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Списък на съкращенията
АГ - Акушеро-гинекологична
АГУП - Дирекция "Архитектура,градоустройство и устройствено планиране"
АЕЦ – Атомна електроцентрала
АИС – автоматична измервателна станция
АМ “Черно море” – Автомагистрала Черно море
АСП – Агенция социално подпомагане
АСРУД - Автоматизираната система за управление и регулиране на движението
АСУВ – автоматична система за управление на водите
АТЦ – Автоматична телефонна централа
БАИ – Българска агенция за инвестиции
БАКР – Българска агенция за кредитен рейтинг
БАН – Българска академия на науките
ББАЛ -Болнична база за активно лечение
БВП – Брутен вътрешен продукт
БГВ – битово горещо водоснабдяване
БДЗП - Българско дружество за защита на птиците
БДС – Брутна добавена стойност
БК – баскетболен клуб
БПК – Биохимична потребност от кислород
БПС – брегова помпена станция
БРАУЕ - Регионалната агенция за управление на енергията - Бургас
БРТ - Бруто регистър тона
БС – Балтийската система
БКС – Благоустройство и комунално стопанство
БФП - Безвъзмездна финансова помощ
ВВМУ – Висше Военноморско училище
ВЕИ – Възобновяеми енергийни източници
ВЕЦ – водна електроцентрала
ВиК – Водоснабдяване и канализация
ВК – волейболен клуб
ВСБ – водностопански баланс
ВУМ – Второстепенна улична мрежа
ГИП – глобалните икономически ползи
ГИС - Географска информационна система
ГКТП-82 – Генералния комуникационен транспортен план
ГПОД - Генерален план за организация на движението
ГПСОВ - Градска пречиствателна станция за отпадни води
ГРШ – главна ревизорна шахта
ДАЗД – Държавна агенция за закрила на детето
ДБФП - Договор за безвъзмездна финансова помощ
ДКЦ - Диагностично-консултативен център
ДДЛРГ - Домове за деца, лишени от родителска грижа
ДМА – Дълготрайни материални активи
ДОАС диференциална оптична абсорбционна спектроскопия
ДСП – Дирекция „Социално подпомагане“
ЕЕ – Енергийна ефективност
ЕЖ – еквивалент жители
ЕС – Европейски съюз
ЕК – Европейска комисия

ЕКАТТЕ - Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните
единици
ЕФРР - Европейски фонд за регионално развитие
ЗБР - Закон за биологичното разнообразие
ЗЗТ – Закон за защитените територии
ЗКАИИП - Закон за Камарите на арх. и инж. в инвестиционното проектиране
ЗМ – защитена местност
ЗМДТ – Закон за местните данъци и такси
ЗМСМА – Закон за местното самоупраление и местната администрация
ЗОС - Закон за общинската собственост
ЗООС – Закон за опазване на околната среда
ЗОП – Закон за обществени поръчки
ЗПЗ – западна промишлена зона
ЗПЧП - Закон за публично-частното партньорство
ЗРА - Закона за рибарството и аквакултурите
ЗРР – Закон за регионалното развитие
ЗТ – защитена територия
ЗУО – Закон за управление на отпадъците
ЗУТ - Закон за устройство на територията
ИА – изпълнителна агенция
ИАОС – Изпълнителна агенция по околна среда
ИЕО - индивидуални емисионни норми
ИЗП – използвана земеделска площ
ИИБ - Дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване"
ИКТ – Информационни и комуникационни технологии
ИПГВР – Интегриран план за градско възстановяване и развитие
ИТ – Информационни технологии
ИСПА - Програма ИСПА от английски ISPA съкращение на Instrument for Structural Policies for
Pre-Accession, на български Инструмент за структурна политика за предприсъединяване
ИСУН - Единната информационна система за управление и наблюдение
ИУМПС - Излезли от употреба моторни превозни средства
КАВ – качество на атмосферния въздух
КК – курортен комплекс
КОПС при МС - Комитет по опазване на природната среда при Министерски съвет
КОЦ – Комплексен онкологичен център
КРЗ – Корабостроителен завод
КПС – канализационна помпена станция
ЛПС – лични превозни средства
МБАЛ – многопрофилна болница за активно лечение
МВР – Министерство на вътрешните работи
МГТ - масов градски транспорт
МДК - максимално допустимата концентрация
МДЛ – медико-диагностична лаборатория
МЗ - Министерство на здравеопазването
МЗХ – Министерство на земеделието и храните
МИЕ - Министерство на икономиката и енергетиката
МИП - Министерство на инвестиционното проектиране
МОН - Министерство на образованието и науката
МОСВ – Министерство на околната среда и водите
МОПТ - Масов обществен пътнически транспорт
МП - Министерство на правосъдието
МПС – моторни превозни средства

МСП – Малки и средни предприятия
МРР – Министерство на регионалното развитие
МСП - Малки и средни предприятия
МТЛ – медико-техническа лаборатория
МТС - Министерство на транспорта и съобщенията
МТСП – Министерство на труда и социалната политика
МФФ – международен фолклорен фестивал
МЦ – Медицински център
НЕМ – Национална екологична мрежа
НЗОК - Национална здравноосигурително каса
НИМХ – Национален институт по метеорология и хидрология
НИРД - научно-изследователска и развойна дейност
НИС – научно-изследователски сектор
НПО – неправителствени организации
НПРД – Национална приритетна рамка за действие по НАТУРА 2000
НСИ – Национален статистически институт
НСРР - Национална стратегия за регионално развитие
НУ – начално училище
НЦИОМ – Национален център за изучаване на общественото мнение
НЦОЗА - Националният център по обществено здраве и анализи
ТО на НТС – Териториална организация на научно-техническите съюзи
ОА – общинска администрация
ОбС – Общински съвет
ОВОС – оценка на въздействието върху околната среда
ОД - Организация на движение
ОДЗ – Обединено детско заведение
ОДК – общински детски комплекс
ОДМВР – Областна дирекция на МВР
ОГП – Общ градоустройствен план
ОМДС – Образование, младежки дейности и спорт
ООН – Организация на обединените нации
ОПАК – Оперативна програма “Административен капацитет”
ОП „РЧР” – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
ОПИК - Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”
ОПОС – Оперативна програма околна среда
ОПНОИР - Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”
ОПР – Общински план за развитие
ОПРР – Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013/ Оперативна програма
„Региони в растеж” 2014-2020 г.
ОСР - Областна стратегия за развитие
ОУ – основно училище
ОУП – Общ устройствен план
ОЕТК – Общоевропейски транспортен коридор
ОРУ – Открита разпределителна уредба
ПАВ – Повърхностно – активни вещества
ПГ – професионална гимназия
ПГСАГ – професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия
ПГСИ – професионална гимназия по строителство и инсталации
ПДК - пределно допустима концентрация
ПЗ – природна забележителност / промишлена зона
ПП „Златни пясъци” – Природен парк „Златни пясъци”
ППЗРР - Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие

ПР на ОПР - Програма за реализация на Общинския план за развитие
ПС – помпена станция
ПСОВ – Пречиствателна станция за отпадни води
ПСПВ – пречиствателни станции за питейни води
ПСФК – професионален спортен футболен клуб
П/ст – подстанция
ПЧИ – преки чужди инвестиции
ПЧП - Публично-частно партньорство
ПУДООС – Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда
ПУП – подробни устройствени планове
ПУРБ – План за управление на речния басейн
РДО - Рамкова директива за отпадъците - ДИРЕКТИВА 2008/98/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на
определени директиви
РЗИ – Регионална здравна инспекция
РИО – Бургас – Регионален инспекторат по образованието - Бургас
РИОСВ – Регионална инспекция по околната среда и водите
РПМ – Републиканска пътна мрежа
РПУ – Районно полицейско управление
РСУО – регионална система за управление на отпадъците
СБАЛ - Специализирана болница за активно лечение
СБАЛ ПФЗ - Специализирана болница за активно лечение за пневмо – фтизиатрични
заболявания
СБАЛК - Специализирана болница за активно лечение по кардиология
СВО – сградни водопроводни отклонения
СГН – средна годишна норма
СГО - Структури на гражданското общество
СДН – средна дневна норма
СЗР - Северозападен район от ниво 2
СИР – Североизточен район
СК – спортен клуб
СКФ - Структурни и Кохезионен фонд
СКШ – Стратегическа карта на шума
СКО – сградни канализационни отклонения
СМДЛ – самостоятелна медико-диагностична лаборатория
СМТЛ – самостоятелна медико-техническа лаборатория
СН – средно напрежение
СНИ - системата за непрекъснати измервания
СОЗ – санитарно-охранителна зона
СОУ – Средно общообразователно училище
СПИ – система за периодични измервания
ССФ – селскостопански фонд
СХР – сектор хотелиерство и ресторантьорство
СЧН – средно-часова норма
ТБО – твърди битови отпадъци
ТД – териториална дирекция
ТЕЦ – топлоелектроцентрала
ТК – тръбен кладенец
ТО на НТС - Териториална организация на научно-техническите съюзи
ТР – транспортен район
ТП - Техническа помощ
ТП – трафопост

ТСБ – териториално статистическо бюро
УЗР – ултразвуково регулиране
ФК – футболен клуб
ФКЦ – Фестивален и конгресен център
ФЛАГ - Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД
ФПЧ – фини прахови частици
ХПК – химично потребление на кислород
ЦДГ – Целодневна детска градина
ЦГЧ – централна градска част
ЦКВЗ - Център за кожно-венерически заболявания
ЦНИЛ - Централна научно-изследователска лаборатория
ЦПЗ - Център за психично здраве
ШК – шахтов кладенец
ЮИРП – Югоизточен район за планиране
ЮПЗ – Южна промишлена зона
GPS – Глобална система за позициониране
GSM – Глобална система за мобилни комуникации
ENM - electrochemical noise measurement – електро-химично измерване на шума
ESPON - Европейска мрежа за наблюдение на териториалното развитие и сближаване
FUAs - функционални градски райони
ICAO - Международна организация за гражданско въздухоплаване
IPTV - Internet Protocol television
LAN –Local area network
MEGAs - Метрополитенски европейски райони на растеж
NUTS 2 - Номенклатура за статистически териториални единици
OPSIS - Optoelectronic Systems In Silicon
SIVA - Проект за подобрена виртуална достъпност, чрез съвместни инициативи за улесняване
внедряването на широколентови мрежи в Югоизточна Европа /SIVA/- South East Europe
improved virtual accessibility through joint initiatives facilitating the rollout of broadband networks
SWOT – Силни и слаби страни, възможности и заплахи
TEU – Единица еквивалентна на 20 фута
VoIP - Voice-over-Internet Protocol (VoIP) – технология позволяваща пренос на глас и
мултимедиини данни по интернет.
WiFi интернет – безжичен интернет
WiMax - Worldwide Interoperability for Microwave Access. Безжичен комуникационен стандарт,
създаден да осигурява трансфер на данни със скорост 30-40 мегабита в секунда
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Въведение
Общинският план за развитие 2014 - 2020г. на Община Бургас (ОПР) е основен стратегически
документ, който определя целите и приоритетите за устойчиво и интегрирано социалноикономическо развитие на Общината в рамките на следващия седемгодишен период.
Стратегическата рамка на ОПР се базира на наличния потенциал на Община Бургас, определен
от ситуационния анализ на настоящото състояние и перспективите за развитие, както и
политиките, залегнали в актуалните европейски, национални, регионални и областни стратегии
за регионално развитие.
Общинският план за развитие обединява целите и задачите на различните стратегически
документи, разработени в общината по основните политики, като създава обща и кохерентна
рамка за устойчиво и интегрирано развитие.
Общинският план е в съответствието с Националната стратегия за регионално развитие, както и
с Регионалната стратегия на Югоизточен район и Областната стратегия за развитие на област
Бургас. Той е съобразен с утвърдените устройствени планове.
Водещи принципи при разработването на ОПР са:




Съответствие с принципите на стратегията Европа 2020 – устойчиво, интелигентно и
приобщаващо развитие;
Участие на населението и заинтересованите страни в изработването на плана и неговото
прилагане;
Синергия на стратегическите документи и финансовите източници;

І. Aнализ на социално икономическото развитие на Община
Бургас
Основни документи за стратегическо развитие за периода 2014-2020
год.
Стратегия Европа 2020 – Приета е през 2010 г., и поставя три цели на европейско ниво с оглед
постигането на основните цели политиката и стратегиите за балансирано и устойчиво
регионално развитие в рамките на Европейския съюз:




интелигентен растеж: изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации;
устойчив растеж: насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с поефективно използване на ресурсите;
приобщаващ растеж: стимулиране на икономика с високи равнища на заетост, която да
доведе до социално и териториално сближаване.
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Национална програма за развитие на България 2020.
Национална програма за развитие на България 2020 е водещия стратегически документ, който
конкретизира целите на политиките за развитие на страната до 2020г.:




Повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и обучение,
създаване на условия за качествена заетост и социално включване и гарантиране на
достъпно и качествено здравеопазване;
Изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия за развитие на
икономиката и качествена и здравословна околна среда за населението;
Повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване на благоприятна
бизнес среда, насърчаване на инвестициите, прилагане на иновативни решения и
повишаване на ресурсната ефективност.

Общинските планове за развитие са едни от механизмите за въздействие за осъществяване на
мерките, заложени в Националната програма за развитие на България 2020.
Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г.
Националната стратегия за регионално развитие определя дългосрочните цели и приоритети
на политиката за регионално развитие, която има интегрален характер, дава възможност за
координация на секторните политики на територията и съдейства за тяхното синхронизиране.
Документът е отправна точка за разработването на документите за регионално развитие на
регионално, областно и общинско ниво.
Дългосрочната политика се стреми към баланс между различните аспекти на развитието
(икономически, социален, екологичен и териториален) и между различните групи,
териториални общности и нива, като по този начин играе ключова роля за устойчивото
развитие. Стратегията акцентира върху развитието и експонирането на основните фактори за
растеж и сравнителните предимства на страната, а именно човешкия капитал и качествената
природна среда.
Общинският план за развитие интерпретира и отразява приоритетите на Националната
стратегия за регионално развитие по отношение на ключовите области на регионалното и
местното развитие, свързани с повишаване на конкурентоспособността и заетостта,
инфраструктурното развитие и достъпността до икономически ресурси и осигуряване на повисок жизнен стандарт.
Регионален план за развитие на Югоизточния район за периода 2014 – 2020г.
В Регионалния план за развитие са отразени специфичните дългосрочни цели и приоритети за
развитие на областите и общините, включени в териториалния обхват на района. ОПР отразява
пространствените перспективи на територията на общината на основата на икономическите и
социалните фактори на развитието, като се отчитат възможностите за преодоляване на
различията между градските и селските територии и се създават предпоставки и условия за
оптимизиране на функциите на общинския център, който играе все по-важна роля за
повишаване на конкурентоспособността на икономиката и устойчивото развитие на общината.
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Областна стратегия за развитие на Област Бургас 2014-2020г.
Областната стратегия за развитие е стратегически документ, който определя обща
стратегическа рамка за развитие на областта в средносрочен план, като формулира цели и
приоритети за интегрирано и устойчиво развитие. Тази стратегическа рамка се определя въз
основа на идентифицирания потенциал за развитие на областната общност. Съгласно Закона за
регионално развитие, Общинските планове за развитие са в основата на плановия и
програмния процес. Те се разработват в съответствие с дългосрочните цели и приоритетите за
развитие на областта, изведени в Областната стратегия, като се отчита спецификата на
съответната община.

Документи за стратегическо устройствено планиране на регионалното
развитие.
Национала концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025 г.
Националната концепция за пространствено развитие на Република България 2013 – 2025 г. е
първия документ за устройство на територията през последните три десетилетия, който е
разработен за цялото национално пространство при съвършено различни политически и
социално-икономически условия - членство на страната в Европейския съюз и променено
отношение към съдържанието и ролята на пространственото планиране. Националната
концепция за пространствено развитие дава подробни насоки за пространственото развитие в
регионите и общините.
Общ устройствен план на Община Бургас (ОУП).
Основна цел на Общия устройствен план е да осигури устойчиво развитие и благоустрояване на
община Бургас и на прилежащата ù акватория, в съответствие с характерните за тях природни и
обществено-икономически дадености и да създаде най-благоприятни условия за живеене,
труд и отдих на постоянното ù население и гостите на град Бургас. Устройствените зони на
територията на Община Бургас залегнали в Общия устройствен план, съгласно Закона за
устройство на територията са основополагащи при определянето и изпълнението на мерките
от Общинския план за развитие, които касаят инфраструктурното и екологичното развитие.
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Бургас (ИПГВР)
ИПГВР е инструмент за планиране и управление на развитието на градските образувания, който
се основава на прилагането на единен подход за пространствена, времева и функционална
координация и интеграция на политически и управленски действия, мобилизация на ресурси,
както и разработване и осъществяване на стратегически за развитието на града проекти.
Целите и визията за развитие заложени в ОУП на Община Бургас и ИПГВР на град Бургас са
синхронизирани. Списъкът с утвърдените от ИПГВР проекти за реализация през следващите
години е приобщен в ОПР.
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Структура на Общинския план за развитие.
Общинският план за развитие на община Бургас е структуриран съгласно разпоредбите на чл.
13 от Закона за регионалното развитие (ЗРР) и Методическите указания за разработване на
общински планове за развитие за периода 2014 – 2020 г. на Министерството на регионалното
развитие (МРР).
Анализ на икономическото и социалното развитие
Анализът включва географската, историческата и културната характеристика на общината.
Определят се тенденциите пространственото развитие, демографското, социалното,
икономическото и екологичното състояние и инфраструктурата община Бургас и където е
относимо, областта и района. Разработването на анализа се базира на официална
статистическа информация и становища от институции, експерти и стратегически документи в
Общината и региона.
Въз основа на анализа са идентифицирани икономическите, социалните и екологичните
проблеми, както и тяхното териториално измерение. Направени са съответните изводи и са
посочени тенденциите за развитие на Общината на базата на вътрешния к потенциал и условия
за развитие.
Цели и приоритети за развитие на Община Бургас за периода 2014-2020г.
Стратегическата част на ОПР обхваща визията за развитие на Общината до 2020,
формулирането на главната и специфичните цели, приоритети за развитие и мерки за
реализиране.
Индикативната финансова таблица обобщава необходимите ресурси за реализацията на
Общинския план за развитие през периода 2014-2020 г. Тя представлява финансовата рамка на
поетите ангажименти по изпълнението на плана от страна на всички партньори в местното
развитие при водещата роля на органите на местното самоуправление, подпомагани от
общинската администрация.
Индикатори за наблюдението и оценката на плана.
Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие, въз
основа на събраната обективна информация и данни, отчита напредъка и степента на
постигане на целите и приоритетите за развитие на общината по физически и финансови
характеристики.
Действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана.
Системата за наблюдение и оценка обхваща източниците, начините и периодичността за
събиране, обработка и анализиране на информация; индикаторите за наблюдение и оценка;
органите за наблюдение, организацията и методите на тяхната работа; системата на
докладване и осигуряване на информация и публичност. Оценката обхваща всеки стадий от
жизнения цикъл на Плана – предварителна, междинна и последваща. Междинната оценка на
изпълнението на ОПР дава информация за провежданите политики и подпомага Общината да
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подобри прозрачността на планираните дейности и използването на съществуващите ресурси.
На база резултатите и препоръките от оценката на Плана се решава необходимостта от
неговата актуализация.
Действия за прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на информация и
публичност.
Програма за реализация.
Програмата за реализация на Общинския план за развитие през периода 2014-2020 г. определя
пакета от мерки и проекти за реализация на целите и приоритетите за развитие на Общината
през годините до 2020 г., съответните финансови ресурси, административните структури
отговорни за управление и периода на изпълнението на проектите.

Обща характеристика на община Бургас
Местоположение
Община Бургас, с площ от 514 362 дка, е най-голямата община в югоизточна България. Намира
се на брега на Черно море, като обгражда най-обширния залив по българското Черноморско
крайбрежие - Бургаския залив. На север граничи с община Поморие, на юг с община Созопол, а
на запад с общините Айтос, Камено и Средец. Причерноморската част на общината е заета от
Атанасовско, Мандеренско и Бургаско (Вая) езеро, които заедно с Поморийско езеро образуват
най-големия комплекс от крайморски езера в България. Езерата са изключително богати на
биоразнообразие и се намират на един от основните пътища за миграция на европейските
прелетни птици – Виа Понтика.
Общински център е град Бургас с географски координати 42о29‘ с.ш. и 27о29‘ и.д., а в границите
на общината са включени 14 селища. Град Бургас е четвъртият по големина град в България и е
най-големият град в Югоизточна България.
По своето географско разположение общината заема значимо място в транспортнокомуникационната система на страната. През територията к преминават важни транспортни
коридори в посоките изток и запад, както и връзки към северната и южната част на България.
Гр. Бургас в последна точка на единственото автомагистрално трасе изцяло изградено в
България – автомагистрала Тракия (А1) – осигуряващо бърза връзка със Столицата. Съответно
се явява разпределителен център за цялото южно Черноморие и осигурява достъп до
Северното, чрез първокласен път, като предстои изграждането на автомагистрала Черно море,
алтернативен на северните пътни трасета.
Стратегическото местоположение на община Бургас я определя като важен икономически,
културен и политически център не само в югоизточния район, но и в страната. Геостратегически
общината се намира в пресечената точка на значими традиционни и новоформирани
икономически и политически оси между изтока и запада. Исторически погледнато, това
местоположение на общината е предопределило бурно културно развитие. В същото време
местоположението на общината я определя като особено зависима от опазването на околната
среда и природното наследство от негативните глобални процеси.
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Географски характеристики и природни дадености
Климат
Територията на Община Бургас, разположена на прехода на коренно противоположни по своя
характер повърхнини – суша и вода притежава своеобразен климат. Характеризира се с
отделен климатичен район в Черноморската климатична подобласт в системата на
Континентално-средиземноморската климатична област. Климатичният район на Бургаската
низина заема равнинната част между нос Емине и Маслен нос. На север низината е обградена
от невисоката Еминска част на Източна Стара планина, която не представлява препятствие
както за студените нахлувания от север и североизток, така и за проникването на морския бриз
навътре в сушата.
Основните сезонни различия на атмосферните циркулации на този район са свързани със
сезонните миграции на полярния фронт. През зимата климатичният полярен фронт,
преминаващ над Средиземно море, образува средиземноморски циклони, които се движат на
изток-североизток и преминават над югоизточна България. При това Бургаската низина се
оказва в централната или топлата част на тези циклони. През пролетта полярният фронт
избледнява и към месец май преминава гребена от Азорския антициклон в северно
направление, който определя климата в района до есента. Бургаската низина попада в
неговата югоизточна периферия. Затова, докато през зимата крайбрежната част на низината е
забележимо по-топла от вътрешната к част, през пролетта се получава обратното. Затоплянето
в по-вътрешната к част протича с по-бърз темп и утвърждаването на температурата на въздуха
над 10оС в нея става с няколко дни по-рано.
Средната годишна температура е около 12,8оC, като средната януарска температура е между 2
и 3оC, a средната юлската температура в целия район е между 23 и 24 оС. Големите летни
горещини се проявяват сравнително най-слабо в силно вдадените в морето части, където те
обикновено рядко надхвърлят 32-33оС, а най-силно във вътрешността на района – където те са
от порядъка на 35-36оС. Есента е значително по-топла от пролетта, като октомври (когато
морето започва да действа затоплящо) има средна температура около 15оС. В края на есента
низината се очертава като един от най-топлите райони в страната.
Валежите са достатъчни, макар и под средното за страната. Годишното количество е между 470
и 600 mm (при средно за страната 682 mm). Годишната сума на валежите за крайбрежната част
е между 470 и 520 mm, а за останалата част – между 520 и 580 mm. В целия район най-големи
валежи падат през есента, а най-малко – през лятото.
Преобладаващите ветрове са източните - североизточните. Характерен вятър е бриза, който се
появява през топлото полугодие. Бризовата циркулация има изключително въздействие върху
климата.На базата на сравнително малкоградиентно антициклонално барично поле, ветровия
режим в района се определя с бризова циркулация за периода март-април до октомври.
Близостта на морската акватория е причината за наличието на локална циркулация на
приземния слой въздух (морски и континентален бриз), което има пряко отношение към
санитарно-хигиенните условия на Бургас. Морският бриз е с голяма интензивност и се
разпространява в сушата на дълбочина 30-40 km, а континенталния рядко достига повече от 810 km в морето. Най-големи средномесечни скорости през цялата година се наблюдават в 14

18
Този документ е създаден в рамките на проект: „Създаване на условия за ефективен мониторинг и контрол
при разработване на политики и стратегически документи на Община Бургас“, по приоритетна ос І „Добро
управление“, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане
на политики“ на Оперативна програма „Административен капацитет“, бюджетна линия
BG051PO002/13/1.3-07.

часа, следват средномесечните стойности за 21 часа, а най-ниски средномесечни стойности на
скоростта на вятъра се наблюдават в 7 часа.
През зимата с най-голяма повторяемост са западните и северозападните ветрове – 21-26%.
Скоростта на вятъра в по голяма част от случаите не е голяма. С най-голяма честота са случаите
на вятър със скорост 0-1 m/s. Изключение са месеците март, август и септември, когато вятърът
най-често е със скорост 2-5 m/s. Скорости на вятър в интервала 6-9 m/s се наблюдават по-често
през топлото полугодие на годината.
Град Бургас е разположен на черноморския бряг, в Бургаския залив, върху плоска равнина,
известна като бургаска плоча. Средната му Височина е 17 м над морското равнище. Климатът е
умерено континентален с ясно изразено морско влияние. Лятото е обикновено приятно и
свежо, благодарение на постоянния бриз. Дневните летни температури са средно 26.4 С, а тези
на морската вода - 24,7 С. Броят на слънчевите дни през лятото варира между 24 и 27 месечно,
със средно 10-11 часа слънцегреене дневно. Зимата е мека, в повечето случаи без
снеговалежи. През зимния сезон средната температура на въздуха е 4,6 С, а тази на водата - 7,4
С. Благодарение на морското влияние есените тук са дълги и доста по-топли от останалите
части във вътрешността на страната, докато пролетта е по-скоро студена и настъпва месец покъсно.
Друга характерна особеност на общината е относително големият брой на дни с мъгла в
сравнение с други крайбрежни участъци.
Таблица 1: Общи метеорологични данни по месеци за 2013 г. за община Бургас

Относителна
влажност на
въздуха
Средномесечна
температура
Валежи
Средномесечно
атмосферно
налягане

Средна
год. с-ст

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

75%

82

87

78

74

73

73

64

68

61

79

85

79

o

1,7

4,6

7

11,7

17,2

21,2

23,9

26,7

20,3

12,8

13,9

5,1

33,9

63,7

49,1

44,6

9,8

52,2

34,2

0,4

38,5

43,3

28,8

5

1013

1014

1010
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Релеф и полезни изкопаеми
Територията на община Бургас е предимно равнинна. Тя е разположен в най-източната точка
на Бургаската низина, със средна надморска височина 17 м. Височините Върли бряг (209 м) са
най-високата точка в общината.
В общината не съществуват богати находища на полезни изкопаеми. На територията на
Община Бургас добив на кафяви въглища се извършва в мина “Черно море”. Средногодишно се
добиват около 180 000 тона. Кафявите въглища са с калоричност 4200 – 4400 kkal/kg. Инертни
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материали се добиват в кариери в кв. Горно Езерово, кв. Банево и гр. Българово. Това са
каменни кариери, от които се добиват строителни материали и чакъл.
В района на гр. Българово е разкрито находище на уникалната суровина „българити“ със запаси
от 688 642,6 хил. тона с приложение основно в строителството, които на този етап не се
експлоатират. Има възможност за допълнителни проучвания и разработване на технология за
добив.

Води
На изток общината граничи с Черно море, като опасва най-големия залив в Черно море Бургаският залив с ширина 10-12,5 км и дълбочина 10-12 м. В близост до морския бряг са
разположени езерата Бургаско (Вая), Атанасовско и Мандра, като част от последното е
превърнато в язовир, а други части от него са обявени за защитени територии. Бургаското
езеро (Вая) е открит лиман със слаба, но постоянна връзка с морето и е най-голямото
естествено езеро в България. Мандра е типичен лиман образуван от удавена речна долина, а
Атанасовско езеро е типична лагуна. Атанасовското езеро е свръхсолено и от него се добива
средно 40 000 т. морска сол, а ценни природни ресурси са лечебната кал и лугата.
През територията на общината протичат реките Айтоска, Русокастренска, Средецка, Изворска и
Чакърлийска. Режимът на валежите и на оттока е типично средиземноморски, като се
характеризира с продължително маловодие в периода юли-октомври и минимален месечен
отток през август 75-80% от целогодишния обем на оттока са съсредоточени в периода
декември-април.
На територията на общината има три находища на минерални води, изключителна държавна
собственост, предоставени безвъзмездно за експлоатация на община Бургас.
Водните ресурси на общината са както важен природен ресурс и предпоставка за развитие на
морски и лечебен туризъм в общината, около сероводородната кал, минералните води и
морските вълни, така и уязвими еко системи.

Почви
Основните почвени типове в община Бургас са смолниците, канелените горски почви и
алувиално-ливадните почви. Смолниците заемат около 90% от обработваемите земи и са
подходящи за отглеждане на почти всички земеделски култури, характерни за нашите
географски ширини, като пшеница, ечемик, овес, царевица, слънчоглед, памук, фасул, фий и
др. Характерното за смолниците, е че по механичен състав те а глинести и изискват интензивна
почвена обработка.

Защитени територии
Географското местоположение и природните дадености на общината, преходния климат и
наличието на големи водни тела благоприятстват наличието на богато биологично
разнообразие. Местообитанията на територията на общината включват ливади, мочурища, и
езера, стари дъбови гори, средиземноморски и субсредиземноморски растителни съобщества,
пясъчни дюни и други уникални хабитати.
Разнообразието на хабитати обуславя и наличието на богато биологично разнообразие от
видове с национално, европейско и световно значение. Западната част на Бургаското езеро е
20
Този документ е създаден в рамките на проект: „Създаване на условия за ефективен мониторинг и контрол
при разработване на политики и стратегически документи на Община Бургас“, по приоритетна ос І „Добро
управление“, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане
на политики“ на Оперативна програма „Административен капацитет“, бюджетна линия
BG051PO002/13/1.3-07.

обявена за защитена местност „Вая“, с орнитологично важно значение в Европа. Тук гнездят
254 вида птици, 61 от които са включени в Червената книга на България. Северната част на
Атанасовско езеро е поддържан резерват за опазване и поддържане на уникални
местообитания на животински и растителни видове и съобщества Южната част е защитена
местност „Бургаски солници“ и представлява бившата буферна зона на резервата. Други
защитени местности са: „Пода“, „устието на р. Изворска“ и „м. Узунгерен“ (като части от
Мандра), „залива Ченгене скеле“, „Корията” при с. Равнец, където са съхранени вековни гори
от летен дъб. Влажните зони се намират на миграционния път Via Pontica и са една от найважните междинни станции по време на прелета на европейските мигриращи птици.
Таблица 2: Защитени територии в община Бургас

„Атанасовско езеро“
„Бургаски солници“
„Пода“
„Вая“
„Узунгерен“
„Устие на р. Изворска“

ПР
ЗМ
ЗМ
ЗМ
ЗМ
ЗМ

Заповед за
обявяване
601/8.12.80
РД-418/18.06.2007
433/20.04.1989
1997
РД-1152/23.11.2005
170/16.02.1990

„Ченгене скеле“
„Корията“
„Водениците“

ЗМ
ЗМ
ПЗ

РД-419/14.11.1995
РД-420/14.11.1995
РД-418/14.11.1995

Защитена територия

Вид ЗТ

Източник:
Регистър
на
(http://eea.government.bg/zpo/bg/)

защитените

Площ (hа)

Населено място

1074,5
900
100,7
379,35
211,1263
151

гр. Бургас
с. Рудник
гр. Бургас
гр. Бургас
с. Твърдица
с. Димчево, с.
Извор, с.
Твърдица
с. Маринка
с. Равнец
с. Извор

територии,

160
11,6
73,60
поддържан

от

ИАОС

Значимостта на местообитанията и видовете на територията на община Бургас, са признати и в
рамките на евреопейската мрежа Натура 2000. Обявените зони в общината са 12, 7 по
директивата за местообитанията и 5 по директивата за птиците.
Таблица 3: Защитени зони, попадащи частично или изцяло на територията на община Бургас

Koд на
Име на защитена
защитена зона
зона

Тип на защитена зона

Площ (ha)

Населено място

29379,40

гр. Българово,
гр. Бургас
с. Брястовец,
с. Драганово,
с. Изворище,
с. Миролюбово,
с. Рудник

BG0000270

Защитена зона по двете
Атанасовско езеро
директиви

7210,012

гр. Бургас
с. Изворище,
с. Рудник

BG0002077

Бакърлъка

33507,89

гр. Бургас

BG0000151

Айтоска планина

Защитена зона по директивата
за местообитанията

Защитена зона по директивата
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за птиците
гр. Бургас

BG0000273

Бургаско езеро

Защитена зона по двете
директиви

3066,90

BG0000242

Залив Ченгене
скеле

Защитена зона по двете
директиви

190,02

гр. Бургас,
с. Маринка

BG0000271

Мандра-Пода

Защитена зона по двете
директиви

6139,17

гр. Бургас,
с. Димчево,
с. Извор,
с. Твърдица

BG0001502

Отманли

Защитена зона по директивата
за местообитанията

Източник:
Регистър
на
(http://eea.government.bg/zpo/bg/)

защитените

територии,

8,83
поддържан

гр. Бургас
от

ИАОС

Над 43% от територията на общината, при 34% процент покритие за страната, е включена в
екологичната мрежа НАТУРА 2000 с предмет на опазване както по Директивата за птиците, така
и по Директивата за местообитанията. Природното богатство и разнообразието на видове и
хабитати е важен фактор за развитие на туризма, но и отговорност за опазването му както от
страна на администрацията, така и на населението и стопанските субекти.
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Фигура 1: Карта на защитените зони и защитените територии в община Бургас
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Административно устройство
Община Бургас включва два града (Бургас и Българово) и 12 села. Административнотериториалното деление на Община Бургас включва 9 населени места, представляващи
кметства (гр.Българово, м.с. Черно море, с. Рудник, с. Равнец, с. Маринка, с. Драганово, с.
Изворище, с. Твърдица и с. Извор) и четири населени места с кметски наместници (с. Братово, с
Брястовец, с Димчево и с. Миролюбово). Поради близостта си до града, с. Черно море,
предстои да бъде присъединено към гр. Бургас, за което има Решение на ОбС, но все още няма
указ.
Таблица 4: Населени места на територията на община Бургас, съгласно Единния класификатор на
административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ) – март 2014 г.

ekatte

тип

Наименование

06152
06776
07079
07332
21141
23090
32367
32425
47202
48409
61145
63183
72151
81164

с.
с.
гр.
гр.
с.
с.
с.
с.
с.
с.
с.
с.
с.
с.

Братово
Брястовец
Бургас
Българово
Димчево
Драганово
Извор
Изворище
Маринка
Миролюбово
Равнец
Рудник
Твърдица
Черно море

Кметство

категория

BGS04-00
BGS04-00
BGS04-00
BGS04-04
BGS04-00
BGS04-05
BGS04-15
BGS04-07
BGS04-09
BGS04-00
BGS04-10
BGS04-11
BGS04-12
BGS04-13

7
7
1
5
7
7
6
7
5
7
5
4
6
5

Надморска
височина
1
4
1
2
1
4
1
3
1
3
1
2
1
1

Административно ниво
Кметско наместничество
Кметско наместничество
Кметство
Кметско наместничество
Кметство
Кметство
Кметство
Кметство
Кметско наместничество
Кметство
Кметство
Кметство
Кметство

Източник: ЕКАТТЕ, община Бургас

Град Бургас възниква като малко рибарско селище на брега на Черно море. С разрастването си
градът заема все повече територии, понастоящем обособени в жилищни комплекси:
„Славейков“, „Изгрев“, „Зорница“, „Братя Миладинови“, „Лазур“ и „Меден Рудник“ и
производствени зони – „Север“, „Юг“, „Победа“. Динамиката в развитието на града и
физическите ограничения за неговото териториално разрастване (езера, море, промишлени
зони), налагат поетапно включване в структурата на града, през 1987 на близко разположените
до него села – Крайморие, Сарафово, Лозово, Горно Езерово. През 1991 статут на квартал
придобива и кв. Долно Езерово, а с Решение на Министерски съвет № 58/02.02.2009 г., селата
Ветрен и Банево, разположени на север от града, също са присъединени към гр. Бургас.
Въпреки че Община Бургас е с население над 100 000 души, тя не е поделена на
административни райони.
Общинският център гр. Бургас е разделен на шест Центъра за административни услуги:



ЦАУ "Възраждане", включваща к-с "Меден Рудник", кв. Победа, кв. Акациите, кв. Горно
Езерово;
ЦАУ "Изгрев" - к-с "Изгрев", к-с "Зорница", кв. Сарафово;
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ЦАУ "Приморие" - ЦГЧ, к-с "Възраждане", кв. Крайморие, м.Рибарско селище, Парк
"Росенец", Алатепе;
ЦАУ "Освобождение" - к-с "Славейков", кв. Лозово, кв.Банево, кв.Ветрен;
ЦАУ "Зора" - к-с "Лазур", к-с "Бр. Миладинови";
ЦАУ "Долно Езерово" - кв.Долно Езерово.

Състояние на местната икономика
Макроикономически показатели
През 2010 г. БВП средно на човек от населението в страната е малко над 8 хиляди лева. Найвисока стойност на индикатора е регистрирана за област София-град – 22,6 хиляди, близо три
пъти по-висока от средната за страната. През същата година София произвежда 39% от БВП на
страната (при 27% от нефинансовите предприятия и 18% от населението на страната).
До 2008 г. БВП на глава от населението в област Бургас1 бележи сравнително последователен
ръст, достигайки своята максимална стойност от 8 609 лева (2008 г.). Средногодишният темп на
нарастване на разглеждания показател за периода 2001-2008 г. е близо 14%. През 2009 г. за
първи път се регистрира спад от около 6%, а през 2010 г. е отчетен спад с над 25% спрямо
предходната година.
Трябва да се отбележи, че БВП на човек от населението бележи спад и в областите на другите
най-големи общини в България за периода 2008-2010 г., с изключение на София. Но докато в
области Варна и Пловдив равнището през 2010 г. остава по-високо от предкризисното равнище
на 2007 г., то в област Бургас връщането е почти до нивото си от 2005 г. През 2010 г. стойността
на показателя в областта е около 18% по-ниска от тази на област Варна (9595 лв) и близо 30%
по-ниска от отчетената на национално ниво (8161 лв).

2007

8,609
2008

2009

5,982

2006

8,064

2005

6,876

2004

6,323

2003

5,893

2002

4,839

3,728

2001

5,146

3,654

Графика 1: Динамика на БВП на човек в област Бургас за периода 2002-2010 г.

2010

Концентрация на икономически дейности
Към 2010 г. в област Бургас са регистрирани 25 546 предприятия от нефинансовата икономика,
от които 14 361 или 56% са концентрирани в община Бургас.От гледна точка на броя
1

Поради липса на данни за Брутния вътрешен продукт (БВП) на равнище община, индикаторът ще бъде
разгледан на равнище област Бургас
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функциониращи предприятия община Бургас се нарежда на четвърто място в страната, след
общини София (100 575), Варна (27 375) и Пловдив (23 270). През 2012 г., по данни на община
Бургас, предприятията наброяват 16 083, което представлява 12% ръст спрямо 2010 г.
По обем на произведената продукция през 2010 г. община Бургас се нарежда на трето място в
страната с 9,0 млрд. лв, изпреварвайки община Варна (5,8 млрд. лв). На трето място се нарежда
и по обем на приходите от дейността с 12,5 млрд. лв, отново изпреварвайки община Варна
(12,4 млрд. лв).
Въпреки големината на реализираните приходи, община Бургас остава след общини София,
Пловдив и Варна по отношение на генерираната печалба от дейността на предприятията, която
възлиза на 339,4 млн. лв. през 2010 г. За сравнение, генерираната печалба в община София е
4,8 млрд. лв., община Варна – 781,8 млн лв и община Пловдив – 711,2 млн. лв.
През 2010 г. нефинансовите предприятия в община Бургас осигуряват работни места за около
130 хил.човека, което е малко над 3% от всички заети лица в страната.
Структурата на предприятията по размерни групи през 2010 г. в община Бургас е идентична на
тази в страната и другите най-големи общини в България с 99.8% на сектора на малките и
средните предприятия (МСП) и 0.2% големи по размер фирми. За сравнение, секторът на МСП в
България, както и в целия Европейски съюз (ЕС-27) формира дял от 99.8%, и 0.2% - големи
предприятия.
Графика 2: Структура на предприятията в община Бургас по размерни групи (2010 г.)

6.1% 1.1%

0.1%
Микро (до 9 заети)
Малки (от 10 до 49)
Средни (от 50 до 249)
Големи (над 250)

92.7%

Източник: НСИ

Микрофирмите в община Бургас наброяват 13 319, което представлява близо 93% в дял, а
малките са 869 или 6% в дял. Средните предприятия са 152 или 1% дял. За сравнение, микро
предприятията в България са 92%, малките – 7% и средните 1%.
Забелязва се малко по-висок дял на микро фирмите в общини Бургас и Варна (93%) в
сравнение със средното за страната, както и за общини София и Пловдив (91%). За разлика от
микро предприятията, малките предприятия са с по-висок дял в общините София и Пловдив –
7% и 7%, спрямо малко под 7% средно за страната и 6% за община Бургас.
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Най-висок е делът на средните предприятия в община София – 1.4%, следвана от община
Пловдив с 1.3%, което е и средния им дял за страната. Община Бургас има дял от 1.1% за
средните предприятия, а община Варна 1.0%. Като цяло, предприятията в сектора на МСП в
община Бургас са малко по-големи от тези в община Варна и малко по-малки от фирмите в
общини София и Пловдив.
Таблица 5: Сравнение в структурата на предприятията по размерни групи (2010 г.)
Размер

България
брой

Микро
(до 9 заети)
Малки
(от 10 до 49)
Средни
(от 50 до 249)
МСП
Големи
(над 250)

дял %

Област Бургас

Община Бургас

Община Варна

Община София

брой

брой

брой

брой

дял %

дял %

дял %

дял %

Община Пловдив
брой

дял %

337 147

91.9

23 875

93.5

13 319

92.7

25 448

93.0

91 908

91.4

21 230

91.2

24 368

6.6

1406

5.5

869

6.1

1605

5.9

7031

7.0

1692

7.3

4 662

1.3

235

0.9

152

1.1

282

1.0

1376

1.4

298

1.3

366 177

99.8

25 516

99.9

14 340

99.9

27 335

99.9

100 315

99.7

23 220

99.8

752

0.2

30

0.1

21

0.1

40

0.1

260

0.3

50

0.2

Източник: НСИ

Средният брой заети по размерните групи на предприятията е със сравнително еднакви
стойности както средно за страната, така и за община Бургас през 2010 г. Средният брой заети в
микропредприята и в страната, и в община Бургас е 1,9 човека. Средният брой заети от 19,2 в
малките предприятия в община Бургас е малко по-нисък от средния за страната - 19,7. За
разлика от микро и малките фирмите, средният брой заети на средните по размер
предприятия е по-голям от този в страната, съответно 98,4 средно заети лица в община Бургас и
96 – в страната. Поради високото тегло на микро и малките фирмите в сектора на МСП, общо за
сектора средният брой заети е по-висок в страната отколкото в община Бургас, съответно 4,3 и
3,9 лица. В големите фирми също средният брой заети в общината от 663 заети лица – е малко
по-нисък от средния за страната, съответно 677 заети лица.
По отношение на размера на приходите от дейността средно за едно предприятие липсват
данни за средните и големи предприятия в община Бургас, поради което не могат да се видят
данните общо за МСП. Данните за микро и малките размерни групи предприятия в общината
се отличават със сериозна разлика от средния размер на приходите на двете размерни групи за
страната. При микро предприятията в община Бургас средният размер на приходите от
дейността на едно предприятие е 182 хил.лв, което е значително повече от едно микро
предприятие в страната - 140 хил. лв. Значително повече е средният размер на приходите от
дейността на едно малко предприятие в общината в сравнение със страната – съответно 2,6
млн. лв. и 2,0 млн. лв.
По индикатора средно произведена продукция на един зает в община Бургас се забелязва пониска производителност и при микро, и при малките предприятия в сравнение със средната за
страната. Ако средно за България през 2010 г. производителността на един зает е 32 хил.лв при
микро предприятията и 45 хил. лв при малките, то в община Бургас е 27 хил. лв при микро
фирмите и 40 хил. лв при малките.
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Таблица 6: Брой предприятия, среден брой заети, среден размер на приходите и средна
производителност на един зает по размерни групи (2010 г.)

Микро

Малки

Средни

МСП

Големи

Общо

366 177
14340

752
21

366929
14361

Предприятия
България
Община Бургас

337147
13319

24368
4662
869
152
Среден брой заети

България
Община Бургас

1,9
19,7
96,0
4,3
1,9
19,2
98,4
3,9
Среден размер на приходите (хил лв.)

677,0
663,0

5,7
4,9

България
Община Бургас

124,9
1791,7
9332,6
353,0
167,2
2449,6
Производителност на един зает (хил лв.)

78664,1
-

513,5
821,2

България
Община Бургас

32,3
26,8

90,1
-

55,4
128,2

45,0
39,8

60,4
-

189,7
-

Източник: НСИ

Разглеждайки динамиката на предприятията за периода на кризата 2008-2010 г. в България и в
община Бургас се наблюдава интересна зависимост, при която там, където има увеличение на
броя на предприятия в страната, има увеличение и в общината, където има спад в страната,
има и в общината. Но спадът в общината е значително по-голям, докато увеличението е
минимално, сравнено с това за страната. Микро предприятията в България за този период се
увеличават с 16%, докато в община Бургас само с около 3%.
Малките предприятия в страната намаляват с 9%, а в община Бургас - с цели 20%.Положението
със средните предприятия е подобно - при спад от 14% за страната, в Бургас е 23%. Като цяло,
въпреки кризата, броят на фирмите в сектора на МСП нараства - 14% общо за страната и 1% в
община Бургас. За разлика от МСП, при големите фирми се наблюдава намаление - 10% за
България и 28% в общината.
Средният брой заети лица в предприятията в страната се увеличава единствено в микро
предприятията - с близо 11%.В община Бургас положението остава без промяна за периода
2008-2010 г. Във всички други размерни групи се наблюдава спад на заетостта.Този спад е
значително по-голям в община Бургас спрямо средния брой заети за страната. Броят заети
намалява за периода във всички общини в България, с изключение на община София, която
регистрира 0.6% увеличение на работните места.

Таблица 7: Динамика в броя на предприятията и в броя за заетите по размерни групи в периода 20082010 г.
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Микро
България
Община Бургас

16.3%
3.2%

България
Община Бургас

10.5%
0.0%

Малки

Средни

Предприятия
-8.9%
-14.3%
-20.3%
-22.8%
Среден брой заети
-10.4%
-16.3%
-21.3%
-20.9%

МСП

Големи

Общо

13.7%
1.0%

-9.5%
-27.6%

13.6%
0.9%

-5.0%
-13.0%

-9.9%
-29.8%

-6.2%
-17.0%

Източник: НСИ

Икономическа структура и състояние на основните икономически
сектори
Структурата на предприятията по икономически дейности през 2010 г. показва доминиращ дял
в брой предприятия на сектор Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети - близо 38%
от всички предприятия в община Бургас (осигуряващ 26% от заетите работни места).
Следващият по големина сектор е Професионални дейности и научни изследвания с 10% (и 4%
от заетите работни места), следван от Строителство с дял от 9% от всички предприятия (15%
от заетите) и Операции с недвижими имоти с близо 9% дял (2% от заетите).
Относителният дял на промишлеността на област Бургас от общо промишлеността в
икономиката намалява за целия период, като от 7% през 2006 г. достига до 3.4% през 2009 г.,
което е сериозен признак за загуба на позиции. Неслучайно в рамките на Югоизточен регион,
област Бургас отстъпва лидерството на Стара Загора през 2008 и 2009 г. В национален план
през 2006 Бургас заема 4-то място, а през 2009 се смъква на 9-то място. Като дял от общата БДС
за област Бургас, промишлеността заема 20.4% през 2006, а през 2009 е едва с 10.5%, което е
много сериозно отстъпление и то в сектор, който е определящ за конкурентоспособността и по
принцип се характеризира с по-висока добавена стойност (особено по отношение на
преработващата промишленост). Нещо повече, БДС в промишлеността спада и като абсолютна
сума от 251.6 млн. евро на 157.2 млн. евро или с 37.5%. Това е най-големият спад на областно
ниво в национален мащаб. Тази тенденция е неблагоприятна и за града като цяло, който е
естествен промишлен център на областта.
Относителният дял на БДС в селското стопанство от общия за икономиката е изключително
стабилен за периода 2006-2009 г. и е в размер 4.8%. По този показател през 2009 г. област
Бургас е на първо място в Югоизточния район и на четвърто място в страната, като отстъпва
само на области Пловдив, Благоевград и Добрич. През 2009 г. селското стопанство заема 4.6% в
общата БДС за област Бургас, като делът му през периода намалява.
Електротехническата и електронна промишленост е третият основен отрасъл от
икономическата структура. Представен е главно от производството на кабели и
приборостроене. Главен представител на електротехническата промишленост в областта е
предприятието „Елкабел“ АД с предмет на дейност - проектиране, производство и продажби на
силови, контролни и телефонни кабели и материали, необходими за тяхното производство.
„Белком” ООД извършва - производство, продажба и сервиз на оборудване за
електроенергийни системи. Утвърди се “Никика-90” ООД в производството на електротабла ,
“Елприбор” АД е специализирана в производство на електроизмервателни и електронни уреди
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и контролни чипкарти. В производството на метални конструкции и изделия от
висококачествени стомани-горещо валцувани е специализирано („Промет Стиил” АД).
Машиностроенето и металообработването е също основен отрасъл от икономическата
структура. Метални изделия” АД е утвърден производител на стоманена тел: твърда, мека,
горещо поцинкована, заваръчна тел, бодлива тел, гвоздеи, стоманени дробинки за почистване
на отливки, “Метални панели и конструкции” АД произвежда метални конструкции и метални
панели с полиуретан и минерална вата. „Спартак“ АД е старо предприятия с опит в
производството на промишлени вентилатори, автоматични горелки и производство на метални
палети и метални компоненти за мебели за машиностроителната промишленост. Могат да се
посочат и “Трансвагон“ АД, “Бургаски корабостроителници” АД. Отрасълът проява тенденция
към намаление на своя относителен дял в структурата на промишлената продукция.
Втори фактор, който влияе на конкурентоспособността е производителността на труда. Колкото
по-висока е производителността на труда, толкова по-големи конкурентни предимства има
съответното предприятие. Като индикатор за производителност използваме БДС (по постоянни
цени в хил. лв.) на един зает. Данните са от Евростат и по отрасли са налични на ниво област за
2009 г., като поради водещата роля на град Бургас в областта изводите се отнасят и за града.
По отношение на общата БДС за икономиката на един зает, Бургас (7.5 хил. лв. на един зает)
заема пето място сред останалите области в страната, което е доказателство за много добрите
му конкурентни позиции. След 2004 г. показателят устойчиво нараства, като по темпове на
растеж на производителността Бургас е на първо място в страната с 13.3% средногодишно,
което означава стабилна тенденция за подобряване на конкурентните позиции.
Ако разгледаме производителността по отрасли, Бургас има най-добри позиции в
строителството (13.6 хил. лв. на зает), където заема първо място на национално ниво. Бургас
заема трето място по производителност в два отрасъла: търговия и публични услуги
(администрация, отбрана, здравеопазване, образование, социални дейности). Водещото място
на Бургас в тези три отрасъла изцяло кореспондира с изводите, които направихме при
разглеждането на секторите на различно ниво на дезагрегация. Високата производителност
при публичните услуги е в съответствие, както с мнението на участниците в социологическото
проучване, така и с челното място на Бургас в оценката на качеството на публичните финанси
на общините.
По отношение на останалите отрасли се наблюдава относително изоставане в
производителността. В селското стопанство областта е на 19 място, в промишлеността е на 17то, а във финанси и застраховане е на 16-то място, което представлява предизвикателство и
заплаха пред конкурентните позиции на Бургас.
Зони за бизнес активност
Бургас е важен промишлен, търговски, транспортен и туристически център. Някои от
производствата са единствени или определящи за страната, като тъмни и светли
нефтопродукти, химически влакна, пластмаси и други химически изделия; корабостроене,
вентилационна и пречиствателна техника, товарно вагоностроене, рибопреработвателна
промишленост .
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Югоизточният район заема второ място по продукция на промишлените предприятия и това в
много голяма степен се дължи на област и община Бургас. Област Бургас произвежда 13.8% от
продукцията в икономиката. Най-силно развита е преработващата промишленост в областта,
която дава 16.9% от общата продукция на промишлените предприятия в национален мащаб.
Производството на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия заемат 20% от
продукцията в рамките на статистическия район.
Таблица 8: Продукция на промишлените предприятия в област Бургас (млн. лв.)

