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Обща част 
Зоната на пазара е ключово място в сърцето на град Благоевград, разположен по 

поречието на река Бистрица. 

 

До 2001 г. пазарът в целия му обхват е открит, като в северната част се продават 

зеленчуци, а в южната се устройва пазара за промишлени стоки. 

 

През 2002/3 г. започва изграждането на сградата на покрития пазар в северната част на 

пазара. В същия период се изгражда и мостът през река Бистрица и продължение на ул. 

Джеймс Баучер към ул. 14-ти полк.Тази намеса позволява успокояване на автомобилното 

движението по ул. Чакалица и затварянето на моста при ул. Крали Марко и ул. Плиска. 

 

  
Google earth - юли 2001        Google earth - август 2003 

 

През 2010/2011 г. започва изграждането на административна и офис сграда в ПИ по КККР 

04279.614.169, която пресича връзката между покрития и закрития пазар. 

Множеството частични намеси през годините налагат цялостно разглеждане на 

територията и единно осмисляне на зоната, така че тя да функционира пълноценно и да 

контактува със съседните територии по безпроблемен начин. 

 

Река Бистрица, по поречието на която е разположен пазара, се явява зелен гръбнак за 

Благоевград. По продължението ѝ са разположени още редица важни за града обекти, като 

кампуса на Американския университет, историческият квартал Вароша, плажът и парк 

Бачиново. Местоположението на пазара предопределя голямото му значение за провеждане 

на цялостна пешеходна свързаност по поречието на реката. 
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Зоната на пазара има отлично местоположение спрямо разнообразни обекти на интерес в 

града, което е приоритетно предимство и позволява усилване на съществуващите 

връзки и подобряване на тези, които създават потенциал за още по-добра 

разпознаваемост на зоната.  

• Търговски обекти и обслужване 

Пазарът е разположен в отлична връзка с централната градска част на Благоевград, 

наситена с множество заведения и търговски и обслужващи обекти. 

• Публични пространства и забележителности 

В 10 минутния пешеходен изохрон от пазара са разположени знаковите площади на 

града - централният Георги Измирлиев и площад Македония. В същия обхват попада и 

историческия квартал Вароша и Зоологическата градина, а градската градина е на 

само 5 минути пешеходно разстояние. 

• Образователни обекти 

В непосредствена близост до пазара са разположени както кампуса на Американския 

университет, така и Колежа по туризъм и Междуучилищния център за трудово-

политехническо обучение (МУЦТПО). 

• ЖП гара и автогара 

ЖП гарата и автогарата на града са на 15 минути пеша от пазара. 

Инвестиционно намерение на Община Благоевград 

Община Благоевград разглежда възможности за преустройство на пространството на 

общинския пазар (ОП) Благоевград като си поставя следните цели: 

• Увеличаване на капацитета на сергии на открито до 300 бр. по време на 

събития 

• Адекватна трансформация на покритите търговски площи 

• Подобряване на достъпа на търговците 

• Подобряване на достъпа на жители от други населени места 

• Трансформация на пространството на пазара като нов градски площад 

• Приобщаване към пешеходната и велосипедна инфраструктура 

• Подходящо ново ситуиране на църковен храм 

• Увеличаване на площите на зелената система 

• Приобщаване към реката 

Територия за въздействие 

Инвестиционното намерение разглежда цялостно територията на покрития и закрит 

пазар и прилежащата територия, която може да бъде оценена като зона за въздействие с 

общоградски характер. Ето защо се планира въздействие чрез поредица от проекти и 

мерки за цялостна реновация на зоната от двете страни на реката, включително 

съществуващата сграда на покрития пазар. 
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Общински пазар Благоевград и прилежащи площи 

Концепция за въздействие 

Концепцията за въздействие включва две фази: 

• Проект за трансформация на откритите пространства 

• Проект за трансформация на закритите търговски пространства в сградата 

на покрития пазар 

 

 
Идея за трансформация на пространството на пазара 
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Проектът за трансформация на откритото пространство разглежда комплексното 

решаване на основните казуси: 

• Решение за подземен буферен паркинг 

• Решение за разполагане на църковен храм 

• Решение за масово събиране на хора 

• Решение за разполагане на ново покритие 

 

В така развитата идея църковният храм се разполага по поречието на реката срещу 

открития пазар. Разширяването на моста над реката свързването на тази площ с 

откритото пространство на пазара ще оформи ново площадно пространство. Това 

площадно пространство ще приобщи по естествен начин пазара и църковния храм. От 

друга страна всяка функция ще има своя собствена зона. Към храмовата сграда ще се 

изгради нова градинка по протежение на реката.  

 

Бъдещото покритие на пазара ще граничи с площадното пространство, като под него ще 

бъдат разположени маси за търговия в делнични дни. По време на пазарни дни, както и при 

тематични фестивали, търговската зона ще се разширява и в зоната на 

новообразуваното площадно пространство. 

 

Новото площадно пространство ще бъде елемент от пешеходната мрежа на града. От 

това пространство ще се осъществи атрактивна връзка към коритото на реката 

(стълби, рампа). Чрез повдигнати пешеходни пътеки ще се регламентира спокойното 

преминаване на пешеходните потоци от двете страни на реката, по протежение на 

естествената пешеходна ос. 
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Комуникационен план 

 
Под цялото пространство на пазара се предвижда изграждане на подземен буферен 

паркинг. Паркингът ще има вход-изход откъм ул. Джеймс Баучер и втори изход към ул. 

Орцето . 

Градоустройствените параметри 

Според инвестиционните намерения на Община Благоевград се предвижда изграждане на 

ново покритие на пазара с площ около 1500 кв.м, както и изграждане на църковен храм с 

площ от около 250 кв.м. 

Направен е анализ на инвестиционните намерения спрямо градоустройствените 

параметри на съответните парцели и предвижданията на ОУП като параметри на 

застрояване. 

 

 ОУП Инвестиционно намерение 

  м2 % м2 % 

ПАРЦЕЛ ПАЗАР 3724 100 %   

плътност 2234 60% 1500 40% 

КИНТ 4469 1.2 1500 0.4 

ОЗ 1490 40% 1500 40% 

ПАРЦЕЛ ХРАМ 1652       

плътност 1321.6 80% 250 15% 
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 ОУП Инвестиционно намерение 

  м2 % м2 % 

КИНТ 4956 3 250 0.15 

ОЗ 330.4 20% 1200 73% 

Сравнителна таблица между градоустройствени параметри по ОУП и инвестиционни намерения на 

ОБ 

План за достъп 

Предвижда се увеличаване на пиковите товари от посетители на пространството на 

пазара по време на пазарни дни и по време на фестивали. 

 

Общото открито пространство ще бъде над 6000 кв.м. Търговските маси се предвижда 

да бъдат минимум 300. Ето защо, очакваните пикови товари за посетители и търговци на 

пространството са едновременно присъствие от над 2000 души при дневно посещение 

от минимум 6000 души. Предвижда се минимум 30% от посетителите да бъдат жители на 

други населени места. 

