ГРАД ПАЗАРДЖИК ДО 2020 г. И НА ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Проект „Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на
интегриран план за градско възстановяване и развитие”, договор за безвъзмездна
финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/036, финансиран по Оперативна програма
„Регионално развитие” 2007-2013 г.
Договор за възлагане на обществена поръчка
"Техническа помощ за разработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Пазарджик"
Изпълнител: ДЗЗД „Устойчиво развитие за Пазарджик“
Дата на провеждане: 14 септември 2012 година
http://ipgvr.bggis.com/pazardzhik

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.

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА
Основната цел на

Цели

Резултати

проекта е да се

Специфична цел 1: Да се определят зони за
въздействие, в рамките град Пазарджик, които са
насочени към трайно подобрение на икономическото,
материалното, социалното и екологичното положение
на градската зона и града като цяло;








повиши качеството на
живот и съответните
екологични условия,
включително
предотвратяване на
рискове, както и да се
подобри физическата
среда в град
Пазарджик и
прилежащия
агломерационен като
част от поширокообхватната

Специфична цел 2: Да се разработи Интегриран план
за градско възстановяване и развитие за съответните
зони, които да подпомогнат формирането на
дългосрочна визия за развитието на града,
посредством реализация на проекти и привличане и
координирано управление на разнородни инвестиции
подпомогнати от структурните фондове на ЕС;
Специфична цел 3: Да се постигне синергия между
действащи или в процес на актуализация
стратегически планови документи за интегрирано
устойчиво регионално и местно развитие, секторни
политики, програмни документи и устройствени схеми,
в рамките на определените зони за въздействие.









Изготвени Целеви и проблемен анализ;
Разработена визия за развитието на град Пазарджик;
Проведени обществени обсъждания;
Определени зони на въздействие;
Съгласувани зони на въздействие;
Идентифицирани проектни идеи, проекти и
възможности за публично-частни партньорства;
Идентифицирани заинтересовани страни, целеви
групи, потенциални инвеститори, партньори;
Извършени на екологични оценки и оценка за
съвместимост на ИПГВР;
Изготвен план-график за изпълнение и програма за
реализация на ИПГВР;
Изготвен бюджет на ИПГВР;
Изготвена система от индикатори за наблюдение и
оценка на ИПГВР;
Изработени/Актуализирани ПУП на определените
зони на въздействие;
Разработени пред-проектни проучвания за проекти,
включени в ИПГВР.

стратегия за
социално и
екологично
възстановяване.
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КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА
Разработването на
ИПГВР обхваща 14
основни етапа и

Етап 1. Изготвяне на Целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в социално икономически и екологичен
план, и по отношение на осигуреността на територията на град Пазарджик, с действащи устройствени
планове/схеми, съгласно т. 1.4.2.2 от Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове
за градско възстановяване и развитие

съответните
дейности, които са
взаимообвързани,
така, че да доведат

Етап 2. Разработване на визия за развитието на града до 2020 г., като визията представлява описание на
представата на общината за развитие на ключовите икономически и социални сектори в града, както и за
неговото пространствено развитие при възприет времеви хоризонт до 2020 г., чиято реализация ще бъде
подпомогната от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Визията обосновава избора на зони
за въздействие на база анализа на настоящата ситуация

до успешното
постигане на целите

Етап 3. Провеждане на обществени обсъждания свързани с утвърждаване на разработената визия, в т.ч. кръгли
маси, фокус групи, анкетни проучвания.

на проекта.
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

Времева рамка на
проекта
Начало: 23.06.2011 г.
Край: 22.12.2013 г.

Етап 5. Формулиране на Цели и стратегия на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие
Етап 6. Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за публично- частни партньорства на
територията на обособената/ите зона/и
Етап 7. Идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори, партньори и др.
които ще бъдат обхванати в процеса на изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие
Етап 8. Преценка за необходимостта от екологична оценка (ЕО) съгласно Закона за опазване на околната среда
(ЗООС) и оценка за съвместимост (ОС), съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и подзаконовите
нормативни актове и извършване на екологична оценка и оценка за съвместимост на Интегрирания план за
градско възстановяване и развитие, когато е преценено като необходимо от компетентния орган
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КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА
Разработването на
ИПГВР обхваща 14
основни етапа и
съответните
дейности, които са
взаимообвързани,
така, че да доведат
до успешното
постигане на целите
на проекта.

Времева рамка на
проекта
Начало: 23.06.2011 г.

