развие на
конкурентоспособно
иновативно
предприятие „Мастърхерб” ЕООД,
чрез разработване на
качествено нови
противомаститни
лекарствени продукти,
алтернатива на
антибиотичните
лекарства.
Внедряване стандарт
ISO 9001:2008;
доставка на
оборудване
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проекта
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Период
на
изпълнен
ие

Финансиране

Стойно
ст - лв

Пояснение

1 2 3 4 5 67 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7

"ХЕБЪРСТРОЙ" ООД

Повишаване
конкурентноспособност
та на „Био Фреш” ООД
чрез покриване
изискванията на
стандарт ISO 9001:2000
Адрес на бенефициента
– Пловдив,
ул."Полковник Сава
Муткуров" №36
Биофреш ООД

2009 2010

Оперативна програма 31 000
"Развитие на
конкурентоспособнос
тта на българската
икономика"
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Зони за въздействие

Период
на
изпълнен
ие

Бенефициент

Финансиране

Стойно
ст - лв

Пояснение

1 2 3 4 5 67 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7

"Автоматизиране и
разширяване на
производството на
врати и каси "
Адрес на бенефициента
- София ул."Модест
Мусоргски" № 11
ИНТЕКСТ ООД
Повишаване на
производствения
капацитет в “Елхим
Искра” АД
ул. "Искра" № 9
Елхим Искра АД

2009 2011

 2009 2010

Оперативна програма 872 387 Доставка на машини,
"Развитие на
обучение на
конкурентоспособнос
служители
тта на българската
икономика"

Оперативна програма 729 720
"Развитие на
конкурентоспособнос
тта на българската
икономика"

Оптимизиране на
производствените
процеси, създаване на
условия за развитие на
производителността и
увеличаване на
конкурентоспособност
та на „ЕЛХИМ
ИСКРА” като голямо
предприятие с
потенциал за
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проекта

Зони за въздействие

Период
на
изпълнен
ие

Бенефициент

Финансиране

Стойно
ст - лв

Пояснение

1 2 3 4 5 67 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7

производство на
продукти,
конкурентоспособни
на европейския пазар
Сертифициране на
"Екобулхарт" - качество
и конкурентоспосбност
бул."България" № 57
"ЕКОБУЛХАРТ" ЕООД
Повишаване на
конкурентноспособност
та чрез въвеждане на
модерно
високотехнологично
оборудване
ул."Димчо Дебелянов"
58
"РАИС" ООД



2011 2012



2011 2013

Оперативна програма 24 945
"Развитие на
конкурентоспособнос
тта на българската
икономика"
Оперативна програма 2
"Развитие на
031 687
конкурентоспособнос
тта на българската
икономика"
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Стойно
ст - лв

Пояснение

1 2 3 4 5 67 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7

Технологична
модернизация - пътят
към разширяване
обхвата на цифровото
предлагане на
"ТЕЛЕКАБЕЛ" АД
ул. Сан Стефано 17
"ТЕЛЕКАБЕЛ" АД
Изграждане на
конкурентна бизнес
атмосфера, с грижа към
околната среда
ул. Гаврил Кръстевич
28
"Кейбъл Груп" ООД





2011 2013

Оперативна програма 1 889
"Развитие на
360
конкурентоспособнос
тта на българската
икономика"

2012 2013

Оперативна програма 104 760
"Развитие на
конкурентоспособнос
тта на българската
икономика"

Общата цел на
‘Кейбъл Груп” ООД е
да постигне устойчиво
развитие, по-голяма
гъвкавост,
конкурентност и
имидж, което ще
позволи да се подобри
въздействието върху
околната среда и ще
открие възможности
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Бенефициент

Период
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ст - лв

Пояснение

1 2 3 4 5 67 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7

за подобряване на
пазарните дялове в
национален мащаб

Въвеждане на ново
технологично
оборудване в
производствения
процес на „АТМ“ ООД
ул Петър Бонев 152
"АТМ" ООД

2012 2013

Оперативна програма 346 042
"Развитие на
конкурентоспособнос
тта на българската
икономика"

Повишаване на
конкурентоспособност
та на производството
на „АТМ” ООД, чрез
разширяване и
усъвършенстване на
възможността за
прецизна механична
обработка на детайли
и възли, основа на
произвежданите от
клиентите машини.
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1 2 3 4 5 67 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7

Нова технологична
модернизация за
Телекабел АД
ул. Сан Стефано 17
Телекабел АД



2012 2013

Оперативна програма 1 220
"Развитие на
450
конкурентоспособнос
тта на българската
икономика"

Основна цел на
настоящото проектно
предложение е да
повиши
конкурентноспособно
стта и предпостави
устойчивото развитие
на «Телекабел» АД,
чрез подкрепа за
технологична
модернизация на
производството в
компанията и
качествено
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1 2 3 4 5 67 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7

подобряване на
предлаганите услуги.