 

За намаляване на риска от автомобилни задръствания и недостиг на паркоместа, както и 

за подобряване комфорта на обитаване се разработва нова комуникационна стратегия на 

Благоевград предвиждаща: 

• Насърчаване на пешеходното движение 

• Насърчаване на придвижването с велосипед 

• Насърчаване достъп чрез градски транспорт (ЖП, такси, шатъл линия ЦГ-

Картала) 

• Разсредоточаване на паркинг зоните и въвеждане на модерна смарт паркинг 

система 

• Силно ограничаване на свободното паркиране в зоните на прилежащите 

жилищни квартали 

 

В контекста на въвеждане на мерките по новата комуникационна стратегия на 

Благоевград се предвижда следното разпределение на товарите от провеждане на масови 

мероприятия в зоната на пазара: 

 

Разпределение пиков товар 

Пазарен ден     
необходими ПМ 

  коеф посетители/автомобил   2 

дневно 6000     

едновременно 1800 30%   

местни жители 1260 70%   

пеша 120 40%   

велосипед 60 20%   

градски транспорт 60 20%   
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Разпределение пиков товар 

Пазарен ден     
необходими ПМ 

  коеф посетители/автомобил   2 

автомобил 60 20% 24 

посетители от други места 540 30%   

с автомобил 432 80% 216 

с ЖП 

транспорт+пеш/велосипед/МГ

Т 108 20% 

  

Разпределение на пиковите товари в контекста на НКСБ 

 

Така с осигурените 240 паркоместа в зоната на пазара и прилагане на всички мерки от 

новата комуникационна стратегия се предвижда обезпечаване на достъп при пиково 

натоварване по време на събития с масово събиране на хора, без да се образуват 

задръствания или претоварване на местата за паркиране в жилищните квартали. 

Затваряне на улици 

Като съвременна мярка за организация мероприятия с масов характер, и особено по време 

на градски фестивали и пазарни дни се практикува затваряне на прилежащи улици и 

превръщането им във временни пешеходни зони. Тази практика е сравнително лесно 

приложима за територията на Пазара: ул. Джеймс Баучер може да бъде затваряна в 

рамките на събития, с което ще се разшири както пространството за търговия или 

фестивали, така и за паркиране: 

 
Схема за затваряне на улица Джеймс Баучер по време на провеждане на масови мероприятия 
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Анализ на съществуващото положение 

Обхват на проучването 

 
Обхват на проучването върху сателитно изображение (Bing Maps) 

 

Територията на проучването обхваща поземлените имоти на открития и покрития 

пазар, поречието на река Бистрица по протежението на имотите, какато и поземлените 

имоти срещу покрития пазар по ул. Даме груев. Границата е определена по 

предоставената от община Благоевград регулация, като включва преди всичко 

публичните пространства. 
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Това е и обхвата в който е добре да се разглежда пазара, при бъдеща реконструкция или 

обновяване, така че да се постигне максимален ефект и да се преодолеят някои от 

недостатъците на частични намеси в годините. 

Кадастралната основа 

Кадастралната карта и кадастрални регистри следва да отразяват съществуващите 

граници на поземлените имоти, вида територия, начина на трайно ползване, 

съществуващото застрояване и функционални типове на сградите. 

 

 
КККР към 27.11.2021 
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Вид територия 

В зоната на пазара територията е урбанизирана, а имотите на реката са отнесени към 

водните територии и открити водни течения. 

Начин на трайно ползване 

 
Поземлени имоти по начин на трайно ползване и сгради по функционален тип, КК от Община 

Благоевград актуална към 07.09.2021 г. 
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Вид собственост 

 
Поземлени имоти и сгради по вид собственост, КК от Община Благоевград актуална към 07.09.2021 г. 

 

В зоната на пазара имотите са общинска частна собственост. Покритата и закрита 

част се разделят от сграда и имот частна собственост при съсобственост. Имота на 

покрития пазар е зает от сграда със смесена собственост - частна и общинска. Срещу 

открития пазар в общински частни терени са разположени множество частни постройки 

и една - държавна частна собственост. Процесът по постепенно премахване на тези 

постройки вече е започнал, както се вижда от актуалните КККР. 

 

Поземлени имоти и постройки по КККР покрит пазар 

ПИ 04279.614.149 - покрит пазар - 5431 кв.м. 
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Сграда 04279.614.149.1 - покрит пазар - 4802 кв. м. 

Поземлени имоти и постройки по КККР открит пазар 

ПИ 04279.614.169 - частен имот разсичащ пазара - 691 кв. М 

Сграда 04279.614.169.1 - частна сграда разсичаща пазара - 435 кв. м 

 

ПИ 04279.614.379 - 1924 кв. м 

ПИ 04279.614.378 - 1800 кв. м 

 

Поземлени имоти и постройки по КККР срещу открит пазар 

ПИ 04279.612.222 - 1652 кв. М 

Сграда 04279.612.222.1 - 79 кв. м 

Сграда 04279.612.222.2 - 45 кв. м 

Сграда 04279.612.222.3 - 40 кв. м 

Сграда 04279.612.222.4 - 43 кв. м 

Сграда 04279.612.222.5 - 38 кв. м 

Сграда 04279.612.222.6 - 65 кв. м 

Сграда 04279.612.222.7 - 66 кв. м 

Сграда 04279.612.222.8 - 55 кв. м 

Сграда 04279.612.222.9 - 6 кв. м 

Сграда 04279.612.222.13 - 58 кв. м 

Сграда 04279.612.222.14 - 86 кв. м 

 

ПИ 04279.612.221 - 604 кв. М 

Сграда 04279.612.221.1 - 31 кв.м 

Сграда 04279.612.221.4 - 51 кв.м 

Сграда 04279.612.221.5 - 55 кв.м 
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Устройствената основа 

ОУП 

 
Извадка от ОУПО Благоевград 

 

Съгласно действащия ОУП на Община Благоевград зоната на пазара, в обхвата на 

разглеждане, попада преимуществено в Смесена централна устройствена зона (Ц) и 

Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина (Жм). 

Териториите в контактната зона на пазара също попадат основно в Смесена централна 

устройствена зона. 

 

Смесена централна устройствена зона - Ц (червено) 

Специфичен режим на градския център с многофункционално предназначение - за 

обществено-обслужващи дейности, обитаване и други допълващи функции. Не се 

допускат обекти за дейности с вредни отделяния и влияния. Задължително се изпълняват 

всички изисквания за изграждане на средата с оглед ползването ѝ от инвалиди. Във всеки 

УПИ мин. 10 % от РЗП на приземно и/или първо подземно ниво да бъдат оформени като 

публични пространства. Мин. 25 % от озеленената площ е с високи дървесни насаждения. 

Застрояването се конкретизира с ПУП (СПН). За територии с обекти на недвижимото 

културно наследство се разработват специализирани предварителни проучвания, 

свързани с опазване на недвижимото културно наследство. 

• Максимална плътност на застрояване - 80%  
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• Максимален коефициент на интензивност - 3,00 

• Минимална озеленена площ - 20% 

• Начин на застрояване - / 

• Предназначение, основни и допълващи функции - В зоната на стария градски 

център, на жп гарата, фронта на бул. Св. Кирил и Методий.  