Подсектори
Общо
Добивна промишленост
Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия
Производство на текстил, облекло, обувки и други изделия от обработени
кожи без косъм; обработка на кожи
Производство на дървен материал, хартия, картон и изделия от тях (без
мебели); печатна дейност
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
Производство на изделия от каучук, пластмаси и други неметални
минерални суровини
Производство на основни метали и метални изделия, без машини и
оборудване
Производство на превозни средства
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива

2008
8 660.0
69.9
279.7
129.1

Дял в %

166.4

1.92

..
325.7

3.76

279.1

3.22

247.6
125.2

2.86
1.45

0.81
3.23
1.49

Източник: НСИ и собствени изчисления

Таблицата показва основните подсектори на промишлеността в област Бургас през 2008 г. За
съжаление картината не е пълна, тъй като данните за производство на кокс и рафинирани
нефтопродукти са конфиденциални. Останалите подсектори, за които има данни, заемат едва
21.2% от общата продукция. Има и други конфиденциални подсектори, което не позволява
директното определяне на относителния дял на рафинираните нефтопродукти, но той е
основен за промишлеността на Бургас. От останалите подсектори с най-големи относителни
дялове са производство на каучук и пластмаси, производство на храни и производство на
метали и метални изделия.
Община Бургас се отличава с високото си ниво на индустриализация. Промишлеността е
основният сектор, на който се пада 86.2% от производството, използва 81.9% от дълготрайните
активи и 50,6% от заетите хора в материалното производство, което се дължи на
нефтохимическото производство.2

2

Източник: Икономически каталог на община Бургас 2012, издание на община Бургас
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Таблица 9: Структура на промишленото производство (2010 г.)

Отрасъл
Нефтохимическа промишленост
Химическа промишленост
Хранително-вкусова промишленост
Електро и топлинна енергия
Текстилна промишленост

Относителен дял (%)
81.4
9.9
5.2
2.1
1.4

Източник: Икономически каталог на община Бургас 2012, издание на община Бургас

Главните структуроопределящи отрасли са химическата и нефтопреработващата
промишленост, хранително-вкусовата, корабостроене, електротехническата и електронна
промишленост, както и машиностроене и металообработване.
Най-големите промишлени зони в град Бургас са Северна и Южна. Анализът обхваща 113
предприятия от двете зони, за които са налични данни в Търговския регистър. Ще бъде
разгледан видът на предприятието според броя на заетите, секторът в който работи, както и
някои показатели за продажби и ефикасност.
Таблица 10: Северна промишлена зона по предприятия

Брой
Микро
Малки
Средни
Големи
Общо

31
19
7
3
59

Заети (общ Приходи (общо, Приходи на
брой)
хил. лв.)
зает (хил. лв.)
91
458
735
1300
2584

12662
525766
49150
276121
863699

139.1
1148.0
66.9
212.4
334.2

Приходи на
предприятие
(хил. лв.)
408.5
27671.9
7021.4
92040.3
14639.0

Източник: Търговски регистър и собствени изчисления

В Северната зона най-голям е броят на микро предприятията, в които са заети най-малко
работници и служители. Те са реализирали и най-малки общи приходи, като по показателя
приходи на един зает изпреварват само групата на средните предприятия. Като основна
дейност тук преобладават услугите (търговия, ремонт, монтаж), отдаване под наем, рекламна
дейност. От страна на производството можем да посочим рибовъдство, отглеждане на
зеленчуци, както и производство на спортни облекла. Малките предприятия са втори като брой
единици след микро предприятията. Те се характеризират с най-големи приходи. Този факт,
заедно с относително по-малкия им брой заети от средните и големите предприятия, ги прави
значително по-ефикасни от тях по показателите приходи на зает и приходи на предприятие.
При тях преобладават търговия на едро и дребно. От страна на производството можем да
посочим спортни облекла, метални конструкции, опаковки. С най-големи приходи са две
предприятия (Севан и Хранекспорт БГ), които се занимават с търговия със зърно, фуражи и др.
семена, като те формират 93% от общите приходи на предприятията в тази група. Севан се
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занимава също така и с производство и преработка на зърнени култури, така че дейността му
има комплексен характер.
Средните предприятия са относително най-неефикасни по показателя приходи на един зает.
Причината е в относително ниските им приходи. Преобладават предприятията, занимаващи се
с производство – бетон, пластмаси, хляб, готови ястия. Останалите две предприятия са в
сектора на търговията.
Големите предприятия, както може и да се очаква, са най-ефикасни по показателя приход на
предприятие, поради ниския им брой. По показателя приходи на зает изостават от малките,
поради по-високия брой заети и по-ниските реализирани приходи. Две от предприятията са
производствени (преработваща промишленост) – фурнир и дървесни плочи (Кроношпан
България) и други машини със специално предназначение, некласифицирани другаде
(Трансвагон). Третото предприятие се занимава с търговско посредничество с дървен и
строителен материал (Бошнаков). Най-големи приходи в тази група реализира Кроношпан. В
Северната зона са локализирани и структуроопределящи предприятия, например „„Елкабел“
АД за производството на кабели и проводници, “Никика-90” ООД производството на
електрически табла и комплектни комутационни устройства за напрежение до 1000 V,
“Елприбор” АД за производство на нестандартни изделия (уреди и апарати за измерване), КОХИ-НООР ХЕМУСМАРК АД за производство на графити и моливи и „Спартак”АД - производител
на вентилационна и горивна техника. В хранително-вкусовата промишленост „Победа“ АД
(производство на захарни изделия, бисквити, кексове). Като цяло в групите на микро и малки
предприятия преобладават търговските, а в тези на средните и големите – производствените. В
групата на микро и малки също се срещат производствени предприятия от селското стопанство,
рибовъдството и преработващата промишленост. Най-високи приходи от разгледаните
предприятия в зоната са реализирани от търговско предприятие в групата на малките, което се
занимава и с производство и преработка.
Таблица 11: Южна промишлена зона по предприятия

Брой

Заети (общ Приходи (общо, Приходи на
брой)
хил. лв.)
зает

Приходи на
предприятие
(хил. лв.)

Микро

25

70

5398

77.1

215.9

Малки

14

347

21317

61.4

1522.6

Средни

5

596

89710

150.5

17942.0

44

1013

116425

114.9

2646.0

Големи
Общо

Източник: Търговски регистър и собствени изчисления

В Южната зона е налична подробна информация по разгледаните показатели за по-малък брой
предприятия. Тук също преобладават микропредприятията. Те имат най-нисък брои заети
общо, както и най-ниски общи приходи спрямо останалите групи. Доминираща роля има
търговията, следвана от няколко вида други услуги. Най-високи приходи от наличните данни
има предприятие за търговия на едро.
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Малките предприятия не се открояват по ефикасност за разлика от Северната зона. По
показателя приходи на един зает те дори изостават от микро предприятията. Преобладават
търговските предприятия. Среща се и едно от преработващата промишленост – производство
на други мебели.
В групата на средните преобладават предприятията от преработващата промишленост
(дограма, опаковки от пластмаси, производство на канцеларски и офис мебели). Има и едно
търговско предприятие, което е с 247 заети – малко под необходимия брой от 250, за да бъде
класифицирано като голямо. Средните предприятия се характеризират с най-висока
ефикасност по двата разгледани показателя.
Броят на предприятията с най-нисък дял е този в сектори Добивна промишленост, Доставяне
на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване със съответно по
0.1% (17 фирми) от всички предприятия в общината,Производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия на газообразни горива с 0.4% (51 фирми) и Образование с
0.6% (89 фирми).
Най-голямо изменение в броя на предприятията за периода 2008-2010 г. се отчита при
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни
горива. Увеличението на предприятията в този период е с 240%.Най-голям спад се отчита при
Операции с недвижими имоти. Намалението е с 18%.Друг сектор, при който се отчита спад, е
Строителство. Предприятията в този сектор намаляват с близо 10% за периода.Намаляват
броя си и фирмите в Преработваща промишленост и Транспорт, складиране и пощи,
съответно със 7% и 6%. Всички останали сектори претърпяват положително изменение.
Таблица 12: Динамика в броя предприятия по сектори в община Бургас в периода 2008-2010 г.
Сектори

2008

2009

2010

Промяна
2010/2008

Селско, горско и рибно стопанство
Добивна промишленост
Преработваща промишленост
Производство и разпределение на ел. и топлинна енергия и на
газообразни горива
Доставяне на води, канализационни услуги; управление на отпадъци
Строителство
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Транспорт,складиране на пощи
Хотелиерство и ресторантьорство
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти;
далекосъобщения
Операции с недвижими имоти
Професионални дейности и научни изследвания
Административни и спомагателни дейности
Образование
Хуманно здравеопазване и социална работа
Култура, спорт, развлечения
Други дейности

107
14
945
15

128
16
987
34

137
14
878
51

28%
0%
-7%
240%

7
1484
5304
981
799
180

13
1474
5411
1010
872
205

17
1340
5390
924
892
215

143%
-10%
2%
-6%
12%
19%

1532
1334
325
78
375
111
636

1349
1450
371
83
412
137
715

1256
1425
394
89
418
154
767

-18%
7%
21%
14%
12%
39%
21%

14 227

14 667

14 361

-

Общо
Източник: НСИ
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Два сектора на икономическа дейност в община Бургас се отличават с относително по-голям
среден размер на предприятие по брой заети лица през 2010 г. в сравнение с другите сектори.
Това са Доставяне на води,канализационни услуги,управление на отпадъци и
възстановяване със средно 90,8 заети /предприятие и на второ място – Добивна
промишленост със средно 73,4 заети лица /предприятие. Втора ос по средна големина на
предприятие формират други два сектор – Преработваща промишленост със среден брой
13,4 заети лица и Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива със среден брой 10,0 заети лица. Трета ос – със средно 8 заети лица
/предприятие – формират сектори Строителство и Административни и спомагателни
дейности. Най-малкото средно предприятие е в сектор Недвижими имоти със среден размер
1,3 лица.
В сектор Хотелиерство и ресторантьорство средният размер на предприятие е 4,9 заети.
Прави впечатление, че концентрацията на този сектор – както като брой предприятия, така и
като брой заети – е значително по-висока в област Бургас, а не в община Бургас. В община
Бургас делът на предприятията в сектора от всички предприятия е равен на този в общини
Варна и Пловдив – 6%, с 1 процентен пункт повече от община София и с 1 процентен пункт помалко от средния за страната дял, с 2 процентни пункта от малко от област Бургас.
Като цяло, структурата на предприятията по сектори в община Бургас наподобява в по-голяма
степен на тази в община Варна отколкото в общини София и Пловдив. Прави впечатление, че
секторът Селско, горско и рибно стопанство заема един и същ дял и в Бургас, и във Варна
(1%), докато средният дял за страната е значително по-висок (4%). В сектор Доставяне на
води,канализационни услуги,управление на отпадъци и възстановяване, въпреки
значителния ръст на брой предприятия в община Бургас за периода 2008-2010 г., общината е
след София и Варна по дял фирми. За разлика от това, в сектор Строителство община Бургас
е на първо място и има по-висок дял на предприятията (9%) не само от Варна (7%) и София
(8%), но и от средния дял за страната (6%). В сферата на Търговията и ремонта на
автомобили и мотоциклети община Бургас отново заема първо място по дял на
предприятията, спрямо общините Варна и София, с 38%, което обаче е по-ниско от средния дял
на тези предприятия за страната (39%). Сектор Професионални дейности и научни изследвания
заема по-висок дял в община Варна (11%) в сравнение с община Бургас (10%). В София този
сектор е с най-висок дял от всички общини в страната (19%) - при среден за страната 10%.
Операции с недвижими имоти заемат около 11% от предприятията в община Варна, докато
същите заема 9% в община Бургас, при средно за страната 6%. Трябва да се отбележи обаче, че
не винаги има яснота по отношение на периода, за който се отнасят, както се забелязват и
някои разлики в посочените данни на различни места в сайта.
В община Бургас към 2009 г. са регистрирани 408 фирми с чуждестранно участие, което
представлява около 3% от предприятията в общината за съответната година. Разпределението
на фирмите с чуждестранно участие и съответно чуждестранни инвестиции по страни е
направено на база 279 предприятия. Според това разпределение най-високият дял фирми с
чуждестранно участие е зает от Великобритания – 23%.Следват Русия с 11% и Турция с 8%.
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Графика 3:Дял на фирмите с чуждестранно участие в община Бургас (2009 г.)
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Източник: НСИ

Фирмите с чуждестранно участие на територията на общината се разпределят сред 9
сектора.Базата е върху 448 фирми.Най-много фирми има в сектор Търговия, ремонт на
автомобили и търговия на дребно с горива- около 43%. Следват Операции с недвижими
имоти и Строителство, със съответно 32% и 16% от предприятията с чуждестранно участие. С
най-нисък дял са Производството и разпределение на газ,електро и топлинна енергия и
сектора Здравеопазване и социални дейности – 0.2%.
Графика 4:Брой предприятия с чуждестранно участие в община Бургас по сектори (2009 г.)

176
130

7

5

1

1

Събиране и третиране на
отпадъци; санитарни и
почистващи дейности

Производство и
разпределение на
газ,електро и топлинна
енергия

Хуманно здравеопазване и
социални дейности

Селско и ловно стопанство
и свързани с тях услуги

17

Производство на
електрически машини и
апарати

19

Производство на дървен
материал и изделия от
него,без мебели

27

Сухопътен транспорт, вкл.
тръбопроводния

Строителство

Операции с недвижимо
имущество

Търговия, ремонт на
автомобили; търговия на
дребно с горива

65

Източник: НСИ

През 2012 г. са осъществени 11 проекта по програмата на община Бургас за публично-частни
партньорство за малки благоустройствени проекти на стойност от 124 962 лв. През 2013 г. се
наблюдава намаление на проектите,като има одобрени само 7 такива на стойност 56 47 0лв.
Следва преглед на икономическите сектори, които имат принос към икономическото развитие
на града и общината.
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Аграрен сектор
Община Бургас, както и област Бургас е специализирана в областта на производството на
зърнени култури (пшеница и ечемик) слънчоглед, лозарството и овощарството.
Животновъдството се характеризира с широка специализация, развито е предимно
оглеждането на пилета, овце, пчеларство и др. Основни видове култури отглеждани на
територията на област Бургас са зърнени, маслодайно (слънчоглед и рапица), трайни
насаждения – лозя и овощия; зеленчуци. За 2010 г. на територията на област Бургас са засети
площи със зърнени култури, които са 5% от общите площи за зърнените култури, 4.2% от
площите с маслодайни култури, 25% от площите с техническите култури и 5,3% от площите с
зеленчуци. В община Бургас площите със зърнени култури са 29.3% от общите площи за
Югоизточен район. Засетите хектари лозя в община Бургас са 44% от общите хектари за
Югоизточен район и 15% от площите за лозя за страната. Засетите площи с череши на
територията на общината са 33% от площите за Югоизточен район и 15% от площите за
страната. В общината се отглеждат пилета, броят им е 1,4% от общия брой отглеждани за
Югоизточен район и 0,2% от общия брой за страната. Спецификата на селското стопанство за
област Бургас и за община Бургас определя развитието на хранително-вкусовата
промишленост, по-конкретно пивоварна, маслодобивна промишленост, мелничарска месната (
преработка на продукти главно от пилешко месо).
Рибна промишленост
В община Бургас има специализирани обекти за отглеждане на аквакултури 21 обекта за
шаран, 1 бр. за пъстървови видове, 4 за производство на миди. В общината има 3 складови
бази специализирани за съхранение на риба и 12 рибопреработвателни предприятия.
Предприятията в рибната промишленост са с националнo и регионално значение, водещо от
тях е „Атлантик Груп” АД специализирана за внос и износ на риба и рибни продукти, и
производство на миди и тихоокеански лаврак в рециркулационна ферма в гр. Бургас.
В гр. Бургас функционират складове със специализирано хладилно оборудване за риба и рибни
продукти, собствениците, на които са „Булджак” АД, “Стар Фреш” ООД и Пристанище „Бургас“
АД.
Община Бургас предвижда изграждане на модерно рибарско пристанище с рибна борса в
квартал Сарафово, като за целта е разработен конкретен проект по Оперативна програма за
развитие на сектор „Рибарство“. С изпълнението на проекта ще се увеличи капацитета на
съществуващото пристанище по отношение на пребиваването на рибарски лодки и малки
кораби и ще се изгради допълнителна инфраструктура за обслужване.
Туризъм
Туризмът, търговията и услугите имат традиционно важно място и значение за цялостния
икономически облик на общината. Политиката на община Бургас, освен традиционния за града
морски рекреативен туризъм, да се развива специализирани видове туризъм, каквито са
конферентен и бизнес, спа туризъм, културно – историческия туризъм, еко туризъм,
алтернативен и хоби туризъм. Предпоставки за привличане на туристи в град Бургас са
местоположението, природните ресурси, благоприятния климат, минералните бани в кв.Ветрен и
природозащитените зони. Развитието на различни видове туризъм и увеличаването на
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легловия капацитет през последните години създава възможност да се привличат и задържат
туристи, а не града бъде само разпределител на туристите към курортите от областта.
Туризмът е водещ сектор – двигател за местния икономически потенциал, тъй като стимулира
развитието на сродни отрасли като търговия, съобщения и други услуги.
Характерна за гр. Бургас е ролята му на разпределителен център на туристическия поток към
прилежащите курорти на север и на юг по българското Черноморие. Поради ограниченото
туристическо предлагане, недостатъчния имидж като туристическа дестинация и не добре
развитата туристическа инфраструктура в град Бургас, както и поради голямото предлагане
на туристически услуги извън него, предпочитанията и на чуждите и на българските туристи
са насочени към останалите курортни селища по Черноморието. Това определя и едно от
основните ограничения на целевата територия – макар и голям, туристическият поток не
остава в целевия регион или остава за кратък престой, без да се посещават местните
атракции.
Поради сериозния трафик на Летище Бургас цифрите за брой туристи, пристигащи в Общината
са завишени, тъй като Бургас е разпределителен център. Все пак данните за посещения и
реализирани нощувки в Община Бургас през 2011 г. показват увеличение:
Таблица 13: Изменение на реализираните нощувки, броя на туристи и приходите от туристическа такса
година

Брой
реализирани
нощувки

2010
2011
2012
2013

Брой туристи
(българи)

275 925
283 040
344858
394029

Брой туристи
(чужденци)

73900
80689
94595
100 044

25610
28418
35815
40 853

Приходи от
тур. Такса
(лв.)
393 393,66
383 532,41
318714
348 518,00

Брой
категориз
ирани
обекти
517*
66
114

Приходи от
категоризация

173 335**
34600
36 700

*За периода м.11.2007г. - м.08.2011г
**За периода м.11.2007г. - м.08.2011г
Източник: Данни от община Бургас

В периода 2010 – 2013 г. е налице увеличение в броя на нощувките и посещенията, както за
българските, така и за чуждестранните туристи. Разбира се не се отчитат туристи, посещаващи
роднини и приятели, както и транзитно преминаващите.
Графика 5: Изменение на броя на нощувките и туристите в Община Бургас
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Пo данни на НСИ броят на средствата за подслон3 в община Бургас нарастват значително от 23
(2005 г.) на 53 (2010 г). В община Бургас броят на хотелите е 41, а в град Бургас 38. За 2010 г.
реализираните нощувки в град Бургас са 3% от реализираните нощувки за област Бургас, в
общината са 4% от реализираните в област Бургас. Реализираните нощувки през 2010 г. в град
Бургас са с 3% по-малко в сравнение с 2011 г., но броят на пренощувалите чужди туристи се е
покачил с 2%.
Графика 6: Приходи от нощувки

Източник: Регионална статистика НСИ

Общата заетост на леглата в средствата за подслон за 2010 г. е 22%, за 2009 г. е 28%. Известно
неблагоприятно въздействие върху туризма оказва икономическата криза, поради което се
наблюдава лек спад на гостуващите чужди лица. В град Бургас са реализирани 68% от общите
нощувки за общината за 2010 г. и съответно 63% от общите реализирани нощувки за общината
за 2009 г. За област Бургас за период ( 2008- 2010), 84% от приходите на областта са
реализирани от приходи от нощувки на чужденци и 16% от приходи от нощувки за българи. В
средствата за подслон в област Бургас са пренощували за 2010 г. 43% от общо пренощували
лица за страната. Пренощувалите лица в средствата за подслон в град Бургас са 10% от общо
пренощувалите лица за област Бургас. Хотелите в града са предимно категоризирани с 3 и 4
звезди. Единственият 5-звезден хотел е „Приморец“ изграден в Морската градина.
Приходите от туристическа такса за периода 2007 г. – 2010 г. са 1 244 519.01 лв. С изменение в
Закона за туризма, считано от 2011г. общините следва да да въведат туристически данък по
Закона за местните данъци и такси, вместо събираната до 2010г. туристическа такса.
Постъпленията от такси имат възходяща тенденция до 2010 г., след което през 2011 г. запазват
размера си и се внасят в общинския бюджет под форма на данък.. Събраната сума от
туристически данък съгласно закона за туризма е 386119,61 лв. за 2011 г., което е 1,2% (46
4633,43 лв. ) от постъпленията събрани от туристически такси за 2010г.
3

Средства за подслон са категоризирани хотели и мотели,. Статистиката включва места за настаняване с над 10
легла,. Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведения за хранене и
развлечения“ 2007г.
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Графика 7: Приходи от туристически такси (2007-2011)
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На територията на града са обособени и се развиват като курортни зони – кв. Сарафово и кв.
Крайморие поради наличието на плажна ивица и кв. Ветрен, поради наличието на лековити
топли минерални извори. В тази връзка и легловата база в трите квартала, представлява 1/3 от
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общия брой леглова база на територията на общината. В кварталите Крайморие, Ветрен и
Сарафово местата за настаняване са предимно стаи и къщи за гости и семейни хотели. Поради
местоположението си до Бургаски минерални бани, квартал Ветрен се оформя като център с
потенциал за развитие на балнеоложки туризъм.
В Бургас паралелно с морския туризъм през последните години се развива бизнес и конгресен
туризъм, които поради индустриалната характеристика на града определено имат потенциал за
развитие.
Разработването на нови туристически атракции и мероприятия с културна стойност привличат
допълнително туристи и посетители. Такива са: музикалния конкурс за забавна песен “Бургас и
морето”; Международен турнир по спортни танци (декември); "Фестивалът на пясъчните
фигури" в парк "Езеро", Фестивал "Включи града", Spitit of Burgas. Международната изложба на
цветя „Флора-Бургас” е единствена по рода си, привлича много туристи и предоставя
възможност за обмен на чуждестранен и национален опит.
Подходящи предпоставки за развитието на културен туризъм са културно-историческите
обекти като съществуващите музеи, забележителности – архитектурни и природни, културни
сгради и мероприятия. Едни от тях са временните експозиции като „Най-голямото съкровище
на траките“, включващо Вълчитрънското златно и Рогозенското сребърно съкровище. Други
туристически атркции са морската градина и остров „Св.Анастасия”.
Търговия на едро и дребно
В Община Бургас сферата на търговията и други услуги се развива с бързи темпове, поради
благоприятното местоположение, туристическия поток както от чужбина, така и от другите
части на България. Това рефлектира върху по-голям брой заведения за хранене, развита
търговска мрежа на хранителни и нехранителни продукти.
Според данни на Община Бургас4 населението, наето в сферата на услугите и продажбите на
дребно в общината през 2008 г. е 34.25%, а през 2010 г. - 39.76%. Наблюдава се ръст от 5.51% за
периода 2008-2010 г. В община Бургас 51% от бизнеса е в сектор търговия и 23% в услугите.
Наблюдава се спад в размер на 6% в общите продажби на дребно за периода 2009-2010 г, но е
регистриран ръст в продажбите на тютюневи изделия в размер на 13,6% за същия период от
време.
Търговските обекти в област Бургас за продажба на дребно за 2009 г. са 10941 броя, а за 2010 г.
– 10937 броя. В Община Бургас броят на локализираните търговски обекти на дребно за 2010 г.
са 1696 броя.
В Община Бургас броят на супермаркетите е 212, като над 90% от тях са съсредоточени в град
Бургас. Построени са и функционират 2 големи търговски центрове тип МОЛ, локализирани в
кв.Изгрев и кв.Славейков и 2 по-малки търговски центъра в ЦГЧ. Развита е мрежа от
хипермаркети и на територията на града са локализирани 18 бр различни видове – хранителни,
строителни, за техника, за обзавеждане като: Била, Лидл, Метро, Пикадили, Карфур,
Техномаркет, Технополис, Джъмбо, Пракитер, Мастърхаус, Баумакс, Зона, Мартинели, Арон и
4

Бизнес каталог Община Бургас за 2009 и 2010 г.

41
Този документ е създаден в рамките на проект: „Създаване на условия за ефективен мониторинг и контрол
при разработване на политики и стратегически документи на Община Бургас“, по приоритетна ос І „Добро
управление“, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане
на политики“ на Оперативна програма „Административен капацитет“, бюджетна линия
BG051PO002/13/1.3-07.

др. Те са разпространени в кварталите: Изгрев, Лазур, Славейков, Бр.Миладинови, Меден
Рудник, Промишлените зони Юг и Север. В ЦГЧ и кв. Зорница са разположени супермаркети.
За 2010 г. 13,41% от общия брой в област Бургас търговски обекти на дребно са магазините и
павилионите в Община Бургас. В общината са съсредоточени 69% бензиностанции и 57,5%
газостанции от броя им в областта. Броят на търговските обекти, специализирани в облекло и
обувки и кожени изделия са съответно 10,21% и 10,68% от броя на тези показатели за област
Бургас за 2010 г. Делът на търговските обекти за строителни материали в община Бургас
спрямо областта е 52%.
Финансови услуги
Системата на финансовите услуги в Община Бургас е много добре развита. В град Бургас
инфраструктурата от банкови институции обхваща 22 представителства на различни търговски
банки и представителство на Банксервиз АД. Съществува добре развита мрежа от банкови
клонове, филиали и офиси - 108 бр., като по-големите банки са: Банка ДСК ЕАД с 13 банкови
клонове, Банка ОББ с 6, Уникредит Булбанк АД с 11, Райфайзенбанк АД с 9, Първа
Инвестиционна Банка АД със 7, СИБАНК АД с 8 и др. Най-гъсто е разположена клоновата мрежа
в ЦГЧ, особено около сградата на Община Бургас, ул.Александровска. Банкови клонове,
филиали и офиси са разположени и в кварталите М.Рудник, Славейков, Бр.Миладинови и др.
По-слабо е развита клоновата мрежа в периферните квартали. Развита е и институционалната
мрежа от застрахователни и кредитни институции, които се локализират също най-вече в ЦГЧ и
в близост до банкови клонове и общински институции. В гр.Бургас функционират 16
Общозастрахователни компании част, от които са: ЗАД "Алианц България"; ЗАД "Армеец"; ЗАД
"Булстрад Виена Иншуранс Груп" АД; ЗД "Булинс" АД; ЗК "Български Имоти" АД; ЗК„УНИКА” АД;
ЗД "Евро инс" АД и други; 14 Животозастрахователни компании, представители, на които са:
ЗПАД"ДЗИ"; ЗАД "Алианц България Живот"; "Дженерали Животозастраховане" АД; ЗАД
"Булстрад Живот Виена Иншуранс Груп" АД; "Ай Ен Джи Животозастраховане";
“Животозастрахователен институт” АД и други. Пенсионните дружества в гр.Бургас са 8 на
брой: ПОК "Доверие" АД; ПОК "Съгласие"; ПОК "ДСК-Родина" АД; ПОД "Алианц България" АД;
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД; "Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество" ЕАД;
„Пенсионноосигурителен институт” АД; ПОД "Топлина" АД., голяма част от тях са локализирани
в ЦГЧ. Развита е и мрежа от кредитни компании, които предлагат бързи и необезпечени
кредити като: Easy Credit; Кредит Груп ООД; Джеткредит, Кеш кредит и други. Те са
локализирани в ЦГЧ, в големите хипермаркети за техника и моловете. Всички големи
лизингови компании имат представителство в гр.Бургас, както и други компании като Кепитъл
лизинг АД, Булгарлизинг - Бургас АД.
Относителният дял на сектор „Финансови и застрахователни услуги” намалява от 2.6% през
2006 г. на 2.1% през 2009 г., като достига своя максимум от 2.8% в предкризисната 2008 г. През
периода областта заема четвърто място по този показател, което е нормално, тъй като
показателят много силно зависи от големината на областния град като население и
икономическо развитие. Тук се откроява столицата София със 73.7% средно за периода. Като
дял от общата БДС за областта секторът нараства от 2.6% през 2006 г. на 3% през 2009 г.
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Инвестиционен интерес и реализирани дейности
При анализа на инвестиционната активност като начало ще разгледаме мястото на област
Бургас в национален мащаб и като част от Югоизточния район. Община Бургас заема водещо
място в областта и направените изводи се отнасят и за самата община, както и в много голяма
степен за град Бургас, който е водещ в рамките на общината. Вътрешните и чуждестранните
инвестиции избират за естествен притегателен център развитите областни градове поради
причини от комплексен характер – цялостна бизнес среда, наличие на квалифицирана работна
ръка, добър жизнен стандарт, изградена инфраструктура, високо ниво на публичните услуги.
Тези фактори трудно могат да бъдат предложени от по-малките населени места. Поради тази
причина областта се явява релевантно приближение на динамиката на показателите в самия
град за анализа, който следва.
Един от основните показатели за инвестиционната активност е разходи за придобиване на
ДМА, т.е. инвестиции в тези активи. Област Бургас е една от водещите в рамките на цялата
икономика по показателя разходи за придобиване на ДМА. Като се има предвид, че община
Бургас има относителен дял от около 62% от всички разходи за придобиване на ДМА,
направени в областта, това означава, че общината, а и град Бургас заемат едно от водещите
места в национален мащаб по този показател.
Таблица 14: Разходи за придобиване на ДМА през 2010 г. по отраслови сектори (млн. лв.)
Общо
Общо за страната
Югоизточен район
Бургас
Стара Загора
Дял Бургас в района (%)
Дял Стара Загора (%)
Дял на секторите в общо
разходи за Бургас

16218.3
2049.3
860.1
880.6
42.0
43.0

Селско, горско и
рибно стопанство
914.6
151.1
44.3
49.0
29.3
32.4
5.2

Промишленост*

Строителство

Услуги**

5103.5
974.2
263.9
601.6
27.1
61.8

1369.4
223.1
131.7
64.0
59.0
28.7

3887.2
369.8
218.7
111.5
59.1
30.1

30.7

15.3

25.4

Източник: НСИ, собствени изчисления

Югоизточният район заема второ място в рамките на цялата икономика по отношение на
разходите за придобиване на ДМА през 2010 г., като отстъпва единствено на Югозападен
район (поради присъствието на столицата в него).
В рамките на югоизточния район, област Бургас заема водещо място по отношение на
строителството и услугите с 59% от общите разходи за района. В национален мащаб област
Бургас е на второ място по разходи за придобиване на ДМА в строителството (отстъпва само на
София), което е доказателство за високата инвестиционна активност. По отношение на услугите
област Бургас е на четвърто място в национален мащаб, което потвърждава извода за високата
инвестиционна активност и в този сектор. Като относителен дял за област Бургас в общите
разходи на първо място са инвестициите в промишлеността с 30.7%, което е благоприятно за
потенциала за растеж, конкурентоспособността и износа.
Ако разгледаме показателят в динамика, за страната като цяло, спадът на показателя за 2010
към 2009 г. е 24%, докато за Югоизточен район е 31%, за област Бургас е 33%, а за община
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Бургас е 37%. Следователно, спадът в общата инвестиционна активност се отразява негативно
на ситуацията в Бургас, но високият потенциал е налице и трябва да бъде поддържан с
конкретни мерки и действия.
Ако разгледаме видът на разходите за ДМА в област Бургас, 53% от тях са в сгради, строителни
съоръжения и конструкции, 19.7% са в машини и оборудване и 8.2% са в транспортни средства.
За да се увеличи средносрочният и дългосрочен потенциал за растеж е необходимо да се
увеличат инвестициите в машини и оборудване.
Друг показател за инвестиционна активност са преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ).
Таблица 15: Преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) по райони (с натрупване, млн. евро)

Общо за страната
Югоизточен район
Област Бургас
Дял в общо за страната (%)
Дял в Югоизточен район (%)

2007
15167.1
1472.2
772.1
5.1
52.4

2008
19185.0
1639.3
666.9
3.5
40.7

2009
20441.6
1857.2
836.7
4.1
45.1

2010
22114.4
2728.9
1622.7
7.3
59.5

Източник: НСИ и собствени изчисления

Югоизточният район заема второ място по ПЧИ с натрупване към края на периода (2007 - 2010
г.). Основна част от тези инвестиции се дължат на област Бургас, чийто относителен дял в края
на периода е близо 60% и е почти 3 пъти по-голям от относителния дял на област Стара Загора.
Относителният дял на Бургас от ПЧИ за икономиката като цяло достига 7.3% през 2010 г. Област
Бургас през 2010 г. заема второ място от всички области в България по ПЧИ с натрупване, като
изпреварва Варна и Пловдив. Цялото нарастване за икономиката на ПЧИ през 2010 спрямо
2009 г. е 1673 млн. евро, от които 47% се дължат на област Бургас (786 млн.). Растежът на ПЧИ с
натрупване за област Бургас е 93% и е най-високият растеж от всички области през 2010 г.
Красноречиви са и данни за община Бургас през 2010 г. Относителният дял на ПЧИ с
натрупване в община Бургас е 80% от тези в областта и 5.9% от ПЧИ за цялата икономика. ПЧИ с
натрупване в община Бургас нарастват със 132% спрямо 2009 г., което в абсолютно изражение е
747 млн. евро (44.7% от цялото нарастване на инвестициите за икономиката). Инвестиционната
активност в общината в много голяма степен се дължи на град Бургас.
От разгледаните данни можем да направим извода, че град Бургас (като естествен
притегателен център в рамките на областта) е много привлекателно място за привличане на
ПЧИ, дори и в година на слаби инвестиции за икономиката като цяло.
Данните за ПЧИ с натрупване по отрасли на ниво област (по информация на НСИ) не позволяват
директна съпоставка на периода 2009-2010 г. с този 2004-2007 г., за които разполагаме с данни.
Причината е, че някои от данните стават конфиденциални поради наличието на много малко
единици в съответната съвкупност. В периода до 2007 г. най-голям относителен дял заема
преработващата промишленост, който към края на 2007 г. е 73.2%. На второ място са
операциите с недвижими имоти и бизнес услуги с 10.5%, на трето са хотели и ресторанти с
10.2%, а строителството е с 3.8%. През 2010 г. няма директни данни за преработващата
промишленост, а като конфиденциални са класифицирани данните за производство на кокс и
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рафинирани нефтопродукти, производство на химични продукти, производство и
разпределение на електроенергия, газ и вода. От наличните данни за промишлеността
„Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия“ заема 3.9%,
„Производство на дървен материал,хартия, картон и изделия от тях (без мебели), печатна
дейност“ – 7.9%. При услугите сериозно намаление се наблюдава при „Търговия; ремонт на
автомобили и мотоциклети“ от 16.9% на 1.5%.
Относителният дял на операциите с недвижими имоти и бизнес услуги спада от 17.6% на 11.8%,
при хотели и ресторанти спадът е от 10.3% на 6.7%, а при строителството е от 10.6% на 3.9%,
като негативните промени в тези сектори се дължат на влиянието на икономическата криза и
спада на инвестиционния интерес в сектора на недвижимите имоти.
Данните на ниво област, които са валидни в много голяма степен и за общината и град Бургас,
по отношение на ПЧИ с натрупване по страни на произход/регистрация на компанията са
относително пълни до 2009 г. През 2010 г., когато се наблюдава много голямо увеличение,
данните за Холандия (с относителен дял 31% през 2009 г.) са конфиденциални, като е много
вероятно посоченото увеличение да се дължи на инвеститор от тази страна. Поради тази
причина таблицата, която следва, е с данни за 2009 г.
Таблица 16: ПЧИ с натрупване по страни през 2009 г. за област Бургас (относителен дял в %)

Страни

2009

Холандия
Кипър
Русия
Британски вирджински острови
САЩ
Гърция
Испания
Великобритания
Лихтенщайн
Турция
Дания
Норвегия
Германия

31.0
13.0
10.3
8.0
5.6
4.3
3.9
2.6
2.5
1.3
1.3
1.3
1.1

Източник: НСИ и собствени изчисления

Таблицата доказва тезата, че Бургас е привлекателно място за инвестиции. Страните, които
инвестират, са диверсифицирани, което позволява дори и през 2010 г. да се съхрани
инвестиционния интерес.
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Таблица 17: Чуждестранни инвеститори в община Бургас по отрасли през 2010 (брой компании)

Отрасъл
Търговия, ремонт на автомобили, търговия на дребно с горива
Операции с недвижимо имущество
Строителство
Сухопътен транспорт, включително тръбопроводния
Селско и ловно стопанство и свързани с тях услуги
Производство на дървен материал и изделия от него , без мебели
Производство на електрически машини и апарати и др.
Събиране и третиране на отпадъци; санитарни и почистващи дейности
Хуманно здравеопазване и социални дейности
Производство и разпределение на газ , електро и топлинна енергия

Брой
176
130
65
27
19
17
7
5
2
1

Източник: Икономически каталог на община Бургас 2012, издание на община Бургас

Таблицата представя някои от отраслите с наличие на ПЧИ в тях, като най-голям брой компании
привличат услугите (търговия), както и сектора на недвижимите имоти и строителството.
Таблица 18: Чуждестранни компании според страната на произход на инвестицията

Държава

2010

2011

Великобритания
Русия
Турция
Германия
Армения
Ирландия
Кипър
САЩ

90
45
30
27
23
22
13
11

90
63
86
61
48
22
13
11

Холандия
Украйна

10
8

10
65

129

129

Други

Източник: Икономически каталог на община Бургас 2012, издание на община Бургас

В представената таблица най-голям брой компании, които инвестират в община Бургас, се пада
на Великобритания. Сериозен инвестиционен интерес и нарастване на броя на компаниите се
наблюдава при Русия, Турция, Германия, Украйна и Армения.
Последните три разгледани таблици потвърждават извода, че Бургас е привлекателно място за
чуждестранни инвестиции, които са добре диверсифицирани по географски признак.
В община Бургас и град Бургас, освен индустриалните производства в структурата на
икономиката се открояват услугите, туризма, селското стопанство и риболовната и
рибнопреработващата промишленост.
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Градоустройство
Урбанизацията е процес на преструктуриране на средата за реализация на жизнените дейности
(обитаване, труд и отдих) адекватно на изискванията на съвременното общество. Добре
управляван този процес осигурява равновесието между личните и обществени интереси и е
условие за устойчиво развитие на урбанизираните територии.
Съвременните тенденции в градустройството определят наличието на няколко елемента като
съществени за да направят урбанизираната територия добро място за живеене. Устройството
на градската среда трябва да създава усещане за стабилност, дълголетност (традиция),
уникалност. Градовете са места, които трябва да стимулират съзидателните сили у хората. Те
трябва да подпомагат комуникацията и общуването между хората вътре в общността, но също
да създават условия за свързване с външния свят. Градовете трябва да вдъхновяват и не на
последно място, те трябва да стимулират креативността, различността и естетическо чувство.
Това, което прави един град добър за живеене е разнообразието, баланса, с добре изградена
инфраструктура, богат живот и добра организация на процесите.
Структурата на предназначението на земята в община Бургас е предопределена от нейното
разположение и природни дадености. Над 65% от общата площ е заета от земя със земеделско
предназначени. Наличието на три големи езера, обуславя и заетите над 12,52% или 64 393 дка,
от водни площи и течения.
Графика 8: Разпределение на територията на общината според основното предназначение и начин на
ползване територията
0,28%
12,52%

1,64%
Земеделски територии
Горски територии

11,77%
Населени места и други
урбанизирани територии
Територии на водни площи и
водни течения
8,25%
65,55%

Територии за добив на полезни
изкопаеми
Територии за транспорт и
инфраструктура

Източник: ОУП
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Земеделските територии възлизат на 337 147 дка площ и са важен потенциал за селското
стопанство. Близо 80% от земеделската земя се намира в равнинната част. 20% от площите са
слабо продуктивни и се намират в хълмистите предпланински селища в полите на Стара
планина.
Горския фонд на Община Бургас обхваща 42 436 дка. Горските масиви са 75% от горския фонд.
Горските ресурси са ограничени и нямат промишлено значение. Съставът на горите е предимно
широколистен – дъб, бук, благун и цер. Горите със специално предназначение са предимно
черен бор, кипарис, туя, елдарски бор, кедър, явор, акация и др. Горските ресурси на
територията на общината са важен природен потенциал за развитието на туризма.
Едно от най-ценните богатства на територията на общината са бреговата ивица и пясъчните
плажове. Тяхното съчетание с благоприятните хидроклиматични условия са природна
даденост, която обуславя развитието на туризма в Общината. Общата дължина на морския бряг
в границите на Община Бургас е 38 750 m, от които 19 750 m или 51% е плаж и 6 000 m (15.5%)
скалист бряг.
В Община Бургас има 5 курортни обекта – кв. Сарафово, гр. Бургас, кв. Крайморие, Отманли –
парк “Росенец” и Бургаски минерални бани – кв. Ветрен. Община Бургас има ресурс за
развитие на морския туризъм, който се търси в посока на бизнес туризма (деловия туризъм),
конгресния туризъм, маршрутно-познавателния и балнеотуризма. Разнообразяването на
туристическия продукт и превръщането на туризма в отрасъл с целогодишна заетост повишава
устойчивостта на социално-икономическото развитие на Община Бургас.
Развитието на устройственото планиране на гр. Бургас

През 1891 г. е утвърден първият градоустройствен план на Бургас. Обособяват се 289
квартала. В първия градоустройствен план е отделено място и на зелените площи - оформят се
и 7 градини в чертите на града. Към така очертания град през 1912 г. се наблюдава и
разширяване на селищната територия на гр. Бургас. Към съществуващата градска територия са
присъединени нови земи, дарени от Александър Коджакафалията. Бургас бързо нараства през
първото десетилетие на настоящия век. Започва изграждането на централната част с хубава
приморска градина, общински градини, голямо казино на морския бряг. През 1938 г. са открити
общински хали, а през 1926 г., търговска палата.
Старият Общ устройствен план (Общ градоустройствен план - по старата устройствена
терминология) на град Бургас е изработен през периода 1970-73 г. от авторски колектив на
бившия ИПП "Главпроект". По своят характер и същност действащия ОГП е повлиян от
процесите и проблемите, свързани с развитието на гр. Бургас в условията на централизирана
планова икономика. Това дава отражение и върху предложените в ОГП устройствени решения,
отчитащи изискванията на прилаганите по това време управленски решения в сферата на
устройственото планиране.
Важна особеност на действащия ОГП на гр. Бургас е, че той обхваща както територията на град
Бургас, така и околоградската зона и включва главната улична мрежа, класовете и
специфичните изисквания към територията. Общият градоустройствен план съдържа и
Генерален комуникационно - транспортен план.
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За развитието на Бургас през последните 11 десетилетия говорят данните за нарастването на
населението. През 1844 г. рибарското селище е имало към 2000 жители, през 1884 г. - 5864
жители, а през 1900 г. - 11 738. През 1920 г. населението на Бургас се удвоява и достига
21 170 ж. През 1934 г. са 34 260, 1946 г. - 44 400, 1965 г. - 106 115, 1975 г. - 148 662, 1985 г. 182 338 (пети по брой на населението), а през 1992 г. - 190 057 жители (четвърто място).
В момента в гр. Бургас е концентрирано 94.34% от населението на общината (по данни на ГРАО
към 15.03.2014 г. 219 267 души живеят в г. Бургас 232 382 души). Това представлява и около
50% от населението на област Бургас. Градът е един от малкото населени места в България,
където прираста на населението е положителен и броят на населението постоянно растящ.
Това оказва постоянно увеличаващ се натиск върху гр. Бургас и определят потребностите за понататъшното му развитие. Като значим транспортно-логистичен център, гр. Бургас е също
подложен и на увеличаващи се потоци промишлени стоки, товари и хора. Характерно за гр.
Бургас е и значението му на разпределител на туристическия поток към прилежащите курорти
на север и на юг. Наблюдава се тенденция туристите да избягват силно урбанизираните
територии с типично градски тип за сметка на курортите и ваканционните селища.
Новия Общ устройствен план на гр. Бургас цели да отговори на следните основни задачи:
По отношение на населението и демографските процеси




Увеличаване на броя на населението и концентрацията му в определени зони;
Засилване на тенденцията за изнасяне на обитаването от същинския град в крайградските и
вилни зони;
Промяна на социалната структура и възрастовия състав на населението;

По отношение на транспортната система




Засилване на автомобилния трафик и преминаването му през същинската част на града,
поради липса на обходни артерии и връзки;
Поради засиления туристически интерес и увеличения икономически и социален
потенциал пътнико-потока преминаващ през Летище Бургас е силно увеличен, а оттам е
актуализирана Програмата за развитие на Летищен комплекс Бургас;
Изготвен е и е процедиран проект за разширение и преструктуриране на Пристанище
Бургас;

По отношение на зелената система





Недостатъчност и разпокъсаност на съществуващите обществени зелени площи и спортни
площадки в кварталите;
Наличие на инвестиционна инициатива за изграждане на крайградски спортни комплекси,
голф игрища и др.
Необходимост от разширяване на гробищните паркове;
Съществуването на Защитени територии и зони от НАТУРА 2000 с особено богато
биологично разнообразие и голямо природно значение в голяма близост до
урбанизираната територия;
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По отношение на инженерната инфраструктура



Увеличаването на населението и нарастването на кварталите предполагат увеличаване на
потреблението на ток, вода, газ и др.
Несъответствие на съществуващата ВиК инфраструктура с действащото екологично
законодателство;

По отношение на туризма




Инвестиционната политика изпреварва плановата обезпеченост. Наблюдава се
нарастване на инвестиционната инициатива на собствениците на земеделски земи,
попадащи извън границите на населените места, за промяна предназначението им;
Затваряне на града към морето и неговото развитие в дълбочина, което променя характера
му на морски град и занижава качествата му на курорт;
Наличието на значителен брой археологически, архитектурно – строителни, художествени и
исторически паметници на културата.

По отношение на промишленост







Насочване на инвестиции от големи промишлени холдинги и интерес за изграждане на
нови предприятия за каквито няма предвиждания и от друга страна – непланово усвояване
на територии за промишлени дейности в 70-те и 80-те години на миналия век и завземане
на крайбрежни зони;
Увеличаване на замърсяването от съществуващите промишлени предприятия и
необходимостта от налагане на нов подход при преструктурирането им;
Усвояването на нови терени за производствено – складови дейности;
Наличие на бивши и съществуващи кариери и асфалтови бази, някои от които действащи, а
други – предвидени за рекултивация.
Частични ПУП за територията на ПЗ „Север”, „Юг” и „Победа”.