„Осигуряване на достъп
на хора с увреждания в
сградата на РИМ –
Пазарджик и ХГ
„Станислав Доспевски“
Пл. Константин
Величков
Регионален
исторически музей
Изследване на
тракийската култура в
Пазарджишкия регион
Пл. Константин
Величков



2010

Агенцията за хора с
увреждания



2010

БАН, частни
спонсори, бюджета
на музея

49 711Нова алуминиева
дограма на входната
врата с необходимите
улеснения за хора с
увреждания и
доставка и монтаж на
вертикална платформа

333

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България

Наименование на
проекта

Зони за въздействие

Бенефициент

Период
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1 2 3 4 5 67 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7

Регионален
исторически музей

"Eвропейски поглед
към нови възможности"
Свобода 5
Сдружение „Фокус –
Европейски център за
развитие”

2010

Програма «Младежта
в действиe» Дейност
3 - Младежта на
света

Подготвително
посещение с цел
стимулиране на
междукултурното
европейско
сътрудничество,
опознаване и
сближаване, създаване
на партньорски
взаимоотношения и
разработване на идеи
за последващи
проекти по програма
„Младежта в
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1 2 3 4 5 67 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7

действие” с нови
партниращи
организации.

№

1

Проекти на Община Пазарджик в процес на разглеждане и оценка
Наименование на проекта
Градска зона,
Финансиране
върху която
ще се
въздейства
“Партньорството между администрацията и
гражданите в Община Пазарджик – гарант за
противодействие на корупцията”

Целия град

Оперативна програма “Административен
капацитет”

Прогнозна
стойност
на
проекта лева
739 537
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2

„Администрацията на Община Пазарджик –
партньор на бизнеса”

4

“Изграждане на зала за спорт и рехабилитация на
деца и възрастни с физически и умствени
увреждания”
Младежки дом гр. Пазарджик
ул. „Екзарх Йосиф" 6
Подобряване на управлението на човешките
ресурси в сферата на образованието на Община
Пазарджик.

5
10

Целия град

Оперативна програма “Административен
капацитет”
Финансов механизъм на Европейското
икономическо пространство

Център

711 947

1 937 781

Проект “Красива България” 2010

199 836

Оперативна програма „Административен
капацитет”

271 300

11

Информационно и организационно осигуряване на
процесите по планиране и изпълнение на политики
за местно социално-икономическо развитие в
Община Пазарджик.

Целия град

Оперативна програма „Административен
капацитет”

296 278

12

Транснационално сътрудничество за развитие на
модерни местни политики и добро управление в
Община Пазарджик и Търнавски регион чрез
транфер на опит и успешни практики

Целия град

Оперативна програма „Административен
капацитет”

362 272
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13

Пазарджик-Септември-Лесичово - архитектурно,
културно-исторически кръстопът на Централна
България

14

Оптимизиране на организационната структура и
работните процеси в община Пазарджик
посредством прилагане на Единна методология за
функционален анализ в държавната администрация

Целия град

Оперативна програма „Регионално
развитие”

448 570

Оперативна програма „Административен
капацитет”

195 194
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Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/036 „Устойчиво
интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие”

18. SWOT анализ
Силни страни
• Град
Пазарджик
е
център
на
агломерационен ареал;
• В близост до град Пазарджик преминава
Трансевропейски пътен коридор № 8;
• Благоприятно местоположение – в
близост до двата най-големи български
града;
• Традиции в производства с потенциал за
развитие и генериране на работни места и
иновации;
• Изключително добре развита мрежа на
социалните услуги, насочена към всички
нуждаещи се групи;
• Политики, насочени към интегрирането
на децата от малцинствените групи в
системата на образованието;
• Равномерно разпределени на територията
на града здравни заведения;
• Висока осигуреност с болнични легла в
сравнение със средното за страната;
• Наличие на политика в областта на
развитие
на
спортните
съоръжения.Сравнително
добро
разпределение на спортните обекти на
територията на града;
• Наличие на всички видове държавни
органи за създаване и поддържане на
сигурност, безопасност и спокойствие на
населението;
• Има ясно обособена и представителна
централна административно-обслужваща
част;
• От Праисторията до Най-ново време са
натрупани ценни обекти на културното
наследство
(тракийски,
османски,

