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ДЕФИНИРАН ГРАДСКИ ПРОБЛЕМ
/подредени по приоритетност на база
конкретни критерии*/
ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА

ПОДПРОБЛЕМИ
/когато е необходимо в рамките на един
проблем да се дефинират няколко отделни
негови проявления/

ОБХВАТ И СЪСТОЯНИЕ НА
ФОРМУЛИРАНИ ЦЕЛИ ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА
/насочени към решаването на РЕШАВАНЕ НА
ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА
/обекти, техническа инфраструктура, проблема/
ПРОБЛЕМИТЕ
обществени пространства и т.н/

Лошо състояние на жилищния сграден
фонд за цялата зона.

Наличния жилищен фонд е разположен в
различни типове многофамилни жилищни
сгради, строени по индустриален способ с
потребност от обновяване; Ниска степен на
енергийна ефективност на жилищния сграден
фонд за цялата зона;
Преимуществено използване на твърдо
гориво за отопление.

386 бр. многофамилни жилищни
сгради в кв. Младост, кв. Ябълките,
кв. Изток, кв. Махалата, кв. МарицаБолницата, ШЦ Североизток,
Петковски квартал - поставяне на
топлоизолация, подмяна на дограма,
локални инсталации и/или връзки към
системите за топлоснабдяване,
газоснабдяване и др.

Неизградени, неблагоустроени,
необзаведени или в лошо състояние
елементи на градската жизнена среда в
обхвата на зоната.

Цел- Интегрирана жилищна
среда с високо качество на
живот, както вътре в
жилищата, така и в
прилежащата им среда и
принос за устойчиво
развитие чрез енергийна
ефективност

Цел Подобряване на
кв. Ябълките, ШЦ Североизток,
Липса на достатъчно озеленени площи за
широко обществено ползване (кв. Ябълките, Петковски квартал, кв. Младост и кв. жизнената среда в зоната
Марица-Болницата.
ШЦ Североизток, Петковски квартал);
Лошо състояние на озеленени площи в кв.
Младост и кв. Марица-Болницата;
Липсват детски площадки (във всички
квартали);
Недостатъчно уличното и алейното
осветление в междубоковите пространства на
кв. Младост и кв. Марица – Болницата.
Лошо състояние на тротоарните и алейните
настилки в цялата зона;
Физическото състояние на междублоковите
пространства в цялата зона е
незадоволително;
Затруднен е достъп на хора в неравностойно
положение в градската среда, като цяло;
Затруднено паркиране, поради липса на
паркоместа в кварталите ШЦ Североизток,
Петковски квартал.

Лошо състояние на уличните настилки;
Недобро състояние на уличната мрежа в
зоната (с изкл. на кв. Изток и кв. Махалата Затруднено паркиране, поради липса на
паркоместа покрай обектите на
в обхвата на друга цел).
административното обслужване в зоната и
покрай учебните заведения.

ул. Стефан Караджа (по цялото ѝ
протежение), ул. Кочо Честименски
(в частта от бул. Георги Бенковски до
ул. Стефан Караджа), ул. Луда Яна
(по цялото ѝ протежение), ул.
Бузлуджа (по цялото ѝ протежение),
ул. Мария Шутич (по цялото ѝ
протежение), ул. Марица (по цялото ѝ
протежение), ул. Вихрен (по цялото ѝ
протежение), ул. Рила (по цялото ѝ
протежение, главно тротоарни
настилки), ул. Веслец (по цялото ѝ
протежение), ул. Гълъбец (по цялото
ѝ протежение)

ПРОЕКТНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ИНДИКАТИВЕН ОБХВАТ НА
ВСЕКИ ПРОЕКТ

Група Обновяване на
П1 - Ремонт на покриви,
многофамилни жилищни сгради сградни инсталации и
в кв. Младост, кв. Ябълките, кв. фасадна дограма.
Изток, кв. Махалата, кв. Марица- П2 - Външна топлоизолация,
Болницата, ШЦ Североизток и съоръжения за подобряване
Петковски квартал
на енергийната ефективност
в многофамилни жилищни
сгради

Ремонт на покриви, сградни инсталации
и фасадна дограма

Група Изграждане,
рехабилитация и разширение на
елементите на градската
жизнената среда в зоната