• Ограничения и изисквания при изработване на ПУП - Височината на 

застрояването се доказва с ПУП. Параметрите на застрояване се определят с 

ПУП и/или РУП, изготвени на базата на обемноустройствени проучвания, 

одобрени от ОЕСУТ.  

 

Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина - Жм 

(кафяво) 

В жилищните територии отделни поземлени имоти могат да се урегулират с подробен 

устройствен план за нежилищни обслужващи обекти: сгради за социални, учебни, 

просветни, културни, спортни, здравни и религиозни дейности; магазини и заведения за 

хранене; сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; обществени 

озеленени площи; надземни и подземни гаражи и паркинги за леки автомобили. Освен 

герописаните обектите в отделни урегулирани имоти, попадащи в жилищните 

територии, с подробен устройствен план и в съответствие със заявено искане на 

собствениците им могат да се изграждат: административни, делови и хотелски сгради, 

занаятчийски работилници, сгради за безвредни производствени дейности, 

бензиностанции, газостанции и автосервизи при спазване на устройствени параметри за 

плътност, интензивност и минимална озелененост за съответната жилищна зона и 

санитарно-хигиенните изисквания. 

• Максимална плътност на застрояване - 60% 

• Максимален коефициент на интензивност - 1.20 

• Минимална озеленена площ - 40% 

• Максимална височина - 10м 

• Начин на застроявне - Свободно, групово, свързано 

• Предназначение, основни и допълващи функции - Устройствени зони с 

преобладаващо застрояване с височини до 10м.  

• Ограничения и изисквания при изработване на ПУП - Проектите за ПУП се 

изработват при условията на чл. 16 от ЗУТ.  

ПУП 

Зоната на пазара и контактната територия е регулирана, като част от регулацията не е 

изцяло приложена. Това важи за терените по поречието на р. Бистрица по ул. Даме Груев, 

срещу открития пазар, както и за имотите до кв.102 по ул. Чакалица.  
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Неприложена регулация в зоната на пазара и поземлени имоти по вид собственост, като в синьо са 

частните, а в оранжево общинските поземлени имоти. 

 

ПУП 2020 

Със Заповед №542 от 24.04.2020 г. на зам кмета на Община Благоевград е одобрено 

изменение на план за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ II и IV, кв. 104 а по плана на ЦГЧ на 

град Благоевград. С планът се образуват УПИ II - за православен храм и УПИ IV - за пазар. 

 

Въпреки че ОУП Благоевград определя за зоната на поземлените имоти за Жилищна 

устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина (Жм), подробният план 

предвижда параметри за УПИ II несъответстващи с предвидените, а именно - такива за 

Смесена централна устройствена зона (Ц): 

За УПИ II - за православен храм 

• Максимална плътност на застрояване - 80% (вместо 60% за Жм) 

• Максимален коефициент на интензивност - 3 (вместо 1,2 за Жм) 

• Минимална озеленена площ - 20% (вместо 40% за Жм) 

• Височина на застрояване - 15 м (вместо 10 за Жм) 

 

Посочените параметри значително надминават зададените с ОУП, което налага 

изменение на плана, така че да съответства на ОУП. 
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План за регулация - 2020 г. 
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План за застрояване - 2020 г. 

 

Застроителната линия зададена с ПЗ не използва оптимално инструментариума на 

подробния план и не указва съобразяване с условия на средата. При изменение на плана е 

препоръчително линията за застрояване да задава съобразяване със съществуващия 

уличен фронт и околното застрояване. Това важи и при положение, че подходящо място за 

сграда за храм се предвиди от отсрещната страна на река Бистрица, така че да се 

подчертае зеленото направление и крайречието и пешеходните връзки през моста и към 

пазара. 

 

За зоната на пазара е препоръчително да се изработи цялостен подробен устройствен 

план - работен устройствен план (РУП). Този инструмент би позволил да се прецизират и 

намеренията в зоната, както и да се съобразят различните характеристики на всяка от 

подзоните. 
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Сграден фонд и съществуващи сгради и съоръжения 

Покрит пазар 

 
 

Поземлен имот на покрития пазар с идентификатор по КККР 04279.614.149 е с площ 5431 

кв.м, общинска частна собственост (АОС №3117 от 10.04.2014 г.). Начина на трайно 

ползване е “За търговски обект, комплекс”. 

 

Сградата на покрития пазар с идентификатор по КККР 04279.614.149.1 и застроена площ 

4802 кв.м, вид собственост - съсобственост е на 3 етажа (и едно подземно ниво), 

функционално предназначение - сграда за търговия и съдържа 142 самостоятелни обекта. 

 

Въпреки описаната по данни на община Благоевград общинска собственост в размер на 

2471.78 кв. м от РЗП на сградата, в КККР данни за обекти общинска частна собственост 

има за едва 7 обекта с обща площ от 298 кв.м. За три от посочените самостоятелни 

обекти е предоставен и документ за собственост, това са общинските обекти на ет. 3 

на сградата. 

 

Разпределение на собствеността за Сутерен, по данни от Община Благоевград 

• Обща търговска площ на Общината  / 

• Обща търговска площ на частни лица   / 

• Обща търговска площ инвеститор     814.20 

• Паркинг инвеститор    2279.40 

• Общи площи партер    1816.88 

Обща площ сутерен     4910.48 
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Извадка от КККР за СОС на ниво 0 към ноември 2021 

 

   
Разпределение на собствеността за партер по данни от община Благоевград 

• Обща търговска площ на Общината 2261.54 

• Обща търговска площ на частни лица  746.66 

• Обща търговска площ инвеститор  467.25 

• Общи площи партер   1261.95 

Обща площ партер    4737.40 
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Извадка от КККР за СОС на ниво 1 към ноември 2021 

 

  
 

Разпределение на собствеността за втори етаж, по данни от Община Благоевград 

• Обща търговска площ на Общината   112.21 

• Обща търговска площ на частни лица   473.72 

• Обща търговска площ инвеститор  1298.70 

• Общи площи втори етаж   1008.90 

Обща площ втори етаж    4737.40 
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Извадка от КККР за СОС на ниво 2 към ноември 2021 

 

         
 

Разпределение на собствеността за Трети етаж, по данни от Община Благоевград 

• Обща търговска площ на Общината    98.03 

• Обща търговска площ на частни лица    53.14 

• Обща търговска площ инвеститор   446.55 

• Общи площи трети етаж    296.09 

Обща площ трети етаж     893.61 
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Извадка от КККР за СОС на ниво 3 към ноември 2021 

 

   
 

Необходима е цялостна ревизия на документите за собственост на общината за части 

от сградата на покрития пазар, както и последващо иницииране на коректно отразяване 

на данните за вид собственост и функционално предназначение на самостоятелните 

обекти в сградата. Това би позволило ясно планиране на потенциални действия за 

преосмисляне и преустройство в рамките на покрития пазар. 
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Открит пазар 

Към момента (ноември 2021) откритият пазар се състои от 3 поземлени имота: 

• Поземлен имот 04279.614.379, общинска частна собственост (АОС № 9484 от 

13.07.2020 г.), начина на трайно ползване е “За търговски обект, комплекс” и 

площ 1924 кв. м. 