Етап 9. Изготвяне на план-график за изпълнение и програма за реализация (бизнес план) на Интегрирания план
за градско възстановяване и развитие, включващ график за провеждане на отчуждителни процедури и
съгласувателни процедури, в съответствие с действащата нормативна уредба в страната
Етап 10. Изготвяне на бюджет на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, в съответствие с
подготвените и заложени в плана проектни предложение допринасящи за изпълнение на неговите цели и
приоритети
Етап 11. Изготвяне на индикатори за наблюдение и оценка на Интегрирания план за градско възстановяване и
развитие
Етап 12. Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) и проект за изменение (актуализация) на действащ
ПУП за зоните на въздействие, включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие
Етап 13. Преценка за необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ЕО) и оценка за
съвместимост (ОС), съгласно ЗООС и ЗБР и подзаконовите нормативни актове и извършване на оценка на
въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост на Подробните устройствени планове, когато е
преценено като необходимо от компетентния орган
Етап 14. Разработване на пред-проектни проучвания за проекти, включени в Интегрирания план за градско
възстановяване и развитие, идентифицирани в процеса на работа и имащи статут на „приоритетни” за
реализиране на плана, в рамките на разполагаемия бюджет по настоящия проект

Край: 22.12.2013 г.
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РАМКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Екип за изпълнение

От страна на Възложителя

на проекта от страна

Екип за управление

на Възложителя и

Ръководител на проекта - арх.Кръстьо Танков

Изпълнителя

Координатор на проекта - Ирена Стоянова
Специалист „Архитектура и
градоустройство” - арх.Атанас Васев
Юрист на проекта - Гергана Попова
Финансист на проекта - Минко Минков
Технически сътрудник на проекта - Вяра
Новакова

Основен екип на Изпълнителя
Основният екип на Изпълнителя включва
Ръководител на екип, 4 ключови експерти и 8
краткосрочни експерти
 Ръководитят на проекта – Снежана
Димитрова
 Ключовият експерт 1 – Устойчиво градско
развитие – Теодор Делев
 Ключовият експерт 2 - финансови анализи
и прогнози – Петър Чобанов
 Ключовият експерт 3 – юрист – Невяна
Кънева
 Ключовият експерт 4 – еколог – Тодор
Недков

5

НАСТОЯЩО СЪСТОЯНИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
В процес на
изпълнение са
дейности:
- Изготвяне на Целеви
и проблемен анализ
на настоящата

Избор на общо 3 зони за въздействие от трите основни типа:
“Зони с преобладаващ социален характер”,
“Зони с потенциал за икономическо развитие”,
“Зони на публични функции с висока обществена значимост”
ИПГВР и определянето на зони за въздействие се разглежда и развива само в
действащите към момента строителните граници на град Пазарджик.

ситуация;
- Разработване на

Избор на зони за въздействие се базира на:

визия за развитието

Проведено обществено проучване (анкетно проучване сред граждани на града и специфични
целеви групи);

на града до 2020 г.;

за въздействие;

Изготвен целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в социално икономически и
екологичен план, и по отношение на осигуреността на територията с действащи устройствени
планове/схеми;

- Провеждане на

Разработена визия за развитието на града до 2020 г.;

- Определяне на зони

обществено

Експертна оценка на данните.

обсъждане;
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЩЕСТВЕНОТО ПРОУЧВАНЕ
Основната цел на
проучването е
получената от
изследването
информация да
послужи като
изходна база при
разработването на
целевия и
проблемен анализ и
да послужи при
определяне на
зоните за
въздействие.

Цели

Методология

Да се установи степента на информираност
на целевите аудитории по отношение на
основните проблеми, които стоят пред град
Пазарджик и неговите жители;

•Тип на проучването - количествено изследване.

Да се изведат основните проблеми, които
стоят пред град Пазарджик според
изследваните целеви групи;
Да се оценят конкретните дадености на града
и възможностите за неговото развитие през
погледа на изследваните целеви групи от
интерес;
Да се дефинират нуждите, нагласите и
очакванията на основните целеви групи към
бъдещото развитие на град Пазарджик;

•Метод за събиране на данни - структурирано
персонално интервю.
•Целеви групи
1) Граждани на град Пазарджик – n=400;
2) Специфични групи при гражданите:
- Безработни – n=100
- Младежи – n=100
- Роми – n=100
3) Специфични групи:
Представители на местния бизнес – n=80

Да се оценят конкретните инициативи,
предприети от страна на месната власт в
посока развитието на град Пазарджик;

Неправителствени организации – n=20

Да се генерират идеи и препоръки за
предприемане и на други инициативи с оглед
бъдещото развитие на град Пазарджик.

•Обхват на изследването - град Пазарджик.
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЩЕСТВЕНОТО ПРОУЧВАНЕ
Обобщени резултати