Слаби страни
• Намаляващо и застаряващо население;
тясноспециализирана
• Затруднена
медицинска помощ поради липса на
специалисти;
• Липса на висше учебно заведение;
• Постоянни превишения на нормите на
общ прах и финни прахови частици в
зимните месеци, поради използването на
твърдо гориво за отопление;
• Действащите модели на опазване и
управление на културното наследство са
неефективни, което оказва негативно
отражения върху отличаващия облик на
градското пространство;
• Липса на мост над р. Марица, който да
отклонява потока от товари и пътници от
град Пловдив, през града в посока
градовете Пещера, Батак, Велинград,
Септември и Костенец;
• Лошо конструктивно състояние на
основния и най-натоварен автомобилен
мост над река Марица;
• Недоизграден
околовръстен
пътен
пръстен в гр. Пазарджик;
• Липса
на
активни
целенасочени
управленски дейности, свързани с
международен
маркетинг
на
дестинацията;
• Липса
на
ПУП
за
основната
производствена зона, което затруднява
инвестирането в нея;
• Неотговаряща
на
екологичните
изисквания водопроводна система;
• По статистически данни от последното
преброяване около 21% от жилищата са

Този документ е създаден в рамките на проект „Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на
интегриран план за градско възстановяване и развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма «Регионално развитие» 2007-2013 г, 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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български
Възрожденски,
и
новобългарски) и на три религии
(християнската, ислямската и юдейската) –
основа за развитие на културен туризъм;
• Развита и интензивно използвана мрежа
на автомобилен и железопътен транспорт;
• Чиста околна среда и изключително
плодородна почва (от I и II категория),
подходящи за развитие на биологично
земеделие и селски туризъм;
• Обособени индустриални зони със
свободни площ, изградена инфраструктура
и потенциал за развитие;
• Наличният жилищен фонд може да
задоволява
потребностите
на
перспективното население в рамките на
сегашните регулационни граници;
• По-голямата част от кварталите имат
добра инфраструктурна осигуреност и
обслужване;
• Добре развита мрежа на МОПТ;
• Добре развити мрежи на инженерната
инфраструктура, оразмерена така, че да
поеме бъдещо развитие на града;
• Газоснабдителната
мрежа
в
град
Пазарджик покрива цялата му територия;
• Наличие на територии за краткотраен
отдих в добро физическо състояние;
• Обновена и представителна централна
градска част, достъпна и за хора в
неравностойно положение;
• Наличие на ПСОВ с достатъчен
капацитет;
• В ход е проект по подобряване на
състоянието и разширяване на ВиК
мрежата;
• Политика на поетапна подмяна на
инженерно-техническите мрежи;
• В ход е проект за изграждането на
модерна автогара.
Възможности
• Развитие на наличните ресурси:

необитаеми;
• Липса на достатъчен брой паркоместа;
• Лошо физическо състояние на част от
спирките на МОПТ;
• Лошо
състояние
и
недоразвита
велоалейна мрежа;
• Остарели и амортизирани инженернотехнически съоръжения;
• Към момента липсва отговаряща на
съвременните изисквания автогара;
• Лошо физическо състояние на жп гара
Пазарджик;
• Недостатъчен брой общински жилища.

Заплахи
• Продължаваща глобална криза;
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- р. Марица като място за градски отдих;
- културно наследство – развитие на
културен и познавателен туризъм;
- възможност за създаване на културни
маршрути чрез включването/привличането
на околните общини (пример: на тема
Априлско въстание);
- възможност за развитие на биологично
земеделие и селски туризъм поради
плодородната почва (от I и II категория), и
чистата околна среда;
- за
подобряване
на
транспортната
инфраструктура (сухопътен – пътища и
ж.п. линии);
• Възможност за издигането на град
Пазарджик в регионален и национален
културен център;
• Използване
на
публично-частното
партньорство
като
инструмент
за
облагородяване на градската среда и
предоставяне на обществени услуги;
• Подобряване на управленския капацитет
за извършване на международен маркетинг
на дестинацията;
• Повишаване енергийната ефективност в
общината и за използване на на ВЕИ
(слънчева енергия);
• Разширение на газопреносната мрежа в
битовия сектор в град Пазарджик ще
намали замърсяването с фини прахови
частици на атмосферния въздух през
зимните месеци;
• Възможност за удължаване на живота на
наличния сграден фонд чрез превантивна
поддръжка и обновяване;
• Обособяване на вторични градски
центрове;
• Подобряване на качеството на МОПТ
(автопарк, спирки);
• Подобряване
на
качеството
и
поддръжката
на
инженерната
инфраструктура, както и довършване