П1 - Изграждане,
рехабилитация на тротоари и
пешеходни алеи, улично и
алейно осветление,
ведеонаблюдение и
подобряване достъпа за хора
с увреждания

ново улично и алейно осветление – в
междубоковите пространства на кв.
Младост и кв. Марица – Болницата,
изграждане/рехабилитация на
тротоарните и алейните настилки в кв.
Ябълките и кв. Марица-Болницата,
видеонаблюдение по основните улици в
кварталите, подобряване на достъпо за
хора с уврежадния

П2 - Благоустрояване и
обзавеждане на
междублокови пространства
и зелени пространства за
широко обществено
ползване (детски площадки,
спортни площадки,
паркоместа) в кв. Младост,
кв. Ябълките, Петковски
квартал, кв. МарицаБолницата

Нови зелени площи в междублоковите
пространства на кв. Младост, кв.
Ябълките, кв. Марица-Болницата и нови
детски площадки в цялата зона,
облагородяване на междублокови
пространства и зелени площи за широко
обществено ползване във всички
квартали в зоната за въздействие,
изграждане на паркинги в кварталите
ШЦ Североизток и Петковски квартал;
Озеленяване по бул. Стефан Стамболов;

П3 -Рехабилитация и
реконструкция на градска
улична мрежа, улично
осветление, изграждане на
паркоместа

Рехабилитация и реконструкция на
улични мрежи, улично осветление и
изграждане на паркоместа

Група Рехабилитация и
реконструкция на градска
улична мрежа в зоната,
прилежащото улично
осветление, паркоместа

Топлоизолация, локални инсталации
и/или връзки към системите за
газоснабдяване и др. (Разходите за
строително-монтажни работи; разходи,
свързани със заснемания и енергиини
обследвания, технически и работни
проекти; разходи за проектанти,
строителен надзор и за оценка на
съответствието)

ДЕФИНИРАН ГРАДСКИ ПРОБЛЕМ
/подредени по приоритетност на база
конкретни критерии*/
ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА

ПОДПРОБЛЕМИ
/когато е необходимо в рамките на един
проблем да се дефинират няколко отделни
негови проявления/

ОБХВАТ И СЪСТОЯНИЕ НА
ФОРМУЛИРАНИ ЦЕЛИ ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА
/насочени към решаването на РЕШАВАНЕ НА
ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА
/обекти, техническа инфраструктура, проблема/
ПРОБЛЕМИТЕ
обществени пространства и т.н/

ПРОЕКТНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ИНДИКАТИВЕН ОБХВАТ НА
ВСЕКИ ПРОЕКТ

улиците по които ще се правят
паркоместа са: ул. Веслец, ул.
Болнична (при възможност по цялото
ѝ протежение), ул. Димчо Дебелянов
(към Ветеринарната лечебница), ул.
Стоян Василев (между ул. Кочо
честименски до ул. Георги Пенев), ул.
Бузлуджа (между ул. Марица и ул.
Луда Яна), ул. Васил Левски (между
ул. Ованес Соваджиян и ул. Стефан
Караджа), ул. Дойран (между ул,.
Неофит Бозвели и ул. Никола
Ръжанков), ул. Васил Априлов (към
ОУ Христо Ботев и ОДЗ №1
Здравец), ул. Стефан Караджа (между
ул. Пловдивска и ул. Мътница), към
ЦДГ Зорница, ул. Цар Симеон (между
ул. Яне Сандански и ул. Георги
Брегов);
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Маргинализирани етнически малцинствени Лошо състояние на уличните настилки в кв.
групи в кв. Махалата и кв. Изток.
Изток, кв. Махалата
Лошо състояние на водопровод, липса на
канализация, нерегламентирано изградена
електроснабдителна мрежа в части на кв.
Махалата
Липса на достатъчно озеленени площи за
широко обществено ползване кв. Изток, кв.
Махалата
Липсват детски площадки кв. Изток, кв.
Махалата
Недостатъчно уличното и алейното
осветление в кв. Махалата и кв. Изток
Лошо състояние на тротоарните и алейните
настилки в кв. Изток, кв. Махалата