• Положението през последните няколко години в град Пазарджик се подобрява. Почти 2/3 от
гражданите са на мнение, че положението в града се подобрява, докато мнението на представителите
на специфичните групи (бизнес и неправителствени организации) е поляризирано – половината от тях
са на мнение, че положението се подобрява, а останалата половина – че остава същото. Въпреки това,
възможностите за икономическо развитие се оценяват добре, тъй като няма силно изразено
положително или отрицателно мнение от представителите на специфичните групи.
• От гледна точка на проблемите пред град Пазарджик, може да се обобщи, че основният проблем, който
по мнение на представителите на бизнеса и неправителствените организации стои пред общината, е
безработицата.
• Освен безработицата, друг често извеждан проблем пред общината е и икономическото развитие.
Въпреки, че тези два проблема са силно застъпени в цялата страна, гражданите и представителите на
специфичните групи в Пазарджик са силно чувствителни към тях.
• От своя страна, жителите на град Пазарджик се сблъскват с няколко специфични проблема в
кварталите, в които живеят. Основно извежданите такива от представителите на гражданите,
безработните и младите са липсата на спокойствие и чистота, неподдържаните междублокови
пространства, лошото състояние на улиците и тротоарите, липса на детски и спортни площадки,
както и места за паркиране. При малцинствената група проблемите са почти същите, като силно
изразен е проблемът с липсата на детски площадки, както и лошия транспортен достъп.
• Проблемите, пред които се изправят представителите на специфичните групи, са основно напускането
на младите хора от града и ниските доходи на населението, както и липсата на добре
квалифицирана работна ръка.
• Жителите на град Пазарджик оценяват високо всички показатели на здравното заведение, което
посещават, като единственият показател, който е оценен по-лошо от останалите, е времето за чакане
при посещение на здравното заведение. При малцинствената група се откроява още един проблем –
транспорт до здравното заведение, който е оценен като лош от почти 70%.
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЩЕСТВЕНОТО ПРОУЧВАНЕ
Обобщени резултати

• Транспортната инфраструктура в града и около него също получава ниска оценка както от
жителите, така и от представителите на специфичните групи, които я определят като системата,
която в най-голяма степен затруднява дейността им.
• Дейностите, които трябва да са приоритетни пред община Пазардждик, според представителите на
гражданите и специфичните целеви групи, са привличането на чуждестранни инвеститори,
реконструкция на съществуващи неизползвани или неефективно използвани производствени
зони. Жителите от своя страна определят и други приоритетни дейностите, свързани с
подобряване на транспортната инфраструктура, както и парковете и зелени площи.
• Представителите на бизнеса определят като допълнителни приоритети – развитие на
иновациите и на нови високотехнологични производства и услуги, подобряване на качеството
на работната сила, както и подобряване на квалификацията и трудовите навици на безработните и
проблемните общности.
• Секторът, към който чуждестранните инвеститори проявяват/биха проявили интерес в най-голяма
степен, е селското стопанство и преработваща индустрия. Леката промишленост и
енергийната ефективност също се очертават като привлекателни сектори, според една част от
представителите на целевата група. Това са и секторите, които предоставят най-големи
възможности за развитие в град Пазарджик, според представителите на специфичните групи.
• Представителите на изследваните специфични групи са единодушни в мнението си, че е
необходимо в по-голяма степен да се използват природните дадености на региона като възможен
източник на доходи и да се работи активно в посока създаване на публично – частни партньорства.
• Полагането на грижи за младите хора в един град е от съществено значение за неговото бъдещо
развитие. Според голяма част от гражданите, от първостепенна важност е да се осигурят на
младите хора по-добри условия на труд, изграждането на филиал на някои университет, изграждане
на допълнителни културни центрове и спортни центрове.
9

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЦЕЛЕВИЯ И ПРОБЛЕМЕН АНАЛИЗ
SWOT АНАЛИЗ
СИЛНИ СТРАНИ
СЛАБИ СТРАНИ
ВЪЗМОЖНОСТИ
ЗАПЛАХИ

 Недостатъчни целенасочени управленски дейности, свързани с международен маркетинг на
дестинацията;
 148 място във финансовия рейтинг на 264-те общини за първото полугодие на 2012 г.;
 Тенденция на увеличаващ се спад на заетостта в почти всички сектори на икономическото
развитие;
 Траен спад на нетните приходи от продажба в секторите строителство; административни и
спомагателни дейности; култура, спорт и развлечения;
 Ограничен ресурс на висококвалифицирани кадри в малките предприятия и инвестиционни
дейности за модернизация и реконструкция;
 Липса на стратегически документи в различни сфери: туризъм, здравеопазване, градска
мобилност, обществен ред и сигурност и др.;
 Лошо състояние на материално-техническа база на институциите, отговарящи за обществен ред и
сигурност;
 Липса на системи за видеонаблюдение и контрол, предвид високия процент на ПТП в град
Пазарджик;
 Липса на 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;
 Липса на партньорство при реализиране на социалната политика със здравните заведения;
 Постоянни превишения на нормите на общ прах и финни прахови частици в зимните месеци,
поради използването на твърдо гориво за отопление;
 Тенденция за увеличаване шумово замърсяване по пътните артерии, причинени от
транспорта.
 Липса на третично пречистване от ГПСОВ Пазарджик.
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РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЦЕЛЕВИЯ И ПРОБЛЕМЕН АНАЛИЗ
SWOT АНАЛИЗ
СИЛНИ СТРАНИ
СЛАБИ СТРАНИ
ВЪЗМОЖНОСТИ
ЗАПЛАХИ

