ТЕРИТОРИАЛНА ОСНОВА НА ПЛАНА - ЦЕЛЕВО ЗОНИРАНЕ
Териториалният фокус на настоящия стратегически документ се явява
пространствена проекция на стратегическите цели, приоритети и мерки в целеви локации
и/или пространствени съчетания от територии, които са определени като ключови за
цялостното развитие на
общината през програмният период 2021-2027. Тези
териториални локации и пространствени съчетания от територии са дефинирани на база
следните основни фактори:

Наличие на потенциали/ресурси/сравнителни предимства в рамките на
определените локации/пространствени съчетания от територии;

Установени
и
локализирани
проблеми
със
стратегически
пространствен/социален/икономически характер, които оказват задържащо и/или
лимитиращо влияние върху териториалното развитие на общината;

Припознати са от местната общност и/или бизнес като ключови за
развитието на общината или като проблемни територии, които пречат за ефективната
реализация на потенциала на общинската територия;

Географската им характеристика и техните пространствено-функционални
особености ги правят обуславят като ключови части от общинската територия, където
чрез целеви интегрирани интервенции е възможно постигането на синергичен и
мобилизращ ефект в развитието на съседните им територии и на общината като цяло;

Установена е пространствена, социално-икономическа и функционална
специфика, която съответства на наложеният модел на развитие на общината, като
надграждат и доразвиват установените позитивни тенденции в урбанистичното и
териториално развитие на общината;

Недостатъчно проектни интервенции през изминалия програмен период в
тези териториални локации;

Изявен инвестиционен интерес от страна на бизнеса в общината.
Въз основа на така определените фактори, териториалният фокус ще се прилага
чрез система от пространствено базирани териториални единици, които се поделят на
два основни класа:

Компактни зони за интегрирана интервенция

Тематични зони за реализация на целеви интервенции
Компактните зони интегрирана интервенция (КЗИИ) са насочени към
развитието на компактни територии от пространствената структура на общината, които
имат съществено и приоритетно значение за развитието и в рамките програмният период.
Те представляват концептуални пространствени образувания със поли структурен
характер, в който са налице възможности за развитие и/или проблеми, които оказват
задържащо влияние върху развитието на общината. В тези зони са предвидени
интегрирани интервенции, които променят цялостната структура на територията,
създавайки условия за по-качествена среда за обитаване и развитие на местният бизнес.
Същите имат компактен пространствен характер, но с дифузни и гъвкави граници, които
позволяват постигането на интегриращ пространствен и функционален ефект спрямо
съседните територии.

Предложение за зони на въздействие в община Бургас

КЗИИ „Бургас запад“
Обхват: Териториите на жилищните комплекси „Славейков“, „Изгрев“,
„Зорница“, „Лазур“ (част), „Братя Миладинови“ (част), „Възраждане“, кварталите
„Долно Езерово“ и „Лозово“, както и Северна индустриална зона и нейните разширения.
Зоната е с полиструктурен характер, като обхваща компактни части от западните
и северозападни периферии на урбанизираното пространство на град Бургас.
С централни функции (ядро) в така определената зона е територията, попадаща
в границите на ж.к. „Славейков“ и територията на Северна промишлена зона. Към нея
гравитират 4 подзони, които включват: ж.к. „Зорница“ (2), ж.к. „Изгрев“ (3), ж.к.
„Възраждане“, части от ж.к. „Братя Миладинови“ и ж.к. „Лазур“ (4) и обособеното
пространство в западна-северозападна посока (5), включваща най-западните части от
промишлена зона север, зоната на обслужване, формирана около входящата пътна
артерия на Бургас (път I-6), кварталите Долно Езерово и Лозово.

Компактна зона за интегрирана интервенция „Бургас запад“ и съставни подзони

Проблеми:
Подзона 1 (ж.к. „Братя Миладинови“ (част), ж.к. „Възраждане“ и ж.к
„Лазур“ (част)):


Висока гъстота на застрояването;

Тесни улични пространствата за автомобилно, велосипедно и пешеходно
движение;

Малки по площ озеленени площи за широк обществен достъп
(паркове, градини, линейно улично озеленяване) и такива за ограничен обществен
достъп (междублокови пространства и озеленяване при обекти на общественото
обслужване);

Ограничено по вид и количество обществено обслужване;

Влошено състояние на средата за обитаване;

Неблагоприятно въздействие на западните контактни територии –
представляват промишлени територии за транспорта (автомобилни и железопътни) и
промишлени предприятия, част от които са нефункциониращи и оставени без
поддръжка.