По отношение на общественото обслужване



Насочване на инвестиции от големи търговски холдинги и интерес за изграждане на нови
търговски комплекси, за каквито няма предвиждания;
създаване на вторични градски обслужващи центрове в отделните структурни единици

ОУП предвижда развитие на града в следните насоки:


мерки за отваряне на града към морето
o изнасяне на промишлените дейности и преструктуриране на крайбрежните
промишлени зони
o включване на проекта за зона за свободен достъп на територията на Пристанище
Бургас като важен елемент от ОУП
o мерки за преструктуриране на пристанищата и създаване на възможност за
изграждане на яхтени и пътнически пристанища за пътуване към близки и далечни
дестинации
o създаване на вторични градски обслужващи центрове в отделните структурни
единици
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създаване на условия за развитие на туризма
повишаване комфорта на обитаване
изграждане на съоръжения за спорт и атракции
велоалеи и алтернативен транспорт
разширение на зелени паузи и коридори, укрепване на зелената система, намаляване на
фрагментацията к
специфични правила и норми с ограничители съобразени с екосистемите и тяхното
опазване
мерки за намаляване на замърсяването на въздуха
мерки за понижаване стойностите на шумовото замърсяване
мерки за опазване на водните басейни и биоразнообразието
рекреационен ресурс и курортни зони
обновяване на производствата и възможности за използване на нови енергийни източници
разширения на Гробищните и мемориални паркове
Православни храмове-предвидено е изграждането им във всеки жилищен район, съгласно
решение на Общински съвет
създаване на единен крайбрежен парк съчетан с зони за отдих от централна градска част
до кв.Сарафово
нови зони за усвояване и застрояване и техните функционални характеристики

Концепцията на ОУП е използвана и доразвита в Интегрирания план за градско възстановяване
и развитие. Тези два документа обхващат основните приоритети на устройственото планиране
в града, така че той да бъде приятно и безопасно място за гостите и жителите на града.
Следва да се обърне специално внимание на факта, че поради физическите ограничения на
разположението на града той е особено уязвим на катастрофични явления и настъпване на
рискове. Наличието на големи промишлени мощности създава определени рискове свързани и
тяхната близост до населеното място. Необходимо е да се обособят пътища от гъсто
населените части на града навън, които да позволяват бърза евакуация при настъпване на
неблагоприятни събития.
Устройствено планиране на останалите населени места в общината
Към настоящия момент населените места в община Бургас, с изключение на града нямат
приети устройствени планове. Това предполага развитие на парче, което не се подчинява на
дългосрочни цели.
Общината е предприела стъпки за разработване на ОУП-ове (подробна информация е
представена в Приложение 4) и на останалите населени места. Възложено е изработвaнето на
проект за „Изменение на ТУП/ОУП/ на Община Бургас, включващ землищата на гр.Българово,
с.Равнец, с.Братово, с.Миролюбово, с.Изворище, с.Драганово, с.Брястовец, с.Черно море,
с.Рудник и с.Извор”. Към момента е изготвен предварителен проект и са проведени са
обществени обсъждания. Предстои внасянето и разглеждането му на заседание на ЕСУТ при
Община Бургас. С процедирането на проекта ще се осигури 100% покритие на територията на
Община Бургас с одобрени и влезли в сила ОУП. Основните задачи, които ще трябва да реши
са:
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Необходимост от преустановяване на негативните демографски процеси и миграция към
града. Създаване на условия за семейства с деца;
Развитие на енергийната и комуникационна инфраструктура, като предпоставка за
привличане на бизнес;
Развитие на инженерната инфраструктура с оглед осигуряване на условия за привличане на
бизнес;
Изследване на възможностите за обособяване на енергийно независими общности;
Опазване на биологичното разнообразие и природните ресурси;
Създаване на условия за развитие на туристически продукт – развитие на поддържаща
инфраструктура, и използване на природните дадености (минерални извори, защитени
зони и други.)

Кадастър
Основна задача на устройството на територията и управлението на собствеността даденостите
на общината за интензивно, но и устойчиво развитие, изисква добра база данни относно
наличната инфраструктура, нейната собственост както и по отношение на собствеността на
земите, както урбанизирани така и с друго предназначение.
Наличието на подробен кадастър, електронен и широко достъпен както за структурите на
общината и други административни органи, така и за гражданите (на различни нива на
подробност) подобрява планирането и увеличава способността на различни контролни органи
да осъществяват функциите си и да санкционират нарушителите. Ефективното прилагане на
националното и местно законодателство, не само ще подобри живота на съвестните граждани,
но и ще увеличи вярата и легитимността на администрацията.
Към настоящия момент на територията на община Бургас има действаща кадастрална карта и
кадастрални регистри за землищата на гр. Бургас, кв. Сарафово, кв. Крайморие, кв. Долно
Езерово и кв. Горно Езерово, одобрена със Заповед №РД-18-9/30.01.2009г. Предстои
възлагането на изработване и одобряване на кадастрална карта и кадастрални регистри за
землищата на кв.Ветрен и кв.Банево. Кадастралното покритие е частично и с много неточности
по отношение на подземната инфраструктура, което създава проблеми при изпълнението на
нова такава.
В този смисъл, създаването на пълен наземен и подземен кадастър e от първостепенна
важност за планирането, мониторинга и оценката на градустройствената политика. Същият
трябва да бъде електронизиран и пълен и да обхваща цялата територия на общината.
Общинска собственост
Управлението на общинската собственост се осъществява съгласно изискванията на
нормативната уредба – Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона
за общинската собственост, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи,
приета от Общинския съвет, специалните закони в съответната област и др., както и съгласно
приетата с Решение № по т. 11 от дневния ред на Деветнадесетото заседание на Общинския
съвет, проведено на 29.01. и 30.01.2013 г. „Годишна програма за управлението и
разпореждането с общинска собственост през 2013 г.”
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Общинската собственост на териториите и площите на община Бургас, по вид предназначение
и собственост са представени в Таблица 19:
Таблица 19: Общинската собственост на териториите и площите на община Бургас
Общинска собственост
№

Вид територии

Общо
частна

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Жилищни функции
Обществено обслужване
Смесени дейности
Производствени дейности
Рекреационни, курортни и вилни
Озеленяване, паркове, градини
Спорт и атракции
Комунално обслужване
Земеделски територии, в т.ч.
- Обработваеми земи
- пасища, мери
- ливади
- Трайни насаждения
- Земеделски труд и отдих (§ 4)
- Горски територии
Водни площи
Транспорт и комуникации
Техническа инфраструктура
Територии за природозащита
Защитени територии за културно насл.
Територии за възстановяване и рекултивация

1850,20
350,30
2226,00
1419,20
1385,60
600,50
171,20
53,20
17738,50
6736,90
6320,00
1170,00
1210,40
653,30
1647,90
5983,30
623,40
78,20
9189,30
266,30
274,50

публична

963,00
341,40
642,50
0,32
0,35
594,30
169,20
23,10
6138,30
747,04
3236,82
303,02
87,53
236,40
1527,49
631,50
545,30
63,50
145,30
4,05
32,80

Държавна
Частна
собственост собственост
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

При планирани приходи от разпореждане и управление с общинска собственост в размер на 3
600 хил. лв. до 31.12.2013 год. са постъпили 2611 хил. лева.
Извършени са следните процедури по управление и разпореждане с общинска собственост
Разпорежданията са както следва:
1. В изпълнение на решения на Общинския съвет – Бургас са проведени 427 процедури за
управление и разпореждане с общински имоти, както следва:
1.1. Въз основа на проведени 258 тъжни процедури са продадени 31 общински имота. При
планирани постъпления в размер на 2250 хил. лв. от продадени на търг имоти в
общинския бюджет са постъпили 922 507 лева.
1.2. Извършени са 35 прекратявания на съсобственост чрез продажба на частта на
общината и са получени 122 938 лв. приходи.
1.3. Осъществени са 6 продажби на земя на собственици на законно построени сгради и са
получени 253380 лв. приходи.
1.4. Учредено е право на строеж за 7 сгради, от които 6 трафопоста, за което са получени
22272 лв. приходи. Седмата сграда е новата поликлиника за онкологични заболявания,
за която правото на строеж, по решение на Общинския съвет – Бургас, е отстъпено
безвъзмездно.
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1.5. Община Бургас е получила като дарение 3 имота на стойност 420532 лв.
1.6. От сделки по реда на Закона за приватизация и следприватизационен имот са
получени 842338 лв. приходи за 6 имота.
1.7. По решение на Общинския съвет са извършени 3 продажби на жилища на наематели
настанени по административен ред. При планирани 250000 лв. приходи в общинския
бюджет са постъпили 104717 лева.
1.8. Проведени са 2 конкурса за отстъпване на право на строеж срещу заплащане на цената
с нови обекти – завършили без резултат.
2. Управлението на имотите собственост на община Бургас се извършва съгласно
разпоредбите на закона и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общински имоти и вещи като чрез тръжни и конкурсни процедури за отдаване под наем
през 2013 г. са проведени търгове и конкурси, както следва:
2.1. Проведени са 13 конкурса за отдаване под наем на общински имоти. От тях 12 са
завършили със сключен договор.
2.2. Преведени са 154 търга за отдаване под наем на общински имоти. 55 са приключили
със сключени договори.
Броя на общинските жилищни и нежилищни имоти и приходите от отдаването им под наем са
представени в Таблица 20.
Таблица 20: Брой общински жилищни и нежилищни имоти и приходи от отдаването им под наем

ПРИХОДИ
БРОЙ
БРОЙ
ОТ НАЕМИ
ИМОТИ НАЕМАТЕЛИ
В ЛЕВА

НАИМЕНОВНИЕ НА ИМОТИТЕ

I НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ

315

191

с действащи договори
с
изтекли
договори,
заварени,
заплащащи
обезщетение за ползвания имот
клубна база на политически партии
предоставени на неправителствени организации
предоставени на държавни структури
предоставени на общински структури
клубове на пенсионери
свободни
съсобствени, негодни, подлежащи на премахване

93

93

38
18
33
28
34
16
36
19

38
18
32

II ЖИЛИЩНИ ИМОТИ

939

926

360 411

III ДВОРНИ МЕСТА
IV ТЕРЕНИ, ЗАЕТИ ОТ ВРЕМЕННИ ОБЕКТИ ПО § 17 ОТ
ЗУТ

114

143

27 474

616

616

989 200

Общо приходи от наеми на общински имоти

895 090

10

2 272 175
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3. Община Бургас е придобила 1375 кв. м. идеални части от имот 007079.604.195 срещу
собствени 162 кв.м. идеални части от имот 07079.604.68 за изпълнение на проект
„Продължение на ул. „Янко Комитов до ул. „Струга“. За сделката не се дължат суми за
уравняване на дялове и стойност.
4. Чрез отчуждаване са придобити части от имоти в кв. Ветрен и кв. Банево за изпълнение на
„Интегриран проект за управление на питейни и отпадъчни води в кв. Ветрен-Минерални
бани-Банево“. Придобити са и два имота, предвидени за разширение на гробищния парк.
Общо за отчуждаване на имоти са изразходвани 666458 лв. от бюджета на Община Бургас.
5. Чрез покупка по решение на Общинския съвет – Бургас е придобит имот пл. №38 в Районен
център Меден рудник за прокарване на улици и инфраструктура. Изразходени 24773 лв. от
бюджета на Община Бургас.
6. Проведени са две процедури за предоставяне на концесии. С договор за предоставяне на
концесия за 35 години завърши процедурата за предоставяне на концесия за изграждане
на „Парк Океанариум“. С решение на Общинския съвет – Бургас за прекратяване на
процедурата за предоставяне на концесия завърши процедурата за предоставяне на
концесия за изграждане на „Увеселителен и образователен парк Езеро“.
Към 31.12.2013 г. действащи общински концесии са: подлез пред Спортна зала „Младост“ на
ул. „Стефан Стамболов“, подлез пред МБАЛ на ул. „Стефан Стамболов“, подлез на ул. „Христо
Ботев“ пред сградата на операта. От общински концесии, както и частта, от държавните
концесии за добив, за плажни ивици се предоставят на общината. При планирани постъпления
от концесионни плащания за 2013 г. 600000 лв. са постъпили 1476017 лв.
7. Обработени са и са приключени над 400 преписки по издаване на заповеди по чл. 16 от
Закона за устройство на територията.
8. Община Бургас разполага с 44201 дка. земеделски земи. От тях 6862 дка. ниви, 31044 дка.
пасища, 2081 дка. ливади, 412 дка. трайни насаждения и 470 дка. лозя. Чрез търгове за
2013 г. са отдадени под наем 3640 дка. обработваеми земи, за които са получени приходи
от наем в размер на 102168 лв. и 1594 дка. пасища, за които са получени 11575 лв. приходи.
Преобладаващият брой земеделски имоти са маломерни парчета, разпокъсани
териториално, което затруднява ефективното им управление чрез отдаване под наем.
Чрез средства от собствения бюджет на Община Бургас, целева субсидия от държавния бюджет
и Оперативни програми, през 2013 г. Община Бургас е придобила активи на обща стойност
53 493 169 лв. основните от които са:
-

67 нови автобуси за градския транспорт.
Целодневна детска градина „Надежда“
Целодневна детска градина Банево
Енергоефективно саниране на 17 обекта на образованието
Бункер и линеен ускорител
Изпълняват се преходни обекти, изпълнението на които е започнало през 2013 година:
o Регионално депо „Братово“
o Канализация и ПСОВ с. Маринка“
o Канализация и ПСОВ кв. Горно Езерово
o Канализация и ПСОВ Ветрен-Мин. Бани-Банево
o Продължение на ул. „Янко Комитов“ към ул. „Струга“
o Пътен възел „Товарна гара“
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o
o
o
o

Разширение на ПМГ „Акад. Н. Обрешков“ – спортна зала
Целодневна детска градина „Вълшебство“
Туристически атракции остров „Св. Анастасия“
Акве калиде Термополис

Продължава работата по идентифициране, издирване и актуване на имоти за общинска
собственост. През 2013 година са съставени 415 акта за общинска собственост. Общият брой
Актове за общинска собственост заведни в актовите книги на Община Бургас към 31.12.2013
год. е 7691 броя.
Регистърът на общинската собственост се води на хартиен носител за всички имоти. В
електронен вид достъпни са около 5000 акта чрез сайта на Община Бургас. Не са отразени в
системата 2000 акта, които са създадени със стара версия на програмния продукт за съставяне
на актове и е невъзможно конвертирането им към съвременната база данни. С влизането в
сила на Кадастралната карта на гр. Бургас, както и предстоящото поетапно влизане в сила на КК
за останалата част от територията на общината всички актове ще бъдат приведени в
съответствие, съгласно изискването на чл. 59 от Закона за общинската собственост. Друг
проблем е големият обем информация, което не винаги дава възможност за преглед на актове
в големи съвкупности. И на двата проблема се търси рационално решение.

Развитие на социалната сфера и човешките ресурси
Демографски характеристики и тенденции,
Площта на община Бургас е 512,3 км², което представлява 0.43% от територията на страната и
около 8% от формалната териториална структура „Черноморско крайбрежие”.
На един жител на община Бургас се пада 2.49 км² територия, при средно за страната 13 км² на
човек. С население от 212 902 души (преброено от НСИ през 2011 г.), средната гъстота на
населението за територията на община Бургас е 435 човека/км², което е с повече от 6 пъти
повече от средната гъстота на населението в страната, което е 66 души/км². По гъстота на
населението си община Бургас се нарежда на шесто място в страната, след общини Пловдив
(3316 души/км²), София (2364 души/км²), Добрич (829 души/км²), Ямбол (808 души/км²) и
Варна (704 души/км²).
Община Бургас се състои от 14 населени места, 2 от които са градове – Бургас и Българово, а 12
– села. 95% или 201 966 от жителите на общината живеят в градовете и 5% или 10 936 - в
селата. Общински център е град Бургас. Градът концентрира 93,5% от населението на общината
– 200 271 жители. В другия град на територията на общината, Българово, живеят 2883 души или
малко над 1% от населението на общината. Най-голямо по население село е Рудник с 3507
жители, а най-малко – Миролюбово със 107 жители.
Общият брой на населението в община Бургас възлиза на 212 902 души, което представлява
51% от населението на област Бургас и 3% от общото население на страната. Общината е на
четвърто място по брой население в България според преброяването от 2011 г., след общините
София (1 291 591), Варна (343 704) и Пловдив (338 153). По брой на населението област Бургас
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се нарежда на шесто място в страната с 415 817 души или малко над 4% от населението на
България.
На фона на общото намаляване на населението в страната, населението на община Бургас
показва нарастване за целия период от 1985 г. до 2011 г. Малък спад се наблюдава в периода
1992-2001 г. (с около 1000 човека). За целия период от 1985 г. населението на общината
нараства с 2%, докато общият спад в жителите на страната е 18%.
Графика 9: Динамика на прираста на населението в община Бургас (преброяванията 1985-2011 г.)
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Прави впечатление разликата в динамиката на населението по пол, като при жените той е с
нарастване от 4%, а при мъжете намалява с 0,4% за периода 1985-2011 г. Съотношението мъже
- жени в община Бургас през 2011 г. е 51% жени - 49% мъже. Структурата на населението по пол
е сходна на тази за цялата страна (52% жени – 49% мъже), както и на общини София, Варна и
Пловдив.
Между последните две преброявания (2001-2011 г.) населението на община Бургас се е
увеличило с 3485 жители. Ръстът е близо 2%, при общо намаление на населението на България
със 7% за периода (около 600 хиляди). За сравнение, населението на община София нараства с
малко над 10%, на община Варна – малко над 7%, докато населението в община Русе намалява
- с около 6%, а населението на община Пловдив се запазва без промяна. Намалява също
населението на цялата област Бургас (с близо 2%).
Графика 10: Динамика в броя на населението на община Бургас в периода 1985-2011 г
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Динамиката на градското и селското население на територията на община Бургас показва
значително намаление на населението, живеещо в села, в периода (2001-2011 г.) – с 26%.
Намалението на селското население кореспондира с общата тенденция в страната, но е със
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значително по-висок дял както от средния за страната (17%), така и за област Бургас (16%). От
близо 15 хиляди човека, живеещи в селата на община Бургас през 2001 г., през 2011 г. те са
около 11 хиляди. За разлика от община Бургас, в другите най-големи общини на страната –
София и Варна – селското население нараства, съответно с 11% и 17% (на територията на
община Пловдив не живее население в села).
Въпреки общото нарастване на населението в общината, по години динамиката показва и
ръстове, и спадове. През 2005 г. и 2006 г. броят на населението намалява спрямо съответната
предходна година. А през всяка от годините от 2007 до 2011 г. се наблюдава постоянно
увеличаване. Най-голямо е увеличението през 2011 г. спрямо 2010 г. (близо 3%). През 2012 г.
отново се отчита спад (близо 1%).
Графика 11: Динамика в броя на населението на община Бургас в периода 2004-2012 г.
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Раждаемостта на 1000 човека от населението за 2011 г. е 9,7 човека, което е по-високо от
средното за страната (9,6 раждания). Живородените деца са 2055. Това е резултат от
нарастваща раждаемост в периода 2007-2009 г. и намаляваща след това. През 2007 г. е имало 2
350 живородени, като раждаемостта на 1000 човека от населението е 11,5. През 2009 г.
раждаемостта достига до 12 раждания на 1000 човека. Коефициентът на раждаемост общо за
Европейския съюз (ЕС-27) е 10,7 ‰ за 2010 г. по данни на Евростат.
Смъртността в общината бележи постоянен спад за периода 2007-2011 г., като от 11,7 смъртни
случая на 1000 човека през 2007 г. (2 401човека) стига до 11,1 смъртни случая на 1000 човека за
2011 г. (2 352 човека). Нивото на смъртност в общината е значително по-ниско от средното за
страната, което за 2011 г. е 14,7 смъртни случая на 1000 човека от населението (през 2007 г. е
14,8). Коефициентът на смъртност общо за Европейския съюз (ЕС-27) е 9,7 ‰ за 2010 г. по
данни на Евростат.
През 2010 г. и 2011 г. естественият прираст в община Бургас е с отрицателни стойности,
съответно 0,7 ‰ и 1,4 ‰, които са значително по-ниски от средните за страната, съответно
4,6‰ и 5,1‰. През 2007 г. прирастът в общината също е отрицателен, 0,2‰. В периода между
последните две преброявания единствено през 2008 г. и 2009 г. в община Бургас се раждат
повече хора отколкото умират и прирастът е с положителни стойности, съответно 0,3‰ и 0,7‰
(за разлика от средния за страната, който продължава да бъде отрицателен, съответно 4,3‰ и
3,5‰).
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Подобна картина на естествения прираст се наблюдава и в другите най-големи общини в
страната, в които се раждат повече деца, съотнесено към броя на живеещите в тях, отколкото в
България като цяло. И в община София в периода между последните две преброявания се
вижда положителен естествен прираст само в две години, но те са 2009 г. и 2010 г.
Положителна тенденция в община Бургас след 2007 г. е понижаване на стойностите на детската
смъртност. От 11,7 смъртни случая на 1000 живородени деца през 2007 г. стойността достига до
6,3 случая през 2011 г, което е значително по-ниско от средното за страната за същата година
(8,5 случая).
През 2011 г. в община Бургас НСИ преброява 29 491 деца до 14 години и 38 957 деца и млади
хора между 15 и 29 години. Общо, те представляват една трета от населението на общината
(32%).
Възрастова структура на населението в община Бургас показва малко по-висок дял от средния
за страната на децата до 14 навършени години – 14% (за страната 13%) и по-нисък дял на
възрастните на 65 и повече години – 15% (за страната 19%). Населението от 15 до 64 години
съставлява дял от 71%. В сравнение със структурата на населението в област Бургас, в общината
най-младите до 14 години и най-възрастните над 65 години са с 1 процентен пункт по-малко, за
сметка на населението в междинната група 15-64 години, което с 2 процентни пункта повече.
Интересно наблюдение е това, че мъжете във всички възрастови групи (на 5-годишни
интервали) до 44 години са повече на брой от жените. След 45 години съотношението се
обръща, жените доминират като брой, като при групата над 70 години са 1,6 пъти повече от
мъжете.
Графика 12: Възрастова пирамида на община Бургас (2011 г.)
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Налице е продължаващ процес на демографско остаряване. Процесът е характерен не само за
община Бургас, а за цялата страна и за всички държави в Европейския съюз. Тази промяна е
резултат от три основни фактора: увеличаване на продължителността на живота, комбинирана
с по-ниска раждаемост, и влизането в пенсионна възраст на поколението от “бейби бума” след
59
Този документ е създаден в рамките на проект: „Създаване на условия за ефективен мониторинг и контрол
при разработване на политики и стратегически документи на Община Бургас“, по приоритетна ос І „Добро
управление“, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане
на политики“ на Оперативна програма „Административен капацитет“, бюджетна линия
BG051PO002/13/1.3-07.

Втората световна война. Илюстрация на процеса на демографско остаряване може да се види в
намаляването на абсолютния брой и относителния дял на населението под 15 години и
увеличаване на дела на населението на 60 и повече години. От 1985 г. до 2011 г. населението
под 15-годишна възраст в община Бургас намалява от 24% на 14%, като най-слабо намаление в
дял се наблюдава в последния 10-годишен период 2001-2011 г. – с 1 процентен пункт. За
сметка на това, населението над 60 години нараства два пъти като дял след 1985 г. Найзначимо е нарастването в последните 10 години (2001-2011 г.) - с 5 проценти пункта.
Графика 13: Възрастови групи население на община Бургас (1985-2011 г.)
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Децата 0-14 години в община Бургас намаляват от 31 991 през 2001 г. на 29 491 през 2011 г.
Намалението е около 8%. За сравнение, децата в община София за същия период намаляват с
около 1%, в община Варна – 0%, а в община Пловдив – 9%. Средно за страната, намалението е
значително по-голямо – 20 %.
В сравнение с община Бургас, в която възрастните над 60 години нарастват с 31% за периода
2001-2011 г., в община Варна ръстът е с по-висок дял – 36%, докато в общини София и Пловдив
– по нисък, 21% и 27% съответно. Средно за страната ръстът е значително по-малък – 8%. През
2011 г. НСИ преброява в община Бургас 46 830 лица над 60 години, 31 534 лица над 65 години,
21 477 лица над 70 години.
Обща тенденция на последните десетилетия в страната е нарастване на дела на хората,
завършили висше образование, за сметка на намаляващ дял на хората с основно и по-ниско
образование. За периода от 1985 г. броят на хората с висше образование в община Бургас е
нарастнал със 128%, като през 1985 г е имало 21 825 човека с висше образование, а през 2011 г.
-49 777 човека. Делът на завършилите средна образователна степен се е увеличил с 48% за
същия период. През 1985 г. те са били 63 600, а през 2011 г. са преброени 94 142 човека със
средно образование. Съществено нарастване на хората с по-висока образователна степен се
отчита предимно след 1992 г.
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Графика 14: Динамика на населението по образование в община Бургас в периода 1985-2011 г.
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В периода между последните две преброявания от 2001 г. до 2011 г. висшистите в общината са
се увеличили с 37% - от 36 437 на 49 777. Този ръст е сравним с ръста в другите най-големи
общини в страната – София (39%), Варна (41%) и Пловдив (41%).
Образователната структура на населението над 7 години през 2011 г. в община Бургас показва
25% висшисти, 48% хора със средно образование и 27% - с основно и по-ниско. В сравнение със
средното за страната, дяловете на хората с висше и средно образование са по-високи (с 5
процентни пункта за всяка група), а делът на хората с основно и по-ниско образование –
значително по-нисък (с 10 процентни пункта). В сравнение с трите най-големи общини в
страната, община София е с безапелационно най-висок дял висшисти (37%), докато Варна и
Пловдив са с по-високи, но сравними с община Бургас дялове – съответно 30% и 28%.
Неграмотното население при преброяванията през 1992 г. и 2001 г. е отчетено като 1% от
населението на община Бургас. През 2011 г. не се отчита неграмотно население, но около 1% от
населението на общината никога не е посещавало училище.
През 2011 г. НСИ отчита дял от 63% от населението на община Бургас с достъп до интернет от
дома си, което е с 14 процентни пункта повече от средното за страната (50%). За сравнение, в
община София 65% от населението имат достъп до интернет, а община Варна е на първо място
сред най-големите общини в страната по този показател с дял от 66%.
Разглеждайки миграцията на населението в периода 2001-2012 г., се забелязва, че от 2003 г. до
2007 г. хората, които се изселват от община Бургас, са повече от тези, които се заселват в нея. В
този период механичният прираст на населението е с отрицателни стойности. С отрицателни
стойности е прирастът и в периода 2010-2012 г. Обратната тенденция се наблюдава в
периодите 2001-2002 г. и 2008-2009 г., когато механичният прираст е с положителни стойности.
Прави впечатление, че през 2009 г. има най-голямо движение и в двете посоки – 8116 души се
заселват, а 7393 лица се изселват от територията на общината. Разликите по пол в
миграционните процеси е минимална за всички години от разглеждания период.
61
Този документ е създаден в рамките на проект: „Създаване на условия за ефективен мониторинг и контрол
при разработване на политики и стратегически документи на Община Бургас“, по приоритетна ос І „Добро
управление“, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане
на политики“ на Оперативна програма „Административен капацитет“, бюджетна линия
BG051PO002/13/1.3-07.

Графика 15: Механичен прираст на населението в община Бургас в периода 2001-2012 г.
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Друга характеристика на населението е етническата принадлежност. Според преброяването от
2011 г., 94% от жителите на общината се самоопределят като българи. В сравнение с другите
най-големи общини в страната, най-висок дял от населението се самоопределя като българи в
София – 96%. Следва с равен на Бургас дял община Варна – 94%. Сравнително най-нисък е
делът в община Пловдив – 91%.
Бургас е на трето място сред четирите общини по дял на населението, което се самоопределя
като принадлежащо към турския етнос с дял от 3%. Преди Бургас са община Пловдив с дял от
5% и община Варна с дял от 4%. Най-нисък е делът в община София – само 1% от населението.
С 2% самоопределящи се като роми, община Бургас е на едно равнище по дял с община София,
1 процентен пункт по-малко от община Пловдив и 1 процентен пункт повече от община Варна.
Прави впечатление разликата в етническата структура на населението между област и община
Бургас. В областта делът на определящите се като българи е значително по-нисък – 81%, за
сметка на над 4 пъти по-висок дял турци и над 2 пъти по-висок дял роми.
Графика 16: Етническа структура на населението в община Бургас (2011 г.)
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Домакинства и семейства
Населението от 212 902 души през 2011 г. в община Бургас образува 87 667 домакинства. Броят
на домакинствата се е увеличил с 11 031 от 2001 г., или 14%. За целия период от 1985 г. ръстът е
с 21%.Ръстът в домакинствата е значително по-голям от ръста при населението.Една от
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причините е тенденцията за намаляване на броя хора, които живеят в едно домакинство.
Средният брой членове на домакинство в общината през 2001 г. е 2,7 души, а през 2011 г. – 2,4
души. Коефициентът е същият като този за страната, както и за община Варна и за двете
споменати години. В община София през 2001 г. коефициентът е 2,2 души средно на
домакинство.
Графика 17: Динамика в броя на домакинствата в община Бургас за периода 1985-2011 г.
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Прави впечатление резкият ръст на едночленните домакинства в община Бургас за периода
2001-2011 г. – от малко над 15 хиляди до близо 25 хиляди, или 62%. За сравнение в област
Бургас ръстът 42% (от 32 хиляди до 46 хиляди), а средно за страната - 40%.Делът на
едночленните домакинства от всички домакинства в община Бургас през 2011 г. е 28%.
Тенденцията за стремглав (над 50%) ръст на едночленните домакинства в периода 2001-2011 г.
и формирането им на значителен дял от структурата на домакинствата е характерна за найголемите общини и градове на страната. За сравнение, в община София ръстът на
едночленните домакинства е 67% (37% от всички домакинства в общината), в община Варна
ръстът е 57% (с дял 31% от домакинствата), а в община Пловдив – ръст от 59% (30% от
домакинствата).
Структурата на домакинствата в община Бургас показва дял от 57% едночленни и двучленни
домакинства (28% едночленни, 29% двучленни), 39% три- и четиричленни домакинства (24%
тричленни, 15% четиричленни) и 4% домакинства с пет и повече членове. За сравнение,
домакинствата с 1-2 члена в страната са 59% (31% едночленни, 28% двучленни), 3-4 члена - 34%
(20% тричленни и 13% четиричленни), с 5 и повече членове - 7%.
В 26% от домакинствата в община Бургас се отглеждат деца под 16 години. В две трети от тях
има едно дете, а в близо една трета – две деца под 16 години.
Семействата в община Бургас наброяват 62 582, или 72% от броя на домакинствата. За периода
между последните две преброявания броят на семействата в общината остава почти
непроменен. Най-висок дял съставляват семействата, които са образувани от двама членове –
40%. Три- и четиричленните семейства са общо 58%.
В общината 35% или 22 233 от семействата са без деца (при средно 38% за страната). С деца са
50% или 31 544 от семействата (при средно за страната 47%), които се разпределят, както
следва: 31% с едно дете, 18% с две деца и 1% с три и повече деца.
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Около 15% или 9075 от всички семейства се състоят от един (самотен) родител и дете, което
отговаря и на средната стойност за страната. Те се разпределят, както следва: в 11% самотен
родител се грижи за едно дете, в 3% - за две деца и по-малко от 1% (251 на брой) за три или
повече деца.
По фактическото и юридическото си семейно положение населението на община Бургас през
2011 г. се разпределя на 48%, които живеят без брак и без съжителство, 45% живеещи с брак и
съжителство, и 7% от населението живее в съжителство без брак. Това разпределение на
населението до голяма степен се припокрива това обща за страната през 2011 г. – 48% от
хората в страната живеят без брак и съжителство, 44% - с брак и съжителство, а 8% - в
съжителство без брак.
Имигранти и граждани от трети страни
Въз основа на официалните данни от МВР на територията на Област Бургас за периода 2009 –
2014 г. пребивават 8655 европейски граждани и граждани на трети страни, като 596 са на
възраст до 14 години.
Според държавите, по-големите дялове могат да се обособят по следния начин
Държава
Великобритания
Германия
Италия
Казахстан
Литва
Полша
Руска Федерация
Турция
Украйна

Лица до 14 г.
10
5
5
34
1
3
400
3
30

Лица над 14 г.
412
190
171
176
143
534
3879
217
275

Общо
423
195
176
210
144
537
4279
220
305

Прави впечатление, че почти 50% от пребиваващите са граждани на Руската Федерация, което
подчертава тенденцията в местното развитие.

Пазар на труда
През 2011 г. 65.4% от населението на община Бургас е в трудоспособна възраст. Това е над 3
процентни пункта повече от средното за страната. 65.4% е също населението в трудоспособна
възраст в община Пловдив, докато в общини София и Варна този дял е малко по-висок, 66.5% и
66.3% съответно.
В периода 2007-2011 г. се наблюдава известен спад на хората в трудоспособна възраст в
общината и значително увеличение на хората над трудоспособна възраст. Спадът е с 0.4%,
докато ръстът на хората над трудоспособната възраст е със 17%. Причината за това може да се
открие в тенденцията за застаряване на населението. Структурата на населението под, в и над
трудоспособна възраст в община Бургас през 2011 г. е съответно – 15%, 65% и 20%.
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Анализът на икономическата активност при населението 15-64 години показва най-категорично
динамиката в пазара на труда. В община Бургас икономически активните лица според данните
на НСИ за 2011 г. са 106 462 лица. От тях заети са 86%, а безработни - 14%. Това е едно от найвисоките равнища на безработица в сравнение с другите големите общини в страната, като
най-близо е община Варна с 12%. Значително по-ниско е равнището в общини София и
Пловдив - 8%. Равнището е близко и до отчетеното от НСИ средно за страната – 15%. Броят на
безработните лица според НСИ е 14 904.
Същевременно, регистрираните безработни лица през 2011 г. според НСИ са 6350 лица в
община Бургас. Следователно, 43% от всички безработни са регистрирани в бюрата по труда.
Прави впечатление рязкото увеличение на регистрираните безработни за периода от 5 години
(2007-2011 г.) - с близо 250%. Рязко нараства и броят на регистрираните безработни младежи
до 29 години - увеличение с 376%.
Таблица 21: Регистрирани безработни лица в бюрата по труда и равнище на безработица в община
Бургас (2007-2011 г.)

Година

2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.

Общо

1 821
2 099
5 027
5 952
6 350

Регистрирани безработни лица
в това число:
на възраст до 29
години включително

с продължителност на
регистрация повече от 1 г.

265
281
950
1 043
1 261

206
95
140
391
569

Равнище на
безработица
1,8
2,0
4,8
5,7
6,0

Източник: НСИ

Данните на ДБТ – Бургас в началото на 2014 г. (включва общините Бургас Поморие и Несебър)
сочат регистрирани 8098 безработни лица в трите общини. Това представлява 9% по-малко
безработни в сравнение с предходната година, когато са отчетени 8878. 6131 лица от
регистрираните безработни за 2013 г. са в община Бургас, което представлява 76% всички в
трите общини. Равнището на безработица общо за трите общини през 2013 г. е 6,3, като се
отчита увеличение спрямо предходната 2012 г., когато равнището на безработица е било 6,1.
Данните на Агенцията по заетостта за равнищета на безработица в община Бургас през юни
2014г.* е 3.6%, което е със 7.1 процентни пункта по-ниско от средното за страната и 2.7 % пониска от тази в Област Бургас.
От началото на 2014г. в община Бургас са заявени общо 2894 места, в т.ч.: 325 в програми за
заетост, 44 по мерки от ЗНЗ и 2525 в реалната икономика. От местата, заявени в реалната
икономика, най-много са местата: от хотелиерството и ресторантьорството (409), от търговията
(396), от преработващата промишленост (351), от транспорт складиране и пощи (258), от
строителството (236), от операциите с недвижими имоти (155), от държавното управление
(151), от финансовите и застрахователни дейности (116), от административни и спомагателни
дейности (113), от образованието (52), от сферата на хуманитарното здравеопазване и
социална работа (40), от професионални дейности и научни изследвания (36) и т.н.
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Най-много хора в община Бургас през 2010 г. работят в сектор Търговия и ремонт на
автомобили и мотоциклети – 18 402 лица или около 26% от всички заети. Следва
Преработвателна промишленост със 17% или 11 733 заети и Строителство - с 15% или 10 858
човека. Най-нисък дял от заетите лица работят в сектор Образование – 0,4% (395 лица).
За периода 2008-2010 г. се наблюдава сериозна спад в заетостта в повечето сектори. Найвисокият спад е отчетен в преработваща промишленост, където заетостта е намаляла с 65%.
Следват секторите Селско и горско стопанство и Строителство със спад съответно 59% и 48%.
Спад се отбелязва и в Операции с недвижими имоти, Добивна промишленост и Култура, Спорт
и развлечения, със съответно 17%, 36% и 18%.
Сектор Хотелиерство и ресторантьорство е на пето място по брой заети от всички сектори в
община Бургас през 2010 г., като осигурява работни места на 6% от всички заети. В периода на
кризата 2008-2010 г. секторът отбелязва ръст от 3% на работните места.
Равнището на работна заплата се докладва от НСИ на ниво област. За целия период от 2000 г.
до 2012 г. работната заплата в област Бургас устойчиво нараства. Общият ръст за периода е с
над 206%. За сравнение, ръстът на работната заплата в област Варна за същия период е 154%.
При по-високо стартово равнище на заплатата във Варна през 2000 г. (2796 лв в Бургас и 3065
лв във Варна), през 2005 г. средната годишна работна заплата в Бургас изпреварва тази във
Варна и през 2012 г. е вече с 9% по-висока (8562 лв в Бургас и 7788 лв във Варна).
Трябва да се има предвид, че в област Бургас 51% от населението живее на територията на
общината на областния град (Бургас), докато в област Варна 72% от населението живее на
територията на общината на областния град (Варна).
За същия период от време средната работна заплата в страната е нараснала с 218% от 2685 лв
през 2000 г. на 9250 лв през 2012 г. Докато области Варна и Бургас поддържат по-ниска работна
заплата от средната за страната, то област София-град е със значително по-високи нива от
средните. Ако през 2000 г. средната годишна заплата в София е била 3245 лв, то тя се е
увеличила с 271% , за да достигне до 12 059 лв през 2012 г.
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Графика 18: Динамика на работната заплата в лева в област Бургас за периода 2000-2012 г.
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Източник: НСИ

Доходите и разходите средно на лице от домакинство също се отчитат от НСИ на ниво област.
Последните публикувани данни се отнасят до 2010 г. Те показват, че 52% от доходите на
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населението в област Бургас се формират от работна заплата, а 33% - от пенсии. Общият доход
средно на лице от домакинството за област Бургас през първото тримесечие на 2010 г. е 842
лв., а средният разход - 703 лв. 39% от разходите са за храна и безалкохолни напитки.
Средната годишна заплата в община Бургас през 2012 г. е 8802 лв., което е най-високото
равнище в сравнение с всички общини в областта. Над два пъти по-висока от средната за
всички сектори е работната заплата в сектор Производство и разпределение на електрическа
и топлинна енергия и на газообразни горива (17649 лв). Следват по равнище на средна
заплата сектори Финансови и застрахователни услуги (12690 лв) и Преработваща
промишленост (11789 лв). Най-ниска средна работна заплата отчита сектор Хотелиерство и
ресторантьорство (5215 лв).
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Графика 19: Средна работна заплата по сектори на икономическа дейност в община Бургас 2012 г.

Образование и наука
Образователната система на община Бургас включва детски градини, училища, различаващи се
по профил и вид, висши училища, колежи и университети.
Община Бургас разполага с пълноценна училищна мрежа, структурирана при отчитане на
социално-икономическите, географски и демографски характеристики, както и перспективите
за тяхното развитие. Основни акценти в образователната политика, водещи при определяне на
училищната мрежа са следните:
 Обхващане на всички деца и ученици, подлежащи на задължително обучение;
 Повишаване качеството на образование на всички етапи;
 Подобряване и обновяване на материалната база чрез устойчиво финансиране;
 Равнопоставеност на чуждоезиково обучение в профилираните училища и паралелки на
СОУ.
Общината е разработила редица документи, например „Общински програми в сферата на
образованието „Образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства 20072011 г.; Развитие на културно-историческото наследство „Моят град в древността и сега“ 20082012 г.; Стратегия за православно образование, просвета и култура на Община Бургас; „Лятно
екоучилище към ОДК-Бургас“, „Общинска програма по краезнание към ОДК – Бургас“.
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Преглед на системата от образователни заведения
На територията на град Бургас и в населените места на общината, функционират 33 детски
градини (ОДЗ и ЦДГ), като във всички има и целодневна форма за предучилищно възпитание
(целодневни детски градини 18 бр., Обединени детски заведения 15 бр.), 2 начални училища,
21 основни училища, 9 средно общообразователни училища, 5 профилирани гимназии, 1
вечерна гимназия, 8 професионални гимназии, 4 държавни училища, Национално училище за
музикално и сценично изкуство и едно училище за деца със специални нужди – 1 брой.
Мрежата на учебните заведения от средното образование е изцяло съобразена с държавната
образователна политика, с изискванията на нормативната уредба, както и с променящите се
демографски и социално-икономически условия в града.
Таблица 22: Учебни заведения по видове и степени , общ брой ученици
2011
У-ща
ОБЩО
Професионални
Профилирани
Общообразователна подготовка
Ученици в професионални паралелки в СОУ
Брой ученици в І клас
Брой деца в яслена възраст
Брой деца в детска градина ( 3-7 г.)
Брой деца, обхванати в групи
предучилищна подготовка
В училища
Източник: Община Бургас

У-ци

48
8
5
35

24 202
4 612
4 369
15 221

У-ща

2012
У-ци

47
8
5
34

24 162
4 341
4 401
18 325

Уща
47
8
5
34
3

2013
У-ци

1 933
805
6 974
В т.ч. в ДГ - 3 259

1 976
825
7 333
В т.ч. в ДГ 3 481

23 132
4 404
4 326
18 476
252
2 199
786
7 422
В т.ч. в ДГ- 3 575

470

590

576

Местата в общообразователни училища, разкрити за предучилищна подготовка са 573.
Броят на учениците в първи клас нараства също до 2199 деца през 2013 г., като темпът на
изменение е 10%. През учебната 2012/2013 година в общинските детски градини (ОДЗ и ЦДГ)
са обхванати 8161.
Детски градини
Към края на 2013 г. общият брой на детските градини на територията на общината са 33 с общ
брой 8 161 деца. Разкрити са 100 нови места за децата в целодневни детски градини и 30 места
в 1 яслена група. По вид детските заведения са променени , както следва:
Обединените детски заведения (ОДЗ) са 15, а общият брой на децата в Обединените детски
заведения е 4 620. Съответно целодневните детски градини (ЦДГ) са 18 - общият брой на
децата в ЦДГ е 3 541. Броят на обхванатите деца в групи предучилищна подготовка с
целодневна организация през 2013 г. е 3 481. Отчитат се непрекъснати промени в броя на
децата в посока нарастване.
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Графика 20: Динамика на броя деца в детските градини и предучилищни групи.
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Източник: Община Бургас

Обединените детски заведения са нараснали на 15 (с общо 4620 деца), целодневните детски
заведения са 18 с 3541 деца. Общият брой на учителите в детските заведения е 527.
Въведена система за електронно записване.
В периода 2008-2013 са построени 5 нови детски заведения и са разширени 2, през 2013 г.
продължава доизграждането на допълнителни корпуси и ремонт на сградата на РПУ с цел
превръщането к в детска градина.
Въпреки усилията на общината, не са задоволени нуждите на населението, поради
увеличаващия се брой на децата и осигуряване на места за предучилищно обучение.
В град Бургас най-много детски заведения са разположени в кв. Славейков – 6 броя, кв. Меден
Рудник- 5 броя, кв. Изгрев- 4 броя, к.в. Възраждане-3 броя и кв. Лазур-3 броя.
Останалите детски градини са в съставните селища на Община Бургас както следва: Горно
Езерово – 1 ЦДГ, кв. Сарафово – 1 ЦДГ, кв. Банево – 1 ЦДГ, гр. Българово – 1 ЦДГ и 1 филиал, с.
Равнец - 1 ЦДГ, с. Твърдица – 1 ЦДГ с филиали в с. Маринка и с. Извор; кв. Ветрен – 1 ОДЗ, кв.
Долно Езерово – 1 ОДЗ, Крайморие – 1 ОДЗ. Има и една частна детска градина в с. Братово.
Отчита се недостиг на спортни площадки в детските заведения, изградени са само 4 броя
площадки, което представлява едва 12% от общия брой детски заведения в Община Бургас.
За периода 2008-2013 се очертава положителна тенденцията на нарастване на броя на децата,
като ръстът на броя на децата в детските заведения е в размер на 18%. Капацитетът на детските
заведения е по-малък от броя на децата, поради по-големите потребности на населението, в
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ОДЗ са приети повече деца, което е с 23.5% над капацитета и съответно 40,90% над капацитета
в ЦДГ.
Училищата и детските градини на територията на Община Бургас прилагат системата на
делегиран бюджет и като цяло второстепенните разпоредители с бюджетни кредити се справят
успешно с предоставените им средства. Формулите за разпределение на средствата се
разработват и приемат със съгласието на всички директори , като се отчитат и спецификите на
различните видове училища.
Налице е и електронна система за записване в детските градини, а от 2012 г. тя функционира за
началните училища, за записване за първи клас.
Община Бургас изпълнява националната политика за предучилищно и училищно образование,
като детските градини предлагат предучилищно обучение. В предучилищното обучение към
момента са обхванати 3575 деца, което е почти половината от всички деца в детските
заведения. В Община Бургас допълнително са разкрити места за предучилищно обучение в
няколко училища и се обучават 576 деца. Задължителната предучилищна подготовка е
съсредоточена предимно в детските заведения и те обхващат 86% от всички деца в
предучилищна възраст.
Средно образование
В град Бургас се обучават 9035 брой ученици в основни и начални училища, т.е. 93% от всички
ученици в Община Бургас, посещаващи основни и начални училища. В град Бургас
функционира едно Частно основно училище за чужди езици и то обхваща 21 ученика, т.е под
0,3% от всички ученици, посещаващи основни училища. В СОУ броят на учениците е 4034 за
град Бургас, което 96% от общия брой за общината (4211). В град Бургас е разкрито 1 частно
среднообразователно училище, в което се обучават 62 ученици или 1,5 % от общия брой.
Всички обхванати ученици в общинските спрямо частните общообразователни училища са над
99%.
Общият брой на учениците в училищата през 2013 г. е 24 162. По видове и степени те се
разпределят, както следва:





В професионалните 8 гимназии броят на учениците е 4 404 .
В профилираните 5 гимназии броят на учениците е 4 326.
В паралелките общообразователна подготовка учениците са 18 476.
Броят на учениците в І клас е 2 199 ученика.

През 2013 г. продължава да функционира едно извънучилищно звено-Общински детски
комплекс на общинско финансиране -местна отговорност.
На базата на нормативните изисквания, утвърдени от Министерството на образованието и
науката в Община Бургас съществуват три средищни училища - СОУ"Хр.Ботев" - с.Черно море,
ОУ"Ив.Вазов"-с.Банево и ОУ"Хр.Ботев"-с.Маринка, за които са получени три ученически
автобуса.
През 2013 г. с подкрепата на Общински съвет Бургас и Регионален инспекторат по
образованието - Бургас, Община Бургас обезпечава учебния процес в 43 самостоятелни
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паралелки в 12 училища, които са със запълване под нормативния минимум, като ги
дофинансира със средства в размер на 252 300 лв. С утвърждаването на тези паралелки се
създават възможности за по-качествено обучение на деца и ученици близо до дома и за
съхраняване на училищата в някои от съставните селища на Община Бургас.
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Таблица 23: Разпределение на броя на учениците в основно и средно образование
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Източник: ИПГВР

Средно образователните училища (СОУ) в град Бургас са равномерно разпределени, средно по
2 училищата в 4 квартала, както следва - Централна градска част, к-с Славейков, к-в Изгрев и
ж.к. Меден Рудник. В с. Черно море има 1 СОУ.
Начални училища има в к-с Славейков и с. Рудник. Основните училища в града са 17 от общо 21
за общината, те са равномерно разпределени по квартали, по 1 училище във всеки квартал и
по 2 в централната градска част, в к-с „Възраждане“ и кв. Меден Рудник.
Учениците в квартал Победа и квартал Горно Езерово са предимно от ромската общност.
В кварталите Славейков, Братя Миладинови, Меден Рудник, Възраждане и ЦГЧ се обучават
9733 ученици, което представлява 75% от общия брой ученици в СОУ и ОУ в град Бургас. В
кварталите Лазур и Зорница се обучават съответно 384 ученици. и 273 ученици. т.е.5% от
учениците в ОУ и СОУ.
Графика 21: Брой ученици в ОУ/НУ и СОУ в гр.Бургас по квартали

Източник: Община Бургас и ИПГВР
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Най-голям е броят на отпаднали ученици от Основно училище „Христо Ботев” в кв. Победа.
Броят на завършилите ученици в Община Бургас за 2012г. са както следва: от началните
училища - 4-ти клас-181 ученика; от основните училища завършилите 8-ми клас са 126 ученика
за 2012 г., това ученици, които след 7-ми клас са избрали да останат и да се обучават в същото
училище, .т.е. 11% от останалите ученици, продължили своето образование в гимназии или в
СОУ.
Броят на отпадналите ученици от всички училища е 177, което е 0,8% от всички ученици от
основно и средно образование. Отпадналите ученици са главно от кварталите, Победа,
Г.Езерово и от училищата в с.Рудник, с.Равнец, с Черно море.
В професионалните гимназии в град Бургас (Търговска гимназия, ПГ по механоелектротехника,
ПГ по електротехника и електроника; ПГ по транспорт; ПГ по дървообработване; ПГ по туризъм;
ПГСАГ „К. Фичето“; ПГСИ „Пеньо Пенев“) се обучават 4515 ученици. В комплекс „Бр.
Миладинови“ функционират 3 професионални гимназии, в тях се обучават 59% от общия брой
учащи в професионални гимназии. Останалите са разпределени по 1 в Централна градска част,
к-с Възраждане, к-с Лазур, к-с Зорница, кв. Акации. В профилираните гимназии (4 езикови и 1
природо-математическа) се обучават 4 406 за 2011/2012г. Във вечерната гимназия в к-с „Бр.
Миладинови“ се обучават 318. В частна езикова гимназия Британика - 35 ученика,
разположена в Парк Езеро. В професионалните и профилираните гимназии са обхванати 76%
ученици от общия брой ученици в средното образование в гр.Бургас. Всички тези учебни
заведения са съсредоточени в гр. Бургас, т.е. градът е основен средно-образователен център.
Проблем е недостигът на сграден фонд в профилираните училища, поради което 4 училища са
разположени в 2 сгради. Също не са достатъчни местата в училищата, разположени в
Централната градска част, където търсенето е по-голямо.
Спортното училище няма собствена сграда и в момента е в сградата на друго училище, което се
отразява на качеството на обучение.
Специалностите, които учениците завършват през 2012 г. в професионалните училища са до
известна степен съобразени с пазара на труда в община Бургас. Учениците са разпределени
равномерно между 21-30 ученици по завършвани специалности, с изключение на
завършващите ученици в специалностите, където има по- голям интерес: Топлотехника 136 бр,
Архитектура и строителство 64бр. и Корабни машини и механизми 47 бр., Автотранспортна
техника 54 бр., Системно програмиране 55бр., Икономика и мениджмънт 87 бр.
Учебно-техническата база в професионалните училища е остаряла, амортизирана и учениците
не придобиват съвременни технологични знания, които да им позволят по-добра интеграция
към пазара на труда. Това се отразява негативно върху качеството на предлаганото практическо
обучение, което от своя страна рефлектира върху активността в търсенето от страна на ученици
да получат образование от тях и на бизнеса да наема завършващи ученици, които не са
придобили умения, адекватни на бизнес средата и производството.
В училищата спортната база (спортни салони и спортни площадки), която да отговаря на
нормативните изисквания, не е достатъчна. Училищата, които не разполагат с физкултурни
салони в община Бургас са 28, от които - 2 начални училища, 13 основни училища, 2 средно
общообразователни училища, 1 спортно училище, 6 професионални гимназии, 3 частни
училища, 1 помощно училище.
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Все още не се използва ефективното покривното пространство на сградите на детските и
учебните заведения с плосък покрив, където могат да бъдат изградени модерни енергийноефективни източници като фотоволтаици.
Висше образование
Град Бургас се утвърди като университетски център, функционират 2 университета- Технически
Университет „Проф. д-р Асен Златаров”и Бургаски свободен университета и 4 колежа. Общият
брой студенти е 11794 за 2012 г., а за 2011 г. - 12219. Броят на студентите намалява. През 2011
г. спрямо 2010 г. се отчита спад в броя на студентите от 8.4%. а през 2012 г. спрямо 2011 г.
спадът съответно е 3.5%. Според данни на НСИ за учебната година 2010/2011 общият брой
студенти в страната е 255 659 (вкл. в колежите), от тях в град Бургас се обучават 4,7%. Броят на
преподавателите във висшите учебни заведения в гр. Бургас за учебната година 2010/2011 са
585 ч., а за 2009/2010- 524. Отбелязва се ръст по този показател от 11.6%.
Графика 22: Динамика в брой студенти по години

Източник: НСИ

В двата университета се обучават студенти в икономически специалности, технически,
природни, хуманитарни и юридически науки.
В Бургаски свободен университет студентите се обучават в 4 направления с общо 12
специалности, разположен е на територията на ЦГЧ. В Университет "Проф. д-р Асен Златаров"
Бургас обучението се осъществява в три факултета и три колежа по общо 30 специалности.
Изградени са 16 лаборатории и електронно- изчислителен център. Университетът има 3
студентски общежития, разположен е в ж.к. Славейков, където се формира една своеобразна
студентска зона. Трите колежа, структурни единици към този университет, са Колежите за
туризъм, Медицински колеж, Технически колеж. Голяма част от студентите от Факултета по
технически науки се реализират в "Лукойл Нефтохим Бургас" АД , а от други в местни
производствени предприятия.
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Общият брой на студентите във всички колежи за учебната година 2010/2011 е 1629, за
2009/2010 е 1641ч., не се наблюдава драстично изменение по този показател.