• Трайна тенденция към миграция на
хората в трудоспособна възраст към поголемите градове или други държави;
• Увеличаване
на
дисбаланса
при
доходите на социалните групи;
• Финансова
неосигуреност
на
инвестиционните проекти;
• Зависимост от централното бюджетно
финансиране;
• Влошени екологични параметри през
зимния период, поради използване на
твърдо гориво за отопление от битови
абонати.
• Влошаване на качеството на обитаване
при необновяване и неподдържане на
жилищния фонд;
• Нарушава архитектурно естетическия
облик на градската среда поради
неконтролиране на намесите от страна на
собствениците върху многофамилните
жилищни сгради;
• Невъзможност
за
справяне
с
нерегламентираното
разширение
на
ромския квартал Махалата;
• Несправяне с интеграцията на ромското
малцинство, което би довело до
абсолютното изолиране на територията от
града, която обитават;
• Затихващи производствени дейности;
• Липса на инвестиционен интерес в
основната производствена зона поради
неясната градоустройствена ситуация там
(липса на ПУП);
• Загуба на архитектурната памет на
града.

340

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България

изграждането на околовръстния пътен
пръстен в гр. Пазарджик;
• Създаване на високотехнологично и
зелено призводство.
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19. Заключителни изводи
На базата на горепосочените данни, техният анализ и в съответствие с Насоките за
изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие, бяха дефинирани и
структурирани следните градски територии с неудовлетворително състояние, с
негативни тенденции в развитието и/или с нереализиран потенциал - структурни
единици (зони) по функционална характеристика и обхват както следва:
Зони със социален характер:
 С1 - ж.к.. Младост, Широк център североизток, кв. Ябълките, Петковски
квартал, кв. Изток, кв. Махалата и кв. Марица-Болницата. Тази зона обхваща
площ от 305,14 ха и включва население от 36 947 души.
 С2 - кв. Новата махала, кв. Запад, кв. Поликлиниката, Широк център запад, кв.
Чиксалън, ж.к. Устрем, кв. Ставропол и кв. Полицейското училище. Тази зона
обхваща площ от 256,96 ха и включва население от 24 956 души.
 С3 - кв. Гарата. Тази зона обхваща площ от 12 ха и включва население от 280
души.
Основните проблеми за решване на всяка зона с ИПГВР са изведени както следва:
За зона С1 основни проблеми и конфликти в средата са свързани с:
 Недостатъчно добро състояние на техническата инфраструктура, различно в
отделните части на територията;
 Неизградени, неблагоустроени, необзаведени или в лошо състояние елементи на
градската жизнена среда;
 Недостатъчно развити елементи на МОПТ;
 Среда с нарушени екологични параметри;
 Висок процент етнически и малцинствени групи;
 Ниска степен на енергийна ефективност на сградния фонд;
 Сравнително високо ниво на престъпност и нарушения на обществения ред;
 Недобро състояние на сградния фонд, потребност от обновяване;
 Нисък стандарт на образование, голям брой ученици, които напускат
преждевременно училище.
 Недостатъчно добра обвързаност между отделните функционални пространства
(жилищни, природни и други територии)
За зона С2 основни проблеми и конфликти в средата са свързани с:
 Лошо състояние на съществуващите системи на техническата инфраструктура,
улични, тротоарни и алейни настилки;
 Недостатъчно развити елементи на МОПТ ;
 Ниска степен на енергийна ефективност на сградите;
 Преобладават жилищни сгради, построени преди повече от 20 години;
 Недостатъчно добра обвързаност между отделните функционални пространства
(жилищни, природни и други територии);
 Незадоволително състояние на контактните природни територии.
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За зона С3 основни проблеми и конфликти в средата са свързани с:
 Среда с нарушени екологични параметри (предимно шумови замърсявания);
 Наличие на остарял жилищен фонд;
 Недобро състояние на съществуващите системи на техническата
инфраструктура, улични, тротоарни и алейни настилки;
 Незадоволително състояние на обществените зелени пространства;
 Пространствена изолираност;
 Липса на канализационна мрежа;
 Недобро състояние на елементите на градската среда, липсващи и недостатъчни.
Зони с потенциал за икономическо развитие:
 Ик1 - Основна производствена зона. Тази зона обхваща площ от 326,22 ха.
 Ик2 - ПЗ Изток и ПЗ Югоизток. Тази зона обхваща площ от 123,20 ха.
 Ик3 - ПЗ Запад 2, ПЗ Запад и ДАП. Тази зона има сборна площ от 41,94 ха.
Основните проблеми за решване на всяка зона с ИПГВР са изведени както следва:
За зона ИК1 основни проблеми и конфликти в средата са свързани с:
 Наличие на техническа инфраструктура, нуждаеща се от обновяване,
рехабилитация или реконструкция;
 Незадоволително състояние на околната среда;
 Лошо състояние на елементи на градската жизнена среда;
 Незадоволително състояние на сградния фонд;
 Предприятия, неизползващи пълния си капацитет (сграден фонд, съоръжения);
 Ниска степен на енергийна ефективност на сградния фонд;
 Липса на добра обвързаност между отделните части на територията;
 Необходимост от преструктуриране на територията.
За зона ИК2 основни проблеми и конфликти в средата са свързани с:
 Незадоволително състояние на уличната мрежа висок клас;
 Техническа инфраструктура, нуждаеща се от рехабилитация и обновяване.
За зона ИК3 основни проблеми и конфликти в средата са свързани с:
 Неподдържан и остарял сграден фонд;
 Техническа инфраструктура, нуждаеща се от рехабилитация и обновяване;
 Незадоволително обслужване от МОПТ;
 Ниска степен на енергийна ефективност на сградния фонд.
Зона на публични функции с висока обществена значимост
 П1 - кв. Център (Централна градска част), кв. Вароша, кв. Казармата, кв. Моста
Марица. Тази зона обхваща площ от 122,83 ха и включва население от 6 457
души.
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 П2 - Парк Стадиона. Тази зона обхваща площ от 24,4 ха.
 П3 - Парк Остров Свобода. Тази зона обхваща площ от 30,36 ха.
Основните проблеми за решване на всяка зона с ИПГВР са изведени както следва:
За зона П1 основни проблеми и конфликти в средата са свързани с:
 Липсващи или лошо състояние, на места, на съществуващите системи на
техническата инфраструктура, улични, тротоарни и алейни настилки;
 Преобладават сградите, построени преди повече от 20 години;
 Незадоволително и лошо състояние на сгради, недвижими културни ценности;
 На места неизградени, неблагоустроени, необзаведени или в лошо състояние
елементи на градската жизнена среда;
 Необходимост от мерки за енергийна ефективност и разширяване капацитета на
административните сгради;
 Необходимост от по-цялостно обвързване и експониране на обществените,
културните и административни сгради и обекти;
 Необходимост от оптимизиране на пространствата за обществени дейности.
За зона П2 основни проблеми и конфликти в средата са свързани с:
 Липсващи или лошо състояние, на места, на съществуващите системи на
техническата инфраструктура, улични, тротоарни и алейни настилки;
 На места неизградени, неблагоустроени, необзаведени или в лошо състояние
елементи на градската жизнена среда;
 Недобра обвързаност с околните жилищни квартали.
За зона П3 основни проблеми и конфликти в средата са свързани с:
 Незадоволително състояние на инженерната инфраструктура;
 Необходимост от допълнително залесяване;
 Необходимост от облагородяване на части от зоната.
Посочените градски територии с неудовлетворително състояние, с негативни
тенденции в развитието и/или с нереализиран потенциал - структурни единици (зони)
са предложени за оценка и избор на зони за въздействие в рамките на етап 4
„Определяне на територии с определено основно функционално предназначение,
сходни характеристики и състояние на физическата среда, социална и етническа
структура на населението и характер и структура на основните фондове – зона/и за
въздействие на ИПГВР и тяхното съгласуване с представители на МРРБ” и предложени
на публично обсъждане на етап 3 „Провеждане на обществени обсъждания свързани с
утвърждаване на разработената визия, в т.ч. кръгли маси, фокус групи, анкетни
проучвания” в рамките на договора за възлагане на обществената поръчка.
При определяне на броя и обхвата на зоните за въздействие са съобразени с
инвестиционните възможности на община Пазарждик и капацитета за привличане на
средства от Структурните и Кохезионен фондове, в т.ч. привлечени средства (кредитен
ресурс) и собствени средства за финансиране.
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