• Поземлен имот 04279.614.378, общинска частна собственост, с начин на 

трайно ползване “За култова, религиозна сграда, комплекс” и площ 1800 кв. м. 

• Поземлен имот 04279.614.166, общинска публична собственост, с начин на 

трайно ползване “За алея” и площ 844 кв. м. 

 

Общата площ се равнява на 4568 кв. м, а без алеята към реката - 3724 кв.м. Сега открития 

пазар в рамките на ПИ 04279.614.379 се организира под 3 реда статични тенти, които 

могат да се разгъват и да осигурят покрита търговска площ. В пазарен ден продавачите 

разпъват допълнителни тенти в ПИ 04279.614.378, което увеличава покритата площ на 

откритото пространство. Впечатление правят кадри като долния, където се вижда 

активен пазарен ден, в който маси за продажба се организират встрани от тентите, 

поставени за общо ползване. 

 

 
Пазарен ден сряда, ноември 2021 
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Подземна инфраструктура 

Необходимо е изясняване на мрежите на подземната инфраструктура в зоната на пазара, 

така че да се очертаят възможностите и ограниченията свързани с изграждането на 

общински подземен паркинг в зоната на пазара. 

Мостове 

В процеса по обновяване е необходимо включване на трите моста през река Бистрица в 

цялостната концепция.  

• Мостът на ул. Хилендар/ Пере Тошев е пешеходен и относително скоро 

обновен.  

• Мостът на ул. Крали Марко/ ул. Плиска има нужда от цялостно преразглеждане в 

контекста на бъдещите намеси. Следва да се решат въпроси свързани с 

безпроблемната пешеходна връзка между откритата и закрита част на пазара, 

тъй като към момента има значителна разлика в нивата от двете страни на 

моста. Допълнително следва да се реши по качествен начин възможността или 

ограничението за достъп с автомобили. 

• Мостът на ул. Джеймс Баучер е своеобразното лице на благоевградския пазар. 

Пешеходните зони са с достатъчна ширина и в добро състояние, въпреки това, 

следва да се разглежда като част от обхвата на зоната за обновяване на пазара. 

Река Бистрица и речно корито 

Реката и речното корито са характерен и привлекателен елемент в зоната на пазара. 

Необходимо е подсилване на връзките през моста на ул. Джеймс Баучер и подчертаване на 

крайбрежните алеи в зоната на пазара, аналогично на тези в участъка към кампуса на 

Американския университет. 

 

 

 
Примери за потенциална връзка на реката и пространството на пазара 
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В речното корито в края на 80-те са проведени серия благоустройствени мероприятия, 

които да позволят ползването на поречието като част от зелената система за широко 

обществено ползване. Крайречните площадки имат нужда от освежаване и регулярно 

почистване, а заложените връзки следва да се подобрят, тъй като част от тях са 

амортизирани или достъпа до тях е прекъснат.  

 

Необходимо е преосмисляне на връзката с реката и речното корито в зоната на закрития 

пазар, където към момента тя е силно неглижирана. Покритата, но незатворена крайречна 

площадка на първо ниво на закрития пазара загърбва реката и прекъсва връзката с 

крайречната алея от зоната на открития пазар. Този участък има чудесен потенциал за 

трансформация, която да подчертае връзката с реката и да стимулира повишен 

пешеходен поток, който би привлякъл и повече клиенти към покрития пазар.  

 

      
Примери за затвореност и блокиране на връзката на пазара с реката 

Зелена система 

Зоната на пазара е част от зеления гръбнак по поречието на река Бистрица, протичаща 

през Благоевград. Това налага за тази зона да се разсъждава като ключов обект, който 

следва да подчертае конкурентното си местоположение за зелената система на града. 

Тук озеленяването трябва да се проектира не като допълващ, а водещ елемент, освен за 

да подчертае връзката на зоната с реката и зелените обети в близост, а и заради 

високата обществена значимост на обекта и плановете за ревитализирането на пазара 

като жизнено и любимо публично пространство. 

 

Необходимо е подробно заснемане на високата дървесна растителност или актуализация 

на вече съществуващо заснемане в зоната на пазара и предвиждане на мерки за 

опазването и възстановяването ѝ във връзка с намеренията за цялостно обновяване на 

зоната. 
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Мобилност 

Пазарът е разположен на източния бряг на река Бистрица, южно от центъра. Откритата 

му част е между ул. Джеймс Баучер и ул. Плиска, а закритата е на север - от ул. Плиска до ул. 

Хилендар. Трите улици премостват реката, но единствено ул. Джеймс Баучер, най-

южната, позволява автомобилно движение. През нея се осъществява основния достъп до 

ул. Чакалица, на която е разположен съществуващият паркинг и който се ползва от 

търговците и посетителите на пазара. Под закритата част на пазара е разположен 

подземен паркинг със 72 места, който също може да се ползва за задоволяване на 

търсенето от паркоместа, както за клиентите на пазара, така и на пътуващите с 

автомобил до центъра на града. В близост до пазара на ул. Крушево също има наземен 

паркинг с капацитет от около 70 автомобила. Като част от инвестиционните намерения 

на общината за обновяване на пазара се планира и строителство на подземен паркинг под 

откритата част на пазара с капацитет около 240 паркоместа.  

 

Улиците Плиска, Орцето и Чакалица са с малък габарит и се препоръчва бъдещият вход на 

подземния паркинг да бъде от ул. Джеймс Баучер, който представлява най-вътрешната 

тангента около центъра и е централният автомобилен мост, чрез който се осъществява 

важна връзка между градските части от двете страни на реката. В краен случай може да 

се направят вторични вход или изход откъм по-малките улици с цел разпределение на 

трафика. Това трябва да бъде предмет на отделен подробен анализ при проектирането, 

където да се изследват натоварвания и капацитет по улиците и булевардите, пикови 

часове, и пр.  
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Карта на паркингите в района на пазара 

 

Уличната структура на Благоевград е с гъстота, която позволява няколко алтернативни 

маршрута за достъп до паркинга. При пристигане в града от север и използвайки входа на 

града през ул. Иван Михайлов са налични три маршрута. Първият е продължаване по ул. 

Иван Михайлов, след което по ул. Владо Черноземски и ул. Джеймс Баучер. Другите два 

маршрута се отделят от ул. Иван Михайлов по бул. Димитър Солунски, след което 

преминават през бул. Св. Св Кирил и Методий и ул. Владо Черноземски или бул. Васил Левски 

преди да се влеят отново в ул. Джеймс Баучер. За пристигащите в града от юг най-

прекият маршрут е през бул. Димитър Солунски и ул. Александър Стамболийски.  
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Карта на пешеходните зони и улици в района на пазара 

 
Благоевград разполага с широка пешеходна мрежа, която обхваща голяма част от центъра. 

Северният и централният мост на пазара предоставят бърза пешеходна връзка с 

централната зона, основните градски площади и главната пешеходна улица на града - ул. 