улици в регулация: ул. Огоста, ул.
Петко Д. Петков, ул. Марица, ул.
Луда Яна, ул. Спартак, ул. Мария
Шутич, ул. Преспа, ул. Бузлуджа, ул.
Места, ул. Дрян, ул. Явор, ул. Чинар,
ул. Тополница, ул. Ясен,ул. Орех, ул.
Портокал, ул. Гарибалди;

Цел - Интегриране на
малцинствените и етнически
групи, намаляване на нивото
на бедност, изолация,
продължителната
безработица и подобряване
на обществения ред в кв.
Махалата и кв. Изток

Група Изграждане,
П 1 -Изграждане на
рехабилитация и разширение на техническа инфраструктура
системи на техническата
в кв. Махалата и в кв. Изток
инфраструктура и подобряване
на жизнената среда

П2 - Благоустрояване и
обзавеждане на
междублокови пространства
и жизнената среда

Изграждане на техническа
инфраструктура (водопровод,
канализация, ел. мрежа) в кв. Махалата
(в регулация) и рехабилитация в
регулираните улици на кв. Махалата и в
някои участъци в кв. Изток;

Рехабилитация на уличните настилки,
тротоарни и алейни настилки в кв. Изток,
кв. Махалата, нови зелени площи, нови
детски площадки,
ново уличното и алейното осветление
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ДЕФИНИРАН ГРАДСКИ ПРОБЛЕМ
/подредени по приоритетност на база
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Лошо състояние и/или недостатъчен
капацитет на сградния фонд за обществено
обслужване (образователна, социална,
културна, здравна, спортна,
административна инфраструктура) на
територията на зоната.

ПОДПРОБЛЕМИ
/когато е необходимо в рамките на един
проблем да се дефинират няколко отделни
негови проявления/

ОБХВАТ И СЪСТОЯНИЕ НА
ФОРМУЛИРАНИ ЦЕЛИ ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА
/насочени към решаването на РЕШАВАНЕ НА
ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА
/обекти, техническа инфраструктура, проблема/
ПРОБЛЕМИТЕ
обществени пространства и т.н/

ПРОЕКТНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ИНДИКАТИВЕН ОБХВАТ НА
ВСЕКИ ПРОЕКТ

П3 -Изграждане на център за
социализация и интеграция
на деца от ромски и други
етнически малцинства

Ремонт, реконструкция на сграда,
оборудване за превръщане в целодневен
център за интеграция на деца от ромски
и етнически малцинства

В кв. Махалата и кв. Изток има високо ниво
на бедност и изолация, както и високо ниво
на продължителна безработица;
Преобладаващата част от населението в
последните два квартала са етнически,
малцинствени групи или имигранти;
Наличие на по-високо ниво на престъпност и
нарушения на обществения ред в кв.
Махалата и кв. Изток, в сравнение с
останалите квартали на град Пазарджик;
В НУ „Г.С. Раковски” и Прогимназия „Св.
Св. Кирил и Методий”, намиращи се в
квартал „Изток”, основен проблем е, че те
затварят омагьосания кръг ромско семейство
– ромска махала – ромско училище.

Група Изграждане на
инфраструктура за
социализация и интеграция

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
постепенен прием на децата от ромски
произход в дневни детски заведения

Група Меки интервенции за
Активно участие на НПО
намаляване на десегрегацията в сектора, граждани за
образователна среда
идентифициране на
конкретни предложения

Бюро по труда Пазарджик - филиал
Ниска степен на енергийна ефективност на
Изток, Център за информация и
административни сгради - липса на външна
топлоизолация, използване на твърдо гориво услуги
за отопление, др.;
Лошо състояние на обекти и незадоволително
състояние на прилежащите им пространства;
Затруднен е достъп на хора в неравностойно
положение;
Неподходяща сграда на Бюро по труда
Пазарджик -филиал за изпълнение на
функциите в кв. Изток.
Ниска степен на енергийна ефективност на
Читалище Никола Вапцаров и
сгради на културата - липса на външна
Читалище Пробуда
топлоизолация, използване на твърдо гориво
за отопление, др.;
Лошо състояние на обекти и незадоволително
състояние на прилежащите им пространства;
Затруднен е достъп на хора в неравностойно
положение;