Слаби функционални връзки с останалите контактни територии –
поради преминаването на главна транспорта комуникация (ул. „Христо Ботев“) и
ограничените количества публични пространства и обществено обслужване;

Реализиране на местата за паркиране в партерните етажи на
жилищните сгради, непосредствено пред тях или по дължината на улицата;

Силно изявен недостиг на места за паркиране;

Липса на единно визуално оформление на сградите – изграждани са
през различни времеви периоди, с разнообразна архитектура, която не е съчетана добре
спрямо близките обекти и цялото;

Влошено състояние на уличните и тротоарните настилки;

Слаба оживеност през тъмната част на денонощието;


Ограничено количество градско обзавеждане (осветителни тела, пейки,
беседки, кошчета) и оформени кътове за продължителен престой;

Липса на пространства за социално взаимодействие между различни
групи хора;
Подзона 2 (ж.к. „Зорница“):


Ограничено по вид и количество обществено обслужване;

Нарушени пространствени и функционални връзки с парк „Езеро“,
Атанасовско езеро и крайбрежието на Черно море;

Липса на зелен коридор, свързващ крайбрежните части, площните и
линейните обекти в територията и достигащ до западните жилищни комплекси –
прекъснат пренос на чист въздух, отсъствие на места за отдих и продължителен престой;

Нарушен визуален коридор с крайбрежието на Черно море поради
допускане строителството на високи сгради;

Отчуждаване на поземлени имоти за ново жилищно строителство;

Недостиг на места за паркиране;

Подзона 3 (ж.к. „Изгрев“):

Наличие на зони за обществено обслужване с влошено състояние и частично
изпълнение на функциите си (базар Велека, ж.к. Изгрев). Необходимо е обновяване на
средата и обектите с цел привличане на търговци и по-голям брой посетители;

Нарушени пространствени и функционални връзки с парк „Езеро“,
Атанасовско езеро и крайбрежието на Черно море;

Влошена връзка между териториите северно и южно от бул.
„Транспортна“ – висока интензивност на движението и създаване на неблагоприятна
среда за пешеходци, поставяне на пешеходни, слаба защита от движението на
пешеходците по тротоарите, ниско ниво на реална и осезаема безопасност, влошени
микроклиматични условия и ограничени възможности за възпрепятстване
разпространението на замърсявания в следствие на транспорта;

Отчуждаване на поземлени имоти за ново жилищно строителство;

Недостиг на места за паркиране;

Подзона 4. (вкл. 4.1.Северна промишлена зона и кв. Долно Езерово, кв. Лозово и
4.2 контактна част от Промишлена зона Юг с кв. „Меден рудник“):


Нарушено екологично състояние поради замърсяване на атмосферния
въздух и повърхностните и подземните води, в следствие на промишленост,
транспорт, отопление и заустване на отпадъчни води. Наблюдава се още шумово
замърсяване.

Замърсяване на атмосферния въздух, повърхностните и подпочвените
води, почвите и увреждане на местообитанията на растителни и животински
видове;

Понижаване качеството на жизнената среда;

Повишаване на предразположеността (посредством рискови фактори) и
заболеваемостта в следствие на замърсявания;

Миграция на местно население в търсене на по-благоприятни условия за
живот;

Упадък и изменение на икономическата насоченост – традиционно
застъпеното земеделие постепенно престава да бъде застъпено, включително и
отглеждането на растителни култури за собствени нужди;


Малко възможности за въвеждане и развитие на нови икономически
дейности, различни от промишленост;

Частично немодернизирана материално-техническа база (сграден фонд
и оборудване, които влияят на технологичния процес на работа, необходимостта от
човешка работна ръка, количеството и качеството на произведената продукция,
конкурентоспособността, отделянето на вредни емисии в околната среда и други);