Тодор Александров. Наличието на крайречна алея и пешеходна пътека на ул. Джеймс Баучер 

позволява бърз пешеходен достъп до Американския университет в България (АУБ) на юг от 

пазара. Алеята на юг включва и велосипедна такава, което насърчава посетителите да 

ползват велосипед.  
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Потенциални посоки на развитие на пазарното площадно пространство 

 
Важно е в бъдещото обновяване да бъде предвидено разширяване на велосипедните връзки 

в по-голям обхват, което да улесни достъпа до пазара, но и да предвиди достатъчно 

сигурни велостоянки. Трябва да се помисли и за алтернативи на конфликтните точки 

където различни потоци се срещат (велосипеден, пешеходен, автомобилен). Това може да 

стане чрез приоритизация на определени потоци, ясна сингализация чрез цветна 

маркировка, знаци и светлини, повдигнати пешеходни пътеки, шикани и друг тип уличен 

профил ограничаващи физически скоростта на автомобилите, разминаване на няколко 

нива чрез малки тунелчета или мостчета.  
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Пример за намаляване на риска в критичните точки 

 
В северна посока е необходимо да се преосмисли връзката към покрития пазар, която е на 

по-високо ниво, труднодостъпна и некомфортна за ползване. Целият маршрут покрай 

реката е нарушен от сградата на покрития пазар. Разположените сгради на север от него 

са проектирани по начин, който позволява безконфликтно преминаване на крайбрежната 

алея през тях, което е ясен показател за нейното значение и че в миналото е била фактор 

в оформянето на градската среда. Възстановяването на тази връзка би трябвало да бъде 

заложено в бъдещото обновяване на пазара и територията около него. 
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Пешеходна връзка към алеята край покрития пазар. 

 
Жилищни сгради от северната страна на покрития пазар 
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На ул. Джеймс Баучер и на ул. Александър Стамболийски са разположени най-близките 

спирки на градския транспорт. Пазарът е на около 200 метра от тях или 2 минути пеша, 

което прави използването на градски транспорт удобно при условие, че маршрутите на 

линиите са редовни и на достатъчно малък интервал, за да бъде предпочитан този начин 

на придвижване.  

 

 
Спирки на градския транспорт и пешеходна достъпност от тях. 

Добри практики 

Теория и тенденции 

Примерите за успешни публични открити и закрити пазари са много и от различни части 

на света. Въпреки това, независимо, дали разглеждаме успешен пример за публичен пазар в 

Южна Америка, Европа, Азия или друг континент, всички те споделят общи принципи за 

успех1.  

 

В историята пазарите са служили като основна точка за разпространение на стоки и 

място за срещи на хора и търговци. В ислямското градоустройство сук (пазарът) е 

 
1 https://www.pps.org/article/tencharacteristics-2  

https://www.pps.org/article/tencharacteristics-2
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разположен близо до централната джамия с цел икономическа и социална интеграция. В 

древните гръцки градове, пазарът е бил в агорите (публично открито пространство). 

Пазарът не само служил като място за търговия, но и публично пространтво, където 

търговците се срещат с клиенти, клиентите се срещат със свои познати2. Именно това 

е и едно от най-важните условия за успешен обществен пазар - той трябва да бъде 

общодостъпно публично пространство. 

 

Какво означава това? 

Това означава отворено, площадно пространство, с добра локация в градската среда, 

където хората могат да се събират, да общуват, да се забавляват, да се социализират. За 

тази цел, пространството трябва да съчетава в себе си и всички други необходими 

ключови елементи на едно публично пространство, а именно - места за сядане, поддръжка 

и сигурност, да бъде комфортно при различни метеорологични условия в зависимост от 

сезоните, осветление, публични тоалетни, както и други услуги и атракции. 

 

Публичният пазар е място, на което се събират хора. Освен функцията му на място за 

пазаруване, то е и пространство, където се създават връзки между посетители, 

фермери, артисти и пр. Място, където може и е важно да се харчат освен пари, но и време. 

Именно затова един голям пазар може и трябва да има не само места за търговия, но и да 

предоставя разнообразни събития, курсове и общностни мероприятия. 

 

За да може едно публично пространство да привлича хора, то трябва да бъде правилно 

програмирано. Ако пазарът се случва само в част от дните в седмицата, то трябва да се 

знае за какво може да бъде използвано пространството през останалото време. То 

трябва да бъде достатъчно гъвкаво, за да може да бъде адаптирано към различни 

ситуации. В същото време е важно да не се “свръхпрограмира”, а да се остави място и за 

„свободна програма“, при която то действа като свободно площадно пространство. 

 

Освен привличането на хора е много важно и тяхното задържане. Това става както чрез 

всички изброени по-горе фактори, така и чрез други елементи на средата. Важно е да се 

предлага разнообразие и качество. Нещо повече, важно е да има места, които задържат 

хората на пазара по-дълго като кафенета, ресторанти, места за дегустация, барове и 

т.н. Добре е да има възможност за сравнение и избор, т.е. посетителите да могат да 

избират продукти измежду няколко производителя. Добре е да се осигурят и различни 

ценови категории, така че да може да бъде обхванат по-широк кръг от хора. 

 

Превръщането на един пазар в истинско публично пространство и акцент в градската 

среда води след себе си редица позитиви. Пазарът е катализатор за местния бизнес и 

привлича клиенти от и към съседните местни бизнеси. Пазарът може да създаде 

пешеходно пространство, което да свързва други прешеходни пространства и атракции 

 
2 Sustaining the cultural vitality of urban public markets: A case study of Pasar Payang, Malaysia 
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в градската среда. Проучвания в САЩ, показват, че 66% процента от посетителите на 

подобен тип пазари, пазаруват и в околните магазини3.  

 

Затова е много важно и бъдещият пазар на Благоевград да бъде много добре обвързан с 

пешеходната мрежа на града. Връзките на пазара с жп и автогарата през линейното 

парково и крайречно пространство или през пешеходните зони са също много важни. Един 

от основните принципи за успешен модел на публичен пазар е той да бъде достъпен чрез 

разнообразни модели на придвижване – пеша, с колело, с градски транспорт, с автомобил 

и др.). 

 

Успешния публичен пазар привлича множество посетители и стимулира туризма. Пример 

за подобен ефект има Pike Place Market в Сиатъл, който е една от най-големите 

туристически атракции в северозападните части на САЩ, както и много популярно 

място за събиране сред жителите на града. 

 

Pike Place Market в Сиатъл 

 

 
3 https://www.destinationdevelopment.org/articles/the-seven-reasons-why-public-markets-are-a-must 

https://www.destinationdevelopment.org/articles/the-seven-reasons-why-public-markets-are-a-must
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Нещо повече, добре развит и добре управляван пазар, може да послужи като инструмент за 

възстановяване и съживяване на градски пространства, като например центъра на 

Благоевград. Разработени пазарни пространства се превръщат в инкубатори за малки 

бизнеси, създават редица работни места, привличат инвестиции и покачват 

стойността на имотите на заобикалящата ги среда. Нещо повече - публични пазари с 

фокус върху местната продукция са и средство за задържане на парите на града в 

неговите граници. 