Здравеопазване
Здравна мрежа и леглови фонд
На територията на град Бургас функционират 11 лечебни заведения за болнична помощ, 13
медицински центрове, 5 диагностично консултативни центрове, 1 дентален център, 3
заведения, предоставящи медико-социални грижи, 21 медико - технически лаборатории и 12
Медико - диагностични лаборатории (подробен списък е представен в Приложени 1). Община
Бургас е собственик на капитала на 10 медицински търговски дружества, от които три центъра
за болнична помощ, специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични
заболявания със стационар и шест центъра за извънболнична помощ. Общинските лечебни
заведения обслужват 85% от населението в Община Бургас.
Здравната мрежа в община Бургас се състои от множество лечебни заведения както в
доболничната, така и в болничната помощ с доказал се във времето авторитет. Концентрацията
им е в града, а единствения квартал, които разполага с болнично заведение на територията си
е кв. Ветрен.
Таблица 24: Видове лечебни заведения

No
1
2
3
4
5

Вид заведение
Лечебни заведения за извънболнична помощ
Лечебни заведения за болнична помощ
Медико - диагностични лаборатории
Медико - технически лаборатории
Амбулатории за първична медицинска помощ

Брой
22
12
12
21
141

В последните години се наблюдава намаляване на болничния леглови фонд. По данни на НСИ
през 2011 г. лечебните заведения в областта разполагат с общо 2 011 легла, към 2010 г. с 2 165,
а към 2009 г. с 2 282. Според официалната статистика през 2011 г. на 10 хил. души има разкрити
48,5 легла, като за 2010 – те са били 51.4 легла, а през 2009 г. разкритите легла са били 54.
Осигуреността с легла по области в страната варира в широки граници – от 35.8 на десет хиляди
души от населението в област Ямбол до 83.8 в област Кюстендил. Други области с по-висок от
средния за страната показател са София (столица), Габрово, Стара Загора. За България
осигуреността с легла през 2010 г. е 61.1 което е доста под средния показател за страни от ЕС.
По данни на НЦОЗА и на НСИ за 2010 г. осигуреността с легла за активно лечение в областта е
29,8 на 10 хил., а за РБ - 46,5 на 10 хил.
Данните включват легла5 в лечебни заведения за болнична помощ и други здравни заведения.

5

Без леглата от заведенията към други ведомства
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2010

Летали-тет (%

Среден престой
на 1 лекуван
болен

Оборот на
леглата

Използваемост
на леглата
(дни)

Проведе-ни
леглодни

Преминали
болни

Умрели

Изписани
болни

Постъпили
болни

Видове заведения

Легла
средногодишен
брой

Таблица 25: Среден престой в някои лечебни заведения

2011

МБАЛ Бургас АД

509

30411

29485

957

30726

145183

285/78%

60

4,7

3,1

СБАЛ ПФЗ-Бургас ЕООД

82

2400

2384

15

2452

23814

290-80%

30

9,7

0,6

СБР-БМБ ЕАД

120

4856

4856

4856

38133

318-87%

40

7,9

-

КОЦ- Бургас ЕООД

121

8089

8065

43

8183

46819

387

68

5,7

0,5

ЦПЗ-Бургас ЕООД

268

2074

2058

2

2161

53765

201

8

24,9

0,1

ЦКВЗ-Бургас ЕООД

10

405

405

405

3186

319

41

7,9

-

Частни лечебни заведения
МБАЛ-Лайф Хоспитал
ЕООД

51

3744

3741

20

3776

10993

216-59%

74

2,9

0,5

МБАЛ-Дева Мария ЕООД 129

7849

7793

61

7884

26528

206-56%

61

3,4

0,8

СОБАЛ- Бургас
СБАЛК „Кардио център
Понтика” ООД
СБР”Мари” ЕООД

13

2042

2042

2042

2975

229-63%

157

1,5

-

31

1469

1414

1469

5531

178-66%

47

3,8

3,1

73

349

349

349

2792

38-42%

5

8,0

-

45

Други услуги, разкрити на основание на Законза за здравеопазване
В допълнение към социалните услуги, представени подробно в Приложение 2, в града
функционира Дом за медико-социални грижи за деца „Вяра, Надежда и Любов” (бивш ”Дом
майка и дете”). Той е структуриран в системата на Министерството на здравеопазването и
функционира на територията на Бургаска област. Сградата, в която лечебното заведение се
помещава в момента, е построена през 1971 година. Домът е с капацитет 200 места за деца, за
които се грижат 190 висококвалифицирани професионалиста в медицината и социалната
дейност.
На територията на Община Бургас действат три постоянни детски ясли и една детска млечна
кухня:





Детска ясла № 1 – ул. „Цар Симеон І“ № 5, с капацитет 70 деца;
Детска ясла № 3 – ул. „Сан Стефанов“ № 42, с капацитет 150 деца;
Детска ясла № 5 – к-с „Лазур“ до бл.24, с капацитет 100 деца.
Детска млечна кухня – бул. „Стефан Стамболов“ № 74, с капацитет за изхранване на 1400
деца във възрастови граници от 10 месеца до 3 години.

75
Този документ е създаден в рамките на проект: „Създаване на условия за ефективен мониторинг и контрол
при разработване на политики и стратегически документи на Община Бургас“, по приоритетна ос І „Добро
управление“, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане
на политики“ на Оперативна програма „Административен капацитет“, бюджетна линия
BG051PO002/13/1.3-07.

Здравното обслужване, изразяващо се в оказване на долекарска помощ при възникване на
инцидент, превенция на рисковото поведение и нездравословен начин на живот и промоция
на здраве на децата и младите хора в организираните колективи (целодневни детски градини,
обединени детски заведения и училища на територията на Община Бургас) се осъществява в
здравни абинети, разкрити в самите детски/учебни заведения, обслужвани от медицински
специалисти. На територията на общината има 85 такива кабинета, в които работят 100
медицински специалисти (медицински сестри, медицински фелдшери и акушерки).
Медицински кадри
Ефективното функциониране на всяка здравна система зависи от осигуреността от съответни
специалисти, тяхната квалификация и мотивация за работа. Наличието на квалифицирани и
високоефективни здравни кадри влияе върху ръста на икономиката и благосъстоянието на
населението, а осигурения достъп до медицински специалисти има ключово значение за
пълната реализация на правото на здравно обслужване за всеки човек.
Таблица 26: Брой лекари/брой зъболекари на човек от населението (за последните 3 години).

Години

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Брой лекари на човек от населението

0,0043

0,0041

0,0042

Брой лекари по дентална медицина на човек от населението

0,00137

0,00129

0,00132

Индивидуални и групови лекарски практики
Броят на регистрираните в областта лекарски практики за първична медицинска помощ към 30
юни 2012 г. са 259 , в т.ч. индивидуални – 245 и групови - 14, осигуреността на населението с
общо-практикуващи лекари е 62,4 на 100х. Разпределението на лечебните заведения по
общини показва съсредоточаване на медицински специалисти в областния център - 60,4% от
лечебните заведения за първична медицинска помощ. Преобладават индивидуалните
практики пред груповите практики.
Практики по дентална медицина
Броят на регистрираните в областта практики по дентална медицина за първична медицинска
помощ към 30 юни 2012 г. са 347 , в т.ч. индивидуални – 327 и групови - 20, осигуреността на
населението с лекари по дентална медицина е 83,6 на 100 хиляди. Разпределението на
лечебните заведения по общини показва съсредоточаване на медицински специалисти в
областния център - 71,2% от практиките за първична дентална помощ.
През 2011 г. по данни на НСИ броят на лекарите в областта е 1 143, лекарите по дентална
медицина – 274, а медицински специалисти по здравни грижи – 2 051. През 2010 г. тези
показатели са съответно 1 104, 258 и 2003. За 2011 г. най-висока е осигуреността на
населението с общо-практикуващи лекари – 227 бр. Следват педиатрите – 62 бр.,
специалистите по вътрешни болести - 60 бр., хирурзите – 58 бр., невролози – 56 и т.н.
Броят на населението на един лекар за 2011 г. е 363, т.е на един лекар се пада да обслужва 363
души. Средното ниво за страната е 258. На таблицата по-долу са представени броят на
населението на един лекар по години, както в област Бургас, така и в по-големи градове в
България, както и общо за страната.
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За 2011 г. общият показател за осигуреност с лекари за област Бургас е 27.5 на 10 хиляди души.
Графика 23: Осигуреност с лекари

По данни на НЦОЗА и на НСИ за 2010 г. общият показател за осигуреност с лекари за област
Бургас е 26.2 на десет хиляди души от населението. По области за 2010 г. по-висока
осигуреност от средната за страната има в София (столица), Варна, Стара Загора, Плевен и
Пловдив. Общо за страната общият показател за осигуреност с лекари е 37.3 на десет хиляди,
като показателят е сравнително нисък в сравнение с други европейски страни: Австрия – 46,7
на 10 хил., Гърция – 60.1, Норвегия – 40, Щвейцария – 39.9.
Заболеваемост и болестност
Официалните статистически данни за хоспитализираната заболеваемост (изписани и умрели)
за периода 2008-2010 г. показват, че броят на хоспитализираните случаи за област Бургас в
стационарите на лечебните заведения нараства от 81 039 (192,7 на 1 000 души) на 82 235 (195,0
на 1 000 души). Водещи заболявания в структурата на хоспитализираните болни са болестите
на дихателната система (10 359 бр.), органите на кръвообращението (7 827 бр.) и на
храносмилателната система (5 226 бр.) и т.н.
Тревожен е фактът, че през 2010 г. се увеличават заболяванията от някои заразни болести, като
остър вирусен хепатит причина за които основно е лошата лична хигиена. Характерно за него, е
че има цикличност с пик на всеки 5-6 години и по тази причина не би следвало от
регистрираните данни да се прави заключение, че е налице тенденция за повишаване на този
показател. Болестността от активна туберкулоза продължава постепенно да спада и през 2010
г. е 84.6 на сто хиляди души от населението. Честотата на ново-регистрираните случаи от
туберкулоза също намалява и е 33 на сто хиляди. Намаляват случаите на заболявания от
скарлатина, коклюш, епидемичен паротит, дизентерия (шигелоза). В резултат на превантивните
мерки на територията на Община Бургас, предприети в рамките на Националната програма за
превенция и контрол на туберкулозата в България от страна на Специализирана болница за
активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Бургас, подпомогната от
неправителствени организации, с предмет на дейност насочен към повишаване здравните
услуги сред населението се наблюдава овладяване на ситуацията и намаляване
разпространението на заболяването до ниво под средното за страната.
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Незначително се увеличава заболеваемостта от сифилис от 16,6 на 100 хил. души за 2009 г. на
18.5 на 100 хил. души за 2010 г.
Болестността от злокачествени новообразувания, продължава да се повишава и през 2010 г.
коефициентът достига 3 304.0 на сто хиляди души от населението. Честотата на новите случаи
на заболявания от злокачествени новообразувания също се увеличава спрямо предходната
година и е 459.0 на сто хиляди души от населението. За 2010 г. най-висока е болестността от
рак на кожата - меланом и други злокачествени новообразувания на кожата (3 187 бр. или
755.6 на 100 хил.души от които 259 новооткрити), следвани от рак на млечната жлеза (2 370 бр.
или 1 96.6 на 100 хил. души от които 199 новооткрити) и рак на женските полови органи (1974
бр. или 913.4 на 100 хил. души от които 172 новооткрити).
Броят на психично болните под наблюдение на психиатричните заведения намалява като през
2009 г. техния брой е 26 222 (6 209.1 на 100 хил.) до 24 091 (5 718.9 на 100 хил.) през 2010 г. В
структурата на заболяванията най-много са случаите на умствена изостаналост – 5 157 бр.
(1224.2 на сто хиляди), следвани от: невротични заболявания, свързани със стрес и
соматоформни разстройства – 5 097 бр. (1210.0 на сто хиляди), шизофрения – 3 808 бр. (904.0
на сто хиляди); разстройства на настроението – 2 660 (631.5 на сто хиляди) и т.н;
Наличната болнична база в Бургас изостава както по отношение на апаратурата, така и по
отношение на капацитета си за осигуряване на специализирана медицинска помощ. Макар със
средства, инвестирани от Община Бургас и ОПРР да са обновени сграден фонд и да е закупено
ново оборудване, нуждите продължават да нарастват. Градът е с тенденции на бързо развитие
и увеличаване броя на населението, поради което в перспектива е необходимо да се изгради
план за повишаване броя, разнообразието и нивото на специализираните болнични заведения
от типа на публично-частно партньорство чрез привличане на външни инвеститори и работа по
проекти. При създаване на необходимите условия това може да бъде и начин за
диверсификация на туристическия продукт и целогодишно привличане на туристи.
Подобряване на инфраструктурата за медицинско обслужване в комбинация с природните
дадености на общината носят сериозен потенциал за развитие на медицински туризъм.
За целта е от изключително значение освен създаването на нови центрове за медицинска
грижа да се осигурят условия за подмяна на апаратурата в основните медицински центрове в
общината. С приоритет са онкологичния център и МБАЛ-Бургас, който извършва основната
болнична дейност в общината. Подновяването на апаратурата за образна диагностика,
животоспасяваща и животоподдържаща апаратура за болни с отравяния, остра бъбречна
недостатъчност и хемодиализа е от изключително значение, тъй като то изостава по стандарти,
както и дооборудването с медицинска апаратура на Отделението по хемодиализа, чийто
капацитет отдавна е изчерпан и се налага изпращането на бургаски пациенти в Центровете по
хемодиализа в град Средец и Карнобат. С разширяването на отделението капацитетът му ще се
увеличи с 27 %, достатъчно, за да покрие нуждите за около 2 години.
Необходимо е изграждането на инфраструктура за дългосрочни здравни грижи (разкриване
към болничните лечебни заведения отделения с легла за долекуване), като необходима стъпка
в цялостния процес на лечение на определени типове заболявания. Бургас е един от малкото
градове, в който за първи път се поставя въпроса за изграждане на хоспис, който да позволи
високо качество на живот на пациентите в безопасна среда.
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Разкритата специализирана болница по микроинвазивна кардиохирургия допринася жителите
на общината, страдащи от коронарни заболявания (исхемична болест на сърцето) да се лекуват
чрез наличните съвеременни методи, като по този начин се намаляват смъртността и
усложненията.
Друга нужда е обновяването на сградния фонд на Диагностично- консултативните и
Медицински центрове с комплектоване на медицинско оборудване и сертифициране на
здравните заведения по ISO – за въвеждане на система за управление на качеството с цел
усъвършенстване на методиките, които контролират, гарантират и непрекъснато доразвиват
качеството на медицинските услуги.
Необходимо е също създаването на Специализирана стоматологична болница за осигуряване
на 24-часова ежедневна помощ в областта на денталната медицина.
По отношение на инфраструктурата за опазване на здравето и по-конкретно превенцията на
здравословни проблеми, община Бургас фокусира усилия в развитието на спортна
инфраструктура и създаването на условия за масов и елитен спорт и спортни мероприятия на
територията на общината.

Социални дейности и инфраструктура
Основните приоритети в общинската стратегия за социални услуги (2011 – 2015) са насочени
към:


Развитие на социални услуги в общността за превенция на социалното изключване и
изолация за деца и семейства в риск;
 Деинституционализация на деца и подобряване качеството на резидентната грижа;
 Развитие на социални услуги за социално включване на уязвими групи и лица в
неравностойно положение;
 Развитие на социални услуги в грижа на старите хора
В изпълнение на тези приоритети на територията на Община Бургас се предоставят социални
услуги за основните уязвими групи.
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Таблица 27: Социални услуги по основни уязвими групи.

Освен социалните услуги, представени подробно в Приложение 2, в града функционира Дом за
медико-социални грижи за деца „Вяра, Надежда и Любов” (бивш ”Дом майка и дете”). Той е
структуриран в системата на Министерството на здравеопазването и функционира на
територията на Бургаска област, описан по-горе в Здравеопазване.
До средата на 2013 г. функционира и Дом за деца лишени от родителска грижа “Ал. Г.
Коджакафалията”, но е закрит. Предстои цялостно реформиране по отношение на сграден
фонд.
Общинската социална политика, има за цел да доведе до:






Подобряване адаптивността и качеството на живот на потребителите на социални услуги;
Преодоляване на изолацията и оказване на подкрепа на хората в неравностойно социално
положение;
Мотивиране и стимулиране на хората в риск да се справят със социалната си
неравнопоставеност;
Активизиране на гражданското общество за толерантност, съпричастност и солидарност
към хората с увреждания;
Привличане на неправителствения сектор и бизнеса при предоставяне на социални услуги.

Социалната политика на община Бургас е насочена към подобряване на качеството на живот и
намаляване на социалната изолация на гражданите в риск.
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Развитието на социалните услуги е базирано на потребностите и обхвата на целевите групи, в
съответствие с възможностите за осигуряване на адекватно и устойчиво финансиране. Община
Бургас прилага интегриран подход при управлението на социалните си услуги, като е изградена
неформална вътрешна мрежа между отделните бюджетни звена, която подобрява
ефективността на работата
Финансовото обезпечаване на общинската социална политика, в частност услуги, се осигурява
със средства от: държавния бюджет; общинския бюджет чрез средства, предоставени по
единни разходни стандарти и чрез приходи от местни социални такси, определени по ЗМДТ и
други собствени приходи от местния бюджет; проекти и програми, в т.ч. по оперативните
програми; дарения и помощи.
В рамките на бюджета, разходите за функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
представляват 3.3 на сто от всички разходи на община Бургас. Над 72 на сто от тези средства се
предоставят на общината под формата на трансфери за делегирани от държавата дейности
Разходите за социални услуги се увеличават в периода и като абсолютен размер и като дял в
общите разходи по бюджет. Структурата им включва приоритетно осигуряване на стипендии и
помощи, издръжка на заведенията за социални услуги и работни заплати.
За периода 2007-2011 г. община Бургас е подпомогнала финансово дейностите по социално
осигуряване на 97 организации, изразходваната за целта сума е 869 хил.лв. Общинският съвет
Бургас е приел Правилник за еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на
физически лица, като за периода са подпомогнати 213 нуждаещи се деца и лица с обща сума в
размер на 237 х.лв.
От 2011 г. се подпомагат, по ред определен от Общински съвет Бургас приемни семейства, като
техния брой е над 10 приемни семейства, а подкрепата е 1000 лв на семейство с дете.
Общината е изградила за нуждите на хора с увреждания следните обекти: подемен елеватор в
централната административна сграда на общината, рампа за осигуряване на достъпност за
хора с физически и сензорни увреждания до втората административна сграда на ул. "Шейново"
№24; основен ремонт на стълбище и изградена рампа за хора с увреждания, пред сградата на
Домашен социален патронаж; купени са 20 чисто нови автобуса, адаптирани за хора с
увреждания.;
Изградена е площадка на стойност около 900 х.лв. за деца с увреждания, комбинирана със
адаптирани специално за нуждите на децата съоръжения за игра и фитнес уреди. В дворовете
на социалните услуги има подходящи адаптирани площадки.
Бургас, като областен център играе важна роля в процеса на осигуряване на социални услуги –
от една страна областните поделения на всички деконцентрирани структури на министерствата
и техни разпоредители се намират в град Бургас, а от друга градът развива редица услуги,
достъп до които имат представителите на уязвими групи от цялата област.
В община Бургас се предоставят около 40 на сто от всички видове услуги в общността. До 2015
г. обаче се планира този процент на покритие да достигне 75 на сто. За деца и младежи, в т.ч. с
увреждания са разкрити общо 257 места, което над 87 на сто от всички места в услугите в
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общността.Местата в услугите за деца и възрастни с увреждания формират над 42 на сто от
капацитета на услугите в общността.
Развити са и специфични услуги за претърпели насилие.
В периода до 2015 г. общината има намерение да развие мрежата от услуги, с приоритет за:
центрове за настаняване от семеен тип, дневни центрове и центрове за социална
рехабилитация и интеграция.
Предвиждат се и иновативни услуги за подкрепа, като център за развитие на ромските
общности.
Извън гореизброените услуги, на територията на община Бургас се предоставя и
традиционната местна услуга Домашен социален патронаж, насочена предимно към самотно
живеещи стари хора, в т.ч. и от отдалечени населени места без достъп по обслужване. Услугата
е с капацитет 680 места през 2011 г., т.е. нараства в сравнение с 530 места през 2008 г. Въпреки,
че общината отчита увеличаване на капацитета, все още не е в състояние да отговори на поголямото търсене от страна на ползвателите на тази социална услуга. Общината е използвала
възможностите по национални програми и по схемите на ОП “РЧР“ за развитие на услугите
„Личен асистент, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“, които след 2013 г. е
предвидено да станат делегирани от държавата дейност, като издръжката им ще се осигурява
за сметка на държавни трансфери за делегирани дейности. В общината е изградена мрежа от
клубове на пенсионера с капацитет 3 400 места. Със средства от републиканския бюджет се
предоставя услугата „Обществена трапезария“. В периода 2009 -2011 г. са функционирали 3
обществени трапезарии в полза на 208 социално слаби граждани.
На територията на гр. Бургас е разкрит първият в страната Център за превенция на насилието и
престъпността (2009 г.) по проект, реализиран е по силата на тристранното споразумение
между Община Бургас, ОДМВР-Бургас и Асоциация "Деметра". В него мултидисциплинарен
екип предоставя комплексна грижа за потребителите, чрез консултативна дейност. Община
Бургас работи и по проект, финансиран от МТСП“Социално включване“, по заемно
споразумение със Световна банка за изграждане на Общностен център. В рамките на тази
услуга ще се работи целево с деца (от 0-3 и от 3-7 г.) и с техните семейства, включително и с
децата с увреждания.
В периода 2007-2011 г. са разкрити нови делегирани от държавата услуги: Защитени жилища,
Дневен център за деца с увреждания, Център за настаняване от семеен тип, Кризисен център
за деца и Дневен център за възрастни с увреждания и е разширен капацитета на останалите.
Има някои делегирани услуги, свързани с превантивна работа, които биха могли да бъдат
разкрити с цел спестяване на бъдещи разходи за обслужване / обгрижване на лицата.
Партньорства с неправителствения сектор
Делегирането на дейностите по предоставяне на социални услуги на частни доставчици
създава условия за изпълнение на местни социални политики с акцент не към пряката доставка
на услугите, а към финансирането и контрола върху начина на разходване на средствата и
качеството на предоставяните услуги.
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На територията на община Бургас, делегирани на външен доставчик са услугите център за
настаняване от семеен тип, център за социална рехабилитация и интеграция на жертви на
насилие, център за социална рехабилитация и интеграция на хора в риск, кризисен център за
деца и жени жертви на насилие.
В град Бургас има 14 неправителствени организации, вписани в регистъра на доставчиците на
социални услуги на Агенцията за социално подпомагане, които имат право да предоставят 49
социални услуги.
Други 9 организации отговарят на условията и са вписани в регистъра на доставчиците на
социални услуги за деца, поддържан от ДАЗД.
Прави впечатление, че НПО сектора в областта на социалните услуги не е представен активно с
проекти по ОП“РЧР“. От 22 бенефициента, само три неправителствени организации реализират
проекти по тази оперативна програма.
Очакванията са за почти трикратно нарастване на местата в социалните услуги, и за почти 9
кратно нарастване на обгрижените лица до 2015 г. Тази амбициозна цел е свързана с
изведените в общинската стратегия за развитие на социалните услуги и в програмата за
управление на кмета за мандат 2011 – 2015 г. конкретни приоритети в социалната сфера –
поддържане и развитие на материално-техническата база, разширяване мрежата от услуги,
увеличаване достъпа до услуги на хората с увреждания и възрастните хора, развитие на
жилищната политика в подкрепа на рискови групи, прилагане на мерки за борба с бедността и
разширяване на партньорствата с НПО-сектора. Това може да бъде постигнато с доразвиването
адекватни, гъвкави, достъпни и разнообразни услуги, които да допринасят за подобряване
качеството на живот в Бургас.

Жилищна осигуреност
През 2011 г. са преброени от НСИ 20 254 жилищни сгради в община Бургас. От тях 91% са с
масивна конструкция. От всички сгради в общината 73% са обитаеми, 15% са необитаеми и 12%
са жилища за временно обитаване (вили и други). Делът на обитаваните жилища в общината е
значително по-висок от този в област Бургас (56%).
В жилищните сгради на територията на общината са построени общо 103 715 жилища.
Следователно, средният брой е 5 жилища в сграда. 71,1 м2 е средната полезна площ на
жилище, при средна стойност за страната от 77,8 м2 за 2011 г. Средното жилище се състои от
2,6 стаи.
Ръстът в средното жилищно пространство на жител на община Бургас за периода 2001-2011 г. е
забележителен. Ако през 2001 г. то е 25,5 м2, то през 2011 г. средното жилищно пространство
на жител на община Бургас е 34,6 м2. Това е повече от средното жилищно пространство в
община Пловдив (32,6 м2) и по-малко от средното жилищно пространство в община София
(34,8 м2) и община Варна (36,5 м2). Средно за България жизненото пространство на човек в
жилището му е 31,6 м2.
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Графика 24: Динамика в средното жилищно пространство (m2/жител) в община Бургас (2007-2011 г.)
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В периода 2001-2011 г. жилищните сгради на територията на общината са се увеличили с 1233,
което представлява близо 7% ръст. А жилищата са се увеличили с близо 20 хиляди - 23% ръст.
Данните на НСИ показват, че през 2011 г. област Бургас се нарежда на второ място по
нововъведени в експлоатация жилищни сгради и жилища в страната с 449 сгради и 3720
жилища. От тях 25% от жилищните сгради и 36% от жилищата са в община Бургас. На първо
място е област Варна с 527 сгради и 2732 жилища, от които 66% от жилищните сгради и 78% от
жилищата са в община Варна. В община София през 2011 г. са въведени в експлоатация 174
жилищни сгради и 1183 нови жилища.
Обитаваните жилища в община Бургас са 79 023, според преброяването през 2011 г. Като се
има предвид, че домакинствата през същата година са 87 667, то около 11 хиляди жилища се
обитават от повече от едно домакинство. На едно домакинство се пада средно по-малко от 1
жилище (0,90), а на един жител от общината се пада по 1 стая (1,25). Въпреки наличието на
жилища, в които живее повече от едно домакинство, то за претъпканост на жилищата
(индикатор, който наблюдава Евростат) не може да се говори.
Обитаваните жилища в община Бургас наброяват 79 023. 92% от тях са свързани с обществена
канализация, 1% са свързани с изгрени ями, 6% са свързани със септични или попивни ями, а
1% (471 на брой) нямат канализация. 99% от обитаваните жилища са свързани с общественото
водоснабдяване, а останалите с дял от 1% си набавят водата от собствен водоизточник.

Спорт
Община Бургас следва активна политика в областта на развитието на спорта. Общественият
съвет по спорт е консултативен орган6 към общината за оказване на съдействие и помощ при
извършване на дейностите по спорт и упражнява обществен контрол върху тяхното
осъществяване. Община Бургас е разработила „Стратегия за развитие и управление на
физическото възпитание и спорта в община Бургас за периода 2012-2016 г“. В тази стратегия
Община Бургас заявява своите бъдещи намерения да постигне на високо ниво на развитие чрез
поставяне на ясни цели и приоритети в областта на спорта. Основните приоритети са: развитие
на клубния спорт, модернизиране на спортната материално–техническа база, подпомагане на
6

Правилник за дейността на обществения съвет по спорт към община Бургас.
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местните спортни клубове, участие на международни състезания, подпомагане на треньори и
спортисти, развитие на спорта за хора с увреждания,ПЧП, изграждане на допълнителни
съоръжения и площадки,карта на спортните обекти, газификация и климатизация на спортните
зали, изграждане на многофункционална спортна зала и сграда за спортно училище.
Едни от най-големите спортни обекти в общината са Стадион „Лазур“ в квартал Лазур и стадион
Черноморец (в началото на Южна промишлена зона). Вторият разполага с 22 000 седящи
места. През 2008 година е обявявен проект за строежа на нов стадион на мястото на стария с
име "Черноморец Арена". Проектът не е реализиран в последствие и стадионът не е в добро
състояние.
Други по-малки стадиони в различно състояние са разпръснати в Община Бургас в селата, както
и 3 броя в гр.Бургас.
Като част от стратегията на Община Бургас през 2013г. стартира изграждането на
многофункционална спортна зала Бургас-Арена с капацитет около 6500 места, която ще бъде
подходяща и насочена за развитие на леката атлетика в България. Тя ще бъде построена по
европейски и международни стандарти и ще бъде предпоставка за развитие и участие на
Община Бургас като домакин на международни спортни състезания през 2017 г. Във връзка с
изпълнението на политиката на общината се предвижда да се построи многофункционален
стадион, разположен на 55 дка площ.
На територията на общината функционират 68 бр. спортни клубове по различни видове спорт.
За 2012 г. за спортните клубове общината отпуска субсидия на стойност 243 000 лв. за 48бр от
тях. Бюджетът за 5-те клуба: ФК „Нефтохимик 1986“, СК „Черноморец“- баскетбол; ВК
„Нефтохимик“, волейбол и БК „Нефтохимик 2010“- баскетбол, ПСФК "Черноморец" е в размер
на 320 000лв. Общината подпомага финансово действащите спортни клубове за хора с
увреждания (6 на брой) с 17 000 лв. За аматьорските футболни клубове е отделена субсидия на
стойност 45 000 лв (11 на брой). За 2012 от общинския бюджет са отделени 260 532 лв. за
организиране на спортни мероприятия, а за други дейности в спорта са отделени – 65
000лв.Чрез отпусканите субсидии Община Бургас цели активно да развие клубния спорт.
Големият брой съществуващи клубове са потенциал, който общината развива чрез
финансиране.
Приоритет в политиката на общината през последните години е инвестиране в спортни обекти
и съоръжения. В резултат са изградени спортни комплекси в к-с Изгрев и к-с Славейков и 14
броя открити спортни игрища и прилежащи сгради. Построена е спортна зала в кв. „Меден
Рудник“ за различни видове спорт и са ремонтирани спортните зали в к-с Славейков и к-с
Зорница. Изграден е нов плувен комплекс в Приморски парк и в квартал „Минерални бани“. В
добро състояние са 7 спортни площадки, 1 спортно игрище и байк парк, в процес на
строителство са спортните съоръжения в 8 спортни площадки, но като цяло те не са достатъчни
спрямо потребностите на спортуващото население в град Бургас.
Определени са терени от Община Бургас за развитие на ловна стрелба до с. Извор и терен за
автомобилна писта в промишлена зона Юг.
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В Парк Езеро има изградена конна база, която предизвиква голям интерес и посещаемост.
Капацитетът на базата е малък, предпоставки за развитие на тази база има в два района: в Парк
Езеро или в Минерални бани.
На централния плаж също има изградени спортни игрища: 2 за футбол, 1 за волейбол и 1 за
тенис, това е място, в което има потенциал за развитие и обособяване на спортна зона чрез
изграждане на допълнителни съоръжения и игрища за развитие на плажни спортове.
До 2011 г. броят на регистрираните детски площадки е 138, от които 41 са били
реконструирани и подменени за периода 2008-2010 г. Продължава изграждането на нови
площадки и подмяна на стари детски съоръжения, което ежегодно се залага в програмите на
общината. Повече детски площадки са потенциал за удовлетворяване на нуждите на жителите
на общината от места за спорт и отдих, който трябва да се развива и в бъдеще.
В град Бургас има условия за развитие на воден спорт - гребане, уиндсърф, водна топка,
организиране на регати. Функционира гребна база "Лукойл", която не е оборудвана с гребно
съоръжение. Има интерес от изграждането на нова модерна база, за да се възстанови
активността на този спорт в Община Бургас. Подходящ естествен терен за развитие на кайт
сърф е Атанасовската коса до Солниците. Водните спортове в Община Бургас биха могли да се
развият чрез изграждане на центрове за водни спортове, откриване на допълнителни басейни.
Огромен потенциал за развитие на водните спортове се наблюдава и в Минерални бани,
поради наличието на минерална вода, терен от 40 дка площ, предоставен от Министерство на
здравеопазването, стари и отдавна неизползваеми басейни, които да бъдат превърнати в нови
басейни и спортни съоръжения. В Минералните бани има изградена спортна възстановителна
база, която включва басейн, спортни игрища, леглова база. Чрез финансиране Минералните
бани могат да бъдат превърнати в един спортен център, а също има предпоставки за развитие
на спа и рекреационен туризъм.
Приморски парк е подходящ за развитие и на въздушни спортове чрез създаване на
специализирани площадки и съоръжения.
В град Бургас има потенциал за развитие на спортен риболов, който трябва да бъде насърчаван
и финансиран за изграждане на кейове. Езеро Вая има потенциал за развитие на този вид
спорт, поради естествения лиман от над 20 вида риба, благоприятно местоположение и
предоставя възможност за провеждане на състезания.

Култура
Гр. Бургас е най-важният културен център в Югоизточна България, с дългогодишни културни
традиции в сферата на музиката, поезията, театъра и изобразителното изкуство, наследени
през вековете. Активният сезон в града с най-много събития и инициативи е летният.
Множеството фестивали, провеждани ежегодно привличат хиляди туристи на територията на
града.
В Бургас години наред се развива целенасочено фестивалната култура. Вече международно
известният музикален фестивал Spirit of Burgas събира изключително голям брой посетители и
свежи летни емоции. Много активно продължават да се организират Международният
фолклорен фестивал, Фестивалът на Пясъчните фигури; „София Филм Фест“ на брега, Морската
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фрегата, а по-нови са Фестивалът "Четящия човек" и Парада на хвърчилата. Музеите и
галериите в гр. Бургас участват в изданието „Нощта на музеите” – събитие, спомагащо
популяризирането и представянето на културните ценности. Фестивал за съвременно изкуство
„Включи града“– стартира през 2011 по проект, финансиран от ОПРР и се налага като знаково
за града събитие. „Включи града” е фестивал, в който изкуството и публиката заживяват в една
среда – те се провокират и развиват взаимно. В Бургас през пролетта се провежда и
специализираното изложение за цветя „Флора - Бургас”.
Патрон на Бургас е Св. Николай Чудотворец. Всяка година в седмицата преди и след 6. XII –
Никулден – под патронажа на Община Бургас се организират празници на града, които намират
своето естествено продължение в Коледните празници, също повод за многобройни културни
събития и повод за възраждане на традиции и обичаи. Тези културни събития привличат много
български и чуждестранни туристи и посетители. През 2013 г. Община Бургас подготвя своята
кандидатура за ЕСК 2019 с разнообразна програма от събития, като някои от тях се превръщат в
лице на инициативата и имат огромен потенциал да продължат, като например „Bourgas
Summer Tour”.
По-голямата част от градските събития и фестивали са инициатива на обществени организации
от активни млади хора, което допринася за привличане и по-активно участие на младото
население, както и обогатяване на културата и възможностите им за лятна активност.
Реализират се редица културни дейности с масов характер.
В гр. Бургас е развит широк спектър от дейности в областта на културата: музейна, театрална,
кинодейност, комплексна и читалищна дейност. Има нужда от подобряване условията в
сферата на изобразителните изкуства, киното и библиотечната дейност.
Комплексът от културни дейности, развити на територията на община Бургас се реализира
основно в публичния (държавен и общински) сектор. Преобладаващата част от културните
сгради са концентрирани в обособения център, близо до основните комуникации, имат удобен
пешеходен достъп и са елементи, формиращи т.н активна градска среда (операта, театър
Адриана Будевска, филхармонията, Регионален музей Бургас, летен театър, културен център
Морско казино, Младежки културен център, Дом на нефтохимика, Регионална библиотека,
читалища, училища и детски градини).
Необходимо е създаване на работеща политика по отношение на съществуващите градски
пространства, свързани с културата, както и потенциала за създаване на нови такива в
определени културни сфери.
Общината може да спомогне създаването и развитието на т.н „независими” градски
пространства (частни галерии, ансамбли, театри, танцови трупи и др.).
Театри
Театралната дейност е добре представена на територията на гр. Бургас. В Община Бургас
функционират Драматичен театър „Адриана Будевска”, Летен театър, Държавен куклен театър,
Държавна опера Бургас, Концертна зала „Проф. Иван Вульпе”. Театралните сгради са
концентрирани в централната градска част.


Летния театър, който е разположен в Приморски парк и предоставя 2250 места
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Културен дом на Нефтохимика
Драматичният театър “Адриана Будевска” - носи името на една от най-известните
български театрални актриси. Той има дългогодишна история и е дал на България безценна
галерия от имена на големи режисьори, актьори, сценографи. Активният сезон в Бургас е от
октомври до май, но на практика не прекъсва, защото през летния сезон културният живот
на страната се пренася в курортните градове. Бургаският театър играе на собствена сцена и
на сцената на оперния театър. За гастроли се използват залите на Гарнизонен военен клуб и
Културен дом на нефтохимика.
Държавна опера Бургас – гр. Бургас е един от малкото български градове, които имат свой
оперен театър с балетна трупа. Репертоарът му включва класически и български
произведения и оперетна класика. Залата на бургаската опера, която се ползва и от
филхармонията, има авангарден дизайн и отлична акустика.

Културен център "Морско казино" и открита сцена "Охлюва" са обновени през 2011 г.
Разположени са в Приморския парк. Културният център разполага с 4 зали, творчески ателиета
и Арт-салон, предоставя възможност за развитието на многообразни културни дейности.
Откритата сцена разполага с 300 седящи и много правостоящи места, като обикновено изявите
са с вход свободен.
Действащи са и Гарнизонен военен клуб с капацитет 539 места и конферентна зала със 100
места, както и Културен дом на нефтохимика, които са съсредоточени в Централната градска
част (ЦГЧ) и в тях се провеждат различни културни мероприятия. Културният дом, който е
предоставен от Лукойл Нефтохим, трябва да бъде ремонтиран и реновиран, което ще даде
възможност за развитието на културни мероприятия и обогатяване на културната програма на
града.
Кина
До преди 2010 г. гр. Бургас разполагаше с един кинотеатър (Кино Тракия), които в момента е в
ремонт. В периода 2010 – 2013 г. са изградени киносални в мол „Галерия Бургас” и Странд. Не е
осигурено пространство за излъчване на независими кинопрожекции. Прожекции и филмови
фестивали се провеждат и на Открита естрада Охлюва, прилежаща на Културен център
„Морско казино“, основно реконструирани и обновени през 2010-2011 г., както и в театър
„Адриана Будевска“.
Музеи и експозиции
Музейната мрежа, разположена на територията на Бургас включва:



Регионален исторически музей, който е разположен в четири сгради със следните
експозиции – археологическа, природо – научна, етнографска, археологическа.

В Етнографския комплекс на Регионалния музей в Бургас се осъществява Проект „Лятно
училище по интереси”. Проектът цели съхраняването и подчертаване културната,
образователна и социална значимост на българските традиционни занаяти допринасящи за
съхраняване на националната идентичност и обогатяване на Европейското културно
наследство. Проектът включва демонстрационно изработване, обучение и представяне на
продукти на традиционните български занаяти и извършване на услуги.
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Къща музей „Петя Дубарова” . Музеят е научен и културно-просветен институт за
издирване, изучаване, съхраняване, документиране и популяризиране на
литературното наследство и творческата личност на българската поетеса Петя
Дубарова.

Музейната дейност се осъществява в редица музеи на територията на града. Освен като обекти
с културни функции, те следва да бъдат оценявани и като туристически ресурс.
Липсва обединен културен център за реализиране и представяне на съвременно изкуство. –
Музей на съвременното изкуство. Необходимо е пространство, което да се ползва от
различните сфери на изкуството, да подслонява произведения на архитектурата и дизайна,
живописта, скулптурата, фотографията и печата, илюстрации на книги, филми и ел. медии.
На територията на града има само малки галерийни пространства, като липсва пространство за
развитие на мащабни изложби и проекти в сферата на живописта, скулптурата и архитектурата.
Община Бургас работи в тази насока и има идеи за създаването на такъв в сградата на НХК.
В община Бургас са изградени Художествена галерия с общинско финансиране и около 14
частни художествени галерии, които са съсредоточени в широкия център на гр.Бургас.
Броят на продадените билети от Художествената галерия по години са: 2008г- 165 бр., 2009г.4220 бр., 2010г.- 336 бр., 2011г.- 338 бр. Наблюдава се драстично увеличение на броя на
продадените билети за посещение в галерията в размер на 24.5 пъти през 2009г. спрямо 2008 г.
През 2010 г. се отчита спад от 12.5 пъти. За 2010 и 2011г. броят е относително постоянен.
В Бургас има изградена и функционира графична база, намираща се в морската градина. В нея
се организират международни пленери и се посещават от български и чуждестранни
художници. Графичната база трябва да бъде поддържана и ремонтирана, както и да бъде
оборудвана с литографска техника, за да се развие нейния потенциала.
На територията на града има само малки галерийни пространства, като липсва пространство за
развитие на мащабни изложби и проекти в сферата на живописта, скулптурата и архитектурата.
Община Бургас работи в тази насока и има идеи за създаването на такъв в сградата на НХК.
От 2013 г. Община Бургас започна реализацията на проект за атракция Подземен град, като
целта е убежищата под морската градина да се превърнат в дигитални галерии. Подземният
град ще бъде първият такъв в страната и ще привлече много нови туристи.
От културните институции най-голям е броят на читалищата-в Община Бургас той е 26, от тях 17
броя са в град Бургас. Характерно за читалищата е, че не са съсредоточени единствено в
централната зона, а се наблюдават и в периферните квартали.
На територията на град Бургас функционира 1 регионална библиотека, 4 читални, 2 от които се
намират в Централната градска част и 2 в ж.к.Бр. Миладинови, както и ресурсни центрове,
детски отдел в ж.к.Изгрев. Поддържат се читалищни и университетски библиотеки.
Регионалната библиотека предлага електронно архивиране на старите издания и книги, но
липсва модерна библиотека, която да използва най-новите технологии и да даде възможност
за обмен на информация с различни библиотеки в страната и извън нея.
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Община Бургас е православен център и образец за православното изкуство. В град Бургас са
съсредоточени 1бр Катедрален храм; 8бр. Храмове; Римокатолическа църква; Източнокатолическа църква, Арменска църква, Църкви- параклиси и 2 бр. манастира; Джамия. От тях 6
бр. са съсредоточени в централната част на града.
В община Бургас функционира и Младежки културен център, който поддържа 7 школи по
изкуствата и младежки формации.
Към Община Бургас има работещ Консултативен съвет по култура с представители на всички
културни институции, общности и организации. Неговата роля е да защитава техните интереси
пред общинската администрация, да предлага и реализира в партньорство с Общината идеи за
развитие на културния живот в града.
През 2013 г. градът подготвя своята кандидатура за Европейска столица на културата, което
мобилизира заинтересованите страни в подкрепа на кандидатурата, както и стимулира още побогата и разнообразна културна програма.
През 2014 г. е учреден общински фонд, чрез който се предоставят малки грантовe на проектен
принцип за различни творци въз основа на Правилника за условията, реда и критериите за
предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на
Община Бургас.

Културно-историческо наследство
На територията на община Бургас са налице множество археологически находки от
Античността, Средновековието и Възраждането. Поредица от археологически ценности от
различни епохи са разкрити при археологическите проучвания, финансирани през последните
години.
От края на XIX век Бургас се отличава с един от най-бързо развиващите се в България
икономически и духовен просперитет. Стотици сгради в различни европейски архитектурни
стилове и български традиции притежават статут на недвижими културни ценности. Поголямата част от тях са разположени в централната градска част в близост до пешеходната
зона. Най-старите сгради в Бургас са баните, построени от Сюлейман I (Великолепни (15201566) и манастирът „Света Анастасия“, който се намира на едноименния остров на 6 км.
навътре в морето. Като недвижима културна ценност с категория национално значение, той е
единствения островен и най-добре запазеният морски манастир по българското Черноморие.
Гр. Бургас е град с дългогодишни традиции в сферата на музиката, поезията, театъра и
изобразителното изкуство, наследени през вековете. Множеството фестивали, провеждани
(Приложени ХХХ) ежегодно привличат хиляди туристи на територията на града.
На територията на гр.Бургас има около 260 декларирани недвижими културни ценности
(образци на парковото изкуство и ландшафтна архитектура, археологически обекти,
исторически обекти, архитектурни обекти, ансамбли и комплекси, природни ценности, от
които:



1– образец на парковото изкуство и ландшафтна архитектура;
13 – археологически недвижими културни ценности;
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7 – групови недвижими културни ценности (ансамбли);
6 – исторически културни ценности;
около 226 – единични недвижими културни
строителни,художествени и исторически).

ценности

(архитектурно

–

Историческото ядро на Морската градина е недвижима културна ценност от категория
„Национално значение”. През 1910 година архитекта Георги Духтев е назначен при бургаската
община и слага началото на изграждането на Приморския парк. Той превръща голото
ветровито пространство между града и морето в един от най-красивите паркове в България.
Благодарение на страстта му към екзотичните растения и до днес в градината има стотици
видове растения, от всички континенти, а старата част на Морската градина, или една четвърт
от нея, е обявена за паметник на парковото изкуство.
Община Бургас обхваща изключително разнообразни природни дадености и ценни
археологически богатства. Археологическите обекти в ж.к „Крайморие”, н. ”Форос” и м. ”Пода”
са обявени от категория „Национално значение”. На 15 км. северозападно от Бургас се намират
едни от най-известните в Югоизточна Тракия минерални бани, където още в дълбока древност
е използвано уникалното съчетание на топлите води с лечебната кал на близкото Атанасовско
езеро и солената морска вода. През 2008 г. започват редовни археологически проучвания,
финансирани от Община Бургас. Общата площ на проучените части от древните бани е около
2,800 кв. м., а достигната максимална дълбочина е 6,3м при дъното на античните басейни в
източната к част. Археологическите обекти, свързани с богатите минерални води в общината са
многобройни (представени в Приложение 3) и демонстрират изключителното значение, което
това природно богатство е имало за района още от древността.
Груповите недвижими културни ценности са концентрирани в ядрото на града. По-голямата
част на недвижимите културни ценности, разположение в централната градска част се
поддържат в добро състояние и имат своята социализация. Седем са груповите недвижими
културни ценности, които са разположени около главните пешеходни зони. Макар и само от
категория „Местно значение”, те свидетелстват за бурното развитие на града като културен,
обществен и търговски център особено в епохата на Възраждането и „Новото време”. Поради
новото строителство, някои части са с понижена културно – историческа стойност.
На територията на гр. Бургас са регистрирани около 225 единични архитектурно - строителни
недвижими културни ценности. По – голямата част от тях са от категория „местно значение”.
Преобладаващите функции на сградите са жилищни и жилищно–търговски. (около 186 обекта с
жилищни и жилищно – търговски функции). Седем от единичните недвижими културни
ценности са култови сгради към различни религии (посочени в Приложение 3).
Може да се направи извода, че град Бургас разполага с богато културно наследство, което се
нуждае от сериозна и регулирана поддръжка, за да може да се съхрани и да запази
традиционния облик и дух на града.
Основни проблеми са липсата на финансиране и социализация на недвижимите културни
ценности. Големият процент частни собственици не са способни да влагат финанси в
консервационни и реставрационни дейности.
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Безспорно проблемите с моделите на опазване и управление на културното наследство оказват
своите отражения върху облика на градската среда. Поради силната вълна на ново
строителство в последните години много от недвижими културни ценности са разрушени или
увредени, загубени са много от традиционните и исторически места на града. Части от
груповите недвижими културни ценности са загубили своята културна и историческа стойност
(ансамбъл по ул. ”Славянска”, ансамбъл по ул. ”Лермонтов”, ансамбъл по ул. „Фердинандова”,
ансамбъл по ул. „Нидер”). Новопостроени строежи променят и нарушават автентичните
характеристики и облик на Морската градина (Зоната в областта на пристанището е загубила
своя дух и традиция).
Въпреки започналите дейности по обновяване на централните градски части в гр. Бургас,
процесът на работа се извършва твърде локално и „на парче”. Зоните около самите недвижими
културни ценности остават необлагородени, което нарушава цялостния облик на средата.
Много от недвижимите културни ценности са трудно достъпни и недостижими за хора с
увреждания.
Необходимо е създаването на експертен съвет за закрила на културното наследство като
съвещателен орган към общината.
Много от предходните проблеми се отнасят и за археологическите и историческите недвижими
културни ценности. Отново липсата на финансиране възпрепятства дейностите по проучване,
реставрация и консервация на археологическите обекти. От държавният бюджет за 2012 г.
обаче са отделени значителни средства за дейности, свързани с археологическите обекти.
Части от археологическите културни ценности попадат в частни имоти и това затруднява и
спира възможността за дейности по проучване, консервация и реставрация. Конкретно за
археологическите обекти на територията на община Бургас държавните институции не
разполагат с единен регистър и точни кадастрални граници на археологическите обекти, което
възпира възможността за тяхното облагородяване и социализиране. Не се извършват
инициативи и реални действия за оценяване потенциала на обекти от социалистическия
период като културно наследство от Най-ново време.

Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност
Транспорт
Община Бургас има сложна териториална структура, обусловена от наличието на определящи я
природни дадености. Населените места са пръснати и разделени от водни басейни, горски и
земеделски земи. Сложната дисперсна структура на гр. Бургас е предопределена от наличието
на голям брой заобикалящи го и разсичащи територията на града водни площи и пресичащи го
важни транспортни коридори.
Гр. Бургас е един от основните логистични пунктове на Общоевропейския Ориент /Източно
средиземноморски транспортен коридор–, който свързва германските пристанища Бремен,
Хамбург и Рощок с пристанища на Черно (Бургас), Егейско (Атина) и Адриатическо море (Патра)
през Чешката Република, Словакия, Румъния, България и Гърция. Коридорът обединява
железопътни и пътни връзки, важни пристанища и летища. Част от него е автомагистрала
„Тракия”
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Пътна мрежа
Община Бургас разполага с пространствено добре развита пътна мрежа и с една определено
добра (значително по-висока ) плътност на нейното разпределение. Повечето населени места
на територията на община Бургас имат връзка с общинския център чрез пътища от
републиканската пътна мрежа.
През територията на общината и на гр. Бургас преминават два международни пътя: път Е773 в
посока запад- изток и път Е87 в посока север-юг. Съгласно утвърдения списък на
републиканските пътища те съответстват на път І-6 „ гр. Македония – София – Карнобат Бургас” покриващ международните пътища Е871 и Е773 и път І-9 „гр. Румъния – Варна – Бургас
– Малко Търново – ГКПП М. Търново” покриващ международен път Е87.
Републиканската пътна мрежа от втори клас обслужва както транзитното движение, така и
осъществява връзките между първокласната пътна мрежа и международните европейски
пътища – от една страна и от Бургас към съседните региони на страната – от друга. Общата и
дължина на територията на община Бургас е сравнително малка – 13,00 км. Представена от две
основни артерии:
Републикански път II-79 (Елхово – Средец – Бургас). Транспортното направление има важно
регионално значение. Осигурява връзките на Община Бургас със съседни общини от
Странджанско - Сакарския район. По нея би могла да се осъществи най-късата връзка между
Черно и Бяло море (между пристанищата Бургас и Александруполис). Чрез нея се осъществява
връзката с II-76 (Елхово-Тополовград-Харманли) и с коридор № IV – към Свиленград.
Републикански път II-99 (п.в. Крайморие – Созопол – Царево – Малко Търново), които обслужва
южното Черноморско крайбрежие, осъществява връзката с път ІІІ-9901 „Царево-АхтополРезово“, осъществява връзката на Бургас с общинските центрове: Созопол, Приморско и
Царево и връзката на последните към път I-9 (Е87).
Републиканската пътна мрежа от трети клас разпределя движението във вътрешността на
територията на общината и осигурява връзките на общинската пътна мрежа с републиканската
пътна мрежа от първи и втори клас.
Транспортна мрежа (дължина по класове пътища);
За Област Бургас:





АМ- 51,4 км;
Първи клас- 249 км;
Втори клас- 261 км.
Трети клас- 608,6 км.

За Община Бургас: дължина на пътната мрежа общо- 198,5 км




Първи клас- 45,2 км.
Втори клас- 13 км.
Трети клас – 79,4 км.
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Общинската пътна мрежа се състои от следните бивши четвъртокласни пътища:










IV-53918: Лукойл Нефтохим – /Д.Езерово-Бургас/ от км.0+000 до км.4+100;
ІV-60089: /Айтос-Бургас/ – Банево – Изворище от км.0+000 до км.11+000;
IV-60098: /Айтос-Бургас/ – Българово от км.0+000 до км.6+400;
IV-79057: /Д.Езерово – Бургас/ – Лозово от км.0+000 до км.1+000;
IV-79059: Камено – Братово от км.0+000 до км.1+500;
IV-79066: Бургас – Трърдица от км.0+000 до км.8+400;
IV-90059: / II-99 / – в.з.Росенец – Черноморец от км.0+000 до км.10+000;
IV-90061: /Бургас – в.з.Росенец/ – Крайморие от км.0+000 до км.1+500;
IV-90638: /Каблешково – Бургас/ – м.с.Черно море – Рудник – Брястовец – Драганово от
км.0+000 до км.17+000

Общата дължина на общинската пътна мрежа е 60.9 км. Средствата за поддръжката к са
недостатъчни, поради което над половината от общата дължина на общинската пътна мрежа е
в лошо състояние, около ¼ са в средно състояние и едва 10% са в сравнително добро
състояние. От изградените 39 съоръжения - мостове и водостоци, 37 броя се нуждаят от
ремонт.
Железопътна мрежа
Град Бургас се явява краен пункт на 8-ма републиканска ж.п.линия Пловдив-Филипово Карнобат – Бургас, като чрез ж.п.отсечката до Карнобат се осъществява връзката с 3-та
републиканска ж.п.линия София-Карлово-Карнобат-Синдел-Варна. Двете железопътни линии
обслужват националните и международни потоци. Освен в Европейските магистрални линии,
двете ж.п.линии са категоризирани и в Европейското споразумение за комбинирани превози,
което създава технически и експлоатационни предпоставки за осъществяване на комбинирани
превози на товари по взаимно съгласувана мрежа от международни и вътрешни линии по
ж.п.транспорт с участието на автомобилния, речния и морския транспорт по системата “от
врата до врата”, като се създава възможности за привличане на нови транзитни товаропотоци.
На територията на община Бургас преминава 18.00км. от трасето на ж.п.линия Пловдив –
Бургас и общо 23.00км ж.п.клонове на отсечките Бургас-Поморие и Долно Езерово-Вая. Общата
дължина на ж.п.мрежата, обслужваща територията на общината е 41.00км. Гъстотата и е
7.98км/100кв.км, много по-висока от средната за страната 3.87км/100кв.км. Ж.п.гара Бургас е
един от най-големите транспортни възли в страната.
Заедно с тази национална ж.п. магистрала през територията на община Бургас преминават и
индустриални ж.п клонове на отделни предприятия като :




Пристанище Бургас;
Индустриални зони “Изток” и “ Запад” на град Бургас;
Долно Езерово-Дебелт на фирма “ Промет”

В гара Българово се осъществява връзката на коловозното развитие и индустриалните клонове
на захарен завод “Камено”, каменни кариери “Андезит” и др. Гара Дружба обслужва
коловозното развитие на “Лукойл Нефтохим” и е важна със значителния обем товари които
формира към националната ж.п.мрежа.
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Въздушен транспорт
Международното летище Бургас е разположено в кв.Сарафово, на около 6 км Североизточно
от регулационната граница на гр.Бургас и на 8-9км от централното градско ядро. Отстоянието
на летището от Пристанище Бургас и промишлената зона е около 10-11км. На близо 1.5км
западно от летището се намира гара Сарафово, разположена на ж.п.клона за гара Поморие.
Отстоянието на кв.Сарафово от летище Бургас е около 1км.
Развитието на летище Бургас е пряко свързано с формирането на Южното Черноморско
крайбрежие като център на международен и вътрешен туризъм. Дейността на Летище Бургас
се характеризира със силно изразена сезонност в натоварването, като обслужвания трафик се
групира по значение както следва:






Пътнически чартър, обслужващ морските курорти през летния сезон
Международни редовни полети
Вътрешни редовни полети до София
Товарни чартърни полети
Полети с общо предназначение (General aviation )

Летище Бургас е открито за редовни полети за гражданската авиация през 1947год., през 19621963год. е изградена бетонова писта с дължина 2600м, а през 1977-1979год. пистата за
излитане и кацане е удължена до 3200м, което я превръща в третата по дължина писта на
Балканския полуостров..
Центърът за управление на полетите ръководи движението на въздушния трафик над около
една четвърт от територията на Република България. Летището е разположено върху обща
площ от близо 2 600 декара. Сградите на терминал “Вътрешни линии” и терминал
“Заминаване” са строени през 1974год, а терминал “Пристигане” през 1992 година.
През сезон 2013г. летището, пътникопотокът на летището достигна 2 500 000 пътници. От края
на 2013 г. функционира нов пътнически терминал с капацитет 2 500 пътници в час. Общата
площ, на която се простира терминалът е 21 000 кв. м. и разполага с 31 гишета за регистрация
на пътници,
Воден транспорт
Добрата транспортна обезпеченост на община Бургас се допълва и от наличието на морски
транспорт.
Морският транспорт се обслужва от 4 пристанища за обществен транспорт и 3 със специално
предназначение.
Пристанища за обществен транспорт:





Пристанище Бургас Запад
Пристанище Бургас Изток
Рибно пристанище
Нефто пристанище “Росенец”
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Пристанища със специално предназначение:




Пристанище “Кораборемонтен завод”
Пристанище “Трансстрой”
Пристанище “Бургаски корабостроителници”

През 2013 г. е открит нов международен пътнически терминал на Пристанище Бургас.
Към настоящия момент, въпреки законоустановената възможност за изграждане на частни
пристанища - яхтени, за обществен транспорт или със специално предназначение, такива все
още не съществуват. Изключение е “Рибно“ пристанище гр. Бургас.
През 2013г. Община Бургас започва изграждането на рибарско пристанище в залива на кв.
Сарафово по проект „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Сарафово”,
финансиран със средства на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007 –
2013г. Проектът е на стойност над 12 000 000лв. и включва изграждането на кейова стена и
оградителни съоръжения (молове), обслужващи пътища за транспортен достъп, паркинг за
леки и тежкотоварни автомобили, пункт за контрол на достъпа, пункт за бункеруване на
кораби, площадка за ремонт на кораби, площадка за разтоварване на риба, административна
сграда с прилежащ покрит пазар за първа продажба на риба и други елементи на
благоустрояването.
Предвижда се изграждането на още едно рибарско пристанище в залива „Ченгене скеле”.
Модели на придвижване
Извършените през 2009г. проучвания във връзка с подготовката на проект „Интегриран градски
транспорт на Бургас” показват, че приблизително 83 000 души дневно използват обществения
транспорт в Бургас или 26 000 000 годишно. Съотношението между обществения транспорт и
личните автомобили в Бургас е съответно 31% и 69%, като по определени маршрути се постига
модално разпределение от 50%. В градския център на Бургас ходенето пеш е популярен начин
на придвижване. Процентът на използващите велосипеди за придвижване все още е
пренебрижимо малък поради липсата на подходяща инфраструктура.
Средният брой пътувания с обществен транспорт е 120 на жител. Около 50% от пътуванията на
обществения транспорт се осъществяват с цел „работа”, 30% - с цел «образование» и 20% по
други причини. Само 6% от пътниците се прехвърлят от една линия на друга. 51% от пътниците
ходят пеш по-малко от 5 минути до автобусната спирка.
Обществен транспорт
Град Бургас е един от най-развитите градове в Република България по отношение на услуги,
свързани с обществения транспорт за жителите на града и областта и неговите гости.
Превозът на хора в рамките на града и региона става предимно с лични автомобили, градски и
междуградски автобуси, тролейбуси, микробуси и таксита. Доминираща роля в обществения
превоз на пътници заема автобусния транспорт. Приетата и утвърдена, решение на Общински
съвет – Бургас от 26.09.1996 г. транспортна схема включва 20 автобусни и 2 тролейбусни линии,
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обслужващи градската територия, сателитните квартали и населените места в рамките на
общинската територия.
Съществуващите в момента автобусни линии са съобразени със специфичната планировка на
град Бургас, която създава мощен пътникопоток в посока север-юг:




Крупна зона за обитаване в северната част, състояща
ж.к."П.Р.Славейков", ж.к."Зорница" и промишлена зона "Север";
ЦГЧ, ж.к."Бр.Миладинови", ж.к."Възраждане" и ж.к."Лазур";
ж.к."М.Рудник" и промишлена зона "Юг";

се

от

ж.к."Изгрев",

Един от основните показатели за степента на развитие на маршрутната мрежа е показателя "Плътност на транспортната мрежа". По-високата плътност на транспортната мрежа, определя
по-малко разстояние на пешеходното предвиждане до най-близката автобусна спирка. Като
оптимална стойност на този параметър за градове с население от 100 до 250 хил. души се
посочват стойности от 1,5 до 2 км/км2. За действащата в Бургас транспортна схема стойността
му е 2,35 км/км2, т.е. допустимо е разреждане на съществуващите спирки по автобусните
маршрути.
Друг основен показател за развитие на мрежата е маршрутния коефициент. Величината на този
показател характеризира разклонеността на транспортната схема и показва средно колко
линии преминават по всеки неин участък. Колкото е по-висок този показател , толкова поголяма възможност се предоставя на пътниците за избор на директен транспорт и се намалява
броя на прекачванията. За гр. Бургас стойността му е 3,99, при препоръчителни от 2,95 до 4,88,
т.е. маршрутната схема се характеризира като силно развита.
Анализът на съществуващата транспортна схема показва припокриване и неефективност на
част от линиите на градския транспорт, което има за резултат необоснована конкуренция
между различните превозвачи и видове превозни средства.
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Графика 25: Схема на градски транспорт – гр. Бургас

С реализацията на проект „Интегриран градски транспорт на Бургас”, финансиран по
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013г. започва процес на цялостна
модернизация на системата на обществения транспорт. Със средства на оперативната
програма е обновен цялостно автобусния парк, обслужващ градските транспортни линии.
Изготвени са технически инвестиционни проекти за въвеждане на Бърза автобусна линия,
реконструкция на терминали (терминал „Меден Рудник” и терминал „Автогара Юг”),
реконструкция на автобусно депо и дизел и метан станция, изграждане на цялостна система от
велосипедни алеи. Предстои проектиране и изграждане на четири пешеходни надлеза на
ключови кръстовища в града и въвеждане на интелигентни системи за управление на
обществения транспорт. Основните резултати по проекта са свързани не само с обновяване на
автобусния парк и инфраструктура, но и с оптимизация на съществуващата транспортна мрежа
и подобряване на качеството на предлаганата транспортна услуга. В основата на концепцията
за развитие стои въвеждането на т.нар. Бърза автобусна линия (BRT), намаляване броя на
захранващите линии, съкращаване на времето за пътуване и изчакване, създаване на по-голям
комфорт и безопасност на пътниците. Освен всичко това ще има и система за контрол и
оптимизиране на трафика, електронни билети, табели показващи информация в реално време
по спирките в реално време, приоритет по кръстовищата за превозните средства от градския
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транспорт, видеонаблюдение по спирките и в автобусите. Ще бъде обновено и автобусното
депо.
Графика 26: Маршрут на скоростната автобусна линия

През последните няколко години общината полага целенасочени усилия за развитие на
електрическия транспорт чрез реконструкция и разширение на въздушно – контактната мрежа
и обновяване на подвижния тролейбусен състав. През 2011 г. е извършено разширение на
съществуващата тролейбусна мрежа с нови 5800 м в централната градска част. По
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новоизграденото трасе започва да функционира втората за Бургас тролейбусна линия – Т2,
свързваща западната зона на ж.р. “Меден рудник” с района на Приморски парк, жилищните
комплекси “Лазур” и “Бр. Миладинови”, Бургаския свободен университет и няколко големи
средни училища. Инвестицията е на стойност 1 549 509 лв без ДДС. Общата дължина на
новоизградената тролейбусна линия Т2 е 20.9км.
През 2013г. стартира реализацията на проект „Прилагане на мерки за подобряване качеството
на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен”, финансиран по Оперативна
програма „Околна среда 2007 – 2013г.” и насочен към обновяване на подвижния състав на
тролейбусния транспорт. За нуждите на обществения транспорт в Бургас е предвидено
закупуването на 22 нови тролейбуса.
Въвеждането на нова система за таксуване с билети, които важат за определен период от
време, ще насърчи използването на градския транспорт дори тогава когато маршрутът изисква
смяна на превозното средство. Бързата линия като гръбнак на бъдещата транспортна схема
плюс три помощни линии плюс тролейбусните линии могат да вършат добра работа с
минимално дублиране на маршрутите.
Използването на потенциала на града за развитие на интермодален транспорт се илюстрира от
изградената и въведена в експлоатация общинска система за отдаване на велосипеди под
наем. Системата е изградена с финансовата подкрепа на Глобалния екологичен фонд и е с
капацитет 120 колела и 12 велосипедни стоянки. През 2014г. предстои модернизация на
системата чрез въвеждане на електронна система за таксуване и платформа с потребителски
интерфейс. Местоположението на стоянките е съобразено с общата транспортно –
комуникационна схема на града, като се търси обвързаност с основни трасета на обществения
транспорт.
Политиката на Община Бургас демонстрира ясна тенденция към предлагане на транспортни
услуги в града, които са ориентирани към търсенето. Общината разработва и реализира
различни проекти, базирани на гъвкави транспортни решения, като услугата „Позвъни и се
вози”, предлагана от общинския превозвач „Бургасбус” ЕООД, насочена към хора със
затруднена мобилност и туристически автобус, предлагащ атракционен превоз при заявка.
Към 2013 г. територията на град Бургас се обслужва от редовни и допълнителни автобусни
линии от двама превозвачи: „Бургасбус” ЕООД и Комфорт ООД. Доминираща е ролята на
общинската фирма "Бургасбус" ЕООД, която обслужва близо 95% от линиите. Те обслужват
автобусните и тролейбусни линии с около 300 превозни средства.
Таксиметров превоз на пътници на територията на Община Бургас се извършва от 754
автомобила, при максимален брой за територията на общината е 1400.

Електроенергетика
Основен източник на електроенергия за Община Бургас е националната електроенергийна
система с основен възел подстанция „Бургас” 400/110 kV обслужвана от “НЕК ” ЕАД.
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Електроразпределителната мрежа 110 kV и подстанции 110/20 kV са собственост на НЕК и се
подържат от ЕСО ЕАД – Експлоатация и ремонт на преносната мрежа – МЕР Бургас. На
територията на града има монтирани 446,5 MVA трансформаторни мощности, които
задоволяват потреблението. Електроразпределителните дружества не разполагат с товаров
график за определяне на върховия товар. На база на годишната консумация на ел. енергия
може да се изчисли средночасовата консумация а от там и средната мощност от 80 MW през
зимния сезон. Като се сравни потреблението на гр. Бургас с това на гр. Варна и се използва
динамиката на промените на товарите за върхово натоварване на потреблението на гр. Бургас
се получaват 320 MW.
Таблица 28: Източници на електроснабдяване на гр. Бургас (2009 г.)
Наименование

Капацитет

Състояние

П/С „Бургас-400”

500 MVA

мн. добро

П/С „Славейков”

105 MVA

П/С „Победа”

71,5 MVA

П/С „Индустрия”

80 MVA

П/С „Меден
рудник”

50 MVA

мн. добро

П/С „Лозово”

50 MVA

мн. добро

П/С „Рибари”

90 MVA

мн. добро

Предстои
рехабилитация
Проблеми с
наводняване на
кабелните канали
В момента се
разширява и
рехабилитира

Изграденост
ОРУ-400 kV,
ОРУ-110 kV,
ЗРУ-31,5 kV,
ЗРУ-20 kV
ОРУ-110 kV,
ЗРУ-20 kV

Съществуващи резерви

Необходимост
от разширение

1 необорудвана резерва в
ОРУ-400 kV; 1 оборудвана
и 4 необорудвани резерви
в ОРУ-110 kV

Не

не

Да

ОРУ-110 kV,
ЗРУ-20 kV

1 необорудвана резерва

Не

ОРУ-110 kV,
ЗРУ-20 kV

В момента се разширява и
рехабилитира

В момента се
разширява и
рехабилитира

не

Не

не

Не

1 необорудвана резерва

Да

ОРУ-110 kV,
ЗРУ-20 kV
ОРУ-110 kV,
ЗРУ-20 kV
ОРУ-110 kV,
ЗРУ-20 kV

Първата подстанция на територията на Община Бургас е П/С 110/20 kV „Славейков”. Построена
е през 1955 г. Впоследствие се изграждат П/С 110/20 kV „Победа” (1964 г.), П/С 110/20 kV
„Индустрия” (1976 г.), П/С 400/110 kV „Бургас-400” (1980 г.), П/С 110/20 kV „Меден рудник” и
П/С 110/20 kV „Лозово” (1982 г.) и П/С 110/20 kV „Рибари” (1983 г.).
През 1991 г. е построена „Бургас-център” с идеята да поеме нарастващите товари на
централната градска част. Уредбата 110 kV е закрита, изградена само като СК част и в момента
„Бургас-център” работи като възлова станция на 20 kV. Чрез електропроводите 400 kV
„Зорница” и „Черно море” се осъществява връзката на П/С 400/110 kV „Бургас-400” с ТЕЦ МИ-2
и П/С „Добруджа”.
На база на анализа на електрозахранването на гр. Бургас се вижда, че П/ст “Бургас-център”
работи като възлова станция на 20 kV. Проучванията показват, че ако се създадат условия за
захранване на подстанцията на 110 kV ще се подобри ел. захранването на централната градска
част и ще се допринесе за по равномерно разпределение на товарите както и освобождаване
на мощности в П/ст „Индустриална” и П/ст „Славейков”. За осигуряване на връзка с останалата
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мрежа 110 kV на града е наложително оборудване на изводни полета на страна 110 kV в П/ст
„Славейков” и П/ст „Индустриална” и оборудване на уредба 110 kV в П/ст „Бургас-център”.
Таблица 29: Основни електропроводи и кабелни линии 110 кV в община Бургас (2009 г.)
Наименование
ВЛ 110 kV „Езерово”
ВЛ 110 kV „Вая”
ВЛ 110 kV „Спартак”
ВЛ 110 kV „Електровоз”
ВЛ 110 kV „Сатурн”
ВЛ 110 kV „Буревестник”
ВЛ 110 kV „Чайка”
ВЛ 110 kV „Рубин”
ВЛ 110 kV „Нептун”

Капацитет
0
От П/С „Бургас-400” до ст. № 19:АСО-400 +С0
50
0
от ст. № 19 до П/С „Славейков”: АС-185 +2хС0
50
0
АСО-400 +С-500
0
АСО-400 +OPGW
0
АСО-400 +OPGW
0
АСО-400 +OPGW
0
АСО-400 +OPGW
0
АСО-400 +OPGW
0
АСО-400 +С-500
0
АС-185 + OPGW

Състояние

Собственост

добро

НЕК-ЕАД

добро
мн. добро
мн. добро
мн. добро
мн. добро
мн. добро
добро
добро

НЕК-ЕАД
НЕК-ЕАД
НЕК-ЕАД
НЕК-ЕАД
НЕК-ЕАД
НЕК-ЕАД
НЕК-ЕАД
НЕК-ЕАД

Електроразпределителната мрежа средно и ниско напрежение се подържа от „ЕВН България
Електроразпределение”
АД.
На
територията
на
общината
има
части
от
електроразпределителната мрежа средно и ниско напрежение, собственост и на трети лиза –
промишлени предприятия, селскостопански кооперации, сдружения от вилни зони и др.
Обществената електроразпределителна мрежа се състои от кабелни линии и въздушни
електропорводи средно и ниско напрежение, възлови станции 20 kV и трафопостове 20/0,4 kV.
Дружеството поддържа съоръженията в добро състояние, като през последните години е
обновило значителна част от електроразпределителната мрежа, включително въздушни и
кабелни линии, трафопостове и възлови станции. В резултат от извършените инвестиции са
намалени прекъсванията по мрежата както и технологичния разход. Постепенно обновяването
на енергийната инфраструктура обхваща различни райони на общината, като дружеството
продължава да подменя съществуващите съоръжения, изградени десетилетия назад.
Разработена е концепция за поетапна подмяна на въздушните електропроводи 20 kV в Северна
промишлена зона, като при възможност ще се заменят с подземни кабели.
Кабелната мрежа 20 kV се състои предимно от сухи кабели с надеждна изолация. Около 18% са
маслени кабели и сухи кабели, нуждаещи се от подмяна. Те са съсредоточени основно в ЦГЧ и
комплексите „Възраждане”, „Лазур”, „Братя Миладинови”, както и части от „Славейков” и
„Изгрев”.
Възловите станции 20 kV на територията на гр. Бургас са реконструирани и с подменена
апаратура, а възловата станция в Бургаски минерални бани предстои да бъде изместена и
подменена.
Трафопостовете 20/0,4 kV са разнообразни – стандартни масивни типови трафопостове,
вградени трафопостове, метални комплексни трафопостове и бетонни комплексни
трафопостове (Приложение 5). Някои от съоръженията са изградени преди повече от 25
години. Дружеството, съвместно с общината изпълнява план за подмяна на всички метални
трафопостове и изнасяне на всички вградени трафопостове извън сградите. Останалите
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трафопостове са включени в инвестиционната програма на дружеството за поетапно саниране
и подмяна на оборудването.
Мрежата ниско напрежение е предимно подземна кабелна. Изключение правят крайните
квартали. В голямата си част кабелите са нови, сухи с надеждна изолация. Едва 5-6% от общата
дължина е от по-стар тип с маслена изолация. Въздушната мрежа в крайните квартали и селата
се поддържа в добро техническо състояние.
През последните години се наблюдава тенденция за увеличаване потреблението на ел.енергия
за стопански нужди в област Бургас, свързана със социални, климатични и други фактори развитието на туристическите обекти по Черноморието, по-голям обем ново строителство,
реализирано главно в курортните селища и комплекси.
Таблица 30: Консумация на електроенергия в гр. Бургас (kWh/г.)
Сектор/година
2006
2008
2007
2008
2009
Битови клиенти
298 074 284 319 047 731 333 422 739 365 661 099 388 396 230
Бизнес клиенти НН
188 872 239 206 825 004 210 677 086 222 380 249 221 724 765
Бизнес клиенти СрН
186 038 723 197 755 871 199 763 400 196 327 860 184 645 330
Бизнес общо
374 910 962 404 580 875 410 440 486 418 708 109 406 370 095
Общо частни
672 886 248 723 828 808 743 863 226 784 369 208 794 788 326
Улично осветление
6 421 125
6 382 343
6 520 618
6 767 917
7 144 978
Община Бургас
15 121 389
15 858 124
15 535 941
15 401 938
16 471 477
Общо консумация
694 527 760 745 869 073 765 919 784 806 539 063 818 382 780
Източник: „Стратегията за устойчиво енергийно развитие 2010 – 2020г.” на община Бургас

2010
391 975 809
211 228 008
180 027 736
391 255 744
783 231 662
7 246 014
16 588 898
807 066 465

Графика 27: Тенденция на електропотребление в гр. Бургас 2006-2010
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Община Бургас и улично осветеление

Източник: „Стратегията за устойчиво енергийно развитие 2010 – 2020г.” на община Бургас

Електроразпределителното дружество отговаря на нарастващото потребление с изграждане на
нови кабели или подмяна на съществуващите с по-голяма преносна възможност. По-конкретно
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в кварталите Сарафово и Крайморие, дружеството е предвидило изграждането на нова
подземна кабелна мрежа.
На територията на община Бургас няма селище със статут на населено място, което да не е
електрифицирано. На територията на областта функционира една топлоелектрическа централаТЕЦ „Лукойл”, която е индустриална и с предназначение за захранване на съответното
промишлено предприятие, на което принадлежи. На територията на областта не са изградени
водноелектрически централи, тъй като липсват подходящи условия за това – реките, които
преминават през Бургаска област са къси и с малък дебит.

Газификация
Добре развитата газопреносна мрежа в страната е изградена с цел осигуряване на природен
газ за големите промишлени центрове, както и за транзитен пренос на газ към съседни страни.
В същото време изграждането на газоразпределителни мрежи и газификацията на
домакинствата за най-пълно използване на предимствата на директната употреба на
природния газ все още е на начален етап. В това отношение България изостава значително
спрямо страните от ЕС, съгласно Енергийната стратегия на Република България до 2020 г.
Докато в европейските страни газоразпределителните мрежи обхващат повече от 80 % от
общините, природният газ в България е достъпен на територията на около 35 - 40 общини,
което представлява само 15% от общия брой на общините в страната. Около 3% от
домакинствата са газифицирани, докато средното равнище за страните от ЕС е повече от 55%.
През територията на Югоизточния район преминават транзитните газопроводи, пренасящи
природен газ за Гърция, Македония и Турция. Те преминават паралелно на трасето на южната
дъга на магистралния пръстен за доставка на природен газ за страната. Изградени са
множество отклонения от магистралния газопровод, които снабдяват отдалечените от него
населени места и промишлени зони - Бургас, Дебелт, Сливен, Ямбол, Стара Загора и Нова
Загора.
През територията на област Бургас преминава южният клон на националната газопроводна
система в България и негово разклонение за Бургас и с. Дебелт. Магистралният газопровод е с
диаметър 700 мм и минава през община Сунгурларе, а отклонението е през общините Бургас,
Айтос, Руен, Камено и Средец. През територията на областта преминава и транзитния
газопровод от Русия за Република Турция. Въпреки това, до този момент област Бургас не
използва рационално и пълноценно възможностите за газоснабдяване от преминаващия през
нейна територия газопровод. До момента изграденото отклонение е едно с две
газоразпределителни станции. Газифицират се предимно промишлени обекти.
Състоянието на газоразпределителната мрежа варира в различните квартали и зони на града.
Газопреносна мрежа е напълно изградена и състоянието може да се оцени като добро само за
ж.к. Братя Миладинови, както и в Промишлена зона „Север“ и в района на Пристанище Бургас.
Частично изградена е мрежата в ЦГЧ и ж.к. Възраждане, както и в кв. Акациите. Състоянието в
тези части на града може да се оцени като задоволително, като свързаността на абонатите е
добра. В бизнес плана за газификация е предвидено поетапно доизграждане на мрежата. В
останалите жилищните комплекси и квартали, както и в Промишлена зона Юг газопреносна
мрежа не е изграждана. С изключение на ж.к. Зорница, Славейков и Изгрев, в бизнес плана за
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газификация е предвидено развитието на мрежата на територията на целия град с хоризонт
2018 г.

Топлофикация
Гр. Бургас е единственото населено място в общината, което е снабдено с централна
отоплителна система. Услугата се извършва от “Топлофикация” ЕАД, гр. Бургас. За целта
дружеството разполага с две лицензии. С решение № Л-023-02 от 15.11.2000 и решение № Л023-02 от 15.11.2000 Държавна Комисия за Енергийно Регулиране към Министерски Съвет на
Република България издава лицензии на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - БУРГАС" ЕАД за следните
дейности:
1. Лицензия за производство на топлинна енергия № Л-023-02/15.11.2000 г. за срок от 20
години, която се разширява с Решение № Р-036 от 17.04.2006 г. с условията за изграждане
на Инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия
(ИКПТЕЕ).
2. Лицензия за пренос на топлинна енергия № Л-024-05/15.11.2000 г. за срок от 20 години.
3. Комплексно разрешително (КР) № 33/2007 г.
Топлоизточникът на "Топлофикация - Бургас" ЕАД е разположен на територия от 116 декара, на
около 7 километра от гр. Бургас, на 700 метра от кв."Лозово", а до кв. "Долно Езерово" е 2,5
километра. През цялата 2013 г., съоръженията във водоогрейната част на централата работят
само на основно гориво и са изразходени 7 578 m3 природен газ.
Производството на топлинна енергия за абонатите през летният период се извършва в ИКПТЕЕ.
Отоплителният сезон 2013/2014 год. е започнал на 25.11.2013 год., а производството на
топлинна енергия в този период се реализира при съвместна експлоатация на водогреен котел
ВК50№ 1 и ИКПТЕЕ. Общата мощност на централата е 390 MW – топлинна мощност и 18 MW
производство на електричество.
Водогрейни мощности:
Комин № 1
Водогреен котел ВК 50 № 1
Водогреен котел ВК 50 № 2
Водогреен котел ВК 100 № 3
Водогреен котел ВК 100 № 4

Мощност
58 MW
58 MW
116 MW
116 MW

Комин № 2
Парен котел КГ 12 № 1
7,56 MW
Парен котел КГ 12 № 2
7,56 MW
Парен газо-мазутен котел 8,13 MW
ПКГМ 12 № 3

През 2009 год. в топлоизточника е реализирана смяна на режима на работа на деаератора от
термичен на вакуумен. В резултат от това отпадна необходимостта от постоянно производство
на наситена пара в парните котли за деаериране, а при работа на природен газ в
топлоизточника отпадна необходимостта от работа на самите парни котли. През отчетния
период на 2013 год. парните котли в централа са изведени в технологичен резерв.
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Инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (ИКПТЕЕ):
Съществуваща Инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия
(ИКПТЕЕ) включва шест броя газо–бутални двигатели (ГБД) на фирма “WARTSILA”, с 17,82 MW
обща електрическа и 189,59 MW обща топлинна мощност и спомагателно оборудване към тях.
ИКПТЕЕ е разчетена да осигурява топлинния товар за битово горещо водоснабдяване (БГВ)
през цялата година, като водогрейните котли се въвеждат в експлоатация само при
необходимост. През зимния сезон необходимата топлина енергия за отопление и БГВ се
покрива при съвместна работа на ИКПТЕЕ и водогрейни котли. Поради намаляването на
произведената топлоенергия в съществуваща Горивна инсталация (ГИ) за сметка на
производството на същата в ИКПТЕЕ, реално се намаля количеството изразходван природен газ
в ГИ, което води до намаляване на количеството на отпадъчните газове и емисиите на вредни
вещества, изпускани в атмосферата.
През 2012 год. в ИКПТЕЕ на „Топлофикация – Бургас” ЕАД е реализирана инвестиционна мярка
„Повишаване на електрическата ефективност на инсталация за ко-генерация“ на обща стойност
1 196 000 EUR.
В резултат от изпълнението на дейностите в модернизирано
електропроизводството: подобрен е електрическия к.п.д., намален е разхода на природен газ и
интензитета на процеса на производство на електроенергия. Подобрено е съотношението
между брутното и нетно електропроизводство, т.е. увеличен е дяла на нетното производство
на електроенергия, редуцирани са близо 4000 t емисии на парникови газове CO2 (в момента
протича процес на верифициране на резултатите от модернизацията на производството за
периода 2012 – 2013 г.).
Топлоизточниците се управляват чрез автоматични системи за контрол, които осигуряват
ефективност и сигурност на производството и спазване на екологичните норми. Следващата
графика ясно демонстрира отражението на доброто управление, реализираните инвестиции и
въвеждането на когенерацията върху работата на Топлофикация.
Графика 28: Цени на основната суровина и продукт на Топлофикация (по тримесечия)
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Количествата произведена топло и електроенергия през последните 5 години са представени в
таблицата по-долу. Специфичният разход на условно гориво за производството на 1 MWh
тополоенергия е 134,95 кг.у.г/ MWh, а за електроенергия – 159,48.
Таблица 31: Количества произведена енергия

Година
Произведена
електроенергия
(MWh)
Произведена топлоенергия (MWh)

2009
129 568

2010
128 208

2011
128 959

2012
2013
114 553 126 850

215 176

204 056

217 153

197 812 194 078

Съоръженията за пренасяне на топлоенергията към консуматорите включват (схема на
топлопреносната мрежа е представена в Приложение 6):



първа магистрала с условен диаметър 700 mm;
втора магистрала с условен диаметър 900 mm.

Общата дължина на топлопреносната мрежа е в размер на 123 391 метра, от които 17 701метра
са предварително изолирани и безканално положени. Съоръженията за предаване на топлина
включват 924 бр. абонатни станции, от които:



с пластични топлообменници - 578 бр.
с тръбни топлообменници - 346 бр.

Всички абонатни станции са оборудвани с ултразвукови топломери и регулатори за отопление
и битово – горещо водоснабдяване на фирмата “Данфос” – Дания. С тези съоръжения
“Топлофикация – Бургас” ЕАД топлоснабдява 30 374 жилищни апартамента и 6 978 небитови
обекта. Интересно е да се отбележи, че свързаните абонати към системата на Топлофикация са
се увеличили с около 3% за последното деситетилетие.

Енергийна ефективност
Община Бургас си поставя следните енергийни цели:




Намаляване на емисиите на CO2 в община Бургас 25% до 2020г.
Намаляване на потреблението на енергия в община Бургас 27 % до 2020г.
Дял на ВЕИ в енергийният микс на община Бургас 26% до 2020г.

През последните години Община Бургас инвестира значителни средства във въвеждането на
енергоефективни мерки в обществените си сгради. Въпреки усилената работа в прилагане на
конвенционални мерки за енергийна ефективност на сградите, като саниране, инсталиране на
слънчеви колектори, полагане на топлоизолация, смяна на дограма, смяна на горивна база, т.н.
общинската администрация констатира, че все още не е оползотворен пълният потенциал на
икономии в санираните сгради.
Голяма част от важните обществени центрове, разположени в обособения център са в добро
състояние, санирани и обновени (Опера, Театър, сградата на общината, почти всички училища
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и детски градини, голяма част от спортните комплекси, зали и съоръжения, културен център
Морско казино, БСУ, централна ж.п. гара, Младежки културен център), но сградите на
общината и други администрации имат нужда от реконструкция и подобряване на енергийната
ефективност. Предстои обновяване на сградите на музейните експозиции, Дома на
Нефтохимика.
Съвместно с Регионалната агенция за управление на енергията – Бургас (БРАУЕ), общината
реализира 18 месечен проект„Иновативно и ефективно управление на енергийните потоци в
обществени сгради в община Бургас”, целящ да намали вредните емисии СО2 емитирани от
консумацията на енергия в обществени сгради чрез внедряване на системи за енергиен
мониторинг, което позволява надграждане на конвенционалните мерки за енергийна
ефективност в обществените сгради, съчетано с програма за обучение на ръководителите на
обществените ведомства в областта на енергийния мениджмънт и редица кампании за
повишаване информираността на посетителите на обществените сгради относно
възможностите за пестене на енергия.
Подобряване на енергийната ефективност, общината търси в следните насоки:






Повишаване на енергийната ефективност на публичните сгради, уличното осветление и
обществения транспорт. Специфичен фокус за следващия програмен период, които имат
огромен потенциал както за намаляване на потреблението на електроенергия така и по
отношение на подобряване на някои от критичните елементи на околната среда, като
въздух и шум, следва да бъдат мерките за подобряване на енергийната ефективност в
жилищните сгради, комбинирани с мерки за газификацията им. Ефективно управление на
трафика и стимулиране на алтернативни начини на придвижване, включително чрез
създаване на нова култура на градска мобилност.
Оползотворяване на възобновяемите енергийни източници, включително насърчаване на
инвестиции за изграждане на ВЕИ мощности и увеличаване на дела на използваната
енергия от ВЕИ в публични и жилищни сгради. Специфична задача по отношение
постигането на тази цел е модернизирането на електропреносната мрежа с оглед
осигуряване на мощности за съхранение на електроенергия произведена от ВЕИ.
Изграждане на култура за енергийно ефективно поведение в бита и бизнеса и създаване на
„зелена“ идентичност на общината.

Конкретни мерки са заложени в ОУП на гр. Бургас, в рамките на специфична цел 3.3
“Подобряване на енергийната ефективност и използване на алтернативни източници на
енергия” Отчитайки съвременните тенденции в ЕС, дейностите по тази цел са съсредоточени
както в реализацията на крупни проекти за използване на възобновяеми и алтернативни
източници на енергия, така и в осъществяването на оперативни мерки за повишаване на
енергийната ефективност.
По-нататъшното прилагане на мерките изисква повишаване на капацитета на администрацията
за планиране, изпълнение и мониторинг на мерки за енергийна ефективност, както и
мобилизиране на обществена подкрепа за изпълнението на целите. Необходимо е да се
ангажира по активно икономическите субекти на територията на общината като активни
партньори при постигането на набелязаните цели както по отношение на въвеждана на
енергийно ефективни мерки в производствата така и за създаване на корпоративна култура за
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прилагане на енергийно ефективни и екологосъобразни практики в обичайната дейност. При
изпълнение на мерки за енергийна ефективност следва да се търсят възможности за
привличане на частни инвестиции и публично частни партньорства, с които да се решават
значими проблеми като санирането на жилищните сгради. Само така може да се постигне
синергия между публичните и частните усилия за подобряване на енергийната ефективност.
Основният потенциал за подобряване на енергийната ефективност е в създаването на
механизми за насърчаване на енергийната ефективност в производствените дейности и
обичайната дейност на стопанските субекти.
Освен в гр. Бургас, общината може да търси възможности за създаване на енергийно
независими общности в по-малките населени места, като комбинира мерки за подобряване на
енергийната ефективност и използване на енергия от ВЕИ специфични за селскостопански
райони (например биомаса, метан и т.н.). Освен положителен ефект върху потреблението на
енергия, такива мерки ще подобрят независимостта на тези населени места и могат да имат
положителен ефект върху изменението на климата, т.к. ще се ограничи изпускането на
парникови газове в атмосферата.

Комуникационна инфраструктура
Далекосъобщенията (телекомуникациите) са част от световната техническа инфраструктура.
Тяхното основно предназначение да осигуряват обмен на информация от всякакъв вид, във
всякакви обеми и във всякакви направления, ги прави задължително условие не само за
развитието на икономиката в национален, регионален и световен мащаб, но и за зараждането,
реализирането и засилването на интеграционните процеси между страните. Те са в основата на
промишленото, културното и социалното развитие, на търговското и финансовото
сътрудничество, на съвременната наука и образование.
Широкият достъп до тях допринася съществено за създаването на отворено общество,
мобилност на капитала в световен мащаб, мобилност на човешкия ресурс и все по-широко
участие на частни капитали. Никакви икономически процеси не могат да се развиват без бърз и
качествен обмен на информация.
Поради значителните инвестиции за тяхното развитие, както и с оглед на социалната роля,
която изпълняват, далекосъобщенията дълго време са били разглеждани като държавна
функция, при което държавата чрез своите изпълнителни органи е ръководела непосредствено
изграждането и експлоатирането на националните далекосъобщителни мрежи, съчетавайки в
един орган (Министерство на съобщенията или аналогично ведомство) функциите по
определяне на политиката, разработване на конкретни планове за развитие, инвестиране,
изграждане и експлоатиране, в общия случай без търсене на икономическа целесъобразност и
прилагане на търговски подход.
Степента на изграденост, архитектурата на мрежата, количествените параметри и качествените
показатели на телекомуникационната система са функция от мястото на гр. Бургас в
регионалната,
националната
и
международна
телекомуникационна
структура.
Съществуващото състояние включва периодите на изграждане на телекомуникационната
инфраструктура, принципите на изграждане, топологията на мрежата, нейните количествени
параметри и качествени характеристики. Комуникационната мрежа, като основна
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инфраструктура на интегралните съобщителни услуги е с определящо значение за развитието
на всяка териториална общност.
През 2002 г. стартира проект: „LОТ-5 - Изграждане на кабелна среда за опорна мрежа на
държавната администрация” на територията на цялата страна, във всички областни градове.
Строежът е част от инвестиционния проект „Информационна система на държавната
администрация”, инвестиран от Министерски съвет на Република България за осигуряване на
надеждни връзки за пренасяне на специфична информация между областните центрове на
държавната администрация в Република България. В Приложение 7 са представени възлите за
достъп до опорната мрежа на държавната администрация.
Тенденциите за развитие по отношение на телекомуникационните услуги
Високоскоростен (широколентов) достъп до интернет – Водещата услуга, която всеки
потребител получава е високоскоростен достъп до интернет. Няколко са компонентите, които
характеризират тази услуга и на базата на тези компоненти са оформени голям брой
разновидности, които отделните доставчици предлагат.
IPTV – Това е услугата, която дава възможност на доставчиците да предлагат телевизионни
програми през своята LAN мрежа като използват интернет протокол. Почти всички фирми в
Бургас, предоставящи телекомуникационни услуги предлагат IPTV.
VoIP – Разпространението на услугата е различно за различните райони на страната. Всички
фирми, които работят в Югоизточен район предлагат VoIP услуги във всички области. 22% от
фирмите, които предоставят широколентови услуги на територията на областите в Южен
централен район предлагат и гласови услуги.
Няма предпоставки за особен ръст в ползването на VoIP в близкото бъдеще. Въпреки, че
разговорите в мрежите на алтернативните оператори са безплатни, услугата не е достатъчно
атрактивна, когато клиентите трябва да водят разговори с абонати от други мрежи.
Определено влияние за ниския процент потребители на този вид услуги оказва и възможността
да се използват възможностите за провеждане на безплатни VoIP разговори до всички
дестинации през интернет чрез използването на Windows Messenger, Google Talk и особено
Skype.
Развитие на телекомуникационните мрежи
Тенденцията, която се наблюдава от 2007 г. и продължава и през 2008 г. и 2009 г., е LAN
операторите да увеличават скоростите, които предлагат на абонатите си в рамките на същите
цени. Операторите с лиценз за WiMax развиват своите мрежи в големите градове и гъсто
населените райони. Там са концентрирани най-голям брой потребители, и с едни и същи
капитални вложения могат да се обслужват многократно по-голям брой клиенти, отколкото в
по-слабо населените райони. В същото време обаче в същите райони LAN операторите
предоставят достъп с по-високи скорости и то на по-ниска цена. Това означава, че не може да
се очаква преминаване на клиентска маса от LAN мрежите към WiMax оператори.
Интересът към изграждане на мрежи в по-слабо населените и по-малките места е все още
слаб. Инфраструктурата в приградските райони, курортните комплекси и селищните
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образования може да бъде оценена като недостатъчно развита.Комуникационната
инфраструктура е все още незадоволително развита в промишлените зони.
Структурата на новиизгражащите се мрежи в по-голямата си част дублира трасетата на БТК АД
и ползва същата радиална схема, започваща от централната част на града. Доизграждането на
телекомуникационните мрежи, изисква при полагането на подземна инфраструктура,
собственост на общината да се полагат тръби с оглед улесняване на полагането на нови кабели.
Необходимо е да се наложи моделът по осъвместяване на дейностите за изграждане на нови
тръбни мрежи, тъй като стойността на изкопните работи е няколко пъти по-висока от
стойността на оптичния кабел. Развитието на телекомуникационната инфраструктура не може
да се разглежда самостоятелно и изграждането к трябва да се осъществява съвместно с
изграждането на обща инженерна инфраструктура.
Съгласно анализите, извършени при изготвянето на Интегрирания план за градско
възстановяване и развитие, 33,1% от домакинствата в гр. Бургас имат достъп до интернет. При
тези данни, Бургас се нарежда на 45 място от 50 европейски града, като изпреварва основно
български градове (Стара Загора, Русе, Пловдив и Видин).
Актуалните данни за използване на информационно-комуникационните технологии, изнесени
от НСИ през април 2014 г. сочат, че 44.8% от домакинствата в Бургаска област имат достъп до
интернет. От гражданите на възраст между 16 и 74 г. почти 45% използват всеки ден или поне
веднъж седмично интернет. По този показател област Бургас се нарежда на 18 място в
страната. Данните от проведените до момента изследвания в област Бургас за използване на
ИКТ от лицата показват, че по-активни в мрежата на интернет са потребителите с по-висока
степен на образование. Докато 81% от висшистите използват редовно глобалната мрежа, едва
15% от лицата с основно и по-ниско образование се възползват от интернет.
Тази статистика показва, че Бургас изостава по този показател. По-нататъшното развитие на ИКТ
инфраструктура ще има положителен ефект върху достъпа до комуникационни и
информационни услуги.
Бургас изостава по отношение на компании и услуги в сектора ИКТ. По показателя
предприятия, произвеждащи ИКТ продукти, на 1000 компании, Бургас заема предпоследно
място със стойност 1.6, изпреварвайки Видин (0.9), като на първо място е София с 6.2. По
показателя процент на заетите в производството на ИКТ продукти Бургас е на последно място
заедно с Плевен с 0.1%, като първи са София и Пловдив с 1.1%. По показателя компании, които
предлагат ИКТ услуги, от 1000 компании Бургас е на предпоследно място с (9.7), като
изпреварва Плевен. По показателя процент на заетите в компании, предлагащи ИКТ услуги
Бургас (1%) е на 5-то място и изпреварва Русе, Видин и Стара Загора.
Предприетите до момента дейности за подобряване на достъпа до ИКТ услуги и осигуряването
на ИКТ инфраструктура от страна на общината се основават на приетата Стратегия за
управление на информационните системи в общинската администрация. Община Бургас е
първата българска община, която разработи и прие такава стратегия през 2008 г.
Изградени са и се поддържат седем зони със свободен интернет достъп: сградата на Община
Бургас, площадът пред Община Бургас, Туристическия Информационен Център, Гаров площад,
площад "Тройката", площадът пред Операта, Летния театър и района около него.
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Общината е създала условия за излъчване на важни за обществения живот на град Бургас
събития, както и за подобряване на контрола на гражданите върху дейността на общината:





Осъществяват се он-лайн излъчвания от сградата на Община Бургас на всички обществени
поръчки по ЗОП, с което през 2010 г. Община Бургас стана първата община в България,
която осъществи такова излъчване и показа на практика откритата и прозрачна работа на
администрацията.
Чрез поставената на сградата на Община Бургас уеб камера интернет-потребителите могат
да разглеждат в реално време центъра на града.
През 2008 г. е пусната нова интернет страница на Общината, като само за една година
посещаемостта к нараства с 270 % спрямо посещаемостта на предишната страница.

В момента общината осъществява „Проект за подобрена виртуална достъпност, чрез съвместни
инициативи за улесняване внедряването на широколентови мрежи в Югоизточна Европа
/SIVA/- South East Europe improved virtual accessibility through joint initiatives facilitating the
rollout of broadband networks”, финансиран по Оперативна програма за транснационално
сътрудничество "Югоизточна Европа 2007 - 2013".
Стартирал през 2012 г. с бюджет за Община Бургас 94,704.00 Евро. Една от целите е принос към
уеднаквяване на регионални стратегии за подобряване на виртуална достъпността на селските
и отдалечените райони. Проектът трябва да приключи до края на 2014 г., като по него ще се
постигнат следните резултати:




Оценка и анализ на нуждите, свързани с виртуалната достъпност.
Геопространствени инструменти за анализ като средство за подобряване на планирането
на мрежовото разполагане
Идентифициране на финансови механизми, позволяващи на нови публични и частни
инвестиции и улесняване на публично-частни партньорства, които да инвестират във
виртуална достъпност.

Изпълнението на проекта ще подобри капацитета на общината да планира мрежовото
разпространение на широколентови мрежи.
Потенциала за развитие на тази инфраструктура е в осигуряването на качествен достъп до
интернет в малките населени места в общината. Предвид тяхната относителна физическа
близост до града, комбинирано с предоставяне на минимум спектър от здравни, социални и
образователни услуги в селата, ще създаде условия за икономическо и социално развитие на
тези населени места, включително с обръщане на негативните демографски тенденции за
постоянна миграция от селата към града.
При създаването достъп до интернет, много професии, които могат да бъдат дистанционно
осъществявани (програмисти, хора на изкуството, писатели и други) ще бъдат привлечени от
спокойния живот в тези малки населени места.