Териториално разрастване – урбанизиране на нови „зелени“ площи
вместо преструктуриране на неизползваемите такива;

Замърсяване на атмосферния въздух, почвите и водите;

Прекъсване на визуалната и пространствена връзка между
жилищните територии и водните такива;

Визуално замърсяване на средата;

Ограничен публичен достъп;

Влошено състояние на уличните настилки и отсъствие на тротоари;

Оскъдно линейно улично озеленяване и в границите на промишлените
имоти – с екологични и естетически функции, както и като пространства за отдих на
заетите;

Настоящото състояние на елементите на техническата инфраструктура
не е достатъчно добро за привличане на инвестиционен интерес;

ОУП предлага разрастване на индустриалните зони около ж.к. Славейков
и кварталите Долно Езерово и Лозово без изграждане на защитен зелен пояс, който да
ограничава преноса на замърсени частици в атмосферния въздух;

ОУП предлага развитие на зелената система около квартал Лозово от
три страни, с което се възпрепятства неговото териториално разрастване с жилищни
територии;
Подзона 5 (ж.к. „Славейков и част от Северна промишлена зона“):


Нарушено екологично състояние поради замърсяване на атмосферния
въздух и повърхностните и подземните води, в следствие на промишленост,
транспорт, отопление и заустване на отпадъчни води. Наблюдава се още шумово
замърсяване.

Влошена връзка между териториите северно и южно от ул. „проф.
Яким Якимов“ – висока интензивност на движението и създаване на неблагоприятна
среда за пешеходци, изтласкване на хората под земята посредством подлези, ниско ниво
на реална и осезаема безопасност, влошени микроклиматични условия и ограничени
възможности за възпрепятстване разпространението на замърсявания в следствие на
транспорта;

Нефункциониращи промишлени предприятия като резултат от процеса
на деиндустриализация и изменение на икономическата насоченост – неизползваем
сграден фонд, оставен без поддръжка;

Отчуждаване на поземлени имоти от озеленени площи с широк
обществен достъп за изграждане на обекти за обществено обслужване;

Отчуждаване на поземлени имоти за ново жилищно строителство –
отнемане на части от междублоковите пространства, уплътняване на застрояването,
нарушаване на градоустройствените принципи на изграждане на жилищните
комплекси, липса на единно визуално оформление на сградите и несъчетаване на
новите постройки със вече съществуващите, обособяване на паркинги в междублокови
пространства вместо площадки за игри и спорт, цялостно понижаване на качествата на
обитаване;

Ограничено по вид и количество обществено обслужване;

Неоползотворен потенциал на публичните пространства и обществено
обслужващи обекти по дължината на бул. „Янко Комитов“ и напречните й улици,
изпълняващи интегрираща роля и разнообразяващи функцията обитаване и наличието
на затворени партери на жилищните блокове;

Недостиг на места за паркиране;

Подзона 6 (квартали Акациите и Победа):


Почвена покривка с по-слаби характеристики – меки, блатисти почви с
необходимост от провеждане на мероприятия за стабилизиране и втвърдяване за
осъществяване на строителство;

Неблагоприятни резултати от исторически постепенно изместване на
населението на основната етническа група от друга такава;

Социални проблеми;

Небалансирана демографска структура в аспектите образование,
етническа принадлежност, икономическа активност;

Концентрация на безработно и икономически неактивно население,
зависимо от социални трансфери;

Влошени характеристики на средата за обитаване - висока плътност на
застрояването, тесни улици с необособени тротоари;

Наличие на незаконно построени сгради;

Влошено състояние на елементите на техническата инфраструктура
(електроснабдяване, водоснабдяване и канализация, сметосъбиране и рециклиране на
отпадъци). Осъществяват се самобитни ремонти, нанасящи трайни щети на мрежите и
всички потребители. Повишаващ се брой аварии, загуби на ресурси и кражби;

Контрастираш характер на средата спрямо останалата част от
компактен град Бургас;

Ниско ниво на реална и осезаема безопасност, висок брой престъпления
(включително регистрирани и нерегистрирани такива);

Висока степен на замърсяване с битови отпадъци и образуване на
нерегламентирани сметища;

Малко на брой сгради с функционално смесване – комбинация на
жилищни, обществено обслужващи функции (офиси, търговски обекти и други);