 
Положителните страни на публичния пазар4 

 

Не на последно място, за да е успешен един проект за публичен пазар той трябва да има 

ясна и точна визия и мисия. Примерни възможности за фокус на пазара са: 

• промотиране на местни фермери 

 
4 https://www.marketcities.org/article/endless-bounty-the-transformative-benefits-of-public-markets  

https://www.marketcities.org/article/endless-bounty-the-transformative-benefits-of-public-markets
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• предлагане само на био храни 

• промотиране на местни артисти 

• насърчаване на социализацията на хората 

• развитие на местната култура и занаяти 

• насърчаване на иновационни подходи 

• фокус върху здравето и здравословния начин на живот и др.  

 

Примерите са много, и не е необходимо да бъде избрана само една мисия и цел. Могат да се 

комбинират няколко, като определянето им подпомага управлението и комуникацията на 

пазара и утвърждаването на отличителен характер. Важно е пазарът да бъде промотиран 

през различни канали за разнообразни кампании и събития, да се изградят различни 

партньорства.  

 

От икономическа гледна точка, пазарът трябва да има ясен, но и гъвкав модел на 

управление. Подходящо е да се предложат разнообразни възможности за отдаване под 

наем спрямо различни критерии, програми за фондонабиране, партньорства и др. Имиджът 

и характерът на пазара са важни както за привличане на посетителите, така и за 

осигуряването на качествени условия на труд, конкурентни бизнес възможности и 

развитие на градската среда. 

Примери от света 

Публичният пазар в Град Рочестър5, САЩ е проект с изключителен успех, който се развива 

през последните години. Част от причините са спазването именно на гореспоменатите 

принципи. В настоящия анализ ще се разгледат в по-голяма подробност част от 

факторите, правещи този пазар едно успешно публично пространство. 

 

“Общественият пазар на град Рочестър е приятен, завладяващ пример за многото неща, за 

които урбанистите в града ценят и работят: успешни обществени места и 

пространства; усещане за място; мултифункционалност; реално и работещо 

разнообразие; фокус върху пешеходците; свързване на град, предградия и селски райони; 

подкрепа на местната икономика.”6 

 

Какво е общото с Благоевград: 

• Мащаб - пазарът в Рочестър е разположен в не много голям град, особено за 

мащабите на САЩ (200 хил. човека), който е аналог на Благоевград в Българския 

контекст. Площта на зоната на пазара в Рочестър е около 36 000 кв.м, докато 

територията на пазара в Благоевград е около 30 000 кв.м. 

• История - пазарът в Рочестър е създаден през 1905 г. и е с изградени традиции, 

точно както е при пазара в Благоевград. 

 
5 https://www.cityofrochester.gov/publicmarket/  
6 https://reconnectrochester.org/2018/02/rochester-public-market-transportation-experiment/  

https://www.cityofrochester.gov/publicmarket/
https://reconnectrochester.org/2018/02/rochester-public-market-transportation-experiment/
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• Пазарни дни - американският пазар не е постоянен - има три търговски дни в 

седмицата (вторник, четвъртък и събота), а в Балгоевград те са два - сряда и 

събота. 

• Локация - и двата пазара се намират сравнително близо до центъра на града 

• Инфраструктура - и в двата случая има както открита така и закрита (сграда) 

част на пазара. 

• Реновация - през 2017 г. на пазарът в Рочестър се извършва реновация и 

преструктуриране на пространството. Подобно нещо предстои да се направи 

на пазара в Благоевград. 

• Капацитет - пазарът в Рочестър разполага с над 300 броя сергии, какъвто е и 

желаният капацитет за бъдещия открит пазар на Благоевград. 

 

Продукти 

Пазарът предлага разнообразни продукти, които са както местна продукция, така и 

такава от цялата страна или дори света – месо, морска храна, яйца, млечни продукти, 

обработени или сготвени хранителни продукти, специални асортименти, рекламни 

продукти на пазара, и др. 

 
Щандове в откритите, покритите и затворените части на пазара в Рочестър 

 

В допълнение, има и множество малки бизнеси представящи различни услуги - кафенета, 

щандове за храна, доставчици на специални храни, бирарии, магазини за търговия на дребно 

и други, които могат да бъдат намерени на територията на пазара и в съседните части 

на района. 

    
Щандове в откритите, покритите и затворените части на пазара в Рочестър 
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Мобилност 

Предвид американския контекст, пазарът разполага с цели пет безплатни общински 

паркинга, всичките наземни. В същото време има и възможност за паркиране в близките 

улични пространства или частни паркинги при съответните условия. Има отделни 

паркинг места за търговците, които са локализирани около навесите и сергиите. 

 

 
Схема на паркирането и достъпа до пазара в Рочестър 

 

Въпреки наличието на сериозен ресурс от паркинги, пазарът се фокусира и върху другите 

алтернативи на придвижване/посещение. Пазарът бива обслужван от традиционен бус 

наричан още „open-air Market Trolley“, който минава и през съответните по-далечни 

„буферни“ паркинги. Общината разработва и система от друг тип шатъли, които 

обслужват коледния пазар, или други подобни публични пространства и мероприятия, 

като се правят и експерименти с напълно автономни превозни средства. 
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“Шатъл” автобус за коледния пазар 

        
Именития открит автобус довеждащ хора от различни части на града до пазара и автономно 

превозно средство, част от експериментите на тази тема в града. 

 

Пешеходен и велосипеден мост свързват пазарът с други части на града. На 

територията на пазара има както велосипеден паркинг така и стоянки за споделени 

градски колела. 
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На сайта на пазара се казва изрично, че: „Насърчават се споделеното пътуване, 

пътуването с автобус, колоезденето или ходенето пеша.” 

 

Нещо повече - пазарът предлага целогодишна програма за стимули/награди за тези, които 

използват велосипеди за транспорт до и от обществения пазар на град Рочестър. За 

целта е разработена специална стикер система, която е ясно разяснена на интернет 

страницата на пазара. 

 

 
Стикер от програмата за устойчива мобилност на пазара 

 

Градът и пазарът се оптиват да проведат политика, където колите не са приоритет. 

Според местната управа, пазарът е претърпял сериозна трансформация от гледна точка 

на мобилност и достъпност чрез редица проекти и експерименти, и трябва да се 

превърне и припознае от общността като пример за работеща и лесна мултимодална 

достъпност, която да бъде репликирана и в други части на града7.  

Инфраструктура на пазара 

Пазарът има четири отделни пространства със сергии, три от които само покрити и 

един затворен. 