ВИК
Обособената територия на действие на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, Бургас е обявена
с Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и
благоустройството. Издадено е на основание §34 от Преходните и заключителни разпоредби
112
Този документ е създаден в рамките на проект: „Създаване на условия за ефективен мониторинг и контрол
при разработване на политики и стратегически документи на Община Бургас“, по приоритетна ос І „Добро
управление“, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане
на политики“ на Оперативна програма „Административен капацитет“, бюджетна линия
BG051PO002/13/1.3-07.

на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн., ДВ, бр.47 / 2009 г.) и във
връзка с чл.198а от Закона за водите.
Съгласно Решението, територия на „ВиК” ЕАД – Бургас обхваща общините Айтос, Бургас,
Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец,
Сунгурларе и Царево и граничи с обособените територии на „Водоснабдяване и канализация –
Варна” ООД - Варна, „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД - Шумен, „ВиК” ООД –
Сливен, „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Ямбол, държавната граница с Република
Турция и Черно море.
Водоизточници
Последиците от антропогенната дейност, високите изисквания към качеството на
повърхностните води и икономическата целесъобразност до голяма степен са ограничили
възможностите за водоснабдяване в Бургаска област. Те се сведени до горните течения на
пресичащата северната част от територията р.Луда Камчия и на реките Ропотамо и Дяволска,
водещи началото си от южните склонове на Странджа.
В област Бургас има изградени 3 язовира и 1 речно водохващане за питейно водоснабдяване
(Приложение 8). Това са язовирите „Камчия”, „Ясна поляна”, „Ново Паничарево” и речното
водохващане на р.Зелениковска.
Най-голям е язовир „Камчия“, който е изграден на р.Луда Камчия, недалеч от с.Камчия,
община Сунгурларе. Той е основния източник на питейно водоснабдяване за община Бургас, но
също така е съоръжение с регионално значение. Язовир „Камчия” осигурява питейно-битовото
водоснабдяване на над 100 населени места, селищни образувания, курортни комплекси и
ваканционни селища. По информация от НСИ за 2011 г. населението в тях е 339 859 души.
Язовирът е публична държавна собственост и се стопанисва от „Водоснабдяване и
канализация” ЕАД – Бургас. ВиК операторът има издадено от МОСВ разрешително за ползване
на водния обекта до 2,7 m3/s при режим 24 часа в денонощието за водоснабдяване на
населени места.
Язовирната стена е каменно-насипна с вертикално глинено ядро. Висока е 77,5 м и има
дължина на короната от 355 м. Общата кубатура на стената е 1,40 млн. м3. Изграденото
водохранилище е предназначено за питейно-битово водоснабдяване и представлява
многогодишен изравнител на оттока със следните технически параметри:
 общ обем – 233,55 млн.m3
 мъртъв обем – 49,9 млн. m3
 полезен обем – 157,55 млн. m3
 санитарен обем – 76,0 млн. m3
В зависимост от работното водно ниво във водохранилището, водите в яз.„Камчия” се улавят
на различни хоризонти от водовземната кула. От дъното на кулата със стоманен водопровод
водата се транспортира до левия бряг на р.Луда Камчия в района на енергогасителя, след което
се отвежда до намиращата се на около 2 км от язовирна стена едноименна двустъпална
пречиствателна станция с капацитет 5,50 м3/с. След пречистването, водите се транспортират в
източна посока по безнапорната деривация и дюкери с обща дължина около 26 км, до главната
разпределителна шахта южно от с.Китка. Преди нея, в землището на с.Камчия, до 750 л/с
питейна вода се насочват помпажно в южна посока за общините Сунгурларе, Карнобат, Айтос,
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Камено, Бургас от Бургаска област и община Котел от област Сливен. От ГРШ край Китка
деривацията се разделя на две и поема:



в северна посока - по дългия 96 км и оразмерен за 2400 л/с участък „Китка – Варна”,
преминаващ през територията на общините Бяла, Дългопол, Долни Чифлик, Провадия,
Аврен, Девня, Белослав и Варна
по оразмерената за 2700 л/с и дълга 95 км южна част, известна още като „Китка – Бургас”,
обслужваща населените места от общините Руен, Несебър, Поморие, Бургас и Созопол

Вторият по големина водоснабдителен язовир в обособената територия е „Ясна поляна”.
Водохранилището е публична държавна собственост и се стопанисва от „Водоснабдяване и
канализация” ЕАД – Бургас. ВиК операторът притежава издадено от МОСВ разрешително
ползване на водния обекта до 1,47 m3/s при режим 24 часа в денонощието за водоснабдяване
на гр.Бургас, курорти и други населени места.
Част от населените места на територията на община Бургас се захранват от подземни
водоизточници: кладенци, дренажи, каптажи и естествени извори. Общият брой на
подземните водоизточници на територията на Област Бургас е 427. От тях се експлоатират 395
броя, които са съответно: 173 бр. каптажи, 109 бр. тръбни кладенци, 31 бр. шахтови кладенци и
82 бр. дренажи7.
Водоизточниците, които не се ползват към момента, са съответно: 1 бр. каптажи, 23 бр. тръбни
кладенци, 7 бр. шахтови кладенци и 1 бр. дренажи.
Таблица 32: Видове водоизточници

Водоизточници в експлоатация в ОТ ВиК ЕАД, Бургас

Водоизточници,
които не се ползват

яз.„Камчия”
Повърхностни

язовири

яз.„Ново Паничарево”
водохващане

Подземни

яз.„Ясна поляна”
р.Зелениковска

Каптажи

173

1

ТК
ШК
Дренажи

109
31
82

23
7
1

395

32

Общо

Източник: Регионален генерален план за развитие на ВиК инфрастурктурата

7

Това е информацията от Мастер плана за цялата област, какви са бройките за общината? Има ли
въобще такива, които се захранват от подобни водоизточници – важно е за да може да напишем, че е
необходимо да им се уредят санитарноохранителните зони и т.н. може би от генералния план на гр.
Бургас ot 2010(но е добре да има и за селата)
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Пречистване и дезинфекция на питейната вода
На територията на област Бургас има изградени и действащи две пречиствателни станции за
питейни води:
ПСПВ „Камчия” е оразмерена за 5500 l/s (475 000 l/d), от които 5100 l/s – необходими за
системата и 400 l/s за собствени нужди. Технологичната система за пречистване е двустъпална:
предокисление с хлор; коагулация с алуминиев сулфат; флокулация и утаяване; филтриране и
обеззаразяване с хлор; периодично прехлориране; добиване на активна силициева киселина
за успокояване на процеса на коагулация и стабилизиране с вар. В технологичната схема и
компановката на станцията са предвидени микросита, изграждането на които ще се извърши
при доказано завишение на биомасата в язовирната вода през време на експлоатацията.
Станцията е изградена на два етапа: първият за 2200 l/s е в експлоатация от 1974 г., а вторият за
3300 l/s – от 1985 г. Предвидените в първото стъпало хоризонтални утаители не са изпълнени,
тъй като до 1985 г. постъпващите от язовира води са с малка мътност.
ПСПВ „Ясна поляна” също се изгражда и въвежда в експлоатация на два етапа. Първият етап за
1300 l/s е завършен и пуснат през 1974 г. С реализацията на ІІ-ри етап, капацитетът на станцията
ще достигне 2500 l/s, от които за собствени нужди ще са необходими 200 l/s. Към настоящия
момент максималната натовареност на съоръжението не надхвърля 900 l/s. Технологичната
система за пречистване е: предокисление с хлор; коагулация с алуминиев сулфат; флокулация и
утаяване; филтриране и обеззаразяване; периодично прехлориране; добиване на активна
силициева киселина и стабилизационна обработка с вар.
Дезинфекцията на питейната вода в обособената територия се извършва от 64 бр. хлораторни
инсталации на малките водоснабдителни групи от местни водоизточници и в още 17
съоръжения по големите водоснабдителни системи – „Камчия” и „Бургас”. По принцип,
хлораторните инсталации се разполагат в изградени за целта помещения към помпените
станции и/или големите резервоари на водоснабдителните системи.
Водоеми / резервоари
По данни от ВиК оператора, общият брой на водоемите, обслужващи само гр.Бургас е 15, без
изключените в Долно Езерово и Крайморие, със сумарен обем от 54 395 м3. Водоснабдяването
в основната градска част (вкл.кварталите: Победа, Акациите и Меден рудник) се обезпечава от
8 бр. резервоари с обем от 47 610 м3. В община Бургас се експлоатират общо 37 бр. напорни и
черпателни резервоари с общ обем 57 857 м3.
Помпени станции
На територията на община Бургас се експлоатират 18 бр. Водопроводни помпени станции с
инсталирана мощност от 1676 kW. Данните са към 2011 год. Потребностите от енергийни
ресурси за производствените процеси в системата се задоволяват от електрическа енергия.
Консумираната топлинна енергия и природен газ е в сградния фонд за поддържане на
микроклимат за административно-битови нужди.
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Главни водопроводи
Дължината на външните водопроводи в община Бургас към 31.12.2011 г. е 203 860 м,
включително дължината на преминаващата през нея водоснабдителна система за съответната
територия.
Водоразпределителни мрежи
През 2011 г. по данни на НСИ 99,8% от населението на община Бургас е свързано с обществено
водоснабдяване. На територията на общината няма нито едно населено място, в което да има
режим на водоснабдяване, т.е. количествената обезпеченост е нормална. По информация от
„Списък с водоснабдителни системи и съоръженията активи на ВиК ЕАД – Бургас, по смисъла на
чл.13, ал.1, т.5-7 и чл.19, ал.1, т.4, букви „а”, „б” и „в” и ал.2 от Закона за водите дължината на
вътрешната водоразпределителна мрежа на територията на община Бургас е 400 035 м. В тях
не попадат данните за включеното към ВС „Камчия” през м.юли 2010 г. бургаско с.Драганово,
както и с.Извор, присъединено към община Бургас с Указ № 121 / 2010 г. на Президента на
Р.България. По информация на ВиК оператора за 2011 г. общата дължина на водопроводната
мрежа в населените места от община Бургас е била 458,24 км.
Наличието на изключително много етернитови водопроводи и поцинковани тръби в
населените места е основен проблем на вътрешно разпределителните мрежи. Почти във всяко
селище от обособената територия изградеността на мрежата от азбестоциментови тръби е
между 30 и 50%. В населените места поцинковани тръби са полагани предимно преди 1989 г.
Най-вече са се използвали при строителството на сградните водопроводни отклонения към
абонатите и по-рядко по улици, като в гр.Бургас изградеността от поцинковани тръби достига
до 3,15 % от дължината на уличната мрежа, а в с.Черно море, община Бургас – 11.67%;
В анализа на състоянието на водоснабдителните системи и разпределителните мрежи,
изготвен за целите на Регионалния генерален план за обособена територия на ВиК ЕАД, гр.
Бургас, се акцентира върху вътрешни водоразпределителни мрежи за населените места с и над
2 000 жители, както и за селищата с нарушено водоснабдяване. На територията на община
Бургас населените места с население над 2 000 жители към м.февруари 2011 год. са 3 бр. –
гр.Бургас с население 200 271 ж, с.Рудник- 3 507 ж и с.Черно море с 2 361 ж. Населени места с
нарушено водоснабдяване няма.
Измерване на водата
На територията на район Бургас има инсталирани 1 бр. ултразвуков разходомер и 23 бр.
механични водомери (Приложение 9) при водоизточниците и на вход на населените места
съгласно справката по-долу. Отчетите от водомерите се следят ежемесечно като направените
анализи за загубите на вода в довеждащите водопроводи и в разпределителните мрежи са
базирани на тях.
В експлоатационен район Бургас, са монтирани 27 605 бр. водомери на СВО за съответния
физически или юридически обект или група обекти. Правилното измерване на количеството
доставена вода, както на вход в системата, така и при потребителя позволява да се анализират
причините за водозагуба и да се предприемат необходимите мерки за намаляването им.
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Управление на водоснабдителната система
Всички населени места в община Бургас са водоснабдени. Централният диспечерски пункт на
внедрената АСУВ във ВиК ЕАД – Бургас е разположен в сградата на дружеството в Бургас. Оттам
се следи и контролира работата на големите водоснабдителни системи в областта. При големи
промени в консумацията, недостиг на вода или аварии, диспечеризацията позволява бързо и
контролирано да се променя схемата на водоподаването чрез включване или изключване на
помпени агрегати и отваряне и затваряне на спирателни кранове. По този начин се намаляват
разходите при авариите от загубена и непродадена вода, при ремонти и др. От друга страна,
24-часовото следене баланса на подадената на входа на системата вода и нейния разход по
отделните клонове позволяват поддържането на оптимално налягане във водопроводната
мрежа, както през деня, така и нощем. Наблюдаваните и контролирани параметри са:
моментни водни количества; нивото във водоемите и тяхната запълваемост; режима на работа
на свързаните с резервоарите помпени агрегати; отварянето и затварянето на спирателните
кранове по някои главни клонове на довеждащите водопроводи; както и за някои от
характеристики на подаваното ел.захранване. Системата подава алармен сигнал при
неоторизирано проникване в обектите, както и при за загубата на GSM, Интернет или радио
връзка с тях. Непрекъснато архивира на твърд диск натрупаните данни за работата на
водоснабдителната система.
Част от помпените станции в малките водоснабдителни групи също са автоматизирани. Те
работят в автономен режим, без намесата на диспечерската станция.
Основни недостатъци (проблеми) на водоснабдителната система
Регионалния генерален план за обособената територия идентифицира следните основни
недостатъци, ограничаващи ефективността на водоснабдяването и качеството на
предоставяната услуга:









Липса на дезинфекция и/или некачествена такава, поради използването на остарели
методи (ръчно извършвана дезинфекция)
Състоянието на водовземните съоръжения е лошо поради корозия по тръбните елементи
(фасонни части и спирателни кранове)
Помпените агрегати (в БПС и ЦПС) са стари и енергоемки – често аварират, липсват
резервни двигатели. Ползват се помпи от 60-те и 70-те години на миналия век
Сградите на БПС, ПС и хлораторните помещения са в лошо състояние, често със затруднен
достъп.
При резервоарите също се създават проблеми при експлоатация и поддръжката –
арматурите в сухите камери са в лошо състояние и корозирали части, поради това е
препоръчано санирането им
Състоянието на СОЗ около водоизточниците и съоръженията – учредени са малък брой
СОЗ, необходимо е да бъдат поддържани.
Голям процент етернитови тръби и стоманени тръби, положени преди повече от 40-50
години, които вече са физически и морално остарели и се нуждаят от подмяна
Голям брой аварии както по довеждащите водопроводи (гравитачни и напорни) до
населените места, така и по вътрешно разпределителната мрежа и СВО в населените места
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Отчетени големи загуби при доставяне на вода до населени места в разпределителните
мрежи - 64%
Много малко са селищата с изцяло подменена водопроводна мрежа. Това най-често са
ваканционните и курортни селища с местно значение, които обикновено са частни.
Обичайна практика при по-сериозна авария на отделни участъци от мрежата е при
възможност, те да се подменят с нови и качествени тръби
Повечето от сградните водопроводни отклонения в селищата от обособената територия са
изградени с поцинковани тръби. Експлоатационният им период е само 20 години, а на
места те са полагани преди 30 и повече години. Този факт, комбиниран с лошото
строителство, използваните некачествени материали и елекрохимичната корозия, са
причината за големия брой аварии, наводняване на приземни помещения и загуба на вода
в населените места
Катодните станции за защита на довеждащите стоманени водопроводи от електрохимична
корозия са морално остарели и не изпълняват предназначението си. Външните стоманени
водопроводи в участъците от трасетата със засолени почви, блата и лагуни близо до
морето, не са надеждно защитени и често аварират
ПСПВ са изградени преди 30 години и се нуждаят от подмяна на енергомеханичното
оборудване, както и от по-големи водоеми (5000 или 10000 м3) за съхраняване на
пречистената питейна вода. Освен че допълнително ще подсигурят водоснабдяването, тези
по-големи обеми ще позволят и по-гъвкавото и ефективно използване на наличните
помпени агрегати, както и тяхната работа на нощна тарифа
Голяма част от спирателни кранове по клоновете на разпределителната мрежа в
населените места са повредени и не могат да се използват по предназначение, което е
предпоставка за недоброто к функциониране и увеличени загуби на питейна вода при
авария

Мерки за подобряване работата на водоснабдителните съоръжения
За решаването на изведените в Генералния план проблеми могат да се предложат следните
мерки:









Изграждане, учредяване и възстановяване на съществуващи СОЗ
Рехабилитация на водовземните съоръжения от повърхностни води – яз.стени и
водовземни кули
Консервация и съхранение на неизползвани към момента подземни водоизточници
Реконструкция и модернизация на БПС и ПС – подмяна на арматурите и ел.оборудването,
инсталиране на помпени агрегати с по-малка енергийна консумация, рехабилитация на
сградния фонд
Високите общи загуби за областта (67%) изискват мероприятия за намаляване на авариите
и загубите – подмяна на водопроводи в участъци със засолени почви, рехабилитация на
дюкери, изграждане на нови резервоари на отклоненията от деривациите и магистралните
водопроводи
Възстановяване на загражденията и обозначенията на СОЗ, и учредяването им от БД
Рехабилитация, реконструкция и модернизация на съществуващите ПСПВ – цялостна
подмяна на енергомеханичното оборудване, разширение на напорните резервоари,
обновяване на съоръжения и сграден фонд
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Рехабилитация на системата за обеззаразяване и пречистване - премахване на ръчната
дезинфекция, въвеждане на автоматично следене за съдържанието на остатъчен хлор във
водата и количеството на нитратите в питейните води, изграждане на допълнителни връзки
за смесване на води от различни водоизточници
Надграждане и разширение обхвата на вече внедрената диспечерска система



Канализационна инфраструктура
Общи характеристики
Канализационната мрежа е предназначена да отвежда отпадъчните води от населените места
(смесено или разделно се отвеждат битови, дъждовни и индустриални води) с последващо
пречистване чрез градски ПСОВ. Към настоящия момент по степен на изграденост
канализационната мрежа в населените места има значително изоставане спрямо развитието на
водоснабдителните системи.
Графика 29: Дял от населението, свързано с обществена канализация (общо 75,5% към 2011 г.)
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Пречиствателни станции за отпадъчни води1

Население, свързано с обществена канализация без пречистване

На територията на община Бургас са разположени следните агломерации с над 2000 еж.
Таблица 33: Агломерации на територията на община Бургас над 2000 е.ж.
Агломерация

№

ЕКАТТЕ

1

07079

Обхват

Име
Бургас

гр. Бургас без кварталите: Банево,
Минерални бани, Ветрен, Сарафово,
Горно Езерово, Крайморие и Меден

ЕЖ, според
Директива
91/271/ ЕО
(бр.)
170 792

ПСОВ

ПСОВ
Бургас
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2

Меден рудник

рудник
кв.Меден рудник, гр.Бургас

3

Банево-ВетренМинерални бани
Сарафово

кв.Банево, кв.Ветрен и кв.Минерални
бани, гр.Бургас
кв.Сарафово, гр.Бургас

4

49 000

10 560
7 700

5
6

Горно Езерово
кв.Горно Езерово, гр.Бургас
2 349
8
Крайморие
кв. Крайморие, гр. Бургас
2 016
63183
с.Рудник
Рудник-Черно
7
5 868
9
море
81164
с.Черно море
10
8 07332
Българово
гр. Българово
2 495
Източник: Доклад на МОСВ от 31.12.2012 г. за прилагане на Директива 91/271/ЕЕС

ПСОВ
Меден
Рудник
ПСОВ
Поморие
-

Таблица 34: Съществуващо положение на канализацията в агломерации с над 2000 ЕЖ в община
Бургас
Населени места

Жители
по НСИ
2011 г.

EЖ

Ползвае
мост на
канализ.
11
мрежа

170792

(%)
86

кв.Меден рудник,
гр.Бургас
кв.Банево, Ветрен,
Мин.бани, Бургас
кв.Сарафово,
гр.Бургас
кв.Горно Езерово,
гр.Бургас

49000

75

10560

82

7700

93

2349

0

кв. Крайморие, гр.
Бургас

2016

0

гр.Бургас

200271

с.Рудник

3507

с.Черно море

2361

5868

гр. Българово
1670
2495
Източници: ВиК Бургас ЕАД, МОСВ

0

Настоящо положение на
канализационната система

Изградена канализационна система и
ПСОВ
Изградена канализационна система и
ПСОВ
В процес на изграждане; Въвеждане в
експлоатация 2015 г.
Частично изградена канализационна
система и ПСОВ
В процес на изграждане; Въвеждане в
експлоатация 2015 г. Очаква се 100%
ползваемост
Частично изградена разделна
канализационна система
Нерегламентирано изградена
12
канализация
Нерегламентирано изградена
канализация
Частично изградена канализация

Тип на
канализац.
система

комбиниран
а
смесена
разделна
смесена
разделна

разделна
няма данни
няма данни
смесена

Системи за събиране и отвеждане и пречистване на отпадъчни води
8

По проект за агломерация Крайморие изчислените ЕЖ са 9 056
9 По проект за агломерация „Рудник – Черно море” изчислените ЕЖ са 8 400
10 По проект за агломерация Българово изчислените ЕЖ са 2 768
11
Данните по този показател са съгласно докладването към ЕК по Директива 91/271/ЕИО
12
Съществуващата канализация в Рудник и Черно море е изграждана по стопански начин, без проекти и екзекутиви
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Отпадъчните води на град Бургас се третират в пречиствателните станции „Бургас" и „Меден
рудник". В процес на строителство са още 2 нови ПСОВ за периферните квартали на гр.Бургас, с
пусков срок през 2015 г. Кварталите на град Бургас и съответната ПСОВ, към която са заустени,
са показани в таблицата по-долу.
Таблица 35: Присъединеност на квартали към ПСОВ

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Квартал

Обслужваща ПСОВ

кв. „5-ти км”
гр.Бургас - обществен
ЖК „Бр. Миладинови”
ЖК „Зорница”
ЖК „Изгрев”
ЖК „Лазур”
ЖК „Меден рудник”
ЖК „Славейков”
кв.„Акации”
кв.„Горно Езерово”
кв.„Долно Езерово”
кв.„Крайморие”
кв.„Лозово”
кв.„Немцов” (Северна промишлена зона)
кв.„Победа”
кв.„Сарафово”
кв.„Банево”
кв.„Минерални бани”
кв.„Ветрен”
кв.„Център”

Няма
ПСОВ Бургас
ПСОВ Бургас
ПСОВ Бургас
ПСОВ Бургас
ПСОВ Бургас
ПСОВ Меден рудник
ПСОВ Бургас
ПСОВ Бургас
ПСОВ Горно Езерово - В процес на изграждане13
ПСОВ Бургас
няма
ПСОВ Бургас
ПСОВ Бургас
ПСОВ Бургас
ПСОВ Поморие
ПСОВ Ветрен - В процес на изграждане14
ПСОВ Ветрен - В процес на изграждане
ПСОВ Ветрен - В процес на изграждане
ПСОВ Бургас

Поради релефа на града отвеждането на канализационните води, изисква система от канално
помпени станции. Тяхното ефективно използване е предпоставка за спестяване на
експлоатационните разходи за системата.
Таблица 36: Канално-помпени станции, общинска собственост

№

Обект

1 КПС 1-5 (Вая)
2 КПС „Рибари”

Описание
Местоположение – гр.Бургас, кв.„Акации”, ул. „Вая”, на кръстовище с
път Е-9-I
Местоположение – гр.Бургас, кв.„Акации”, в непосредствена близост

13

ПСОВ Горно Езерово се изпълнява по DIR-51011116-22-64: „Интегриран проект за управление на питейните и
отпадъчни води в кв.„Горно Езерово”, гр.Бургас, обл.Бургас", с дата на приключване – 03.08.2015 г.
14
ПСОВ Ветрен се изпълнява по DIR-51011116-21-63: "Интегриран проект за подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на кварталите Банево, Ветрен и Минерални бани, гр. Бургас", с дата
на приключване – 15.11.2015 г.
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№

Обект

3 КПС 1
4 КПС 2
5 КПС - 1
6 КПС „Сарафово”
КПС „Долно
7
Езерово”

Описание
до път
Е-9-I., до ел.подстанция „Рибари”
Местоположение – гр.Бургас, кв.„Крайморие” в източната част на
квартала , на североизточната граница с гробищния парк на квартала
Местоположение – гр. Бургас, кв.„Крайморие” в източната част на
квартала, на западната граница до гробищния парк
Местоположение – гр. Бургас, ж.к.„Меден рудник” , Зона „Г” - западна
част, ул.„Тодор Грудов”, на изхода за гр.Средец
Местоположение – гр. Бургас, кв.„Сарафово”, кв. 63, УПИ II, до плажа
Местоположение – гр.Бургас, кв.„Долно Езерово”, кв.55, УПИ XII,
ул.„Кавакли”

Източници: ВиК Бургас ЕАД

Агломерация Бургас
Според Доклада на МОСВ от 31.12.2012 г. за прилагане на Директива 91/271/ЕЕС в агломерация
„Бургас” има 170 792 ЕЖ.
Град Бургас има изградена канализационна система, обслужваща 86% от населението на града,
както и собствена пречиствателна станция за отпадъчни води. Дължината на изградените
колектори е 19 302 м, а дължината на вътрешната канализационна мрежа е 207 618 м.
Канализационната система е комбиниран тип. В основната си част тя е смесена, с изключение
на източната част на града, по протежението на бреговата линия (кварталите Изгрев, Зорница и
Лазур), която се отводнява с разделна канализационна система.
Графика 30: Разпределение на вътрешната канализационна и колекторна мрежа на агломерация
Бургас

Над 80% от вътрешната канализационна мрежа е изградена от бетонови тръби, като
преобладаващите диаметри (над 58%) са от ф 200 до ф 500. Колекторната мрежа е предимно
бетонова: около 35% бетонови тръби; 30% бетон-яйцевиден профил с ф2300 мм, ф 2600 мм и ф
1700 мм; и около 13% - с етернитови тръби до ф546 мм.
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Канализационната мрежа в най-старите части на града: ЦГЧ и к-с „Възраждане”, строена през
периода 1935 - 1960 г., е изпълнена с бетонови тръби ф250 мм. Част от главните колектори в
тях са изградени от зидария. Смесената канализационна система покрива градския център,
кварталите „Славейков” и „Победа” и Северната индустриалната зона. Дъждовните води се
отстраняват от системата чрез дъждопреливници. Релефът на град Бургас налага изпомпването
на отпадъчните води до ПСОВ посредством няколко канални помпени станции. Кварталите
„Изгрев”, „Зорница” и „Лазур” се отводняват с разделна канализационна система. Дъждовните
канализационни колектори се оттичат директно в морето. Комуналната вода се изпомпва от
КПС-2 в главния колектор към ГПСОВ. Канализационната система на кварталите „Акациите" и
„Победа" е смесена. Събраните битови, промишлени и дъждовни водни количества се събират
в КПС „Вая". Канализационната мрежа в кварталите е общинска собственост и не се обслужва
от ВиК ЕАД - Бургас. КПС “Вая“ също е собственост на Община Бургас и не се обслужва от ВиК
дружеството.
Квартал „Долно Езерово” има новоизградена битова канализация. През 2010 г. Община Бургас
е изградила и въвела в експлоатация канализационна мрежа за битови отпадъчни води с обща
дължина 10 км, КПС „Долно Езерово“ и канализационен тласкател с дължина 3155 м до
колектор към ПСОВ Бургас. Изградената канализационна мрежа, КПС и тласкателя не се
обслужват от ВиК ЕАД - Бургас.
Агломерация Меден рудник
Според Доклада на МОСВ от 31.12.2012 г. за прилагане на Директива 91/271/ЕЕС в агломерация
„Меден рудник” има 49 000 ЕЖ.
Квартал „Меден рудник” се намира на югоизток от централната част на град Бургас. Кварталът
има изградена канализационна система - смесен тип и собствена пречиствателна станция за
отпадъчни води.
Цялата канализационна система се състои от приблизително 44 км тръби и 860 шахти, като
дължината на мрежата без главните колектори е 17,7 км. Изградени са 10 дъждопреливника,
през които разредените отпадъчни водни количества постъпват в отливни канали и заустват в
приемниците. Главен колектор IV събира гравитачно отпадъчните води от 52 % от площта на
квартала и ги довежда ПСОВ “Меден рудник“. В главен колектор IV са заустени и тласкателите
от съществуващите КПС 1 и 2, обслужващи канализационната мрежа в югозападната част на
квартала.
Северната част на квартала се отводнява от главен колектор I. Отпадъчни водни количества от
тази част се вливат по отливния канал на дъждопреливник 1 в сухо дере, заустващо в
„Мандренско езеро“. За източната част на кв.„Меден Рудник“, главен събирател е
канализационен колектор 24. Отпадъчни водни количества се вливат по отливния канал на
дъждопреливник 3 в сухо дере, също заустващо в „Мандренско езеро“.
По-голяма част от отпадъчните води (около 74 %) се събират и пречистват в реконструирана
през 2009 г. ПСОВ “Меден рудник“, а останалите – директно се заустват в „Мандренско езеро“.
ПСОВ “Меден рудник“ е общинска собственост и се експлоатира от „ВиК“ ЕАД - Бургас по
договор с Община Бургас.
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Релефът на квартал „Меден рудник” налага препомпването на отпадъчните води до ПСОВ да се
осъществява посредством две канални помпени станции:



КПС - 1 “Меден рудник“ събира и отвежда отпадъчните водни количества от югозападната
част на квартала. Отводняваната площ е 27,11 ха
КПС - 2 “Меден рудник“ обслужва централната част на квартала и отводнява 19,75 ха

Втората фаза за подобряване на ВиК инфраструктурата в агломерацията предвижда
разширение на едноименната ПСОВ до 56 850 ЕЖ, рехабилитация на 2 км канализационни
клонове в зони „А”, „Б” и „Г” на комплекс „Меден рудник” и изграждането на 8 км смесена
канализационна мрежа, заедно с прилежащите сградни отклонения в зона „Д”.
Кв. „Крайморие”
Според Доклада на МОСВ от 31.12.2012 г. за прилагане на Директива 91/271/ЕЕС в агломерация
Крайморие има 2016 ЕЖ.Кв. „Крайморие" е най-южния квартал на град Бургас.
Канализационната мрежа е строена в продължение на много години. Канализационната
система (1 065 m) е разделна, като битовите отпадъчни води се събират в колектор (с дължина
1100 m) по улица „Христо Арнаудов". и се отвеждат до КПС „Крайморие", разположена в
южната част на квартала пред входа на къмпинг „Крайморие". Оттам те се тласкат в септична
яма, която е свързана гравитачно с помпена станция, препомваща ги в Черно море.
Дъждовните води се събират в дъждовен канал и също се заустват в морето, в района на
плажа.
КПС „Крайморие" е изпълнена като спускащо се съоръжение, с диаметър ф4000. В нея са
инсталирани 2 броя потопяеми помпи - мокро изпълнение, а дължината на тласкателя е L= 200
м.
Към настоящия момент отпадъчните води на квартала не се пречистват. Частично изградената
канализационна мрежа на квартал „Крайморие” функционира без да отговаря на екологичните
изисквания. Заустването в Черно море представлява риск, както за състоянието на
крайбрежните морски води, така и за живеещите и летуващите в квартала. Черно море
представлява изключително уязвима еко-система и концентрираното заустването на
непречистени отпадъчни води допълнително я застрашава.
Необходимо изграждане на цялостна система за отвеждане и пречистване на отпадъчните
води – обхващаща всички нерегламентирани зауствания и осигуряваща екологосъобразно
третиране на отпадъчните води.
Община Бургас е разработила проект за доизграждане канализацията на кв.„Крайморие”. Той
предвижда край отклонението за квартала от пътя „Бургас – Созопол” да се изгради нова КПС.
С нейна помощ отпадъчните води от Крайморие ще се препомпват до РШ от канализацията на
кв.„Победа”, гр.Бургас. Трасето на тласкателя е дълго 5164 и е развито покрай пътя „Бургас –
Созопол”. За обезпечаване работата на канализацията от кв.„Крайморие” ще се наложи КПС
„Вая” в кв.„Акациите” и част от тласкателя до главен колектор към ПСОВ „Бургас” също да
бъдат реконструирани.
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Необходими мерки:




Доизграждане и рехабилитация на канализационната мрежа на квартала с цел обхващане
на всички нерегламентирани зауствания
Изграждане на КПС и тласкател до ПСОВ „Бургас” за обхващане на събраните от
канализационната мрежа отпадъчни води

Квартали „Банево”, „Ветрен” и „Минерални бани”, гр.Бургас
Според Доклада на МОСВ от 31.10.2011 г. за прилагане на Директива 91/271/ЕЕС в агломерация
„Банево, Ветрен и Минерални бани“ (Бургас) включва и вилните зони: „Боровете”, „До
стопански двор”, „Острица 1” и „Острица 2”, землище гр.Бургас и е с големина 10 560 ЕЖ.
Канализацията в квартал Банево е изградена нерегламентирано. Отпадъчните води от имотите,
разположени в близост до дерета, се заустват в тях посредством плитко положени
канализационни клонове, изградени от собствениците. По този начин фекалните води достигат
до околовръстния канал на Бургаски солници и оттам, посредством помпи, се прехвърлят в
Черно море. Останалата част от населението на кв.Банево зауства отпадъчните си води в често
преливащи изгребни ями.
В жилищните квартали на вилна зона „Минерални бани“ има частична битова канализационна
мрежа, изградена от собствениците на прилежащите имоти. Колекторите са плитко положени и
затлачени. По-голямата част от населението използва изгребни ями.
За отпадъчните води от профилакториума на Лукойл има изградена смесена канализация,
която преминава под водостока на пътя „Ветрен - Банево”. Тази канализация преминава през
частни парцели и зауства в закритата към края на 2011 г. ПСОВ, собственост на „Лукойл
Нефтохим Бургас” АД. Към момента това пречиствателно съоръжение не работи и водите се
заустват непречистени в близкото дере.
Ветрен има частично изградена канализация, която поема битово-фекални води на част от
имотите и ги отвежда до крайпътната канавка на пътя „Бургас-Айтос-София” в южната част на
квартала. Изградените клонове не отговарят на изискванията на действащата нормативна
уредба за минимални диаметри и покритие на тръбите. Голяма част от домакинствата заустват
отпадъчните си води в изгребни ями, които в следствие на атмосферни води често преливат.
Естественият отток на отведените от канализацията и заустени в крайпътните канавки води е
нарушен при изграждането на участък от автомагистрала „Тракия”, като по този начин са
създадени условия за замърсяване на земеделски земи.
Плитко положените канали и големия брой изгребни ями са предпоставка за реално
замърсяване на почвата и особено опасни при аварии във водопроводната мрежа. При такива
условия в питейната вода може да попаднат замърсители от канализацията, която е положена
по-плитко от водопровода, а това е предпоставка за разпространяване на зарази и болести
сред населението. Не по-малка е опасността от замърсяване на околната среда и на
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земеделски земи при транспортиране на непречистени битово-фекални води в открити
течения (дерета, канали, канавки и др.).
В момента се изпълнява проект № DIR-51011116-21-63: „Интегриран проект за подобряване и
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на кварталите Банево, Ветрен и
Минерални бани, гр.Бургас” с дата на приключване – 15.11.2015 г. С него ще се реализира
изграждането на:





11 182 м битова и 2 694 м дъждовна канализация, КПС с 693 м тласкател и 644 бр. СКО в
кв.Ветрен
24 962 м битова и 5 270 м дъждовна канализация, и 1 268 бр. СКО в кв.Банево
8 732 м битова и 938 м дъждовна канализация, КПС с 851 м тласкател и 342 бр. СКО в
кв.Минерални бани
ПСОВ „Ветрен” за 10 560 ЕЖ и с капацитет 1 559 m3/ден

Квартал „Сарафово”, гр.Бургас
Съгласно Доклада на МОСВ от 31.12.2012 г. за прилагане на Директива 91/271/ЕЕС в
агломерация „Сарафово“ (Бургас) има 7 700 ЕЖ. Изградената канализационна система в
квартал „Сарафово” е от смесен тип. Степента на изграденост на мрежата е над 90%. Общата
дължина на мрежата в квартала е около 14 км. Диаметрите на тръбите варират от 300 мм до
1200 мм. Отпадъчните води от квартала се транспортират до ПСОВ „Поморие” посредством
напорен тръбопровод с дължина 5 600 м. КПС „Сарафово“ и тласкателят до ПСОВ „Поморие” са
собственост на Община Бургас и не се обслужват от „ВиК“ ЕАД - Бургас.
В момента се изпълнява проект № DIR-51011119-13-31: „Интегриран проект за рехабилитация и
разширение на ВиК мрежите в кв.„Сарафово”, гр.Бургас”. Подготвителните дейности се
финансират от „Оперативна програма 2007-2013 г.” С него се предвижда изграждането на нова
6 000 м битово-фекална и 4 140 м дъждовна канализация и СКО в 13-те жилищни квартала на
територията на местностите „Менафхенде” и „Манастирското”, образувани по плана за улична
регулация. В рамките на проекта ще бъде обследван капацитетът на съществуващата помпена
станция с възможността за нейното разширение или включване на втора помпена станция на
територията на квартала. При доказана необходимост в прединвестиционните проучвания, ще
бъде проектирана и изградена нова пречиствателна станция в кв.„Сарафово” с проектен
капацитет 11 600 ЕЖ и дълбокоморско заустване.
Квартал „Горно Езерово”, гр.Бургас
Според Доклада на МОСВ от 31.12.2012 г. за прилагане на Директива 91/271/ЕЕС в агломерация
„Горно Езерово“ (Бургас) има 2 349 ЕЖ. Квартал Горно Езерово няма изградена канализационна
система за отвеждане на отпадъчни води. Битовите отпадъчни водни количества от поголямата част от домакинствата се събират в изгребни или септични ями, от които замърсената
вода се просмуква в почвата и се смесва с подземни води, като по този начин ги замърсява.
Къщите разположени в близост до дерето, се заустват директно в него, като местата на
заустване са се затлачили и са се превърнали в локални сметища. Дерето е силно замърсено,
като при по-високи температури се усеща силна неприятна миризма. Същото се влива в
Бургаско езеро (Вая), като създава предпоставки и за неговото замърсяване.
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В момента се изпълнява проект № DIR-51011116-22-64: „Интегриран проект за управление на
питейните и отпадъчни води в кв.„Горно Езерово”, гр.Бургас, обл.Бургас”, с дата на
приключване – 03.02.2015 г. Той предвижда основно цялостното изграждане на 9 367 м битова
и 5 906 м дъждовна канализационна мрежа и локална ПСОВ за 3 166 ЕЖ.
Агломерация Рудник-Черно море
Според Доклада на МОСВ от 31.12.2012 г. за прилагане на Директива 91/271/ЕЕС агломерация
„Рудник-Черно море“ има 5 868 ЕЖ.
Във връзка с подготовката на документи за кандидатстване за финансиране от ПУДООС,
общината е извършила анализи и проучвания, съгласно които агломерацията е с изчислена
големина 8 400 ЕЖ. Изчисленията се основават на изготвен общ план за регулация и
застрояване на двете населени места, както и информация за туристите.
В село Рудник и минно селище Черно море има улици с частично изградена канализация, с
диаметри между 200 мм и 400 мм. Тръбите са положени плитко, заустват в дерета и не
отговарят на изискванията на нормативната база и на нуждите на населението.
Нерегламентирано изградената канализация няма необходимите по закон документи и поради
това ВиК дружеството не я стопанисва. Необходимо е изграждането на нова канализационна
мрежа с довеждащ колектор и ПСОВ.
С реализирането на първи етап на финансирания по ПУДООС проект: „Частична реконструкция
на водопроводната мрежа и сградни водопроводни отклонения, изграждане на гравитачна
битова канализационна мрежа със сградни канализационни отклонения в с.Рудник и м.с.Черно
море” ще се изгради 14 786 м битова канализация с 886 бр. СВО и 10 646 м водопровод с 302
бр.СВО в западната част на двете селища.
През периода 2014 – 2020 г. се предвижда изграждането на още 22 652 м канализационна и
24136 м водопроводна мрежа, 2 бр. КПС и ПСОВ Рудник за 8400 ЕЖ.
Агломерация гр.Българово
Съгласно Доклада на МОСВ от 31.12.2012 г. за прилагане на Директива 91/271/ЕЕС,
агломерацията има 2495 ЕЖ
Гр.Българово има частична канализационна мрежа. По първоначалния проект от 1989 г. е
приета смесена канализационна система с два главни колектора. Проектът е преработен през
1999 г. и е изграден един главен колектор и отделни включвания. Допълнително Община
Бургас със собствени средства е направила няколко битови канализационни клона.
Изградената канализационна мрежа е с обща дължина 1663 м от бетонови тръби с диаметри от
ф 57 до ф 800 и коритообразни профили 80/150 и 800/1200 мм. Двата колектора заустват в
съществуваща септична яма и преливат в р. Ай дере. Към канализационната мрежа има два
дъждопреливника. През 2011 г. Община Бургас със собствени средства изгражда
канализационни клонове с обща дължина 3049 м достигащи до мястото на предвидената
площадка за бъдеща ПСОВ. В клоновете липсват включвания от битови консуматори.
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В останалата част от града всички домакинства са на изгребни ями, често преливащи,
създаващи предпоставка за реално замърсяване на почвата и жилищната среда, санитарно
хигиенни условия, особено опасни при аварии на водопровода..
За града има подготвен проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за отвеждане и
пречистване битовите отпадъчни води на гр.Българово, община Бургас” е за доизграждане на
канализационната мрежа и строителството на ПСОВ за 2 768 ЕЖ, които не е одобрен за
финансиране по ОПОС 2007-2013 г. Съществуващата канализационна мрежа е частично
изградена и не функционира нормално. Създава проблеми, замърсява околната среда и е
предпоставка за здравни проблеми. Не е спазено екологичното законодателство (българско и
европейско) и поетите ангажименти от страната за изграждане на ПСОВ.
Необходими мерки:





Доизграждане на канализационната мрежа на града където е необходимо. С оглед
оптимизация на проекта, както и минимизиране на инвестиционните и експлоатационни
разходи, следва да се обследва възможността за въвеждане на индивидуални решения за
пречистване. По този начин ще се избегне необходимостта от изграждане на дълга
канализационна мрежа, която обслужва малък брой жители.
Изграждане на ПСОВ, които да обхваща поне отпадъчните води от изградената вече
канализационна мрежа – за опазване на реките в района и подземните водни ресурси от
замърсяване, като се спазват изискванията на българското и европейско законодателство.
Решаване въпроса с утайките отделени от работата на ПСОВ – предвид капацитета на
станцията, следва да се обмисли минимално третиране на утайката, което да позволи
транспортирането и до някоя от големите ПСОВ на територията на община Бургас където тя
да бъде допълнително обработена в рамките на съществуващия капацитет на каловото
стопанство.

С.Маринка
Не попада в списъка на агломерациите, съгласно Доклада на МОСВ от 31.10.2011 г. за
прилагане на Директива 91/271/ЕЕС. Съгласно данните от преброяването през 2011 жителите
на с. Маринка, са 1177.
Село Маринка има частично изградена разделна канализация, която е планирана и се
изпълнява на етапи. До този момент са реализирани 2 от тях. Изпълнението на последния 3-ти
етап, с който ще се завърши изграждането на канализацията и ПСОВ започна през м.февруари
2014 г. Има избран изпълнител и е осигурено финансиране от общината.
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Съответствие на пречиствателните станции на територията на община Бургас с изискванията
на законодателството

N

Име

Обхват

Град Бургас, без
кварталите: Минерални
бани, Банево, Ветрен,
1 ПСОВ Бургас
Сарафово, Горно Езерово,
Меден рудник и
Крайморие

Чувствителна
зона

Таблица 37: Основни ПСОВ, обслужващи населени места на територията на община Бургас

Зауства в

397 745

да

Биологично,
третично

Да

Бургаско
езеро

ВиК ЕАД Бургас

Стъпала на
Капацитет Съответствие
пречистван
с 91/271/ЕЕС
ЕЖ
е

Стопанисва
се от

2

ПСОВ Меден
рудник

кв.„Меден рудник”
(гр.Бургас)

48 900

да

Биологично,
третично

Да

Ез.„Мандра”,
II категория
воден обект

ВиК ЕАД Бургас

3

ПСОВ
Поморие

Поморие и
кв.„Сарафово”, Бургас

46 000

не

Биологично

да

Черно море

ВиК ЕАД
Бургас

Квартали: „Банево”,
4 ПСОВ Ветрен „Ветрен” и „Минерални
бани”, гр.Бургас
5

ПСОВ Горно
Езерово

В строителство

Кв.„Горно Езерово”,
гр.Бургас

В строителство

Агломерация, за която няма изградена станция е с. Рудник и с. Черно море.
1. ПСОВ „БУРГАС”
ПСОВ „Бургас” се експлоатира от ВиК ЕАД - Бургас с капацитет на пречиствателните съоръжения
Q ср.ден – 1388 л/с и е с конвенционална схема за механично и биологично пречистване на
отпадъчните води от гр.Бургас, без кв.„Меден рудник”. Пречистените води се заустват в
Бургаско езеро (Вая) – втора категория воден обект. По програма ИСПА е реализиран проект
„Интегриран воден проект за гр.Бургас“, в рамките на който е изпълнен подобект Обновяване
на ПСОВ – изграждане на инсталация за пълно биологично пречистване на отпадъчните води ,
свързан с въвеждане на съоръженията за отстраняване на биогенните елементи – азот и
фосфор. През 2011 г. е констатирано еднократно превишение на индивидуалните емисионни
норми (ИЕО) по показател „общ фосфор”, след възникнала авария в помпите за дозиране на
реагент „железен трихлорид”.
Заключенията на анализа на инфраструктурата в Регионалния генерален план за ВиК
инфраструктурата, са че ПСОВ „Бургас” е оборудвана със съвременна технология на
пречистване, като освен механично и биологично, разполага и с третично стъпало.
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Отстраняването на биогенни елементи: азот и фосфор се реализира успешно. Спазени са
всички изисквания на Директива 91/271/ЕЕС и работата на станцията спомага за предпазване
от екологични рискове или други, касаещи човешкото здраве.В регионалния генерален план е
предвидено реконструкцията, рехабилитацията и модернизацията на ПСОВ „Бургас” да се
реализира в дългосрочен план.
2. ПСОВ „МЕДЕН РУДНИК”
ПСОВ “Меден рудник“ е общинска собственост и се експлоатира от „ВиК“ ЕАД - Бургас по
договор с Община Бургас. ПСОВ „Меден рудник” е разположена в изходната зона на кв.„Меден
рудник” вляво по пътя за с.Твърдица. В експлоатация е от 1977 г., с разширение от 1986 година
и повторно разширение и модернизация през 2008 - 2009 г. Реконструираната ПСОВ е
въведена в експлоатация през м. декември 2009 г. През 2011 г. не е установено превишение на
ИЕО, определени в разрешителното за заустване.
Приемник на пречистените отпадъчни води е канал, свързващ езерото Мандра и Черно море.
Съгласно Заповед № 272 / 2001 г.на МОСВ този участък е ІІ категория, а със Заповед № 970 /
2003 г.на МОСВ е обявен за „чувствителна зона“.
Фигура 2: ПСОВ Меден Рудник – общ изглед

Технологичната схема включва съоръжения за механично и биологично пречистване на водите
и съоръжения за третиране на утайката. ПСОВ „Меден рудник” е проектирана за 48 900 ЕЖ, при
планирано двуетапно разширение за Q ср.д. - 4 892 m3/d. Технологичната схема включва
механично, биологично пречистване в два биобасейна със симултанна нитрификация, химично
отстраняване на фосфора и аеробна стабилизация в обема на биобасейните, уплътняване и
механично обезводняване на утайките. Според Разрешително No. 23240005 от 18. 08. 2010 г.
за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти,
издадено от Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район, средно
дневния дебит, разрешен за заустване, е 6822 м3/д. Пречиствателния ефект, който е заложен в
разрешителното за заустване и по-който е проектирана станцията, изисква отстраняването на
биогенни елементи азот и фосфор.
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Заключенията на анализа на инфраструктурата в Регионалния генерален план за ВиК
инфраструктурата, са че ПСОВ „Меден рудник” е оборудвана със съвременна технология на
пречистване, като освен механично и биологично разполага и с съоръжения за отстраняването
на биогенните елементи: азот и фосфор. Станцията съответства на изискванията на
европейското и българското законодателство.
В рамките на проект № DIR-51011119-14-32: „Пречиствателна станция за отпадъчни води кв.„Меден рудник”, гр.Бургас - 2 етап: разширение”, по ОПОС 2007-2013 г. са подготвени
работни проекти и тръжна документация за разширение на биологичното стъпало на
станцията. Необходимо е то да се реализира, за да се гарантира нормалното функциониране на
станцията.
3. ПСОВ „ПОМОРИЕ”
Град Поморие има изградена пречиствателна станция за отпадъчни води, която пречиства
битовите води от едноименния град и от бургаския квартал „Сарафово”.
ПСОВ „Поморие” има конвенционална схема с биологично пречистване на отпадъчната вода,
включваща: механично пречистване - входни решетки, песъкозадържатели, първични
хоризонтални утаители; биологично пречистване – биобасейни с повърхностна аерация,
вторични радиални утаители за отделяне на биомасата от пречистената вода и последващата к
рециркулация към вход биобасейни. Третирането на утайките се извършва в открити
изгниватели и изсушителни полета. Заустване се осъществява с бетонови тръби ф1000 и
дължина 700 м до брега, а дълбоководното заустване в Черно море е от PVC тръба ф630, с
дължина 100 м.
ПСОВ „Поморие”, е с изчерпан капацитет е не работи ефективно. Към настоящия момент по
Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013” се осъществява проект DIR-51011116-60-144:
„Реконструкция и разширение на пречиствателна станция за отпадъчни води град Поморие”.
След завършването му модернизираната ПСОВ ще има капацитет 112 000 ЕЖ и ще отстранява
азот и фосфор.
4. ПСОВ „ВЕТРЕН”
ПСОВ „Ветрен” се изпълнява в рамките на проект № DIR-51011116-21-63: „Интегриран проект
за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на кварталите
Банево, Ветрен и Минерални бани, гр.Бургас”. След изграждането си, ще обслужва
агломерация „Банево – Ветрен - Минерални бани” (Бургас), с големина 10 560 ЕЖ. По
предварителни данни ПСОВ „Ветрен” е с капацитет 1559 м3/д и се изгражда в местността
„Пиринч Тарла”, землище кв.„Ветрен”, на около 250 м източно от регулационните граници на
квартала.
5. ПСОВ „ГОРНО ЕЗЕРОВО”
ПСОВ „Горно Езерово” се изпълнява по проект № DIR-51011116-22-64: „Интегриран проект за
управление на питейните и отпадъчни води в кв.„Горно Езерово”, гр.Бургас, обл.Бургас”. След
изграждането си, ще обслужва агломерация „Горно Езерово” (Бургас), с големина 2 349 ЕЖ. По
предварителни данни ПСОВ „Горно Езерово” е предназначена за 3 166 ЕЖ и с капацитет 649
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м3/д и се изгражда в местността „Каваците”, землище кв.„Г.Езерово”, на около 100 м западно
от регулационните граници на квартала.
6. АГЛОМЕРАЦИЯ „МАРИНКА”
Село Маринка е с население 1177 жители, по данни на НСИ от преброяване 2011 г., и има
частично изградена битова канализационна мрежа. Изграждането ПСОВ „Маринка” започна
през м.февруари 2014 г. с финансиране, осигурено от общинския бюджет.
Краткосрочната инвестиционна програма (обектите, предвидени в програмата са представени
в Приложение 10), съгласно Регионалния генерален план е насочена към постигане на
съответствие с европейското законодателство в областта на осигуряване на качествена питейна
вода за населението и изграждане на изискуемите съоръжения за отвеждане и пречистване на
отпадъчни води в агломерации над 2000 е.ж. Преходния период за постигане на съответствие
изтича в края на 2014 г. след което всички агломерации над 2000 е.ж. ще бъдат в
несъответствие.
Хоризонтални задачи по отношение на ВиК инфраструктурата
Съгласно реформата във ВиК сектора и приетото изменение на Закона за водите през 2009 г. и
допълнено с изменение през 2013 г., инфраструктурата за водоснабдяване, отвеждане и
пречистване на води трябва да бъде публична собственост (общинска или държавна) и да се
предоставя за експлоатация на търговски дружества – оператори, отговорни за предоставянето
на услугата. Този процес започна с описването на наличната инфраструктура е рамките на
обособените територии, като трябваше след установяването на активите да се пристъпи към
прехвърляне на собствеността, което от своя страна да позволи да се сключат дългосрочни (10
или 15-годишни) договори за експлоатация, поддръжка и инвестиции в развитието на
инфраструктурата.
Към настоящия момент този процес не е завършил, което затруднява както изграждането на
системите, така и последващата им ефективна експлоатация.
Най-големият частен ВиК оператор, регистриран в Държавната комисия е „Лукойл Нефтохим
Бургас” АД.
„„Лукойл Нефтохим Бургас” АД притежава издадени от Басейнова дирекция за Черноморски
район разрешителни за:




Водовземане на повърхностни води - № 767 / 21.2.2002 г. от яз.„Мандра”, валидно до
1.9.2012 г.
Водовземане на подземни води - № 2151 0058 / 1.4.2008 г. от водоизточник „Б - 93” за
питейно-битови цели, водочерпещ от водно тяло BG2G00000Pg028, валидно до 1.4.2014 г.
Ползване на воден обект - № 2374 0010 / 9.5.2008 г. за заустване на пречистените води от
ПСОВ в кв.Минерални бани, гр.Бургас в р.Житаровско дере, валидно до 15.4.2014 г.