Социална изключване и изолация на населението спрямо останалата
част от града;


Не се провеждат мероприятия (за образование, спорт, забавления),
подпомагащи интегрирането;

Прекъсната връзка с водните площи;

Ограничено количество озеленяване с широк и ограничен обществен
достъп (паркове, градини, линейно улично озеленяване, при обекти на общественото
обслужване); Недобро състояние на спортните обекти;

Липса на централно ядро с обществено обслужващи функции,
изпълняващо ролята на пространство за социално смесване и взаимодействие;

С ОУП на град Бургас е предвидено ново застрояване за жилищни
нужди, спортни комплекси и промишлени предприятия, без разрешаване на
съществуващите проблеми, възпрепятстващи нормалното функциониране на новите
обекти;

Нисък инвестиционен интерес;

Постепенен упадък и задълбочаване на проблемите и неблагоприятните
характеристики;
Потенциали (общи за всички подзони):

Местоположение и достъпност (пешеходно, велосипедно, с обществен
транспорт, с личен автомобил; за промишлената зона – автомобилно и железопътно);

Възможност за пространствен и функционален контакт с водните
площи – Атанасовско езеро, Бургаско езеро и Черно море (различно при подзоните);

Концентрация на човешки ресурс (в територията живеят около 50% от
жителите на град Бургас и съществен дял от трудоспособното население);

Добра транспортна достъпност (велосипедно и автомобилно) и
обслуженост с обществен транспорт;

Добре развита социална инфраструктура в аспектите здравеопазване и
образование;

Премиване на транзитни транспортни потоци, имащи необходимост
от специфично обслужване (при Подзона 6 – квартали Акациите и Победа);

Относително съхранени градоустройствени принципи въпреки
осъществените съвременни намеси с локален характер в структурата;

Свободни пространства за намеси;

Ресурси за развитие на отдих и рекреация, спорт и атракции озеленени площи за широко и ограничено обществено ползване (паркове, линейно
улично озеленяване, вътрешно квартални пространства, озеленяване при обекти за
обществено обслужване);

Обществени обекти и пространства с потенциал за интегрираща роля
между зоната и контактните й територии, както и между подзоните – търговски
обекти от северната страна на бул. „Транспортна“ и ул. „проф. Яким Якимов“, западната
и източната страна на бул. „Янко Комитов“, парк „Света Троица“, Стадион „Лазур“, ;


Възможност за повишаване качествата на обитаване, отдих,
рекреация и спорт посредством придаване на функции на междублоковите
пространства и обновяване на функциониращите такива;

Информационна обезпеченост за промишлена зона – публично
достъпна информация кои имоти са свободни;

Част от нефункциониращите промишлени предприятия могат да
бъдат ревитализирани посредством промяна на тяхното функционално
предназначение в зависимост от техническите характеристики на сградния фонд;

КЗИИ - „Крайбрежна“
Обхват: Части от жилищни комплекси Изгрев, Зорница, Лазур, Център и
квартал Крайморие. Включват се териториите, осъществяващи интегрираната връзка
между градската част, крайбрежието и водните площи.

Компактна зона за интегрирана интервенция „Крайбрежна“ с съставни подзони

Проблеми:
Общи:

Неоползотворен потенциал на крайбрежните територии;

Прекъсната връзка „Човек – Море“ – загуба на визуален, пространствен
и функционален контакт между средата за обитаване, отдих и рекреация и водните
площи;

Постепенна загуба или изменение на автентичността на материално и
нематериално културно наследство;


Проява на частен инвестиционен интерес за застрояване, поставяне на
временни обекти и ограничаване на публичния достъп до територии, които следва
да са общодостъпни;
Подзона 1 (Крайбрежна алея компактен град Бургас – Сарафово):


Нефункциониращи железопътни линии;

Блатисти почви, непозволяващи застрояване без мерки за втвърдяване и
стабилизиране на почвите;

Слаба оживеност през тъмната част на денонощието и студеното
полугодие;

Липса на места за продължителен престой – създадени са условия само
за транзитно преминаване;

Влошени микроклиматични условия – липсва висока дървесна
растителност, което да предпазва преминаващите хора от слънчевото греене;