 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 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 необитаеми;
 Липса на достатъчен брой паркоместа;
 Лошо физическо състояние на част от спирките на МОПТ;
 Лошо състояние и недоразвита велоалейна мрежа;
 Остарели и амортизирани инженерно-технически съоръжения;
 Към момента липсва отговаряща на съвременните изисквания автогара;
 Лошо физическо състояние на жп гара Пазарджик;
 Недостатъчен брой общински жилища.
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РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЦЕЛЕВИЯ И ПРОБЛЕМЕН АНАЛИЗ
SWOT АНАЛИЗ
СИЛНИ СТРАНИ

 Активно партньорство между местната власт и гражданите под различни форми в интерес на
развитието на територията и обществено-икономическия живот;

СЛАБИ СТРАНИ

 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;

ВЪЗМОЖНОСТИ
ЗАПЛАХИ

 Интегрирано развитие на територията на града и общината в контекста на националните и
европейски приоритети;
 Гражданска активност за международно сътрудничество във всички сфери на общественоикономическия 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 инвестиционния климат и засилване на конкурентоспособността на общината;
 Развитие на наличните ресурси:
- 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);
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РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЦЕЛЕВИЯ И ПРОБЛЕМЕН АНАЛИЗ
SWOT АНАЛИЗ
СИЛНИ СТРАНИ
СЛАБИ СТРАНИ

 95% от стопанските субекти са микро и малки предприятия, които могат да бъдат стимулирани с
подходящ инструментариум и от които може да се очаква значителен икономически растеж,
осигуряващ заетост и утвърждаване на пазара;

ВЪЗМОЖНОСТИ

 Наличие на финансови инструменти за осъществяване на проекти във всички сфери;

ЗАПЛАХИ

 Въвеждане социални 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.
 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;
 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 изграждането на околовръстния пътен пръстен в гр. Пазарджик;
 Създаване на високотехнологично и зелено производство.
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РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЦЕЛЕВИЯ И ПРОБЛЕМЕН АНАЛИЗ
SWOT АНАЛИЗ
СИЛНИ СТРАНИ

 Неползотворни международни сътрудничества с вече изградени или потенциални партньорства;

СЛАБИ СТРАНИ

 Периферно местоположение спрямо европейската мрежа от градове, което може да се отрази на
активното сътрудничество и потока на товари и пътници;

ВЪЗМОЖНОСТИ
ЗАПЛАХИ

 Недостатъчно активен международен маркетинг на територията, който да доведе до
транзитно преминаване на товари и пътници и незадържането им в региона;
 Финансова неосигуреност на инвестиционните проекти;
 В 7 фирми са съсредоточени 19% от работещите лица на територията на общината и 14% от
общите приходи от продажби, което крие рискове за мащабни социални сътресения;
 Негативно отражение на световната финансова и икономическа криза на малките фирми, които
ангажират 49% от заетите и формират 59% от приходите от продажби в общината;
 Трайна тенденция към миграция на младите хора към по-големите градове или други
държави;
 Тенденция към увеличаване на ромското население и последиците от това – затваряне на
общности, отпадане от образователната система, криминализиране, влошено здравно състояние,
безработица и изолиране на територията от града, която обитават;
 Увеличаване на хората в пенсионна възраст в зоните Гарата и кв. Казармата, риск от социална
изключеност.
 Нарушава архитектурно естетическия облик на градската среда поради неконтролиране на
намесите от страна на собствениците върху многофамилните жилищни сгради;
 Липса на инвестиционен интерес в основната производствена зона поради неясната
градоустройствена ситуация (липса на ПУП).
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ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРДЖИК ДО 2020 Г.
Основна цел на
визията е да даде

Конкурентните предимства и отличителните характеристики на гр. Пазарджик са геогрфското му
местоположение, природните дадености и р. Марица, традициите в земеделието-зеленчуковата
градина на България, културно-историческото наследство и атрактивния алтернативен туризъм.

представа за развитие
на ключовите
икономически и
социални сектори в
града и за неговото

Всеки от формулираните проекти на Визия за развитие на Пазарджик до 2020 г, представлява кратки,
насочващи многопластови съчетания, които служат за определяне на посоката за изграждане и
развитие на зоните за въздействие:
В резултат на публичното обсъждане и въз основа на изказаните мнения, беше изведена следната
формулировка на визия за развитие на гр. Пазарджик до 2020 г. :

пространствено
развитие към 2020
година.

"Пазарджик – атрактивен, модерен, зелен и сигурен град – място на социален прогрес, високо
качество на живот, екологично възраждане, иновации и ускорен растеж"
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КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦЕЛИТЕ И МЕТОДОЛОГИЯТА ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗОНИТЕ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Цели

Методология

Да изследва

Да се раздели територията на функционални зони;

актуалната ситуация

Да се оценят според критериите от Методологията
на МРРБ и допълнителните експертни индикатори;

Първи етап – определяне на структурни единици с
общо функционално предназначение и включването
им към определен тип зона;

ОСНОВНАТА ЦЕЛ:

относно
икономическото,
социалното,
екологичното и
териториалното
развитие на града.