Смесеният поток от отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово - фекални и
дъждовни) формирани на основната площадка на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД се отвеждат за
пречистване в централна пречиствателна станция и след третиране се изпомпват по напорен
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тръбопровод по западния бряг на Бургаското езеро до второ окислително езеро от системата
„Окислителни езера”, където заустват.
Контролът по отношение на спазване на изискванията за емисионните норми за заустване от
изключително значение предвид уязвимостта на еко-системите зависещи от повърхностните
водни обекти и високия риск за езерната система установен в ПУРБ. В допълнение следва да се
отбележи, че окислителните езера са една от основните причини за надвишаване на нормите
за сероводород във въздуха, което определя необходимостта от предприемане на мерки за
елиминиране на това замърсяване.

Инфраструктура за управление на отпадъците
В законодателството и в политиката за предотвратяване и управление на отпадъците се
прилага като приоритетен ред следната йерархия на отпадъците:
а) предотвратяване
б) подготовка за повторна употреба
в) рециклиране
г) друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия
д) обезвреждане.
Съгласно РДО държавите-членки са длъжни да предприемат мерки за насърчаване на
вариантите, които обезпечават най-благоприятните за околната среда резултати, като се
съобразяват с общите принципи за опазване на околната среда, ресурсна ефективност, както и
цялостното въздействие върху околната среда, човешкото здраве, икономиката и обществото.
По възможност усилията следва да се концентрират върху по-горните нива на йерархията за
управление на отпадъците, включително като се разработват и изпълняват мерки, насочени
към специфични потоци от отпадъци както и мерки за промяна на производствени процеси,
свързани с жизнения цикъл на отпадъците, във връзка с цялостното въздействие на
образуването и управлението на такива отпадъци.
Държавата трябва да създаде ефективни предпоставки за подпомагане на участниците в
дейностите по предотвратяване образуването на отпадъци, за да изпълни задължението си
съгласно РДО и ЗУО. За целта държавата може да предвиди в съответните нормативни актове
различни данъци и/или такси, които стимулират производства с по-малко отпадъци или
промяната на поведение по отношение на генерирането на отпадъци (такава е такса
депониране, която има за цел да насърчи въвеждането на мерки на по-високите нива на
йерархията на отпадъците и намаляване на обезвреждането чрез депониране). Държавата
може също така да регламентира чрез нормативен акт дори забрани за дадени продукти, ако
това не противоречи на европейските норми, както и определянето на задължения, като
например задължително обратно изкупуване, ограничения в разпространението,
регламентиране на транспортирането, складирането и третирането на отпадъците (глава 3 на
ЗУО) и др. Освен това, по силата на чл. 49 и чл. 50 от ЗУО държавата изготвя и план за
управление на отпадъците, както и програма за предотвратяване на образуването на отпадъци.
В момента в МОСВ се разработва такъв с период на действие 2014 – 2020 г. Въвеждането на
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разрешителни и регистрационни режими също е задължение на държавата, което е
регламентирано в ЗУО.
В българското законодателство (чл. 31-34 ЗУО) са определени конкретни цели за намаляването
на някои видове отпадъци:





най-късно до 1 януари 2020 г. не по-малко от 50% от общото тегло на отпадъчни материали
от хартия, картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от
други източници трябва да бъде подготвено за повторна употреба и рециклирано, т.е.
отклонено от обезвреждане чрез депониране или изгаряне.
най-късно до 31 декември 2020 г. количеството депонирани биоразградими битови
отпадъци трябва да бъде ограничено до 35 на сто от общото количество на същите
отпадъци, образувани в Република България през 1995 г.
най-късно до 2020 г. рециклираните и на оползотворените по друг начин строителни
отпадъци трябва да достигнат 70% от общото им тегло.

В основата на доброто управление на отпадъците е информацията. Събирането и анализа
(ежегодно) на информация за количеството и вида на отпадъците (морфологичен състав),
характеристиките на основните притежатели на отпадъците, демографски и икономически
тенденции, специфични потоци отпадъци и други аспекти, които да позволят изводи за
тенденциите в различни демографски и икономически разрези е от съществено значение за
развитието на политиката за управление на отпадъците на общинско и регионално ниво.
Подобна подробна статистическа информация гарантира коректно отчитане на реализирането
на целите, но също така позволява разработването на специфични мерки насочени към
различни целеви групи или отделни видове отпадъци.
Все още липсва достатъчно пълна и статистически значима информация по изложените по-горе
показатели на общинско ниво. През 2013 г., Община Бургас е възложила изготвянето на анализ
на морфологичния състава, но към момента на разработване на ОПР е приключило
наблюдението само на два сезона (зима и пролет), поради което не могат да се направят
заключения.
Морфологичният (механичен) състав е основен физичен показател на битовите отпадъци ТБО и
представлява съдържанието на частиците, които ги съставят (хартии, метали, стъкло,
хранителни отпадъци и др.), изразено в процент от общото им тегло. Морфологичният състав
се изменя с течение на времето. Той зависи от функционалния тип на населеното място,
стандарта на живот, културните особености на населението, степента на екологично съзнание,
развитие на дейностите в сферата на търговията, услугите и общественото хранене, сезона,
начина на отопление, системата на сметосъбиране и сметоизвозване и др. Това е показател,
който основно влияе върху избора на метод за третиране, оползотворяване и обезвреждането
на отпадъците.
Изготвената на национално ниво методика категоризира населените места по техния размер и
определя състава на отпадъците за различните категории (Приложение 16). Населените места
на територията на Община Бургас са в двете крайности на спектъра по отношение на състава на
отпадъците. Това изисква разработването и прилагането на различни мерки за
предотвратяване на отпадъците, но също така и за системата за сметосъбиране и
сметоизвозване. Така например, голямото количество градински и дървесни отпадъци по
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селата предполага децентрализирано управление, вкл. домашно компостиране и изграждане
на площадки за събиране и временно съхранение или компостиране на зелени отпадъци,
вместо директното им транспортирането до регионалното депо. Същевременно количествата
на рециклируемите материали в смесените битови отпадъци в града са значителни, което
предполага, че мерки за тяхното разделно събиране при източника ще бъдат значително по
икономически целесъобразни. По отношение на биоразградимите отпадъци усилията следва
да бъдат насочени към предотвратяване на тяхното образуване, особено по отношение на
хранителните отпадъци.
Следва да се отбележи, че основното количество отпадъци в община Бургас се образува в
града. От една страна поради факта, че над 94% от населението е концентрирано там, от друга
поради факта, че нормата на натрупване в селата е двойно по-малка спрямо гр. Бургас.
Съгласно данните в общинската програма за управление на отпадъците, близо 96% от
отпадъците се образуват в гр. Бургас. От икономическа гледна точка това води до извода, че
усилия насочени към предотвратяването на отпадъците в селата било далеч по-целесъобразно
от събиране, транспортиране и централизирано третиране на генерираните там отпадъци.
Таблица 38: Количества генерирани отпадъци на територията на община Бургас

Тип на отпадъка
Смесени битови отпадъци, в т.ч.:
от домакинствата
от предприятията и търговските обекти
Разделно събрани зелени отпадъци
Разделно събрани фракции битови отпадъци
за рециклиране, в т.ч.:
Отпадъци от хартия и картон
Отпадъци от пластмаси
Отпадъци от метали
Отпадъци от стъкло
Други разделно събрани фракции битови
отпадъци (определете какви)
Общо за общината

2009 г.
89083
75663
13420
-

2010 г.
81729
73710
8019
-

2011 г.
77497
66164
11333
-

2012 г.
74582
68354
6228
-

970.760
435.227
192.562

672.386
386.268
186.167

671.429
365.14
297.168

513.552
212.386
504.950

-

-

-

-

1598.549

1244.821

1332.791

1230.888

Източник: Община Бургас

За да се оптимизират процесите, те трябва да бъдат разглеждани като взаимосвързана
система. При това система, която не започва от кофата за боклук, а поне от потребителската
кошница (в идеалния вариант – кръгова икономика, т.е. да започва от производството). Всички
стъпки по веригата са взаимосвързани. Много често по-добри резултати се постигат, ако се
промени начина на събиране на отпадъците или начина, по който фирмите участват в
системата за управление на отпадъците, от колкото ако се изградят нови скъпоструващи
съоръжения, които впоследствие ще изискват и сериозен разход за поддръжка. Разглеждайки
управлението на отпадъците като цялостна система, позволява да се види как мерките по
отношение на едни процеси променят потоците (на отпадъците и финансовите в цялата
система).
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Информацията за разходите за отпадъци от последните години показва постоянна тенденция
към увеличаването им. Нещо повече, една съществена част от разходите са насочени към
финансиране на системата за сметосъбиране и сметоизвозване. По-нататъшното развитие на
системата за управление на отпадъците изисква оптимизиране на разходите. Още повече,
съоръженията, които по настоящем се експлоатират трябва да бъдат закрити след изчерпване
на капацитета им, а въвеждането на новите съоръжения в експлоатация ще увеличи сериозно
разходите за тази дейност, като средствата за това трябва да дойдат отново от такса битови
отпадъци.
Таблица 39: Разходи за управление на отпадъците

Общо разходи за управление на
отпадъците (лв.)
В т.ч. за:
Закупуване на съдове за битови отпадъци
Сметосъбиране и сметоизвозване на
битови отпадъци
Проучване, проектиране, изграждане,
поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депа за битови отпадъци
Саниране, закриване и рекултивация на
стари замърсявания
Зимно и лятно почистване на уличните
платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване

2009

2010

2011

2012

11 603 764

11 856 439

13 525 105

13 210 444

-

-

-

-

7 363 767

7 328 105

7 644 879

7 687 264

1 129 860

1 172 850

1 199 064

1 382 442

-

-

-

-

3 087 138
+ зимно
поддържане

3 355 484

4 681 162

4 140 738

Източник: Община Бургас

Анализът на инфраструктурата по управление на битовите отпадъци е структуриран по пътя на
отпадъка в следния ред:
1. Инфраструктура за събиране и транспортиране на битовите отпадъци – където
разглеждат съдовете за събиране на битови отпадъци, транспортна техника
сметоизвозване и претоварни станции, които са част от регионалните системи
управление на отпадъците
2. Съоръжения за третиране на отпадъците – инсталации за сепариране, инсталации
компостиране и инсталации за механично и биологично третиране
3. Депа за битови отпадъци

се
за
за
за

При разглеждането на инфраструктурата са разгледани както съществуващите в момента
съоръжения, така и предстоящите за изграждане. Следва да се отбележи, че информацията за
инфраструктурата за управление на отпадъците се съдържа в различни документи и
информационни източници и на практика няма изградена цялостната информационна база
данни, в която да систематизира и да обхваща всички аспекти на инфраструктурата, както във
регионален, така и във времеви разрез. Създаването на подобна обобщена база данни, ще
подпомогне по за по доброто планиране на дейностите по управлението на отпадъците,
както и на оптимизирането на разходите за това.
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Сметосъбирането и сметоизвозването на територията на община Бургас се извършва по силата
на договор, сключен по реда на ЗОП с Консорциум “Титан Бургас”, за извършване на тези
услугите до 2020 г. За целия период на поръчката изпълнителят закупува и поддържа за своя
сметка контейнерния и машинен парк, а в предвиденото по договора възнаграждение
общината заплаща амортизациите им.
Графика 31: Дял на обслужваното население от системи за организирано сметосъбиране
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Общия обем на съдовете за смесени битови отпадъци използвани на територията на община
Бургас е 6434,8 m3, разпределен по видове съдове както е посочено в таблицата по-долу.
Всички съдове са собственост на фирмата концесионер, като в договора на «Титан-Бургас» за
събиране и извозване на отпадъците е предвидена периодична подмяна на съдовете.
Таблица 40: Налични съдове за събиране на битови отпадъци на територията на община Бургас.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вид на контейнерите
Тип «Бобър»
Тип «Ракла»
Кофа тип «Мева»
Кофа
Контейнери
Улични кошчета

Материал
метален
Пластмаса
Метален
Пластмаса
Метален
бетонни

Собственост
Консорциум «Титан-Бургас»
Консорциум «Титан-Бургас»
Консорциум «Титан-Бургас»
Консорциум «Титан-Бургас»
Консорциум «Титан-Бургас»
Консорциум «Титан-Бургас»

Обем (m3)
1,100
1,100
0,120
0,180
4,000
0,080

Брой
2650
1250
8000
2200
176
1060

Източник: Община Бургас

Над 77% от обема на съдовете се формира от големите контейнери: тип «Бобър», «Ракла»
както и контейнери от 4 m3. От една страна това позволява по ефективно извозване, но от друга
страна може да се яви ограничение при разработването на системи за заплащане на такса
битови отпадъци въз основа генерираното количество. Още повече, с оглед оптимизиране на
системата за събиране и транспортиране на битовите отпадъци е необходимо да се обмисли
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подмяна на голямогабаритните контейнери. Разпределението на обема на сметосъбиращата
техника на жител е 0,028 m3, като е нараснал спрямо 2008 г.
Графика 32: Обем на видовете контейнери.

1.32%
6.15%

10.94%
45.30%

Тип «Бобър»
Тип «Ракла»

14.92%

Кофа тип «Мева»
Кофа
Контейнери

21.37%

Улични кошчета

Източник: Община Бургас

Сметосъбиращата техника (Приложение 11), използва на територията на общината е
изключително частна собственост. Техниката използвана от концесионера Консорциум „ТитанБургас“ за събиране на битовите отпадъци е 100% специализирана техника, като голяма част от
подвижния състав е относително нов на възраст между 7 – 12 години. Периодичността на
извозване на отпадъците варира според необходимостта, като се извършва ежедневно за гр.
Бургас до 1- път седмично за съставните селища .
Всички населени места, разположени на територията на община Бургас са обхванати в
системата за организирано сметосъбиране. Събраните отпадъци от централната градска част и
квартал Меден рудник се претоварват и компактират в претоварна станция. На претоварната
станция не се извършва предварително третиране на отпадъците. След изграждане
регионалното депо, претоварната станция ще продължи да функционира само като част от
транспортната схема. Предстои обсъждане на варианти и възможности за изграждане на
съоръжения за третиране на отпадъци на територията й.
Инсталации за битови биоразградими отпадъци
Капацитета на инсталациите за третиране на биоразградими отпадъци е недостатъчен на
територията на цялата страна. На територията на община Бургас няма съществуващи
инсталации за третиране на биоразградими отпадъци. В рамките на регионалната система за
управление на отпадъците на регионалното депо е предвидено изграждане на инсталация за
компостиране на растителни отпадъци с капацитет 10 000 т/г по метода Уиндроу. Необходимо
е да се отбележи, че максимално ефективното управление на биоразградимите отпадъци
изисква тяхното разделно събиране с цел изграждане на по-прости съоръжения за
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третирането и ограничаване на инвестиционните и експлоатационните разходи за
третирането им.
Предвидени са мерки за домашно компостиране, което ще бъде особено ефективно за
намаляване на количествата биоразградими отпадъци в общия поток на битовите отпадъци,
особено в селата. В тази посока се разглеждат и обсъждат и варианти за изграждане на
площадки за временно съхранение на растителни отпадъци (и последващо компостиране) на
територията на съставните селища и квартали.
Инсталации за сепариране и сортиране на битови отпадъци, вкл. отпадъци от опаковки, за
рециклиране и изгаряне с оползотворяване на енергията
Предвижда се в рамките на проекта, финансиран със средства от Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013 г.“ за изграждане на РСУО Бургас, да бъде изградена инсталация за
сортиране на битови отпадъци с капацитет 80 000 т/г. Разглеждат се възможности за
надграждане на РСУО, с което на площадките на претоварните станции, включени в
регионалната система да се изградят и линии за сепариране на битовите отпадъци.
Съгласно регистъра на инсталациите за отпадъците, поддържан от ИАОС, на територията на
община Бургас функционират общо 30 инсталации за преработка на отпадъци.
Таблица 41: Инсталации за третиране на отпадъци

Вид обработка

брой

За механично третиране и
първична обработка

5

Рециклиране и
регенерация

11

За термично третиране

8

За физико-химично
третиране

6

Типове обработка
Балиране на пластмаса или метали;
Режеща машина;
Пресоване;
Разделяне на кабели;
Както и временно съхранение на други видове отпадъци;
Преработка на пластмаси (вкл. ПЕВН и полистирол)- 8
Преработка на излезли от употреба гуми - 2
Преработка на отработени нефотопродукти - 1
Пещи;
Котел за твърдо гориво;
Инсинератор;
ТЕЦ
Бластиране;
Пречиствателно съоръжение – масла;
Вакуумфилтър;
Атмосферна дестилация;
Каталитичен крекинг;
Друго.

Източник: Регистър на лицата притежаващи документи за дейности с отпадъците, поддържан от
ИАОС (http://pdbase.government.bg/forms/public.jsp)

Издадените разрешителни за оползотворяване и рециклиране на отпадъците са много повече,
като най-големия брой разрешителни са издадени по кодове R12 и R13, а не за същински
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съоръжения за рециклиране и оползотворяване на отпадъците. Обобщена информация е
предоставена в Приложение 12.
Някои производствени и опасни отпадъци - формираните на територията на община се събират
и съхраняват разделно на обособени и обозначени открити площадки или закрити складове в
подходящи за целта съдове.
Развитието на системата по отношение на специфични потоци отпадъци, заложено в
програмата за управление на отпадъците е в посока ефективно разделно събиране и
третиране.
Отпадъци от опаковки - в допълнение към вече предприетите действия в общинската
програма се предвиждат:





определени са местата за разполагане на съдове за събиране на отпадъци от опаковки на
територията на общината
контролира се изхвърлянето на отпадъци от опаковки в съдове за смесени битови
отпадъци;
контролират се лицата, експлоатиращи системите за разделно събиране;
редовно се информира обществеността за рисковете, свързани с неконтролираното
обезвреждане на отпадъците от опаковки, значението на символите, използвани за
маркиране и възможностите за участие в системите за разделно събиране.

Поради изтичане на договора с Организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки,
Община Бургас проведе процедура за избор на изпълнител и сключи договор за срок до 2015 г.
с «Екопак България»АД. Като в договора е залегнало да се подменят всички контейнери тип
«Ракла» с контейнери тип «Иглу». През 2011 г.от системата за разделно събиране на отпадъци
са събрани 671,429т хартия; 364,194т пластмаса; 297,168т стъкло. През 2012 год. са събрани
442,356 т хартия, 186,612 т, пластмаса, 414,468 т стъкло. През 2013 год. от системата са събрани
410 т хартия, 171т пластмаса, 407т стъклени отпадъци.
Батерии и акумулатори - Община Бургас има сключен договор с Организация по
оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори «Екобатери» АД за срок до
края на 2015 г. На 150 места в общината има поставени специализирани съдове за разделно
събиране на батерии. През 2011 г. от системата са събрани 3301,65 кг.негодни за употреба
батерии. През 2012 год. са събрани 6315 кг. Батерии. През 2013 год. от системата са събрани
15080 кг. Негодни за употреба батерии.





Контролира се изпълнението по договора на Общината с Организацията по
оползотворяване на отпадъци от батерии и акумулатори
контролира се изхвърлянето на батерии и акумулатори в съдове за смесени битови
отпадъци;
контролират се лицата, експлоатиращи системите за разделно събиране и за предоставяне
на информация;
редовно се информира обществеността за рисковете, свързани с неконтролираното
обезвреждане на батерии и акумулатори

Излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) - През 2011 г. Община Бургас
сключи договор с «Ауторек» ЕАД за срок до края на 2014 г. за събирането, транспортирането,
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временното съхранение и предаване за обезвреждане на излезли от употреба моторни
превозни средства.




Упражнява се контрол върху предаването на ИУМПС на лицензирани фирми;
Въведен е ред за събирането на ИУМПС, които се намират върху държавна или общинска
собственост;
редовно се информира обществеността за рисковете, свързани с неконтролираното
разкомплектоване/обезвреждане на ИУМПС, части и компоненти от тях и възможностите
за предаване на ИУМПС;

През 2011г. от извършени проверки са маркирани 544 бр. излезли от употреба моторни
превозни средства.От тях разкомплектовани са 10бр. МПС, заповеди за принудително
преместване са издадени на 25бр. МПС, преместени в частни имоти са 21бр. МПС, преминали
през технически преглед след проверката са 74бр.МПС. Община Бургас е започнала
кампанията за премахване на ИУМПС през 2008г., до края на 2013г. общо освободени парко
места със заповеди и доброволно са 2164 бр.
Отпадъци от хуманната медицина - Инфекциозните отпадъци от медицинските заведения се
предават за обезвреждане по договор на лицензирана фирма. Отпадъците от болничните
заведения (с код 18 01 03) се предават за предварително третиране в автоклавна инсталация,
след което се депонират на Депо за неопасни отпадъци – Бургас, а отпадъците с код 18 01 02 се
транспортират до инсинератори за изгаряне.
Биоразградими отпадъци от домакинствата и заведенията за обществено хранене - в
регионалния проект е предложена система за събиране на градински отпадъци от населени
места с над 10 000 жители.
През 2011 г. е извършено проучване възможностите за прилагане на домашно компостиране с
компостери в съставните селища на общината и районите с еднофамилно застрояване и лични
помощни стопанства, като общинската администрация проведе допитване за желанието и
готовността на хората да участват в такъв проект. През 2012 г.од. със средства от общинския
бюджет са закупени и раздадени 60бр. компостери в град Българово. През 2014 год по проект
за трансгранично сътрудничество между България и Турция в пет общини членове на
регионалното сдружение на отпадъците бяха раздадени 500 бр. компостери от които 100 бр.
бяха предвидени за жителите на Община Бургас
Утайки от градските пречиствателни станции за отпадъчни води - Фирмените програми за
управление на утайките от съществуващите ГПСОВ следва да бъдат съгласувани с изискванията
към управлението на отпадъците и да предвиждат мерки за контрол на утайките и
обезвреждането им и тези мерки да бъдат съобразени с общинската програма за управление
на отпадъците и отразени в нея. Поставено е условие да се проучат възможностите и реда за
използване на утайките в земеделието директно или след предварително третиране.
През 2012 год. утайки от ГПСОВ – Бургас бяха оползотворени при рекултивацията на кариера
„Дебелт”, община Средец. „ВиК” ЕАД – Бургас представя здравно – екологична експертиза на
утайките от ПСОВ, които експлоатира. Експертизите са изготвяни от Селскостопанска академия
– Институт по почвознание „Н. Пушкаров”. Според експертизите съдържанието на тежки
метали и устойчиви органични замърсители в утайките са под ПДК, посочени в Наредба за реда
и начина за оползотворяване на утайки от пречистване на отпадъчни води, чрез употребата им
в земеделието, ДВ, бр. 112/2004 г. Утайките отговарят и на изискванията по санитарно-микро
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биологични, паразитологични, химически и агрохимически показатели и заключението на
експертите е, че утайките могат да се използват в земеделието и за рекултивация на нарушени,
увредени или слабопродуктивни терени. През 2012 год. утайки от пречистване на отпадъчни
води не са използвани в земеделието на територията, на Бургас.
Едрогабаритни отпадъци – от 2014 г. община Бургас въведе нов ред за събиране на
строителни и едрогабаритни отпадъци от домакинствата с което се намали и изхвърлянето на
отпадъците до контейнерите. Гражданите подават заявка на телефон на сметосъбиращата
фирмата и от мястото на образуване на отпадъка, събран в чували той се извозва от фирмата до
депото за строителни отпадъци. Услугата е напълно безплатна на територията на града.
Регионалният проект предвижда на площадката на депото в Братово да се изгради и
функционира съоръжение за рециклиране на строителни и едрогабаритни битови отпадъци,
където да бъдат доставяни едрогабаритни отпадъци от общините Айтос, Бургас, Камено, Руен и
Средец. Регионалната система може да поеме функции и за събиране на този вид отпадъци,
като услуга по заявка.
Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване - Общината има сключен
договор до края на 2015 г с Организация по оползотворяване «Елтехресурс»АД . На всяко 25
число по предварителна заявка от граждани мобилен екип, събира отпадъците. През 2011 г.
събраното количество ИУЕЕО от физически лица и търговски обекти е 156489,30кг. Събраните
луминисцентни лампи са 220кг. През 2012год. са събрани 680 800 кг ИУЕЕО. През 2013 год. са
събрани 126 480 кг. ИУЕЕО.
Негодни за употреба автомобилни гуми - С актуализацията на общинската наредба по чл. 19 от
ЗУО ще се определи редът за предаване на негодните за употреба автомобилни гуми. На
територията на общината съществува лицензирана площадка за събиране на негодните
автомобилни гуми от региона. След построяването на регионалното съоръжения, услугата за
събиране и обезвреждане на гуми може да се извършва от регионалната система.
Управлението на отпадъците на територията на общината следва да се разглежда в контекста
на регионалната система за управление на отпадъците, съгласно регионите определени в
НПУДО 2007-2013. Регионалната система обхваща общините Айтос, Бургас, Камено, Карнобат,
Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе. Предвижда се изграждане на съоръжение за
депониране на неопасни отпадъци «Братово-Запад», съоръжения за компостиране на
биоразградими отпадъци, за кондициониране на разделно събрани отпадъци, за рециклиране
на строителни и едрогабаритни отпадъци, за временно съхранение на опасни отпадъци от
домакинствата и за хомогенизирани отпадъци. Предвижда се регионалната система да
заработи пълноценно от края на 2014 г. Предвижда се изграждането на две претоварни
станции в Карнобат и Несебър.
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Графика 33: Третиране на битови отпадъци, заложено в отделните регионални системи по ОПОС
Столична община
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До изграждането на новото регионално депо, община Бургас депонира отпадъците на
общинско депо Братово, което се намира в землището на с. Полски извор, община Камено.
Теренът е регистриран под № 000039 с площ 12 ха по скица 1559/2003 г. Извън оградата на
депото около площадката е оформена скатова канавка, която има за цел да отвежда стичащите
се по склоновете повърхностни води от територията на депото.
Депото е в експлоатация от 1982 г. и не отговаря напълно на законодателните изисквания.
Височина на натрупване от 37 до 41 м. През последните години се забелязва ежегодно
намаляване на количествата отпадъци постъпващи на. Експлоатацията на депото е възложена
на фирма „Чистота” - Бургас. Операторът “Чистота” ЕООД има одобрен проект за
реконструкция и привеждане в съответствие с изискванията на Наредба No 8/2004 г. за
условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и
инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. За депото е изготвен
геоложки, хидрогеоложки и хидроложки доклади, експертна оценка за стабилността на
преградната дига, топографска снимка и план на депото и обслужващите съоръжения.
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Депото е оборудвано с електронна везна (60 т). Наличната на депото техника, необходима за
експлоатацията се състои от Булдозер Т170 – 2 бр.; Булдозер Т 150; Самосвал Татра; Фекалка
Ифа, Компактор Ханомаг.
От анализа е видно, че усилията на общината трябва да бъдат насочени към оптимизиране на
системата за управление на отпадъците и постигане на целите, заложени в законодателството.
Сравнителния анализ на предвидените в регионалната система съоръжения и целите, които се
постигат с тях, показва че спрямо половината от другите системи регионална система Бургас
има по-добри показател по отношение отклоняване на количества от депониране. Въпреки
това е необходимо по-нататъшно изграждане на системата.
Програмата за управление на отпадъците на община Бургас определя следните основни цели:










Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците, чрез:
1. въвеждане на схеми за повторна употреба, разделно събиране и предаване за
рециклиране на отпадъци;
2. подходящи икономически инструменти – определяне на размера на такса „битови
отпадъци” съобразно реално образуваните количества от домакинство;
Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци: въз основа на
принципа “отговорност на производителя”, чрез финансиране от производителите и
вносителите на продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени
отпадъци .
Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и
транспортиране на отпадъците
1. Разделно събиране на битови отпадъци, за които са въведени забрани и
ограничения за депониране;
2. Намалено е количеството на депонираните биоразградими отпадъци и е забранено
депонирането на течни отпадъци, отпадъци определени като експлозивни,
корозивни, оксидиращи, лесно запалими и излезли от употреба гуми;
3. Оптимизиране на системата за събиране и транспортиране на смесени битови
отпадъци;
4. Оптимизирана е честотата и маршрутите за събиране и транспортиране на битови
отпадъци, респективно оптимизирани са разходите за събиране и транспортиране
на отпадъците.
Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците
Поради забавяне на изграждането на регионалното депо към момента Община Бургас
използва Претоварна станция Бургас и депо Братово. Поради изтичане на договора с
оператора на претоварна станция и депото, общината поднови договора с «Чистота»ЕООД
за срок от три години за дейности по предварителна обработка на отпадъците в претоварна
станция , транспортиране и обезвреждане на битови и неопасни отпадъци в депо.
Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци:
1. идентифициране и описване на всички нерегламентирани сметища на територията
на общината;
2. приоритизиране, в зависимост от риска за околната среда;
3. възлагане на дейностите (напр. чрез обществена поръчка) и поетапно саниране, в
зависимост от определените приоритети.
4. ежегодно пролетно почистване във всички населени места;
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Правно регулиране на управлението на отпадъците и ускоряване прилагането на
законодателството и политиката в областта:
Въз основа на измененията в националното законодателство за управление на отпадъците
е изготвена и приета изцяло нова наредба по чл. 22 от ЗУО:
1. изразходване на средствата, постъпващи от такси, само за дейности по управление
на отпадъците, по най-ефективния начин;
2. покриване на всички разходи на оператора за експлоатация на регионалните
съоръжения, както и разходите за дейностите след закриването му;
3. засилване на контрола спрямо нелегалното изхвърляне на отпадъци и изхвърляне
на нерегламентирани места.
4. определяне на такса битови отпадъци на база на обеми и/или количества
генерирани отпадъци,
Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците
Укрепване на административния капацитет за управлението на отпадъците
Увеличаване на инвестициите в сектора и прилагане на принципите “отговорност на
производителя” и “замърсителят плаща”
Участие на обществеността:
1. редовно се предоставя информация на населението за състоянието на околната
среда;
2. привлича се населението, неправителствени организации и заинтересованата
индустрия, в процесите на вземане на решения по въпросите на управление на
отпадъците, включително за начина за определяне на “такса битови отпадъци” и
отчитането на изразходваните средства;
3. повишава се общественото съзнание, с цел да се постигне промяна в поведението
на населението, чрез осъзнаване на екологичните рискове, свързани с изчерпване
на ресурсите, генерирането и обезвреждането на отпадъците;
Управление на специфични потоци отпадъци

Промишлени отпадъци се обезвреждат в „Лукойл Нефтохим Бургас” АД. Съгласно КР е
разрешено използването на Депо за твърди опасни и неопасни производствени отпадъци с
общ капацитет от 349 536 т и дневен максимален капацитет 100 т. Опасни отпадъци,
подлежащи на изгаряне се обезвреждат в двата инсинератора на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД
(~ 80 000 т/год.), които изгарят единствено отпадъци, образувани от дейността на дружеството.
Анализът на съществуващата инфраструктура и мерките предприети от общината води до
извода, че по-нататъшните усилията трябва да се фокусират върху предотвратяването на
отпадъците, повторната употреба и подготовката за повторна употреба. Освен че това ще
доведе до намаляване на количествата генерирани отпадъци, ще спомогне и за създаване на
работни места. Проучванията на европейско ниво показват, че по-високите нива на йерархията
за управление на отпадъците изискват по интензивно ангажиране на работна сила,
включително нискообразована или от маргинализираните групи. Възприемането на
принципите на «нулевите отпадъци» е подходяща посока за развитие на общинската политика
за управление на отпадъците.
Според международното обединение Нулеви отпадъци (Zero Waste International Alliance,
http://zwia.org/standards/zw-definition/) “Нулеви отпадъци е етична, икономическа, ефективна
и визионерска пътеводна цел за промяна на навиците и начина на живот по подобие на
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устойчивите природни цикли, където всички отпадни материали са предназначени да служат
като суровини за други процеси. Нулеви отпадъци има за цел проектирането и управлението на
продукти и процеси по начин, който системно ограничава обема и премахва токсичността на
отпадъците и материалите, като запазва и възстановява всички суровини, вместо да ги изгаря
или погребва в сметища. Прилагането на подхода Нулеви отпадъци ще премахне изхвърлянето
на земята, във водата или във въздуха на отпадъци, които са опасни за здравето на планетата,
хората, животните или растенията.
Подходът Нулеви отпадъци се стреми:





да премахва, а не да управлява отпадъците;
да овластява хората и създава устойчиви, местни зелени работни места;
да съхранява суровините и намалява отделянето на парникови газове;
да премахва нуждата от сметища и съоръжения за изгаряне на отпадъци, заедно с
отделяните от тях опасни вещества във въздуха, земята и водата.

Специфичен проблем, които ще се разраства представлява третирането и обезвреждането на
утайки. Използването им е изключително слабо, а тяхното количество ще се увеличава в
бъдеще с изграждането на пречиствателни съоръжения на територията на общината с оглед
постигане на изискванията на Директивата за градските пречиствателни станции. Следва да се
има предвид, че депонирането на утайки трябва да е бъде използвано само в краен случай.
Още повече те са един от основните източници на парникови газове с негативно влияние върху
изменението на климата. В този смисъл са възможни следните методи за оползотворяване на
утайки:






Преобразуване. Под преобразуване се разбира един по-широк кръг от процеси, при които
утайките от отпадъчни води се трансформират с цел оползотворяване на съставките им и
неутрализиране на съдържащите се в тях потенциално опасни компоненти. Много често
преобразуването на утайките включва обезводняване и/или сушене като предварителна
стъпка. С преобразуването се неутрализират съдържащите се в утайките потенциално
опасни компоненти, както и се трансформират с цел оползотворяване на полезните в тях
съставки. Преобразуването може да включва например компостиране и разграждане на
утайките с цел оползотворяването им в земеделието и за рекултивация на нарушени
терени.
Термично оползотворяване. Термичното оползотворяване позволява в най-голяма степен
неутрализирането на опасните съставки в утайките. Като метод обаче той е свързан с найвисоки разходи. Съществуват множество способи като например съвместно изгаряне,
газификация и т.н.
Биологично оползотворяване. Биологичното оползотворяване може да се осъществи след
съвместно анаеробно разграждане или чрез компостиране.

При управлението на отпадъците община Бургас трябва да търси засиленото участие на
стопанските субекти, както инвеститори в част от дейностите, така и за участието им в
прилагането на политиките, чрез различни форми на стимулиране на екологично поведение
и/или публично частни партньорства.
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Инфраструктура за НИРД
През последните години България е с добри показатели за постигане и поддържане на
макроикономическа стабилност. Един от основните проблеми, който трябва да бъде решен, за
да се осигури устойчив растеж, е свързан преди всичко с недостатъчната конкурентоспособност
на малките и средни предприятия (МСП) по отношение на въвеждане на иновационни
продукти и технологии.
В отговор на глобализацията и засилването на международната конкуренция ЕК взе решение
за провеждане на нова индустриална политика, която да създаде по-добри условия за
преработващата промишленост. Тази промишленост има важно значение за ЕС – в нейните
отрасли са заети над 34 млн. души, тя осигурява около 3/4 от износа на Съюза, в нея са
концентрирани над 80 на сто от разходите на частния сектор за научно-изследователска и
развойна дейност (НИРД).
Новата индустриална политика предвижда предприемането на мерки на ниво страни членки,
насочени към създаване на стабилна и динамична индустриална база. Предвидени са нови
инициативи, фокусирани върху: конкурентоспособност, енергийна ефективност и околна среда,
защита на интелектуалната собственост, по-добро регулиране, изследвания и иновации, достъп
до пазара, обучение и квалификация, мениджмънт и структурни промени. Това са областите, в
които трябва да се предприемат действия, които биха довели да просперитет на
индустриалния сектор. Предвидени са и мерки в някои специфични сектори – фармацевтика,
отбрана, информационни и комуникационни технологии.
През 2011 година процентът на изхарчените пари в България за иновации и наука спрямо БВП е
бил 0,57%, което е спад спрямо 0,60% през 2010. Тук става въпрос както за публични
инвестиции, така и вложени средства от частните компании. Интересно е, че едва 30% от
иновационните инвестиции са частни, а над 2/3 са държавните. Това показва, че извън
скромните национални бюджетни разходи за наука в България не се случва почти нищо.
Другият показател, който ще проследим е за процента завършили висше образование на
възраст между 30 и 34 години. На национално ниво стойността за 2012 година е 26.9%. И двете
стойности са далеч по-ниски от средноевропейските. Стойностите за брой научни публикации и
патенти средно на глава от населението също ни пращат на дъното в класацията на всички
страни от Европейския съюз.
През 2010 г. общите разходи за научно-изследователска и развойна дейност (НИРД) в България
са в размер на 421.6 млн. лв., от които делът на държавното финансиране е 43.3%. и 0.6% от
други национални финансови източници, т.е бюджетните разходи възлизат на около 185
млн.лв. Размерът на бюджетните разходи за научноизследователска и развойна дейност
(НИРД) за 2011 г. възлизат на 188.6 млн. лв, които относително се запазват спрямо 2010 г.
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Графика 34: Разпределение на разходите за НИРД по сектори
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Според данни от НСИ през периода 2006 - 2010 година се наблюдава ежегодно нарастване в
разходите за НИРД. Показателят интензивност на разходи за НИРД от БВП е ключов за
измерване на напредъка на Европейския съюз. Сериозен ръст в дела на разходите за НИРД
спрямо БВП, в България обаче не се забелязва. Също така разпределението на разходите за
НИРД по региони на планиране е изключително неблагоприятно и концентрирано почти
изцяло в Югозападния регион и то най-вече в София.
Графика 35: Разпределение на разходите за НИРД по региони на планиране
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Разходите за НИРД през 2011 г. за югоизточен район са в размер на 18 381 хил.лв, което
представлява едва 4,36%. В ЮИРП работят около 20 организации в сферата на
научноизследователската дейност. По този показател ЮИРП е на предпоследно място – преди
СЗРП. В ЮИРП функционират две висши учебни заведения: Университет „Проф. д-р Асен
Златаров“ – Бургас и Бургаския свободен университет.
В Област Бургас са съсредоточени 5367 хил. лв. разходи за НИРД, които представляват около
30% от извършените разходи в югоизточния район. По-голямата част от тези разходи са
съсредоточени в Община Бургас, поради наличието на университети и развита промишленост и
индустрия. Наблюдава се ръст от 50% в разходите за НИРД през 2010 г. спрямо 2005г и спад в
броя на персонала, зает в НИРД от 14% за същия период от време. През 2010г. спрямо 2009 г.
се наблюдава спад от 14% в извършените разходи и драстично намаление от 35% в броя на
персонала, зает в НИРД в Област Бургас.
Таблица 41: Разходи за НИРД и брой персонал за Област Бургас

Показатели
Разходи за научноизследователска и
развойна дейност (НИРД) (хил.лв)
Персонал, зает с научноизследователска
и развойна дейност (НИРД) (брой)

2005

2006

Години
2007
2008

3 569

4 419

5 191

6 206

6 221

5 367

456

410

466

515

604

391

2009

2010

Източник: НСИ

Макар в рамките на област Бургас, град Бургас да е с най-голям потенциал за развитие на
научна дейност, по сравнение с други градове в България той не е в толкова благоприятно
положение. Градът е сред по-малките университетски центрове, с недобър имидж на нивото на
образованието и с много слаба притегателна сила за амбициозни младежи, които търсят
истински знания, развитие и реализация. Това се демонстрира и от статистиката за брой
университети и студенти в основните университетски центрове в страната. Бургас изостава по
всички показатели и само пред Стара Загора.
Таблица 42: Университети и студенти в големите български градове

Брой университети
Брой студенти
Процент от населението

София
20
103 704
8%

Пловдив
5
33 591
8%

Варна
5
34 887
9%

Бургас
2
8 888
4%

Стара Загора
1
5 677
4%

Русе
1
9 089
5%

В град Бургас НИРД се извършва в Научно-изследователският сектор (НИС) на Университет
“Проф. д-р Асен Златаров”, който обхваща дейността на академичния състав по
организирането, обслужването и извършването на фундаментални и приложни изследвания,
консултантска, експертна, технологична и други дейности.. Научно-изследователска дейност се
развива в 13 научни направления:
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полимерна химия и химия на каучука;
нефтохимия и нефтопреработване;
водоподготовка и пречистване на отпадъчни води;
компютърни технологии и моделиране на технологичните процеси;
инженерна химия и техника на кипящия слой;
математична химия и химична информатика;
синтез на нови катализатори и изследване на каталитичните процеси;
екология и опазване на околната среда;
материалознание;
технология на неорганичните вещества и ексергиен анализ на химико-технологичните
производства;
високотемпературен неорганичен синтез;
биотехнологии;
аналитичен контрол на органични и неорганични вещества.

Към Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас има акредитирани, съгласно българските и
европейските стандарти и общо 16 научно-изследователски лаборатории, някои от които са
уникални и нямат аналог на Балканите. Те са обособени в шест секции – пет самостоятелни
лаборатории и едно обединяващо научно звено „Централна научно-изследователска
лаборатория” (ЦНИЛ), в което могат да се провеждат комбинирани изследвания в общо 11
направления. Предметната експертиза на съществуващите лаборатории е подробно
представена в Приложение 13.
„Лукойл България“ ЕООД има Проблемна научноизследователска лаборатория, която изготвя
анализи и осъществява научноизследователска дейност. В района няма създадени
технологични центрове и технопаркове, но има предприети първи стъпки към осъществяването
на такива (изгражда се «Индустриален и логистичен парк»АД в гр.Бургас). Районът не е сред
водещите в научноизследователската сфера, но разполага с научни кадри в сферата на
химическата индустрия и земеделието.
В заключение може да се каже, че както община Бургас, така и целия ЮИРП е в начален етап
на изграждане на своя иновационна система.
Националната стратегия за научни изследвания 2020, отдава голямо значение на планирането
на развитието на науката и изследователската дейност в бъдеще, като е изготвена Национална
пътна карта за научна инфраструктура. Документът приет през 2010 година в нея Бургас не е
залегнал сериозно. Например всички морски изследвани е планирано да се извършват във
Варна, където се намират Институт по океанология и Институт по рибни ресурси.
ЮИРП се характеризира със значителна неравномерност в развитието НИРД дейности и
инфраструктура, по отношение на: финансирането на изследователската и развойната дейност;
наличието на квалифицирани кадри в предприятията; инвестиции от страна на предприятията в
НИРД; интензивността на връзките с местни и международни партньори. През последните 2 – 3
години се наблюдава спад по голяма част от показателите от, които зависи развитието на НИРД
Въпреки това, гр. Бургас и ЮИРП разполагат със значителна база от вече изградени звена на
научна и развойна дейност. , които плавно да се влеят в структурата на един новосъздаден
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научно-технологичен парк и да допълнят цялостната му концепция. Община Бургас е активна
по отношение насърчаването на развитието на висшето образование и науката:






Общината участва в изпълнението на Проект „Наука в Югоизточна Европа – Повишаване на
иновациите чрез изграждане на капацитет и мрежа от научни центрове в ЮИЕ (SEESCIENCE).
Целта на проекта беше формиране на визия на Югоизточна Европа като място за иновации
чрез повишаване на общественото съзнание за значението на природните науки,
технологични процеси и иновациите чрез:
o засилване ролята на Научни центрове насърчаващи иновациите чрез подобрени
функции и капацитет;
o обединяване на усилията на индивидуалните научни центрове на ниво Югоизточна
Европа;
o разработване на нови, устойчиви инструменти, увеличаващи ефективността на
сътрудничеството между заинтересованите страни – иновационни играчи;
o използване на потенциала на нов софтуерен инструмент водещ науката по близо до
широката общественост и по-специално младите хора;
o
В рамките на проекта се проведе фестивала на науката – МОРЕ ОТ НАУКА, в които се
включиха повечето начални и средни училища от общината, включително и отбор от
ученици от Горно Езерово. Участие взеха и отбори от Университет Проф. д-р Асен
Златаров, гр.Бургас и колежите към него. Събитието е насочено към широката публика,
което да комуникира науката по един достъпен начин.
В Бургас беше създаден Регионален академичен център на Българската академия на
науките (БАН). Друг такъв в България има единствено в Пловдив.
Благодарение на усилията на общината в Университет «Проф. Асен Златаров», като част от
усилията за повишаване на качеството на здравеопазването в града бяха открити нови
медицински специалности.
В рамките на проект «Партньорство за създаване на научно-технологични паркове в
югоизточна Европа (SMART STP), съфинансиран по Програма за европейско териториално
сътрудничество „INTERREG“ IVC и мини програма за предприемачество и иновации за
малки и средни предприятия SMART+, общината поръча анализа на пазара на
иновационните продукти от изграден Научно-технологичен парк на територията на Община
Бургас, като първа стъпка за развитието му.

Потенциала за развитие на НИРД в гр.Бургас (и околностите) е голям. Предизвикателствата
пред икономиката на града остават развитие на конкурентоспособността и на иновативни
производства с висока добавена стойност. НИРД може да спомогне за икономическо развитие
на града.
Съществуват предпоставки, които подпомагат развитието на НИРД:




Активна местна администрация;
Важното географско положение и излаз на море, което благоприятства развитието на
туризма и индустрията.
Добра транспортна международна свързаност, включваща пристанище и международно
летище Бургас и преминаването на Общоевропейския транспортен коридор №8 и добро
качество на транспортната инфраструктура.
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Многообразна структура на промишлеността.
Сравнително добър демографски потенциал – по показатели за демографско развитие и
структура на населението градът се намира в благоприятна ситуация спрямо останалите в
страната.
Наличието на висши учебни заведения и научноизследователски центрове дава
възможност за развитие на НИРД и иновации.
Благоприятна бизнес среда – изградена и изграждаща се бизнес структура.

Съгласно «Анализа на пазара и проучване на добри практики във връзка с изграждане на
научно-технологичен парк на територията на община Бургас», научно-технологичният парк
може да се изгражда на базата на съществуващи научни звена/организации, или техни
подразделения, фирмени отделения или фирми. Това са звена, които са с търговска
ориентация и продават своите услуги и продукти на пазара. Изграждането на мрежи от такива
центрове и обмяната на информация за научни постижения в изследванията и тяхното
приложение ще увеличи националния, регионален и европейски ефект от постиженията им.
Финансовото стимулиране на такъв научно-технологичен парк ще позволи той да се включи в
бъдещата национална научно-развойна структура на страната и ще даде възможност за
укрепване на трансферната роля на иновационните продукти към реалните потребители.
Следните отрасли са силно залегнали в структурата на икономиката на ЮИРП, което
предполага, че би могло да има значим интерес от страна на бизнеса за подкрепа на развойна
дейност:







Производство на основни химически вещества – отрасъл с много висок дял на добавената
стойност в продукцията, водещ по рентабилност, висока производителност на труда;
Производство на хранителни продукти и напитки – висока производителност на труда,
експортно ориентиран отрасъл, сравнително висока рентабилност;
Облекло и текстил – отрасъл с висока добавена стойност, висока производителност,
рентабилност и инвестиции;
Кокс и нефтопродукти – висока производителност и рентабилност;
Мебели и дървен материал – висока рентабилност и инвестиции;
Производство на други химични продукти – висока производителност на труда и висока
рентабилност;

От изключително значение е ангажирането на бизнеса в изграждането на научната
инфраструктура, като това може да стане, чрез предоставяне на облекчения за развойна
дейност, ПЧП или други форми на сътрудничество. Потенциална посока за развитие на науча
дейност и иновации имат морските изследвания и опазване на околната среда. Реализация на
потенциал за НИРД по отношение на морето може да се търси и в контекста на интегрираното
управление на крайбрежните зони. Потенциална база за подобно развитие представлява
проектът за Парк Океанариум, който предвижда сериозна част от него да бъде посветена на
учебно-опознавателна дейност.
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Състояние на околната среда и климата
Основните предизвикателства за околната среда в община Бургас се дължат на концентрацията
на човешка и икономическа дейност в гр. Бургас. В града са фокусирани голямата част от
източниците на замърсяване и рисковете за елементите на околната среда, което води до
извода, че мерки за опазване на околната среда трябва да бъдат насочени към премахване на
замърсителите.
Общината е богата на природни ресурси и биоразнообразие. Видовете, опазвани на
територията на общината изискват целенасочени действия в тази посока, но също така могат да
бъдат ресурс за развитие на специфични туристически продукти, които да привличат туристи
целогодишно.