Активно участие на НПО сектора,
граждани за идентифициране на
конкретни предложения

Цел Подобряване на достъпа Група Обновяване на обекти на П1 -Ремонт, обновяване на
обслужващата местна
сградния фонд, енергийна
до основни услуги на
публичната среда
администрация
ефективност, физическата
среда, непосредствено
прилежаща към
обществените сгради за
достъп за хора в
неравностойно положение

Енергийно обследване, ремонт на сграда
и разширение, мерки за енергийна
ефективност, облагородяване на
прилежащи пространства, достъп за хора
в неравностойно положение

Група Обновяване на обекти на П2 - Ремонт, обновяване на
културната инфраструктура
сградния фонд, енергийна
ефективност, физическата
среда, непосредствено
прилежаща към
обществените сгради за
достъп за хора в
неравностойно положение

Енергийно обследване, ремонт на сграда
и разширение, мерки за енергийна
ефективност, облагородяване на
прилежащи пространства, достъп за хора
в неравностойно положение
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Ниска степен на енергийна ефективност на
учебни сгради - липса на външна
топлоизолация, използване на твърдо гориво
за отопление, др.;
Лошо състояние на обекти и незадоволително
състояние на прилежащите им пространства;
Затруднен е достъп на хора в неравностойно
положение;
Недостатъчен капацитет капацитет на детски
градини - 1123 деца, който са в посочените
детски градини при капацитет от около 1000
места. Недостатъчен капацитет на детски
ясли и детски млечни кухни.

2 детски ясли - ОДЗ Слънчо и ОДЗ
№1 Здравец и 6 детски градини ЦДГ Върбица, ЦДГ №3 Пролет, ЦДГ
Зорница, ОДЗ Слънчо, ОДЗ №1
Здравец, ЦДГ Радост; 3 начални
училища - НУ Г.С. Раковски,НУ
Васил Друмев,НУ Васил Левски; 3
основни училища - ОУ Христо
Смирненски, ОУ Христо Ботев,
Прогимназия Св. св. Кирил и
Методий; 3 средни училища - СОУ
Георги Брегов, СОУ Димитър Гачев,
СОУ Д-р Петър Берон; +2 училища ОУ “Св. Климент Охридски” и
Езикова гимназия “Б. Брехт” само дворни пространства и достъп
на хора в неравностойно
положение;

Група Изграждане на
нови/разширение и обновяване
на обекти на образователната
инфраструктура

П3 - Разширение на 2
съществуващи детски
градини , ремонт,
обновяване на сградния
фонд, енергийна
ефективност, физическата
среда, непосредствено
прилежаща към
обществените сгради за
достъп за хора в
неравностойно положение

Разширение на съществуващи детски
градини –ОДЗ Здравец и ЦДГ Пролет,
ремонт на съществуващи сгради и
разширение, мерки за енергийна
ефективност, облагородяване на
прилежащи пространства, достъп за хора
в неравностойно положение,
дооборудване и/или подмяна на
оборудване

Недостатъчен капацитет на социални
заведения (институция за дементноболни);
Ниска степен на енергийна ефективност на
обществен сграден фонд;
Затруднен е достъп на хора в неравностойно
положение в обществените обекти.

2 обекта - ЦНСТ за дементно болни,
ЦСРИ за лица с физически
увреждания

Група Изграждане, разширяване П ЗВС Разширяване на
и обновяване на обекти на
капацитета на социалните
социална инфраструктура
инстутиции (център за
дементноболни; център за
работа с деца) и ремонт,
обновяване на сградния
фонд, енергийна
ефективност, физическата
среда, непосредствено
прилежаща към
обществените сгради за
достъп на хора в
неравностойно положение.

Енергийно обследване, изграждане на
нови и ремонти и разширение на
съществуващи сгради; мерки за
енергийна ефективност; облагородяване
на прилежащи пространства; достъп за
хора в неравностойно положение;
дооборудване и/или подмяна на
оборудване

Необходимост от разкриване на нова
социална услуга „Защитено жилище за хора с
психични проблеми” в град Пазарджик и
недостатъчен капацитет на социални услуги
от резидентен тип;
Липса на връзка между социални и здравни
заведения и липса на медико-социални услуги
в партньорство със здравните и лечебни
заведения, липса на социални услуги,
насочени към ранна интервенция срещу
изоставяне на деца в родилен дом и деца с
увреждания от 0 до 3-годишна възраст, с
използване на потенциала на ДЦДУ.