Ниски нива на реална и осезаема безопасност;

Обществен паркинг на брега;

Наличие на свободни терени (общинска публична собственост) без
придадени функции;

Подзона 2 (Приморски парк и Парк „Езеро“):


Прекъсната връзка между Атанасовско езеро и жилищните комплекси
„Лазур“, „Зорница“, „Изгрев“;

Издължена форма (една основна алея) и недобре развити прилежащи
площи;

Монофункционалност;

Градско обзавеждане: ограничени видове и количество, влошено
качество; Липса на единен подбор на елементи и съобразяване на характеристиките
им със средата;;

Малко на брой места за продължителен престой (оформени като
кътове);

Влошено състояние на настилки;

Нерегулярна поддръжка;

Обществено обслужване – количествено и качествено;

Ограничено съхраняване на националната, регионалната и местната
колективна памет - малко на брой монументи, представящи исторически периоди и
събития, свързаните с тях личности, традиции и ценности;

Подзона 3 (Пристанище Бургас):

Частично прекъсната визуално и пространствено връзка между
централните части на града с жилища и обществено обслужване, крайбрежието и
пристанищния комплекс. Функционално не е постигнат плавен преход,
оползотворяващ характеристиките и потенциалите и на двата вида територии;

Преминаване на основните човекопотоци през територии с по-малък
културен и икономически потенциал;

Уличната организация се състои от: тротоар, зона за паркиране на
таксиметрови коли, улично платно, зелен остров с двойна велосипедна алея, зона за
паркиране на автомобили, улично платно, зона за паркиране на автомобили, тротоар.
Предвид това приоритет е даден на автомобилите в движение и паркиралите
такива, а не на пешеходците и велосипедистите, макар техните количества да са в
пъти по-големи. В допълнение към това се наблюдава изтласкване на хората в тесни
пространства, ограничени от сгради с частично обществено обслужване и огради,
възпрепятстващи публичния достъп;

Малко на брой места за продължителен престой, неангажиран с
потребление;

Ограничено видове и количество обществено обслужване; Част от
съществуващите обекти не предлагат автентични местни продукти, представящи
връзката между човека и морето;

Ограничен обществен достъп до част от сградите по ул. „Княз
Александър Батенберг“;

Ниска оживеност през студеното полугодие;

Частично представяне на местната култура, бит и поминък. Отсъстват
елементи представящи национални, регионални и местни исторически събития и
свързаните с тях личности, ценности, традиции и тяхното съчетание със
съвременното изкуство.

Подзони 4 и 5 (кв. Крайморие, Рибарско селище и Лесопарк „Отманли“):


Липса на подробен устройствен план за територията на Рибарско селище;

Липса на единно визуално оформление на пространствата и сградите;

Относително затворена общност;

Ниска посещаемост от външни лица;

Отсъствие на обществено обслужване с атракционен характер,
насочено към посетители;

Ограничени видове и количества градско обзавеждане;

Влошено състояние на настилките и създаване на предпоставки за
затруднение на групи хора.
Потенциали:
Общи:

Местоположение на подзоните в контекста на компактния град Бургас,
общината и на регионално ниво;

Добра достъпност пешеходно, велосипедно, с обществен транспорт,
автомобилно и по водни пътища;

Наличие на достатъчно свободни пространства за намеса;

Съдържане на материално и нематериално културно наследство с
необходимост от идентифициране, съхраняване в неговия автентичен вид,
представяне и популяризиране;

Възможност за опазване на крайбрежието от застрояване, влошаване
качествата на средата в следствие от антропогенни намеси с частен инвестиционен
характер;

Близост до културни зони, включващи единични и групови
недвижими ценности;

Подзона 1 (Крайбрежна алея компактен град Бургас – Сарафово):

Сухоземна връзка между две големи водни площи – Черно море и
Атанасовско езеро, Пристанище „Сарафово“ и жилищни територии;

Теренът се отличава с денивелация – разнообразие на ландшафта,
възможност за гледки, наблюдение на животински видове;

Осъществява се добив на сол – обект с музейна, образователна и
търговска насоченост; съхраняване на автентичен занаят и практически школи;