Да се дефинира визия за развитие на града до
2020 г.;
Да се дадат предложения за зони за въздействие
към всеки тип според тяхното социалноикономическо и физическо състояние или/и
потенциала им за развитие.

Доразвиване на зададените по Методология за
изготвяне на ИПГВР критерии за постигане на поизчерпателна и експертно обоснована оценка;
Оценка на зоните по отделните критерии, съставяне
на обща оценка за състоянието на териториите и
отделна експертна оценка за потенциала им за
развитие;
Определяне на визия за развитие на града;
Определяне на приоритетни зони за намеса /с
потенциал за развитие и с нужда от обновяване/;
Допитване до обществеността и съгласуване на
предложенията с общината;
Избор на зони за въздействие за реализиране на
целите на ИПГВР;
Определяне на дългосрочна визия за постепенно
интегриране на останалите части от града като зони
за въздействие в бъдеще.
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ФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
НА ТЕРИТОРИИТЕ В ГРАД ПАЗАРДЖИК
Изискване на
Методологията е
ИПГВР да се
осъществява за
строителните
граници на
населеното място.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ЗОНИТЕ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
ВИДОВЕ зоните за
въздействие

„ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ“ е обособена градска територия с определено основно функционално
предназначение, със сходни характеристики на физическата среда, социална и етническа структура на
населението и характер и структура на основните фондове.

„ЗОНИ С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР“ са градски територии с преобладаващи
жилищни функции. Признакът за интегрираност на този тип зони е обхващане на изграденост и
състоянието на техническата и социална инфраструктура, качествата на жизнената среда.
Изборът на такъв тип зона трябва да отговаря на най-малко един от трите групи критерии
(Състояние на техническа инфраструктура и околна среда, социално-икономически, физически и
икономически параметри на жилищния фонд)
„ЗОНИ С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“ са градски територии с преобладаващо
предназначение за производствени и други бизнес дейности с функционални характеристики и
състояние на техническата инфраструктура, които не удовлетворяват инвестиционното търсене за
развитие на съществуващите и на нови икономически дейности, както и територии с такова
предназначение, определени с устройствени планове.
Изборът на такъв тип зона трябва да отговаря на поне три от критериите описани в
методологията.
„ЗОНИ НА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ“ могат да бъдат –
централна градска част, централни пешеходни зони и други зони с налична или възможна
концентрация на функции с публичен характер с висока обществена значимост, зони с преобладаващ
брой сгради с административни и обществени функции, както и наличие на сгради – недвижими
културни ценности.
Изборът на такъв тип зона трябва да отговаря на поне три от критериите описани в
методологията.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ЗОНИТЕ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
ВЪЗМОЖНА НАМЕСА в
зоните за въздействие

„ЗОНИ С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР“
 Повишаване качеството на жилищните и публичните обслужващи зони;
 Борба с безработицата и повишаване нивото на заетост чрез образование;
 Подобряване на битовите условия за уязвимите и необлагодетелствани групи от населението;
 Интеграция на групите в неравностойно положение;
 Създаване на нови паркове, зони за отдих и реконструкция на градски зелени площи;
 Повишаване на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници.
„ЗОНИ С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“
 Преструктуриране на териториите;
 Обновяване и рехабилитация на инфраструктурата и сградния фонд;
 Обновяване на изоставени територии за бизнес и услуги;
 Интегриране на нови и зелени технологии; високотехнологични предприятия;
 Подкрепа за малки и средни предприятия и малки предприемачи;
 Стимулиране на публично-частни партньорства;
 Увеличаване на иновационния капацитет;
 Повишаване квалификацията и възможностите за реализация на работната сила.
„ЗОНИ НА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ“
Повишаване качеството на важни публични пространства и обслужващите зони;
Създаване и/или повишаване качеството на инфраструктурата за култура и отдих;
Възстановяване и поддръжка на сгради, представляващи недвижимаи културни ценности съгласно Закона
за културното наследство;
Интеграция на групите в неравностойно положение;
Развитие на интегриран и екологичен МОПТ, инвестиции в технически организационни мерки за
управление, акцент върху меките форми на транспорт (пешеходен, велосипеден).
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ВИДОВЕ ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Зони с
преобладаващ
социален характер:

кв. Гарата, кв. Новата махала, кв.
Запад, кв. Поликлиниката, кв.
Устрем, кв. Ставропол, кв.
Полицейското училище, кв.
Младост, кв. Ябълките, кв.
Махалата, кв. Изток, кв. МарицаБолницата, кв. Широк център
запад, кв. Чиксалън, кв. Широк
център североизток, Петковски
квартал, кв. Широк център юг;

Зони с потенциал за
икономическо
развитие:

Основна Производствена зона, ПЗ
Запад 2, ПЗ Запад, ДАП, ПЗ Изток,
ПЗ Югоизток;

Зони за публични
функции с висока
обществена
значимост:

кв. Моста Марица, кв. Казармата,
кв. Вароша, парк Остров Свобода,
кв. Ценър, парк Стадиона;
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ОСНОВНИ ГРУПИ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА
 СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ
 ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА
 ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА
 РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА НА МАСОВ ОБЩЕСТВЕН ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ
 ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКА ЖИЗНЕНА СРЕДА
 СГРАДЕН ФОНД
 ОКОЛНА СРЕДА
 ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ
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ОЦЕНКА НА ЗОНИ С ПРЕОБЛАДАВАЩ
СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР
СОЦИАЛНОИКОНОМИЧЕСКИ

Демографски показатели:
Брой население;
Дял на млади хора;
Дял на хората в
трудоспособна възраст;
Дял на хората в над
трудоспособна възраст;
Етнически състав;
Заетост;
Образователен статус;
Социална инфраструктура
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ОЦЕНКА НА ЗОНИ С ПРЕОБЛАДАВАЩ
СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР
ТРАНСПОРТНА
ИНФРАСТРУКТУРА

Състояния на уличната
мрежа:
Обезпеченост на територията;
Състояние на уличната (I- V
клас I V-IV клас);
Тротоарната настилка.
Паркиране:
Паркиране - брой и капацитет;
Паркиране и парко места;
Паркиране върху тротоари
(зелени площи),
Улици без регламентирани
паркоместа.
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ОЦЕНКА НА ЗОНИ С ПРЕОБЛАДАВАЩ
СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР
ИНЖЕНЕРНА
ИНФРАСТРУКТУРА

ВИК и хидромелиорации
Покритие на водопроводна и
канализационна мрежа;
Качество на ВИК мрежата;
ВИК и канализационна мрежа
в проект или изпълнение за
обновление.
Енергийна и
електропреносна
инфраструктура
Покритие на изградени мрежи
и ел.мрежи в проект;
Ниво на използване на ВЕИ.
Газоснабдяване
 Покритие на изградената
мрежа;
 Газопреносна мрежа с
проект.
Комуникации
Покритие на мрежата и
достъп до интернет.
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ОЦЕНКА НА ЗОНИ С ПРЕОБЛАДАВАЩ
СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР
РАЗВИТИЕ НА
СИСТЕМАТА НА
МОПТ

Градски и междуградски
транспорт:
Покритие на транспортната
мрежа/ честота на
преминаване на МОПТ;
Състояние на материалната
база - /качество на спирките,
превозните средства/;
Достъпност до МОПТ /достъп
за хора в неравностойно
положение безопасност на
достъпа на МОПТ, качество на
информационната платформа/
Пешеходни и велосипедни
потоци:
Обезпеченост и състояние на
пешеходните подходи;
Наличие, покритие и качество
на велосипедна
инфраструктура;
Велосипедна инфраструктура
в проект.
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ОЦЕНКА НА ЗОНИ С ПРЕОБЛАДАВАЩ
СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР
ЕЛЕМЕНТИ НА
ГРАДСКА ЖИЗНЕНА
СРЕДА

Озеленени площи
Състояние и достъпност;
Свободни пространства и
сгради
Наличие;
Собственост, функции и
състояние.
Елементи на градски дизайн
Състояние на уличното и
алейно осветление;
Качество на градското
обзавеждане;
Детски площадки
/обезпеченост, състояние,
достъпност/
Сигурност
Ниво на престъпност;
Обществен ред /опасни
градски пространства,
социални конфликти, ниво на
видеонаблюдение/;
Ниво на пътна безопасност.
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ОЦЕНКА НА ЗОНИ С ПРЕОБЛАДАВАЩ
СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР
СГРАДЕН ФОНД

Състояние на жилищния
фонд
Преобладаваща типология
на сградите;
Вид строителство;
Етажност;
Степен на саниране;
Гъстота на обитаване;
Година на изграждане.
Собственост
Вид собственост;
Цени на недвижимата
собственост
Енергийна ефективност на
сградния фонд
Брой домакинства,
използващи ВИЕ (%);
Брой домакинства с
енергоспестяваща дограма
(%)
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ОЦЕНКА НА ЗОНИ С ПРЕОБЛАДАВАЩ
СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР
ОКОЛНА СРЕДА

Въздух:
Пунктове за отчитане на
замърсяванията,
Нива на замърсяване.
Енергия:
 брой жилища използващи ВЕИ.
Природни елементи:
Публични и зелени
пространства,
Състояние на защитени,
Природни и крайбрежни
територии.
Шум:
Пунктове за отчитане на шума,
Нива на замърсяване.
Отпадъци:
разделно, конвенционално,
специализирано сметосъбиране.
Води:
ниво на замърсеност на водните
обекти.
Биоразнообразие
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ОЦЕНКА НА ЗОНИ С ПРЕОБЛАДАВАЩ
СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР
ОБЩА ОЦЕНКА НА
ЗОНИТЕ