Група Разкриване на нови
социални услуги и услуги от
резидентен тип

Разкриване на нови социални услуги наемане на персонала, ангажиран в
услугите за деца и младежи, предвидени
да бъдат разкрити, дейности, пряко
произтичащи от подготовката за
преместване на лица от целевата група и
настаняването им в новоразкритите
услуги, разкриване и функциониране на
социалните услуги.

недостатъчен капацитет на услугите домашен
социален патронаж, обществена трапезария,
както и център за социални услуги за деца и
възрастни
Изолация на лица с увреждания в
трудоспособна възраст от пазара на труда
(общо 18 800 лица)

Група Разширяване на
П 5 Разширяване на услуга
съществуващи социални услуги Домашен социален
патронаж, обществени
трапезарии
Група Меки интервенции за
П6 -Квалификации, обучения
ангажирани на хора в
за насърчаване участието на
неравностойно положение на
хората с увреждания на
пазара на труда
пазара на труда

П4- Разкриване на нова
социална услуга „Защитено
жилище за хора с психични
проблеми”, 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

Предоставяне на услугата „Социален
асистент" и услугата „Домашен
помощник"
Активно участие на НПО сектора за
идентифициране на конкретни
предложения
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ДЕФИНИРАН ГРАДСКИ ПРОБЛЕМ
/подредени по приоритетност на база
конкретни критерии*/
ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА

6

Компрометирано състояние на защитните
стени (диги) на река Марица в кв. МарицаБолницата и опасността за града при
високи води на реката.

ПОДПРОБЛЕМИ
/когато е необходимо в рамките на един
проблем да се дефинират няколко отделни
негови проявления/

ОБХВАТ И СЪСТОЯНИЕ НА
ФОРМУЛИРАНИ ЦЕЛИ ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА
/насочени към решаването на РЕШАВАНЕ НА
ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА
/обекти, техническа инфраструктура, проблема/
ПРОБЛЕМИТЕ
обществени пространства и т.н/

По квартали липсват /са недостатъчни
местата за спортуване (спортни центрове).
Стадион в квартал Младост - футболна
площадка и писта за бягане, в лошо
физическо състояние;
Недостатъчно осветление в открити спортни
площадки, поради което трудно могат да се
използват вечер за активен спорт

Игрище за минифутбол в ОУ Христо
Смирненски, Игрище за минифутбол
в СОУ Петър Берон, Игрище за
минифутбол в СОУ Димитър Гачев

Незадоволително състояние на жизнената
среда в/ около територията на пазара.
Липса на достъп за хора в неравностойно
положение.

Зеленчуков пазар

защитните стени (диги) на река
Марица в кв. Марица-Болницата

Цел Ограничаване и
предотвратяване на
рисковете от наводнения на
река Марица и щетите за
живота и имуществото на
населението

ПРОЕКТНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ИНДИКАТИВЕН ОБХВАТ НА
ВСЕКИ ПРОЕКТ

Група Изграждане и обновяване П7 - Поставяне на
на обекти на спортна
допълнително осветление
инфраструктура

Поставяне на осветление на
съществуващи спортни обекти;

П8 Изграждане на нови
обекти на спортна
инфраструктура - спортен
център
Група Обновяване на обекти на П8 Облагородяване на
общинска търговска
физическата среда,
инфраструктура
непосредствено прилежаща
към обществените сгради за
достъп за хора в
неравностойно положение

проектиране, строителство, надзор

Изграждането и укрепването на П1 - Укрепване на защитни
дребномащабни
стени на р. Марица в кв.
инфраструктурни съоръжения, Марица-Болницата
свързан с компрометираното
състояние на защитните стени
(диги) на река Марица в кв.
Марица-Болницата

проектиране, строителство, надзор на
защитни стени на реката.

облагородяване на прилежащи
пространства, достъп за хора в
неравностойно положение, паркинги
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