Възможност за осигуряване на постоянна оживеност посредством
функционално смесени сгради (жилищно обитаване и обществено обслужване в
партерните етажи);

Подзона 2 (Приморски парк и Парк „Езеро“):

Културна зона за обособяване и изява на културни пейзажи
подчертаващи
взаимовръзката
човек-море/солници
извън
градските
пространства;

Предоставя нови и разнообразни гледки в процеса на движение;

Добра достъпност от жилищните комплекси; Осигуреност с обществен
транспорт – спирки и преминаване на няколко автобусни линии;

Ежегодни фестивали;

Възможност за поставяне на временни и преместваеми обекти за
обществено обслужване;

Предоставя добри микроклиматични условия;
Подзона 3 (Пристанище Бургас):

Разположение до ключови обекти, генериращи човекопотоци;

Близост до Културна градска зона за изява на културно наследство с
цел съхраняване на градския исторически пейзаж – Централна градска част /
Морска градина, включваща множество групови недвижими културни ценности
(ансамбли);

Достъпност пешеходно, велосипедно, с обществен транспорт и с личен
автомобил;

Улеснено изменение на основните човекопотоци и оползотворяване на
потенциала на територията;

Наличие на свободни площи и такива с възможна промяна на
предназначението с цел повишаване на интереса за посещаемост към тях;

Свободни пространства, в които може да се разположат елементи на
градско обзавеждане, облагородяващи средата;


Възможност за предлагане на уникални продукти и услуги на
посетители (преживявания, предмети, храни и напитки);

Провеждане на културни събития;

Осъществяване на резултатни намеси в средата посредством
временни съоръжения, съобразени екологично с уязвимостта на територията;
Подзони 4 и 5 (кв. Крайморие, Рибарско селище и Лесопарк „Отманли“):

Културни зони за обособяване и изява на културни пейзажи
подчертаващи взаимовръзката човек-море и природа извън градските
пространства – квартал Крайморие, полуостров Форос;

Културна зона за обособяване и изява на културни пейзажи
подчертаващи взаимовръзката човек-море и природа извън градските
пространства - Рибарското селище;

Съхранена автентична среда, бит и поминък;

Повишаване качествата на средата и съответно инвестиционния
интерес и посещаемостта;

Свободни площи за застрояване с жилищни, обществено – обслужващи
и смесени функции;

Местоположение и достъпност;

Многофунционалност – култура, отдих и рекреация, спорт и атракции,
обществено – обслужване и други;

Възстановяване на функциите и осъвременяване на обекти за
обществено обслужване;

Предлагане на уникални продукти и услуги на посетители
(преживявания, предмети, храни и напитки);

Провеждане на културни събития;

Проблемни зони за въздействие представляват инструмент за фокусирани
въздействия и интервенции в рамките на конкретни локации и територии в рамките на
дадено секторно/тематично или проблемно направление. Същите нямат компактен
характер, включват хетерогенни от пространствена, социална и икономическа гледна
точка територии /селища, части от селища, локации и територии, изискващи фокусирани
интервенции в определено тематично направление/.

Зона за свързаност и интеграция
Обхват: Квартали Ветрен, Горно Езерово, Банево, Рудник, Сарафово, Черно
море, както и селата Маринка, Твърдица.

Зона за свързаност и интеграция

Проблеми:

Частично влошено състояние на елементите на техническата
инфраструктура (електроснабдяване, водоснабдяване и канализация, сметосъбиране и
рециклиране на отпадъци);

Слаба икономическа диверсификация и развитие;

При част от кварталите и селата се наблюдава липса или недобре
оформен център, наситен с публични функции – притегателен център за местното
население за ежедневен отдих и социално взаимодействие между различни групи хора с
различни интереси и потребности;

Ограничено количество озеленени площи за широк и ограничен
обществен достъп (паркове, градини, линейно улично озеленяване, озеленяване при
обекти на общественото обслужване);

Влошаване качеството на средата за обитаване с отдалечаване от
главните транспортни комуникации в съответните селищни структури;

В по-крайните части има улици с необособени пространства за улично
платно и тротоари, както и липса на положени настилки;

Липса на единно визуално оформление на сградите:

Надземно електроснабдяване – създава предпоставки за аварии,
инциденти и възпрепятства изграждането на линейно уличено озеленяване.
Потенциали:

Местоположение, достъпност в рамките на 30-минутен изохрон;

Част от кварталите изпълняват ролята на опорни селища,
подобаващи функционално град Бургас. При някои от тях са изнесени част от
функциите от основното ядро (наблюдава се разконцентриране);

Съхранени добри градоустройствени принципи на формиране на
уличната, квартална и имотната структура с постепенно развитие съгласно
нарастващите потребности на населението (ортогонална улична мрежа и съответно
правоъгълно квартално и имотно деление с подходящи за пропорции, широки улици);

Концентрация на човешки ресурс и трудоспособно население;

Генератори на ежедневни трудови пътувания към град Бургас;

Добре балансирани видове и количество обществено обслужване в
аспектите здравеопазване и образование; В квартал Ветрен
са изгради и
функционират специализирана болница за рехабилитация и университетска болница
(обща);

Висок дял съхранената природна среда – гори, речни корита,
озеленяване в селищната структура;

Множество възможности за развитие на зелената система с паркове,
градини и спортни комплекси с многофункционална насоченост;

Културни зони за обособяване и изява на културни пейзажи
подчертаващи взаимовръзката човек - минерални извори и природа извън

градските пространства при кварталите Ветрен и Банево, включваща Акве Калиде и
Римски бани;

Наличие на материално културно наследство (недвижими културни
ценности) с изявен потенциал за развитие на културни дейности посредством включване
в зона и свързване в единен културен маршрут с други обекти от община Бургас и
съседните й за опазване, представяне и популяризиране;

Свободни площи и поземлени имоти за намеса;

Свободен жилищен фонд, годен физически и морално за обитаване;

Инвестиционен интерес за развитие на жилищно обитаване (постоянно
и временно) и дейности, свързани с отдих и рекреация, туризъм (вкл. балнеолечение,
рехабилитация и физиотерапия);

Зони за целенасочена подкрепа
Обхват: град Българово и селата Братово, Брястовец, Димчево, Драганово,
Изворище, Миролюбово, Равнец.

Зона за целенасочена подкрепа

Проблеми:

Слаба икономическа диверсификация и развитие;

Ограничени по вид и количество обществено обслужващи обекти;

Липса или недобре оформен селищен център, наситен с публични
функции – притегателен център за местното население за ежедневен отдих и
социално взаимодействие;


Ограничено количество озеленени площи за широк обществен достъп
(паркове, градини, линейно улично озеленяване) и ограничен обществен достъп (при
обекти за общественото обслужване);

Влошени качества на средата за обитаване;

Генератори на малко количество ежедневни трудови пътувания;

Концентрация на жилища за временно обитаване (предимно през
почивните дни и със сезонен характер) с осигурена само частична / нерегулярна
поддръжка;

Небалансирани демографски характеристики – намаляване на
населението, застаряване, ниска раждаемост, висока смъртност, недобри образователна
и икономическа структури; Частично наблюдаване на обезлюдителни процеси;

Влошено състояние на улични и тротоарни настилки и пространства
без положени настилки и оформление спрямо различните ползватели;

Влошено състояние на елементите на техническата инфраструктура
(електроснабдяване, водоснабдяване и канализация, сметосъбиране и рециклиране на
отпадъци);

Надземно електроснабдяване – създава предпоставки за аварии,
инциденти и възпрепятства изграждането на линейно уличено озеленяване;

Ограничено количество градско обзавеждане и оформени кътове за
продължителен престой;

Екологични рискове – изградено регионално депо за отпадъци при село
Братово.
Потенциали:

Местоположение и достъпност в рамките на 30-минутен изохрон;

Висок дял съхранената природна среда – гори, речни корита,
озеленяване в селищната структура;

Наличие на свободни площи и поземлени имоти за намеса;

Наличие на свободен жилищен фонд , годен физически и морално за
обитаване;

Инвестиционен интерес за развитие на жилищно обитаване (постоянно и
временно) и дейности, свързани с отдих и рекреация;

Възможност за внедряване на нови икономически дейности
(включително и пренос на такива от град Бургас и съседни населени места).