 Социално-икономически;
 Транспортна инфраструктура;
 Инженерна инфраструктура;
 Развитие на системата на
МОПТ;
 Елементи на градска жизнена
среда;
 Сграден фонд;
 Околна среда;
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ОЦЕНКА НА ЗОНИ С ПРЕОБЛАДАВАЩ
СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР
ПОТЕНЦИАЛ ЗА
РАЗВИТИЕ
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ОЦЕНКА НА ЗОНИ С ПОТЕНЦИАЛ ЗА
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
СОЦИАЛНОИКОНОМИЧЕСКИ

Икономически статус:
Брой заети;
Брой работещи икономически
субекти.
Инвеститорски интерес;

34

ОЦЕНКА НА ЗОНИ С ПОТЕНЦИАЛ ЗА
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
ТРАНСПОРТНА
ИНФРАСТРУКТУРА

Състояния на уличната
мрежа:
Обезпеченост на
територията;
Състояние на уличната (I- V
клас I V-IV клас);
Тротоарната настилка.
Паркиране:
Паркиране - брой и
капацитет;
Паркиране и парко места;
Паркиране върху тротоари
(зелени площи),
Улици без регламентирани
паркоместа.
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ОЦЕНКА НА ЗОНИ С ПОТЕНЦИАЛ ЗА
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
ИНЖЕНЕРНА
ИНФРАСТРУКТУРА

ВИК и хидромелиорации
 Покритие на водопроводна и
канализационна мрежа;
 Качество на ВИК мрежата;
 ВИК и канализационна
мрежа в проект или
изпълнение за обновление.
Енергийна и
електропреносна
инфраструктура
 Покритие на изградени
мрежи и ел. мрежи в проект;
 Ниво на използване на ВЕИ.
Газоснабдяване
 Покритие на изградената
мрежа;
 Газопреносна мрежа с
проект.
Комуникации
 Покритие на мрежата и
достъп до интернет.
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ОЦЕНКА НА ЗОНИ С ПОТЕНЦИАЛ ЗА
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
РАЗВИТИЕ НА
СИСТЕМАТА НА
МОПТ

Градски и междуградски
транспорт:
Покритие на транспортната
мрежа/ честота на
преминаване на МОПТ;
Състояние на материалната
база - /качество на спирките,
превозните средства/;
Достъпност до МОПТ /достъп
за хора в неравностойно
положение безопасност на
достъпа на МОПТ, качество на
информационната платформа/
Пешеходни и велосипедни
потоци:
Обезпеченост и състояние на
пешеходните подходи;
Наличие, покритие и качество
на велосипедна
инфраструктура;
Велосипедна инфраструктура
в проект.
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ОЦЕНКА НА ЗОНИ С ПОТЕНЦИАЛ ЗА
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
ЕЛЕМЕНТИ НА
ГРАДСКА ЖИЗНЕНА
СРЕДА

Озеленени площи
Състояние и достъпност;
Свободни пространства и
сгради
Наличие;
Собственост, функции и
състояние.
Елементи на градски дизайн
Състояние на уличното и
алейно осветление;
Качество на градското
обзавеждане;
Сигурност
Ниво на престъпност;
Обществен ред /опасни
градски пространства, социални
конфликти, ниво на
видеонаблюдение/;
Ниво на пътна безопасност.
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ОЦЕНКА НА ЗОНИ С ПОТЕНЦИАЛ ЗА
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
СГРАДЕН ФОНД

Състояние на сградния
фонд:
Преобладаваща типология
на сградите;
Вид строителство;
Година на изграждане;
Степен на саниране.
Собственост
Вид собственост.
Енергийна ефективност на
сградния фонд
Брой предприятия
използващи ВЕИ (%)
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ОЦЕНКА НА ЗОНИ С ПОТЕНЦИАЛ ЗА
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
ОКОЛНА СРЕДА

Въздух:
 Пунктове за отчитане на
замърсяванията,
 Нива на замърсяване.
Енергия:
 Брой предприятия използващи
ВЕИ.
Природни елементи:
 Публични и зелени
пространства,
 Състояние на защитени,
 Природни и крайбрежни
територии
Шум:
 Пунктове за отчитане на шума,
 Нива на замърсяване
Отпадъци:
разделно, конвенционално,
специализирано
сметосъбиране.
Води:
ниво на замърсеност на водните
обекти.
Биоразнообразие
40

ОЦЕНКА НА ЗОНИ С ПОТЕНЦИАЛ ЗА
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
ОБЩА ОЦЕНКА НА
ЗОНИТЕ

 Социално-икономически;
 Транспортна инфраструктура;
 Инженерна инфраструктура;
 Развитие на системата на МОПТ;
 Елементи на градска жизнена
среда;
 Сграден фонд;
 Околна среда;
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ОЦЕНКА НА ЗОНИ С ПОТЕНЦИАЛ ЗА
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
ПОТЕНЦИАЛ ЗА
РАЗВИТИЕ
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ОЦЕНКА НА ЗОНИ ЗА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ
С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ
СОЦИАЛНОИКОНОМИЧЕСКИ