 
7 https://reconnectrochester.org/2018/02/rochester-public-market-transportation-experiment/  

https://reconnectrochester.org/2018/02/rochester-public-market-transportation-experiment/
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Изцяло закрития корпус на пазара 

 

  
Един от покритите корпуси на пазара и начини на ползване 

 

През юли 2017 г. публичният пазар на град Рочестър завършва ремонт за 8.5 милиона 

долара (около 14 млн лв.), при който се подобряват и разширяват пазарните удобства и 

преживяването за доставчици, купувачи и търговци. Този проект добавя нов навес за 

продажба на открито, нов закрит навес и четири нови самостоятелни структури за 

продажба на храна. Добавени са 46 допълнителни открити/покрити сергии за доставчици, 

така че на пазара да могат да се предлагат повече и по-разнообразни продукти. Освен 

това са добавени още тоалетни и други удобства за подобряване на комфорта и 

изживяването за посетителите и търговците. 
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Търговски ред в закритата част на пазара 

 

При извършването на реновацията, специално е упоменато, че нови паркинг места не са 

изградени като фокусът отново пада върху множеството алтернативни начини на 

придвижване. Интересен факт е, че въпреки това възможностите за паркиране са 

увеличени. Това става благодарение на спогодбата със средно училище в близост, чийто 

паркинг може да се използва за целите на пазара в съботните дни. Това е модел, в който се 

търси оптимизация на вече съществуващи паркинги, така че освен в пространството, 

но и във времето те да бъдат използвани оптимално. 
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3D схема на пазара в Рочестър и организация на движението 

 

 
Карта на пазара в Рочестър 
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Управление 

Както беше споменато в началото на тази глава, е много важно, за да бъде успешен един 

публичен пазар, той да има правилно, гъвкаво, адаптивно и адекватно управление с 

разнообразни модели на прилагане. Пазарът в Рочестър е пример за подобно управление. 

 

Като начало, пазарът поддържа разнообразни програми на управление обвързани и 

синхронизирани с конкретни медицински програми, образователни, общински и пр. В самия 

комплекс на пазара се помещава част от администрацията свързана с управлението на 

пазара. 

 

В непазарните дни на територията на пазара се провеждат разнообразни събития, за 

част от които има годишна програма на сайта на пазара, с подробности за всяко от тях. В 

над 50 дни от годината пазарът е домакин на специални събития с безплатен вход - 

Sunday Greatest Community Garage Sales and Super Fleas, Flower City Days, Bands on the Bricks, 

Food Truck Rodeos, Gospel Jubilee, Artist Row, Halloween at the Market, Holidays at the Market и 

пр. Тези и други събития допринасят за разнообразието и активността на пазара. 

 

„Един от най-популярните безплатни концертни серии на Рочестър, Bands on the Bricks 

доказва, че публичният пазар в Рочестър не е само за хора ставащи рано сутрин! Пет 

последователни петъчни вечери през юли и август.“ 

 
 

     
Велосипеден ден                                 Ден на уличната храна 
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Ден за детски книжки                         Ден за “гаражни” разпродажби 

 

    
Празничен пазар               Ден на цветята 

 

Партньорство 

Пазарът работи в партньорство с НПО-та и доброволчески организации. Най-активните 

от тях са т.н. Friends of the Rochester Public Market (приятели на пазара в Рочестър). 

 
 

“Friends of the Rochester Public Market” е организация с нестопанска цел, която 

съществува, за да „направи пазара нещо повече“. Организацията обслужва пазара по много 

важни начини: управляват програмата Market SNAP Token (специална програма), отговарят 

за продажбите на стоки с марка на пазара (пазарски чанти, суичъри, тениски, шапки, халби, 

бебешки гащеризончета, исторически книги, готварски книги, престилки, стикери и др.), 
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за безплатните образователни пазарни обиколки (Market Tours), за безплатната 

образователна програма на тема хранене (Taste of the Market nutrition education.), за 

организацията на автобуса (open-air Market Trolley), за провеждането на годишното 

събитие на Artist Row, организират и отговарят за дарения и много други. 

 

„Пазарът е много повече от място за фермери и търговци, които продават своите стоки. 

Това е културен център - туптящото сърце на нашата общност. Място, където хора от 

всички сфери на живота се събират, за да работят, ядат, създават, играят и преживяват 

живота.“ Friends of the Rochester Public Market 

 

 
 

Друга организация, която е в партньорство с пазара е изцяло доброволческата 

организация наречена „Flower City Pickers“. Те са посветени на събирането на храна всеки 

пазарен ден и предоставянето ѝ на обществени организации и хора в нужда. Те също така 

пренасочват хранителните отпадъци към фермерите за храна за животни и за 

компостиране. 

 
 

Пазарът има подробна и информативна страница, част от сайта на града. Нещо повече, 

всеки 2-3 седмици се изготвя и електронен бюлетин с актуална информация. Пазарът е 

активен и в социалните мрежи, притежаващ собствени Instagram профил и Facebook 

страница с 10 000 последователи. 

 

Пазарът е и магнит за фотографи, оператори, телевизионни и радио предавания, 

публикации и пр. Това са все подходи които поддържат, популяризират и развиват имиджа 

и характера на пазара правейки го популярен и атрактивен за разнообразен тип хора. 
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Закритият пазар по залез 

 

 
Издание по случай 100 годишнината на пазара 
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Препоръки 

Пазарът в Рочестър е подходящ пример, който разглежда контекст на силна зависимост 

от автомобили и инфраструктура стимулираща автомобилното движение. Тази ситуация 

силно наподобява посоката, към която и много от българските градове се насочват през 

последните години. Примерът демонстрира как въпреки урбанистичните 

характеристики, градът, и по-специално пазарът, разработват алтернативи на 

установените навици и проправят път към качествена трансформация към устойчиво 

развитие. 

• Пространство и достъп - първият фокус е превръщането на пазарното 

пространство (включително закритата част) в истинско публично 

пространство, което да има всички необходими удобства, да е комфортно, 

сигурно и добре обвързано с другите части на града. Това означава пазарът да 

има ясни и непрекъснати пшеходни и велосипедни връзки с центъра, жп гарата, 

университета, паркове и градини и т.н. Градският транспорт също следва да 

бъде съобразен с тези важни акценти в градската среда. Благоевград е много 

по-компактен град в сравнение с Рочестър. От центъра на Благоевград в радиус 

от около 1 км може да се достигне до почти всички ключови обекти на града, 

докато Рочестър е типичен разпилян американски град, където от центъра в 

радиус от 5 км има застрояване. Това прави територията на Благоевград и в 

частност пазарът много по-достъпен чрез алтернативни на автомобила 

начини на придвижване. Повечето примери от Европа, са именно такива, където 

пазарът се намира във вече трансформирана пешеходна зона, минимално 

зависима от автомобили. 

• Програмиране и разнообразие - пространството трябва да бъде активно и 

живо през цялото време (включително вечер и в непазарните дни). За това е 

много важно да се проучи и изготви ясна програма за потенциалите и 

възможностите на зоната на пазара съобразени и с желанието на жителите и 

посетителите на града. Пазарът в Благоевград (аналогично на този в 

Рочестър) има богата история, която може да бъде интегрирана в процеса по 

програмиране и популяризиране на обновеното пространство. Нещо повече, 

общината и областта са носители на множество традиции, които също могат 

да бъдат приобщени и представени в зоната на пазара. Освен сергии, трябва да 

има разнообразие на функции в пространството, които да задържат хората за 

по-дълго - места за хранене и пиене, за почивка, за игра и забавление и др.  