Демографски показатели:
Брой население;
Дял на млади хора;
Дял на хората в трудоспособна
възраст;
Дял на хората в над трудоспособна
възраст;
Етнически състав;
Заетост;
Образователен статус;
Брой лечебни заведения;
Брой аптеки;
Брой образователни заведения;
Брой културни институции
Брой центрове с административни
услуги;
Брой обекти с обслужващи функции.
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ОЦЕНКА НА ЗОНИ ЗА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ
С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ
ТРАНСПОРТНА
ИНФРАСТРУКТУРА

Състояния на уличната мрежа:
Обезпеченост на територията;
Състояние на уличната (I- V
клас I V-IV клас);
Тротоарната настилка.
Паркиране:
Паркиране - брой и капацитет;
Паркиране и парко места;
Паркиране върху тротоари
(зелени площи),
Улици без регламентирани
паркоместа.
ЖП инфраструктура
Автогара
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ОЦЕНКА НА ЗОНИ ЗА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ
С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ
ИНЖЕНЕРНА
ИНФРАСТРУКТУРА

ВИК и хидромелиорации
Покритие на водопроводна и
канализационна мрежа;
Качество на ВИК мрежата;
ВИК и канализационна мрежа в
проект или изпълнение за
обновление.
Енергийна и електропреносна
инфраструктура
Покритие на изградени мрежи и
ел.мрежи в проект;
Ниво на използване на ВЕИ.
Газоснабдяване
 Покритие на изградената мрежа;
 Газопреносна мрежа с проект.
Комуникации
Покритие на мрежата и достъп до
интернет.
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ОЦЕНКА НА ЗОНИ ЗА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ
С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ
РАЗВИТИЕ НА
СИСТЕМАТА НА
МОПТ

Градски и междуградски
транспорт:
Покритие на транспортната
мрежа/ честота на
преминаване на МОПТ;
Състояние на материалната
база - /качество на спирките,
превозните средства/;
Достъпност до МОПТ /достъп
за хора в неравностойно
положение безопасност на
достъпа на МОПТ, качество на
информационната платформа/
Пешеходни и велосипедни
потоци:
Обезпеченост и състояние на
пешеходните подходи;
Наличие, покритие и качество
на велосипедна
инфраструктура;
Велосипедна инфраструктура
в проект.
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ОЦЕНКА НА ЗОНИ ЗА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ
С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ
ЕЛЕМЕНТИ НА
ГРАДСКА ЖИЗНЕНА
СРЕДА

Озеленени площи
Състояние и достъпност;
Свободни пространства и
сгради
Наличие;
Собственост, функции и
състояние.
Елементи на градски дизайн
Състояние на уличното и
алейно осветление;
Качество на градското
обзавеждане;
Детски площадки
/обезпеченост, състояние,
достъпност/
Сигурност
Ниво на престъпност;
Обществен ред /опасни
градски пространства,
социални конфликти, ниво на
видеонаблюдение/;
Ниво на пътна безопасност.
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ОЦЕНКА НА ЗОНИ ЗА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ
С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ
СГРАДЕН ФОНД

Състояние на жилищния
фонд
Преобладаваща типология
на сградите;
Вид строителство;
Етажност;
Степен на саниране на
административния и
обслужващ сграден фонд;
Гъстота на обитаване;
Година на изграждане.
Състояние на паметници на
културата
Енергийна ефективност на
сградния фонд
Брой обществени сгради,
използващи ВИЕ (%);
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ОЦЕНКА НА ЗОНИ ЗА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ
С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ
ОКОЛНА СРЕДА

Въздух:
Пунктове за отчитане на
замърсяванията,
Нива на замърсяване.
Енергия:
 Брой жилища използващи
ВЕИ.
Природни елементи:
Публични и зелени
пространства,
Състояние на защитени,
Природни и крайбрежни
територии.
Шум:
Пунктове за отчитане на шума,
Нива на замърсяване.
Отпадъци:
разделно, конвенционално,
специализирано
сметосъбиране.
Води:
ниво на замърсеност на
водните обекти.
Биоразнообразие
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ОЦЕНКА НА ЗОНИ ЗА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ
С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ
ОБЩА ОЦЕНКА НА
ЗОНИТЕ

 Социално-икономически;
 Транспортна инфраструктура;
 Инженерна инфраструктура;
 Развитие на системата на МОПТ;
 Елементи на градска жизнена
среда;
 Сграден фонд;
 Околна среда.
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ОЦЕНКА НА ЗОНИ ЗА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ
С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ
ПОТЕНЦИАЛ ЗА
РАЗВИТИЕ
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
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ОДОБРЕНИ ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!

54