• Мисия и характер - споменатото по-горе е свързано и с намирането на 

подходяща визия и мисия за пазара. Какви цели ще преследва, към какво ще се 

стреми, какъв имидж ще се изгради, какви хора и откъде ще се привличат. За 

целта трябва отново да се направи подробно проучване, което да установи 

настроенията на жителите на града, желанията на управата и посоките на 

развитие, ресурсите с които разполага общината (традиции, земеделие, 

занаяти, култура, иновации и т.н.).  
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• Управление - ключов елемент за успеха на пазара е ясно установен модел на 

управление. Важно е да има ясна структура, която да отговаря за всичко 

свързано с пазара - наеми, програми, PR и реклама, събития, организация, 

партньорства, фондонабиране и т.н. Качествено и съвременно обновяване на 

пазара не би имало ефект без ясно планирано и активно водено управление.  

Примери от страната 

В ж.к. Три чучура - юг, по протежението на ул. Капитан Петко Войвода в Стара Загора се 

намира така наречения “Руски пазар”. През лятото на 2020 започва реновирането на 

зоната на пазара по поречието на р. Азмака, като срока за изпълнение е 18 месеца и се 

очаква приключване на строителството съвсем скоро (декември/януари 2021). 

 

Стойността на проекта е малко над 7 млн. лв., като 6 млн. лв. е финансирането от Фонда 

за устойчиви градове (ФГУ), а остатъкът от 1 млн. и 18 хил. лв. е собствено финансиране 

на Община Стара Загора. 

 

 
Визуализация на новия покрит пазар 

 

Освен изграждане на покрит пазар с разгъната застроена площ от около 2000 кв.м, който 

да осигури място за поне 135 щанда, проектът предвижда цялостно облагородяване на 

зоната с много дейности по озеленяване, благоустрояване и осигуряване на приятна и 

привлекателна публична среда с места за отдих, разходка, общуване. След анонсиране на 
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проекта от Община Стара Загора докладват за повишен интерес към наем на търговски 

площи в новия пазар. 

 

За разлика от пазара в Благоевград, където собствеността на по-голямата част от 

територията е общинска, в Стара Загора е премината дълъг процес по отчуждаване и 

изясняване на собствеността за да могат да започнат дейностите по проектиране и 

изпълнение. Преди започване на строителството търговците от пазара са настанени на 

друго място в близост. 

 

 
Визуализация и строителство на покрития пазар (“Руски пазар”) в Стара Загора. 
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Примерът може да се разглежда като аналогичен по отношение намеренията на община 

Благоевград за облагородяване и обновяване на зоната на целия пазар. Проектът задава 

потенциална визия за преосмисляне на вече съществуващия в Благоевград покрит пазар, 

който може да използва наличната инфраструктура на сградата, която да се 

реконструира и оживи по съвременен и качествен начин с подчертано внимание към 

публичния достъп и свързване на сградата със заобикалящата я среда. 

Успоредно с обновяването на пазара и превръщането му в живо и приветливо публично 

пространство стартира процес и по подобряване на мобилността и свързаността в 

зоната, като на 1 април 2021 е направена “първата копка” по разширяването на 

прилежащата улица Капитан Петко Войвода, която да стане с 4 ленти и тротоари от 

двете страни, както и да се изгради кръгово кръстовище при ул. Георги Байданов/ бул. 

Славянски. Като част от дейностите по този проект към пазара ще се осигури паркинг за 

посетители и търговци за около 100 автомобила. Проектът предвижда и изграждане на 

велоалея, както и нови решения за спирките на градския транспорт в обхвата. 

 

Стойността на инвестицията е в размер на 1 802 365,80 лв., предоставяни от ФГР, 

включват съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна 

програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Срокът за изпълнение е 210 календарни дни. 

 

Обхват разширяване и ремонт на ул. Капитан Петко Войвода и местоположение на стария “Руски 

пазар”, google earth.  
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Обобщение/ изводи/ възможности 
Пазарът на град Благоевград е с ключово значение за града и конкурентно 

местоположение, както по отношение на разнообразни забележителности и публични 

пространства, така и в системата на обектите на общественото обслужване, 

търговията, услугите и зелената система на града. 

 

За осигуряване на качествена основа за цялостно преосмисляне на зоната на пазара и 

неговото обновяване са необходими серия действия свързани с подготовката ѝ. 

• Изясняване и коректно отразяване на общинската собственост в обхвата на 

покрития пазар, с цел очертаване на възможностите за реорганизация и 

потенциална реконструкция на покрития пазар. 

• Подготовка и изработване на работен устройствен план за цялата зона на 

пазара, който да отчита характеристиките на средата и да отразява 

коректно намеренията за цялостно обновяване на зоната. 

• Разчистване на застрояването с частни обекти в обхвата на уличната 

регулация и в обхват на урегулираните поземлени имоти за публични 

мероприятия. 

• Изясняване на схемата на подземната инфраструктура, така че да се очертаят 

възможностите и ограниченията свързани с изграждането на общински 

подземен паркинг в зоната на пазара. 

• Подробно заснемане на високата дървесна растителност в зоната на пазара и 

предвиждане на мерки за опазването и възстановяването ѝ във връзка с 

намеренията за цялостно обновяване на зоната на пазар. 

• Възстановяване на пешеходната връзка в северна посока през покрития пазар. 

• Подготовка на план за употреба и управление на пазара, която да отразява 

възможностите и желанията за обновяване на зоната.  
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Пътна карта 
Разгледан е процес на реализация на проекта на откритите площи със следните 

съображения: 

1. За дизайна на площадното пространство и покритието на пазара ще бъде 

направен архитектурен конкурс. Параметрите на покритието и площадното 

пространство, както и комуникационните въпроси ще бъдат решени 

предварително. 

2. За проектиране на Нулевия цикъл: разширение на моста и подземния паркинг ще 

бъде възложено проектиране преди архитектурния конкурс с цел скъсяване на 

сроковете 

3. Проектите за нулевия цикъл ще бъдат готови в началото на изпълнение на 

технически проект на площада и покритието 

 

Разгледани са два варианта за провеждане на търг за изпълнител: 

 

• Търг за изпълнител в една фаза – след получаване на разрешение за строеж на 

целия проект 
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• Два търга за изпълнители, съответно за нулев цикъл и за покритие – след 

получаване на разрешение за строителство на съответната проектна фаза 

 
 

Предимството на втори вариант е съкращаване срока на изпълнение. 

Недостатъка на втори вариант е по-високата степен на рискове: 

• Риск от повече обжалвания (една процедура повече) 

• Риск от недобра координация между двете фази 
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Разгледан е и вариант за служебно изпълнение на идеен проект с техническа фаза на Нулев 

цикъл, който проект може да се направи от общинско дружество. 

 
 

Този вариант е с най-къс срок на изпълнение, но ще означава мобилизиране на 

проектантски екип във вътрешна общинска структура. Друг негатив на варианта е 

липсата на избор на варианти от различни проектанти по отношение на дизайна на 

площада и покритието.  

 