Въздух
Законът за чистотата на атмосферния въздух определя основните показатели, характеризиращи
качеството на атмосферния въздух в приземния слой – нивата на суспендирани частици; фини
прахови частици; серен диоксид; азотен диоксид и/или азотни оксиди; въглероден оксид;
озон; олово (аерозол); бензен; полициклични ароматни въглеводороди; тежки метали кадмий, никел и живак; арсен. За Бургас предвид спецификата на източниците на емисии и
характерния здравен риск като допълнителен показател е включен и сероводород.
Българското законодателство определя за контролираните показатели за КАВ средногодишни,
среднодневни и/или средночасови норми за опазване на човешкото здраве, както и допустим
брой дни и/или проби, превишаващи съответните прагови стойности.
Към 31.12.2013 г. на територията на Община Бургас са функционирали 4 пункта за мониторинг
качеството на въздуха, включени в Националната система за мониторинг на атмосферния
въздух:
АИС кв. Долно Езерово – непрекъснати измервания на нивата на следните замърсители на
атмосферния въздух: бензен, въглероден оксид, сероводород, метанови и неметанови
въглеводороди, азотни оксиди, озон, фини прахови частици РМ10 и серен диоксид.
Районът основно попада под въздействието на промишлените инсталации на “Лукойл
Нефтохим Бургас” АД и промишлените предприятия, разположени източно от кв. Долно
Езерово. Допълнително влияние оказва и комунално–битовата дейност на квартала, основно
през зимния период битовото отопление на населението с твърди горива.
АИС к-с “Меден Рудник” - непрекъснати измервания на нивата на следните замърсители на
атмосферния въздух: бензен, въглероден оксид, сероводород, азотни оксиди, озон, фини
прахови частици РМ10 и серен диоксид.
Районът попада основно под въздействието на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД, емисиите от
утаителните басейни на рафинерията и южната промишлена зона на Бургас. Тъй като к-с
“Меден Рудник” не е включен в системата за централно топлоснабдяване, през зимния сезон
допълнително негативно влияние оказват емисиите от домашното отопление на твърдо
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гориво. Значима част от общите емисии на азотни оксиди и фини прахови частици се формират
и от автомобилния транспорт.
ДОАС система OPSIS – контролира нивата на следните замърсители: бензен, азотен диоксид,
озон, серен диоксид, стирен, толуен и ксилени. Системата е разположена на сградата на РИОСВ
– Бургас. Там съществува и ръчен пункт за контрол замърсяването с фини прахови частици
/данните са с индикативен характер/.
Мобилна станция за контрол качеството на въздуха на Община Бургас – работи от 16.04.2011
г. Мобилната лаборатория е единствената в страната автоматизирана общинска станция и чрез
нея се следят нивата на осем замърсители на атмосферния въздух – серен диоксид, азотни
оксиди, озон, бензен, стирен, сероводород, фини прахови частици РМ10 и фини прахови
частици РМ2.5. Мобилният характер на станцията позволява тя да бъде разполагана на
различни места – на територията на всички жилищни комплекси и квартали на Бургас и всички
съставни селища на общината. Освен това:






снабдена е с GPRS, която автоматично подава координатите на станцията и нейното
местоположение се визуализира на картата на Бургас;
качеството на данните се гарантира посредством автоматично калибриране на уредите
и анализаторите;
тя е една от малкото в страната, чрез които се следи нивото на замърсителя фини
прахови частици РМ2.5;
за фините прахови частици се получават реални часови стойности, а не една осреднена
за 24 часа – това в съчетание със следените метеорологични параметри позволява да се
идентифицират конкретни случайни или извънредни събития в рамките на деня;
Мобилната станция предава в реално време данните за контролираните замърсители;
пак в реално време тези данни се визуализират на Интернет страницата на Община
Бургас www.burgas.bg, раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух, както
и на електронните информационни табла – на сградата на общината, на тези в ТД
Долно Езерово, к-с «Славейков» и к-с «М.Рудник».

Анализът на данните от пунктовете за мониторинг качеството на атмосферния въздух на Бургас
за 2013 г. свидетелства за добро качество на въздуха по почти всички основни показатели. В
сравнителен план се забелязва трайно намаление на основните замърсявания.
Серен диоксид
Основен източник на емисии на серен диоксид е производствената дейност на “Лукойл
Нефтохим Бургас” АД, както и процесите свързани с изгаряне на твърди и течни горива в
промишлеността и бита. Замърсителят е бил контролиран във всички пунктове за мониторинг;
средната годишна стойност от всички пунктове за Бургас е 14.8 μg/m 3, което е значително под
определената среднодневна норма за опазване на човешкото здраве от 125 μg/m 3 (Наредба N
12 от 15.07.2010 г. не определя средногодишна норма).
Обобщените данни от Мобилната станция за КАВ от 25-те точки в гр. Бургас, където е била
разполагана станцията през годината показват средна стойност от 27.0 μg/m3.
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През 2013 г. няма регистрирани превишения на средно-часовите норми, както и на алармения
праг на замърсителя в нито един от пунктовете за мониторинг.
Графика 36: Сравнителна графика за замърсяване на въздуха със SO2 в *µg/m3+ за пунктовете: АИС
"Долно Езерово", АИС "Меден Рудник", АИС "Несебър", ДОАС РИОСВ (2006 г. до 2013 г.)

Източник: Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2013 година на РИОСВ Бургас

Обобщено за района на Община Бургас се наблюдава трайна тенденция на задържане на
ниска средногодишна концентрация на серен диоксид. Забелязват се трайна тенденция за
намаляване замърсяването със серен диоксид, което се дължи на предприетите действия за
газифициране и използване на горива с ниско съдържание на сяра.
Азотен диоксид (азотни оксиди)
Основен източник на емисии на азотен диоксид са автомобилният транспорт и горивните
процеси в промишлените предприятия.
Замърсителят е бил контролиран във всички пунктове за мониторинг; средната годишна
стойност от всички пунктове за Бургас е 16.6 μg/m3 при норма от 40 μg/m3. Обобщените данни
от Мобилната станция за КАВ от 25-те точки в гр. Бургас, където е била разполагана станцията
показват средна стойност от 18.6 μg/m3.
Сравнителният анализ показва, че спрямо 2012 г. се регистрират два пъти по-ниски фонови
концентрации за този замърсител. През 2013 г. няма регистрирани превишения на средночасовите норми, както и на алармения праг на замърсителя в нито един от контролните
пунктове.
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Графика 37: Сравнителна графика за замърсяване на въздуха с NO2 в *µg/m3+ за пунктовете: АИС
"Долно Езерово", АИС "Меден Рудник", АИС "Несебър", ДОАС РИОСВ ( 2006 г. до 2013 г.)

Източник: Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2013 година на РИОСВ Бургас

Принципно нивата на замърсителя не създават проблем по отношение качеството на въздуха в
Бургас. Целите, заложени в Програмата за КАВ са изпълнени. Независимо от безспорните
факти, замърсяването с азотни оксиди в близост до натоварени кръстовища и пътни артерии,
основно през летния сезон, поддържат относително завишени концентрации, макар и да не се
регистрира превишение на допустимите норми. Пълно постигане на целите на Програмата
може да бъде постигнато само с извеждане на транзитния автомобилен поток от градското
ядро, както и с финализиране изпълнението на проекта за „Интегриран градски транспорт на
Бургас”.
Фини прахови частици
Двете АИС – в кв. Долно Езерово и к-с “М. Рудник”, Мобилната станция за КАВ и пунктът до
сградата на РИОСВ (ръчно пробонабиране, с индикативен характер) са пунктовете, в които се
контролират концентрациите на фини прахови частици (РМ10). Средногодишната стойност от
всички пунктове за контрол е 32.8 µg/m3 – стойност, която е под определената годишна норма.
Спрямо 2012 г. се наблюдава 1.5% намаление на фоновото ниво за този замърсител, което
доказва, че изпълняваните мерки дават резултат. Въпреки това налице са относително високи
нива на замърсяване с фини прахови частици за всички пунктове, особено за кв. Долно
Езерово, където в годишен аспект е превишена допустимата годишна норма от 40 µg/m3.
Обобщените данни от Мобилната станция за КАВ за всички местоположения показват средногодишна стойност 31.4 µg/m3, което не превишава годишната норма.
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Превишаване на СДН, определена в Наредба N 12/15.07.2010 г., е било регистрирано в 103 дни
за АИС Долно Езерово; 42 дни за АИС Меден Рудник; 60 дни за Мобилната станция за КАВ и 51
дни в пункта с ръчно пробонабиране на РИОСВ Бургас, при допустими по Наредба 12 до 35 дни
в годината.
В сравнителна таблица за 2012 и 2013 г. по-долу са представени броя дни с превишения над
СДН по пунктове, за топло и студено полугодие:
Пункт
АИС Долно Езерово
АИС „Меден Рудник“
Ръчен OPSIS
Мобилна станция КАВ

2012 г.
Зима
Лято
01.11.-31.03.
01.04.-30.10.
63
2
28
2
31
7
16
50

2013 г.
Зима
Лято
01.11.-31.03.
01.04.-30.10.
85
18
37
5
35
16
40
20

Графика 38: Регистриран брой превишения на ПС на СДН на ФПЧ10 в *µg/m3+ за пунктовете: АИС
"Долно Езерово", АИС "Меден Рудник", АИС "Несебър", ДОАС РИОСВ ( 2008 г. до 2013 г.)

Източник: Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2013 година на РИОСВ Бургас

Замърсяването с фини прахови частици се явява основен проблем за качеството на
атмосферния въздух на територията на Община Бургас. Причините за това имат комплексен
характер. Основно замърсяването се дължи на все по-масовото използване на твърди горива за
отопление в бита, което е резултат от влошената икономическа обстановка в страната.
Негативно влияние върху качеството на въздуха оказват и засиленият транспортен трафик
(особено през летния период), ремонтните дейности по прилежащата пътна инфраструктура,
активното строителство, а също и на промишлеността. За регистрираните високи нива на ФПЧ 10
допринасят и неблагоприятните метеорологични условия – температурни инверсии, мъгли,
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липса на валежи, ниска скорост на вятъра, създаващи условия за задържане и натрупване
на атмосферните замърсители в приземния въздушен слой.
За разрешаването на проблема следва да се търси прилагане на финансови и законодателни
мерки на национално ниво за битовото отопление на гражданите през студените месеци, с
приоритет за използване на централно топлоснабдяване, природен газ и еко-пелети и брикети
за сметка на въглища и дърва; на местно ниво и през 2014 г. трябва да продължи прилагането и
изпълнението в пълна степен на заложените мерки в Плана за действие към Програмата за
КАВ, което ще гарантира спазване на допустимите норми и предотвратяване на по-нататъшно
замърсяване. В същото време се отчита и безспорния факт, че се запазва утвърдената след
2010 г. тенденция към снижение на общото фоново ниво, въпреки че все още не може да се
говори за трайно решаване на проблема.
Сероводород
Замърсителят е бил контролиран във всички пунктове за мониторинг; средната годишна
стойност от всички пунктове за Бургас е 0.003 mg/m 3 при СДН от 0.003 mg/m3; няма движение
във фоновите нива спрямо предходната 2012 г. Обобщените данни от Мобилната станция за
КАВ от 25-те точки в гр. Бургас, където е била разполагана станцията показват средна стойност
от 0.0028 mg/m3.Общо в работата на АИС са регистрирани 72 превишения на СЧН, 71 от които в
кв. Долно Езерово; няма регистрирани превишения на среднодневните ПДК. При оценка
нивата на замърсяване със сероводород във въздуха и съгласно писмо от ИАОС следва да се
има предвид факта, че пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния
въздух (0.005 mg/m3 ПДК максималноеднократна 60-минутна експозиция и 0.003 mg/m3 ПДК
средноденонощна за 24-часова експозиция) се обосновават на сензорния ефект или
предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 0.007
mg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от
Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 0.150 mg/m3 за 24 - часова
експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Найниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на
очите) е 15 mg/m3 за 24 - часова експозиция.
Графика 39: Сравнителна графика за замърсяване на въздуха със H2S в *mg/m3+ за пунктовете: АИС
"Долно Езерово" и АИС "Меден Рудник" (2004 до 2013 г.)

Източник: Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2013 година на РИОСВ Бургас
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Основен източник на замърсяването със сероводород е „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД,
респективно близостта на рафинерията до кв. Долно Езерово. Това са главно технологични
пропуски, аварийни ситуации, налагащи изгаряне на значителни количества газ на свещ, както
и изпускане на процесни отпадъчни води без съответната дегазация, което при
неблагоприятни условия създава високи концентрации в приземния слой и води до съответно
повишаване на концентрациите на сероводород в атмосферния въздух.
В тази връзка през м. октомври 2012 г. бе разработен и през 2013 г. се изпълнява Оперативен
план за действие за недопускане на замърсяване на атмосферния въздух в прилежащите на
„Лукойл Нефтохим Бургас“АД населени места. Планът има положителен ефект и е допринесъл
за двукратното намаление на броя часове с регистрирано превишение на средно-часовите
норми за сероводород през 2013 г. спрямо часовете през 2012 г.
Бензен
Замърсителят е бил контролиран в двете АИС - в кв. Долно Езерово и к-с “М. Рудник”, както и
чрез системата OPSIS и Мобилната станция за КАВ; средната годишна стойност е 1.15 µg/m 3,
при СГН 5 µg/m3, т.е. под определената годишна норма. Това е и снижение с 27 % спрямо
фоновите нива за 2012 г. и така потвърждава очертаната трайна тенденция за намаляване
замърсяването с бензен. Обобщените данни от Мобилната станция за КАВ от 24-те точки в гр.
Бургас, където е била разполагана станцията показват средна стойност от 0.6 µg/m 3.

Графика 40: Сравнителна графика за замърсяване на въздуха с бензен в *µg/m3+ за пунктовете: АИС
"Долно Езерово", АИС "Меден Рудник" и ДОАС РИОСВ (2008 г. до 2013 г.)
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Източник: Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2013 година на РИОСВ Бургас

Основен източник на замърсяването с бензен е “Лукойл Нефтохим Бургас” АД; бензен се
емитира и чрез отработилите газове на автомобилите, но преимуществено е влиянието на
рафинерията и това обяснява по-високите концентрации в кв. Долно Езерово, който е
разположен на 1.5 км от дружеството.
Озон
Замърсителят е бил контролиран в двете АИС - в кв. Долно Езерово и к-с “М. Рудник”, както и
чрез системата OPSIS и Мобилната станция за КАВ; средната годишна стойност от всички
стационарни пунктове за мониторинг е 61.0 µg/m3, докато средната стойност за 2012 г. е била
59.6 µg/m3. Обобщените данни от Мобилната станция за КАВ от 25-те точки в гр. Бургас, където
е била разполагана станцията показват средна стойност от 59.9 µg/m3.
През 2013 г. в АИС “Долно Езерово” не са регистрирани превишения на прага за информиране
на населението (ПИН – 180 µg/m3). Краткосрочната целева норма (КЦН – 120 µg/m3) за опазване
на човешкото здраве е превишена 27 дни в годината.
През 2013 г. в АИС “Меден Рудник” не са регистрирани превишения на прага за информиране
на населението (ПИН – 180 µg/m3). Краткосрочната целева норма (КЦН – 120 µg/m3) за опазване
на човешкото здраве е превишена 7 дни в годината.
За ДОАС РИОСВ не са регистрирани превишения на прага за информиране на населението
(ПИН – 180 µg/m3). Краткосрочната целева норма (КЦН – 120 µg/m3) за опазване на човешкото
здраве е прeвишена 6 дни в годината.
Графика 41: Сравнителна графика за замърсяване на въздуха с O3 в *µg/m3+ за пунктовете: АИС "Долно
Езерово", АИС "Меден Рудник", АИС "Несебър", ДОАС РИОСВ (2004 г. до 2013 г.)

Източник: Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2013 година на РИОСВ Бургас
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Стирен
Замърсителят е бил контролиран чрез системата OPSIS и Мобилната станция за КАВ; средната
годишна стойност от двата пункта за мониторинг е 0.6 µg/m 3, при средно-дневна норма от 3
µg/m3; за сравнение средната стойност за 2012 г. е била 0.5 µg/m3. Обобщените данни от
Мобилната станция за КАВ от 25-те точки в гр. Бургас, където е била разполагана станцията
показват средна стойност от 0.04 µg/m3.
Тежки метали (Pb, Cd, Ni, As) и полиароматни въглеводороди (ПАВ)
Измервания на тежки метали (Pb, Cd, Ni, As) и полиароматни въглеводороди (РАВ) се
извършват в ДОАС РИОСВ. Не са отчетени превишения на нормите.
Основните източници на замърсяване, идентифицирани в Комплексната програма за
намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за съдържанието им
в атмосферния въздух на Община Бургас, са:






Комунално битовия сектор;
Промишленост на територията на Бургас;
Автотранспорт;
Бензиностанции;
“Лукойл Нефтохим Бургас” АД

С най-голям абсолютен дял в замърсяването на атмосферния въздух се явява ,,Лукойл
Нефтохим Бургас“ АД гр. Бургас, разположен в по-голямата си част на територията на Община
Камено, но оказващ по-съществено влияние върху чистотата на атмосферния въздух на Община
Бургас. Неговото въздействие е най-силно върху КАВ на най-близко разположените населени
места като селата Братово, Ветрен, Равнец, гр. Българово, бургаските квартали Лозово и Долно
Езерово. Влиянието му върху централните части на Бургас е незначително поради
разсейването. Основен източник на емисии са някои от инсталациите на дружеството, които
превишават заложените в комплексното разрешително емисионни ограничения.
“Лукойл Нефтохим Бургас” АД е и най-мощният източник на емисии на въглеводороди, в това
число и на бензен, толуен, етилбензен, ксилени, стирен, акрилонитрил и др. Независимо от
това, влиянието му върху централните части на Бургас е свързано със създаване на фонови
концентрации, които като правило не надвишават пределните норми. Превишаване на
средночасовите норми за стирен и ксилени инцидентно се констатират от пункт OPSIS в гр.
Бургас, като се наблюдава намаляване на броя на регистрираните превишения.
Основният проблем, който “Лукойл Нефтохим Бургас” АД създава на гр. Бургас и
разположените на територията на общината селища са емисиите от сероводород.
На територията на Община Бургас, освен въздействието на ,,Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, със
съществен принос за замърсяването на атмосферния въздух са и големия брой промишлени
обекти с горивни инсталации като:


,,Кроношпан България” ЕООД, гр. Бургас – производство на дървени плоскости.
Дружеството е разработило необходимата документация и входирало в ИАОС Заявление за
издаване на Комплексно разрешително. Монтиран е и пуснат в експлоатация
161
Този документ е създаден в рамките на проект: „Създаване на условия за ефективен мониторинг и контрол
при разработване на политики и стратегически документи на Община Бургас“, по приоритетна ос І „Добро
управление“, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане
на политики“ на Оперативна програма „Административен капацитет“, бюджетна линия
BG051PO002/13/1.3-07.


















електрофилтър за мокра очистка на газове от сушилни инсталации OSB и ПДЧ. В резултат на
това са намалени драстично изпусканите в атмосферата прахови частици и специфично
миришещите въглеводороди. Извършва се почистване на наслоения дървесен прах и
частици върху димоходи, сушилни, покривни конструкции, пътищата на територията на
дружеството. Преустановено е използването на вискосернисти горива – използва се
природен газ и отпадна биомаса. Проведени са мероприятия по програма за енергийна
ефективност на инсталации Конус котли, ПДЧ и OSB.
,,Победа“ АД, гр. Бургас – производство на шоколадови и захарни изделия; газифицирана е
котелната инсталация на дружеството.
„Трансвагон“ АД, гр. Бургас – производство и ремонт на товарни ж.п. вагони; инсталирани
са камери за боядисване и бластиране на повърхността на вагоните. Периодично се
извършва ремонт на вентилациите към бояджийските камери. Използват се бои с ниско
съдържание на разтворители.
,,Спартак” АД, гр. Бургас – производство на метални изделия, вентилатори, метални палети
и горелки. За нанасяне на покрития на металните детайли се използват камери с тъканни
филтри.
,,Славянка“ АД, гр. Бургас – производство на рибни консерви. Котелната инсталация на
фирмата работи с гориво – природен газ.
,,Елкабел” АД, гр. Бургас – производство на кабели и проводници.
,,Теком унимат“ АД, с. Черно море – производство на битумни покривни изолации и
добавки за цимент.
,,Благоустройствени строежи” ЕООД, гр. Бургас – кариера за добив на инертни материали,
кв. Банево.
,,Автомагистрали Черно море”АД, гр. Шумен – кариера за добив на инертни материали,
асфалтова база и бетонов възел гр. Бургас. За пречистване на отпадъчните газове се
използва ръкавен филтър.
,,Пътни строежи 2001” АД, гр. Бургас – производство на асфалтови смеси за пътни настилки
местност ,,Пода”. Изградена е нова обезпрашителна инсталация тип „ръкавен филтър“.
,,Щрабаг” ЕАД, гр. София, асфалтобаза Бургас – производство на асфалтови смеси. За
пречистване на отпадъчните газове се използва ръкавен филтър.
,,Бургасбус” ЕООД, гр. Бургас – градски и междуселищен обществен транспорт. Автобусният
парк на дружеството е изцяло обновен. Дизеловите съчленени автобуси са с двигатели
,,Евро 5”, а останалите са с двигатели на природен газ.
,,Пристанище Бургас“ АД, гр. Бургас – транспорт и съхранение на промишлени, хранителни
стоки, насипни материали и контейнерен терминал. Въведена е в нормална експлоатация
оросителна инсталация на терминал „Насипни товари“. Товарене на зърно се извършва със
закрити шнекови-лентови инсталации. Топлоцентралите са спрени от работа. Отоплението
в канцелариите се извършва с климатични инсталации, захранвани с ел. енергия.
,,Бургаски корабостроителници” АД, гр. Бургас – ремонт на кораби.
„Керамика Бургас” АД, гр. Бургас – производство на керамични изделия – тухли и
керемиди, стиропорни плоскости и бетонови разтвори.

Освен източниците с горивни инсталации, действат и голям брой бетонови центрове.
Изградени са оросителни системи на работните площадки. На територията на община Бургас са
разположени 43 броя бензиностанции и два терминала, на които са инсталирани системи за
улавяне и регенериране на бензиновите пари. Всички са в съответствие с изискванията на
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Наредба № 16 за ограничаване на емисиите от ЛОС (летливи органични съединения) при
съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини – инсталирани съоръжения за
улавяне и връщане на бензиновите пари – ,,Етап I” .
Фирмите, попадащи под изискванията на Наредба № 7 за норми за допустими емисии на
летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат от употребата на
разтворители в определени инсталации са 42, като 12 от тах са с консумация на разтворители
над ПСКР (пределна стойност за консумация на разтворители) и те разработват планове за
управление на разтворителите и схеми за намаляване и ограничаване на емисиите. Найголеми консуматори на разтворители са фирмите ,,Трансвагон” АД и ,,Теком унимат” АД.
Три са дружествата, които са изградили системи за собствен монитиринг на емисиите на
вредни вещества изпускани в атмосферния въздух:
1.
,,Лукойл Нефтохим Бургас” АД – инсталирани са системи са собствени непрекъснати
измервания (СНИ) на седем изпускащи устройства:









Производство АВД, инсталация ВДТК, комин № 20
Производство ВиК иОС, инсталация ,,ПИНБУ” Пещ F 101, комин № 25
Производство ВиК иОС, инсталация ,,ПИНБУ” Пещ F2101, комин № 26
Производство ,,КОГ”, инсталация ГС-3, комин № 41
Производство АВД инсталация АВД 1, комин № 7
Производство Сярно кисело алкилиране, инсталация РОК, комин № 48
Производство ,,КОГ”, инсталация ГС-2, комин № 18
Предстои да бъде инсталирана СНИ на комин № 6

2. ,,Лукойл Енергия и Газ” ЕООД – инсталирани СНИ на две изпускащи устройства:


3.

Комин 120 м.
Комин 180 м.
,,Топлофикация Бургас” ЕАД – едно изпускащо устройство

Останалите източници на емисии в атмосферния въздух се контролират чрез собствени
периодични измервания (СПИ) и контролни измервания.
Територията на Община Бургас е с добро качество на атмосферния въздух. Необходимост от
прилагане на мерки за подобряване на КАВ има единствено в района на гр. Бургас, поради
голямата концентрацията на обекти, извършващи промишлена дейност, близостта на
промишления гигант ,,Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и натоварения автомобилен трафик,
особено през летния период. Наблюдава се трайна тенденция на задьржане на ниска
средногодишна концентрация на серен диоксид, азотен диоксид, бензен и стирен.
Влиянието на автотранспорта върху КАВ е от първостепенно значение, тъй като той е един от
основните доминиращи източници на замърсяване на атмосферния въздух главно с ФПЧ10,
особено силно изразено през лятното полугодие. При неблагоприятни метеорологични
условия се получава наслагване на емисиите на автомобилния транспорт с тези от „Лукойл
Нефтохим Бургас“ АД и на производствените предприятия в гр. Бургас.
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В плана за действие към Програмата за управление на КАВ на Община Бургас са заложени
редица мерки за редуциране на замърсяването от автомобилния транспорт. С по-важно
значение са: разширяване и реконструкция на тролейбусната мрежа, обновяване на
автобусния парк, изграждане на обходни маршрути за тежкотоварни автомобили и транзитно
движение, реконструкция и преасфалтиране на улици, както и поддържане на чистота.
По нататъшното изпълнение на предвидените мерки за газификация и на комунално-битовия
сектор, както и мерки за енергийна ефективност в жилищните сгради ще допринесат за
намаляване на вредните емисии от комунално-битовия сектор. При изпълнението на такива
мерки е подходящо да се търсят форми на публично частно партньорство и енергиен
мениджмънт с цел оптимизиране на наличните публични ресурси.

Шум
Шумът е един от факторите с неблагоприятно въздействие върху населението в големите
градове, породен от развитието на промишленото производство, на пътническите, товарните и
въздушните транспортни средства и масовия градски транспорт, търговските дейности и
заведения за забавленя. Продължително излагане на високи нива на шум влия отрицателно
върху здравето на хората, като понижава тяхната способност за концентрация, предизвиква
главоболие, стрес, умора, нарушава нормалните процеси на почивка и отдих, нарушава съня и
намалява производителността на труда.
Дългогодишните изследвания показват, че нивото на шума в последните години нараства с 1
dB годишно и надминава граничните стойности за съответните населени територии. Промяната
на транспортните средства с такива с подобрени шумови характеристики се компенсира с
почти двойно нарастване на моторизацията.
Акустичната среда на община Бургас, се формира основно от автомобилния трафик и частично
през летния период от засиления самолетен трафик. Измерванията на шума на територията на
общината показават утежнена акустична обстановка в града и трайно шумово замърсяване във
всички зони с изключение на тези за обществен и индивидуален отдих. Като цяло акустичната
обстановка в града за последните 5 години остава непроменена.
Мониторингът на шума се извършва от РЗИ Бургас, „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт”
АД и Община Бургас, като пунктовете са разположени, за да са събират данни от различни
територии. Идентифицирането на зони с високи нива на шум подпомага разработването на
фокусирани мерки, които да се справят с този проблем на съвременното общество.
Регионалната здравна инспекция контролира 37 пункта за мониторинг на транспортния шум.
През 2013 г. почти във всички са регистрирани средни еквивалетни нива на шум, които
надвишават граничните стойности.
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Таблица 43: Еквивалентни нива на шума на пунктовете за периода 2008-2012 г.
№

Година

Общ брой
пунктове
37
37
37
37
37

1
2008
2
2009
3
2010
4
2011
5
2012
6
2013
37
Източник: Община Бургас

до 58
8
9
10
9
13

58-62
2
2
1

11

4

Диапазон dB(A) – бр. пунтове
63-67
68-72
73-77
4
6
17
4
4
19
2
10
15
1
14
11
11
12

-

10

12

78-82
1
-

над 82
-

-

-

На пунктовете, разположени на територии, подложени на въздействието на интензивен
автомобилен трафик (14 пункта) през 2013 г. са измерени средни нива на звуково налягане от
56 dB(A) до 75 dB(A), при гранични стойности на територии от този тип от 60 dB(A). Същите нива
са отчетени и през 2012 г. Отчетените шумови нива за последните пет години в пунктовете от
тази група са с 11 до 12 dB(А) над граничните стойности.
Налице е трайно шумово замърсяване, като основните причини за повишените нива на шум се
дължат най-вече на:





висока интензивност на автомобилния трафик особено през пиковите часове на деня.
Средночасовата интензивност на автомобилното движение в тази група контролни
пунктове е висока и достига до 4180 МПС/час;
липса на изграден обходен маршрут за извеждане на основния поток транзитно
преминаващи МПС по околовръстни пътни артерии;
минимално разстояние между сградите и пътните платна;
липсата на достатъчно места за паркиране, което затруднява трафика на МПС в ЦГЧ .

На пунктовете, разположени на територии, подложени на въздействието на железопътен
транспорт, установените средни еквивалентни нива на шум запазват високи стойностите – 72
dB(A) за 2013 г. (75 dB(A) за предходната), при гранична стойност за този тип територия 65
dB(A).
Стойностите са измерени в контролните пунктове на бул. „Иван Вазов“ – бар „Рокси“ и хотел
„Сезони“. Средночасовата интензивност на автомобилното движение в тази зона е висока 1958-1984 МПС/час.
В този район преобладават обществени и жилищни сгради, които са подложени на
въздействието на шума от железопътния трафик, което води до нарушаване комфорта на
обитателите.
На пунктовете, разположени на територии, подложени на въздействието на авиационен шум,
намиращи се в кв. Сарафово – ул. „Октомври“ №18 и ул. „Драва“ №19, не са установени
превишавания на граничните стойности на нивата на шум за тази територия от 50 dB(A).
Измерените средни стойности продължават да са около 48 - 50 dB(A), както и в предходните
години.
Средната интензивност на въздушния трафик през 2013 г. е 5 до 14 на час.
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В пунктовете, разположени на територии с промишлени източници на шум, са измерени
средни звукови нива през периода септември-октомври 2013 г. от 44 до 73 dB(A), при норма 70
dB(A). Най-високи стойности на еквивалентни нива на шум са установени в пункта ж.к. „Изгрев”
начална спирка на авт. № 211 - 74 dB(A), ж.к. „Славейков” ул. „Янко Комитов” срещу „Тих труд”
и до бл. 9 – 73 dB(A), а най-ниски на пункта в кв. „Победа“, ул. „Комлушка низина“ пред бл. 4 54 dB(A).
В пунктовете, разположени в жилищни зони и територии с неутежнен акустичен режим,
измерените средни еквивалентни шумови нива, остават без съществена промяна спрямо
предходните години - от 46 до 59 dB(A), при гранична стойност 55 dB(A). Най-високите нива на
звуково налягане се наблюдават, както за 2012 г., така и за 2013 г. на пункта в к-с „Лазур“, ул.
„Копривщица“ № 19 - 61 dB(A), където превишаването на ПДН е с 6 dB(A), а най-ниските са
измерени в зоната на пункта, разположен в ж.к. „Славейков“, ресторант „Теньовата къща“ – 46
dB(A).
Средночасовата интензивност на преминаващи МПС в тази група пунктове може да определим
като висока за контролен пункт, намиращ се в к-с „Братя Миладинови“ бл. 47 – 307 МПС/час,
ж.к. „Братя Миладинови“ бл. 47 – 307 МПС/час, ж.к. „Лазур“ ул. „Копривщица“ №19 – 238
МПС/час, до липсваща при пункта в ж.к. „Славейков“ ресторант „Теньовата къща“ в парк
„Младост“. Останалите пунктове са в зони с нисък автомобилен трафик и източници на
промишлен шум.
Пунктовете в зони за обществен и индивидуален отдих се намират в Парк „Изгрев“ до
паметника, Морската градина „Казиното“ и Морска градина „Флора“. Измерените средни нива
на шум се запазват същите както през 2012 г. – 44, 45 dB(A), при гранична стойност 45 dB(A).
Констатираният акустичен комфорт в контролните пунктове от тази група се дължи на тяхното
разположение, което е изцяло в озеленени зони, както и на липсващия в тях автомобилен
трафик.
В зони за лечебни заведения на пункт МБАЛ бул. „Ст. Стамболов” е измерена средна стойност
на ниво шум 75 dB(A) за 2013 г., спрямо 76 dB(A) за предходната 2012 г, при ПДН 45 dB(A).
Шумовото натоварване в тази зона остава трайно завишено през последните години. Причини
за високите звукови нива са близостта на лечебното заведение до изключително натоварената
пътна артерия бул. „Стефан Стамболов”, вливащия се в нея автомобилен поток от ул. „Струга”,
интензивният обществен градски транспорт, както и липсата на шумопоглъщащи съоръжения в
района.
В зоната за научно-изследователска дейност са установени средни стойности на шумовото
натоварване за 2013 г. от 44 dB(A), при 45 dB(A) за 2012 и гранична стойност 45 dB(A).
Измерените еквивалентни нива на шум не превишават ПДН и се запазва тенденцията от
последните години за понижаване на шумовото натоварване в тази зона..
Летище Бургас е второто по-големина в България и единственото пригодено да приема
свръхзвукови самолети. Това разбира се е важна предпоставка за развитието на туризма в
общината и цялото южно Черноморие, но също така създава проблеми с наднорменото
шумово замърсяване от излитащи и кацащи самолети, а с това и риск за здравето на хората.
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Отчитайки необходимостта от обединяване на усилията на всички целеви групи за постигане на
граничните стойности за шумово натоварване от дейността на Летище Бургас, през 2010 г.
Община Бургас даде съгласие за поставянето на четири броя терминални станции, собственост
на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД за измерване и регистриране на шума върху
сградите - общинска собственост, както следва:





Сграда на ОУ „Хр. Ботев” – кв. Сарафово – MP01_NMTBOJ001;
Сграда на ОДЗ „Ран Босилек” – к-с „Изгрев” – MP02_NMTBOJ002;
Сграда на ЦДГ „Райна Княгиня” – к-с „Славейков” – MP03_NMTBOJ003;
Сграда на ОДЗ „Звездица Зорница” – к-с „Зорница” – MP04_NMTBOJ004.

Това позволява да се придобие по-реална картина за степента на шумовото въздействие пряко
от самолетния трафик върху жителите на гр. Бургас, с оглед предприемането на последващи
действия за ограничаването му. Измерванията установяват постоянни нива на шум измерен в
стационарните пунктове в диапазона

Графика 42: Нива на шум в пунктовете със стационарни терминали
75
70

Leq (24h) dB(A)

65
60

55
50
45
40

MP01_NMTBOJ001

MP02_NMTBOJ002

MP03_NMTBOJ003
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И от измерванията на тези пунктове, е видно че тенденцията на развитие на акустичната среда
в град Бургас е почти непроменлива. Наблюдава се повишение на денонощните еквивалентни
нива на шума през летния натоварен период. Данните не показват превишение на граничните
стойности.
Допълнително през 2010 г. Община Бургас пусна в експлоатация система от последно
поколение за непрекъснат мониторинг на шума в околната среда (тип ENM), която разполага с
3 бр. стационарни измервателни терминала – разположени в локациите на ТД
„Освобождение”, ТД „Зора” и Дирекция ОС на Община Бургас.
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Leq (24) dB(A)

Графика 43: Нива на шума, измерени в пунктовете със стационарни терминали на Община Бургас
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Забележка: Системата за постоянен мониторинг на шум, собственост на Община Бургас се администрира и
поддържа със собствени сили и средства. Месеците с липсваща информация се дължат на липса на комуникационна
и експлоатационна текуща сервизна поддръжка.

В трите точки, наблюдавани посредством ENM системата за мониторинг на шума, собственост
на Община Бургас, акустичната среда отново е почти непроменена. Измерванията не
констатират превишения на граничните стойности за денонощен период.
Община Бургас, възприема изключително сериозно шумовото замърсяване в града, поради
което още през 2011 г. изпреварващо спрямо сроковете, заложени в Закона за защита от шума
на околната среда е разработена Стратегическа карта за шум /СКШ/ на агломерация Бургас.
В резултат от разработената стратегическа карта за шум (СКШ – Всички източници Приложение
18) е видно, че от четирите основни източника на шум, само автомобилният трафик реално
оказва неблагоприятно влияние върху населението на агломерация Бургас. Повече от
половината от жителите са подложени на надгранични нива на шума от автомобилния
транспорт, а именно – 61,58% от цялото население на града е изложено на нива над
граничните стойности за Lден , 56,41% – над тези за Lвечер и 57,64% за Lнощ. Същевременно 100%
от детски, лечебни, учебни, научноизследователски заведения и обществени сгради (т. нар.
„специални” сгради) са изложени на нива на шум над граничните стойности за всички
показатели.
Много ограничено е влиянието на шума от железопътния трафик поради естеството на
градоустройственото ситуиране на жилищните и „специални” сгради, както и поради ниските
нива на интензивност на железопътния трафик през града. Напълно липсва население
изложено на нива на шум над граничните стойности за ден, вечер и нощ. Само 894 жители на
Бургас вечерно време са подложени на въздействие на шума от ж. п. транспорт в диапазона 40
до 59 dB (А)ето е под допустимите норми. По отношение обектите, подлежащи на усилена
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шумозащита и обществените сгради – няма такива, които да са изложени на нива на шум от
железопътен трафик над граничните стойности за отделните показатели.
Ограничено е влиянието на шума от въздухоплавателните средства (локализирано в част от
ж.к. Изгрев и ж.к. Славейков). Липсва население изложено на нива на шум над граничните
осреднени интегрални стойности за L24 и Lнощ, но близо 11,000 жители са изложени над
пределно допустимите гранични стойности за LАмакс (> 85dB (А).
Промишлените източници на шум също не оказват неблагоприятно влияние върху акустичната
среда на град Бургас. Липсват жители, изложени на нива на шум над граничните стойности от
тези източници. Само 17 обекта, подлежащи на усилена шумозащита и обществените сгради са
изложени на надгранични нива през деня в диапазона - 45 до 48 dB(А). Този факт може да бъде
обяснен с тяхното локално действие и разположението им предимно в промишлените зони на
града. Съществуващите оплаквания на гражданите относно промишлени дейности, са от
локално ошумяване от малки обслужващи обекти и заведения (т. нар. „локални” източници –
непопадащи в обхвата на стратегическите карти за шум). Това предполага предприемане на
мерки за трайно ограничаване на ошумяването в жилищните зони и зоните за отдих,
включително спиране на дейността на тези обекти, който водят до ошумяване на тези райони.
Въз основа на изготвената Стратегическа карта на шума, през 2013 г. общината възложи
разработването на план за действие. Планът за действие към Стратегическата карта за шума на
агломерация Бургас е приет от Общински съвет Бургас през м. ноември 2013 г.
Съгласно извършеният анализ, основните причини за шумовото замърсяване могат да се
обособят в следните категории:
По отношение на източник „пътен” трафик:










Висока интензивност на пътния трафик. Постоянно нарастване на броя на МПС при
съществуващата улична и пътна мрежа, които не са променяни;
Движение в режим на тръгване и спиране и неспазване на ограниченията за скорост
(особено по най-ошумените трасета – основните булеварди и отсечки);
Спирките на градския транспорт са разположени по периферията на жилищните
комплекси, което затруднява бързия и лесен достъп до тях;
Съществуващата организация на движение и недостатъчният брой обособени зони за
паркиране, задръстват градската среда;
Недостатъчно възможности за алтернативни видове транспорт – основно велосипеден
транспорт;
Транзитното движение преминава през територията на града, натоварва и без това
натовареното улично движение;
Липса на нормативно подсигурена база за регулярни технически прегледи и въвеждане на
Европейски изисквания за максимални прагове на генериран шум за превозните средства;
Висока гъстота на застрояване на жилищните сгради. Неотразяване в проектите за нови
сгради на изисквания за редукция на шума и шумоизолации на най-изложените на шум
фасади;
Остарял сграден фонд и недостатъчно екраниране на транспортния шум. Независимо от
вида и качеството на жилищния фонд и кога е построен, се забелязва тенденцията на
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непредприемане на мерки за шумозащита на жилищните сгради, за разлика от
обществените сгради със специално предназначение основно училища, детски заведения и
културни институции, за които се изпълняват проекти с реализация на мерки за цялостно
саниране, респективно и такива за шумозащита.
Необходимост от програми за шумоизолация на съществуващите сгради, особено покрай
основните градски магистрали;
Пътна настилка с ниски показатели по отношение на предаване на шума, липса на бариери
и активни противошумови мерки за зоните с предполагаема приоритетна шумова защита
(тихи зони, учебни и лечебни заведения).

Източник ж. п. трафик:





Релсови трасета и ж.п. мотриси с ниски показатели по отношение на предаване и
генериране на шум;
Липса на нормативно подсигурена база за регулярни технически прегледи и въвеждане на
Европейски изисквания за максимални прагове на генериран шум за влаковете, движещи
по ж.п. трасетата на общината;
Висока гъстота на застрояване на жилищните сгради. Неотразяване в проектите за нови
сгради на изисквания за редукция на шума и шумоизолации на най-изложените на шум
фасади;
Необходимост от програми за шумоизолация на съществуващите сгради, особено покрай
основните ж.п. трасета. Ж.П. трафикът поражда локално ниво на шум в зоните покрай които
преминава ж.п. линията.

Източник „въздушен” трафик:


Независимо от наличието на оптимизирани трасета за прелитане на самолетите над Бургас,
при определени неблагоприятни метеорологични условия се осъществява заход над
жилищните комплекси „Изгрев“ и „Славейков“. Допълнително следва да се отбележи, че
въпреки ограниченията, залегнали в АИП на Република България, се наблюдават
отклонения в полетите от публикуваните схеми за излитане и кацане (най-вече кацане в
посока град Бургас) и неспазване на така описаните мерки в АИП за избор на писта за
излитане и кацане.;



липса на контрол и санкции в резултат на ошумяване от въздухоплавателни средства в
резултат на изградена система за мониторинг на т.нар. „самолетен шум” – т.е.
непрекъсната корелация на измерени стойности на шума с реално подаване на полетни и
радарни данни;
все още на Летище Бургас се разрешават нощни полети – факт директно водещ до
значително надгранично ошумяване на занижените нощни гранични стойности на шума.
Съществен сезонен локален източник на шум в околната среда са опериращите граждански
въздухоплавателни средства на Летище Бургас, които пораждат ниво на шум над
граничната норма, за жилищните зони, намиращи се под трасето на излитане и кацане;
Необходимо е също така да се предвиди поетапна модернизация с оглед усилена шумова
защита на сградите попадащи под трасето на самолетите кацащи и излитащи над гр. Бургас.
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По отношение на акустичното натоварване от промишлеността на територията на Община
Бургас, поради зоналното разположение се явява не съществен източник на шумово
замърсяване. Строителните и ремонтни дейности в града, създават временни проблеми.
Друг специфичен източник на шум са откритите заведения за хранене и забавление в
курортните и развлекателните зони през туристическия сезон. Специфично за развитието на гр.
Бургас е тенденцията на съчетаване на зоните за отдих и забавление и зоните за обитаване.
Изграждането на открити развлекателни заведения и заведения за хранене в комбинираните
зони за отдих и обитаване, води до неблагоприятно нарастване на шумовото въздействие
върху жителите постоянно обитаващи тези райони.
Мерките за намаляване на шумовото натоварване в община Бургас, предприети за постигане
на допустимите норми за шумово натоварване в околната среда, са систематизирани и
разписани като политика в разработената Стратегическа карта за шум на Община Бургас. В
Плана за действие към нея са определени мерките, които следва да се изпълняват в
краткосрочен, средносрочен и дългосрочен период (хоризонт до 2026 г.) за решаване на
проблемите с шумовото замърсяване – конкретно предизвикани от автомобилния и ж.п.
транспорт, от промишлени източници на шум, както и разбира се шума от самолетния трафик.
Като основна набелязана цел е информирането на гражданите. В този смисъл е изготвено и
внедрено на Интернет страницата на общината софтуерно решение за интерактивно
представяне в реално време на данните от 3-те терминални станции за контрол на шума на
общината.
От тях набелязаните мерки до момента са изпълнени следните мерки:







Допълнително набиране на данни за измерване и регистриране на шума в околната среда от въздухоплавателни средства чрез четири броя терминални станции, собственост на
„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД, инсталирани върху сгради общинска
собственост; и за оценка на шумовото замърсяване в околната среда на Община Бургас
чрез три шумови терминала (тип ENM).
Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас включва
текстове, които забраняват извършването на дейности, причиняващи шум над допустимите
норми. Забранено е и извършването на дейности от битов и стопански характер в
жилищните сгради и в близост до тях между 14,00 – 16,00 часа и между 22,00 – 08,00 часа.
Приетият на 21.07.2011 г. от Общински съвет Бургас ОУП на гр. Бургас предвижда
изграждането на трасе - обход, който ще реши проблема с преминаването на транзитните
потоци автомобили през градското ядро на Бургас.
Промяна в транспортната схема на Община Бургас по проект „Интегриран обществен
транспорт” по ОП „Регионално развитие“, в резултат на подписан договор на 26.11.2010 г. с
МРРБ за реализация на стойност 67 млн. Евро. Проектът предвижда обновяване на
автопарка за обществен транспорт; обособяване на специални ленти за движение на нова
бърза автобусна линия, която почти напълно да покрие периметъра на пет от сега
съществуващите; обособяване на отделни автобусни платна; приоритет за автобусите на
кръстовища (светофари); осигуряване на Мултимодален транспортен терминал на мястото
на съществуващата Автобусна гара Юг, както и Междуградски автобусен терминал и зона за
паркиране на мястото на съществуващото депо на „Бургасбус”.
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Общинският превозвач „Бургасбус” ЕООД разработи проект за подмяна на съществуващата
и удължаване на тролейбусната мрежа. Инвестициите са в размер на 201 хил. лв.; през м.
декември 2010 г. започна разширението на съществуващото тролейбусно трасе, като
новият маршрут минава по улиците „Ив. Вазов”, „Булаир”, „Демокрация”, „Дунав”, „Ст.
Стамболов”, „Сан Стефано”, „Хр. Ботев” и „Ив. Вазов”. По този начин се предоставя удобна
транспортна връзка за жителите на к-с „Меден Рудник” с района на Морската градина и
ЦГЧ. Новоизграденото трасе е с дължина 5.8 км., а общо новата тролейбусна линия е с
дължина 22.9 км. Проектът изцяло е в синхрон с Проекта за Интегриран градски транспорт.
Проектът се допълва със средства по ОП «Околна среда», предназначени за закупуване на
тролейбуси, с които да бъде заменен съществуващия подвижен състав на електрическия
транспорт.
ДП „Ръководство въздушно движение“ намалява авиационния шум около Бургас чрез
въвеждане на изменения в организацията на въздушното пространство в района на летище
Бургас и мониторинг на ефекта от възприетите мерки.

От 2 май 2013 г. са факт въведени промени и изменения в организацията на въздушното
пространство в района на летище Бургас. При конструирането на новите маршрути се избягват
прелитания над жилищните комплекси на Бургас, както и са приложени всички възможни
мерки за намаляване на отрицателното влияние върху хората, намиращи се в териториите
около летището.
Маршрутите са съобразени и със съществуващите ограничения за полети над нефтената
рафинерия. Приложени са политики и програми, основани на т.нар. "балансиран подход" на
Международната организация за гражданско въздухоплаване – ICAO, към управлението на
авиационния шум. Когато поради спецификата на вятъра е задължително подхода за кацане да
се изпълнява в североизточно направление (прелитане над Бургас), за намаляване на шума е
определена нова точка за начало на финалното снижение, която се намира югозападно извън
Бургас. Така полетът над града се изпълнява в непрекъснато снижение, с намалена мощност на
двигателите и минимален шум.




Изграждане и поддържане на инфраструктурата като акцентът продължава да бъде
цялостно решаване на проблема с уличната инфраструктура и подземните комуникации;
Изграждане и поддържане на залесителни пояси по основните и най – натоварени пътни
артерии – ул. “Д. Димов”, ул. “Проф. Якимов”, обходния път на к-с “Меден Рудник”;
Добро поддържане на междублоковите зелени пространства в комплексите, изграждане и
поддържане на паркове със залесяване с едроразмерна растителност в жилищните
комплекси.

Усилията на общината за поддържане на инфраструктурата, залесителните пояси и зелените
междублокови пространства са постоянни и имат положителен ефект върху контролирането на
нивата на шума особено в жилищните зони.


Програма за енергийна ефективност. Мерките от програмата предвиждат подмяна на
остарялата дървена дограма на училища, детски градини и обществени сгради с
пластмасова, с което освен ефект по отношение икономии за отопление се постига и
шумоизолиращ ефект.
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С подобряване на енергийните характеристики на сградите ще се консумира по-малко енергия
за отопление, но това пряко влияе и за намаляване на наднормените нива шум. Необходимо е
да се търсят възможности за разширяване на тези мерки към жилищните сгради, като чрез
различни форми на ПЧП поетапно се търсят възможности за санирането им.


Реализиран е проекта за Пътен възел „Юг” (кръстовището Бургас – Средец – Созопол).

Предстоящо изграждане и поддържане на инфраструктурата


Изграждане на обход, предвиден в ОУП на гр. Бургас, който да изведе транзитните потоци
автомобили извън градското ядро на Бургас.
 Изграждане на “Надлез над товарна ж.п.гара Бургас за връзка на бул. ”Проф. Якимов” с ул.
”Крайезерна”, с дължина 1 200 м., осигуряващ извеждането на транзитния поток извън
територията на градското ядро на Бургас и облекчаващ натоварването на съществуващите
два броя надлези. Пътен възел „Запад“ включва изграждане на детелина към ул. „Одрин“,
включително реконструкция и разширение на ул. „Крайезерна“ за връзка с Пътен възел
„Юг“ .
 Продължение на улица ”Янко Комитов” до улица ”Струга” по плана на Промишлена зона
“Север”.
 Рехабилитация на надлез „Вл. Павлов“ на път I-97 (Е-87) при км. 238+125 гр. Бургас,
изграждане на шумозаглушителна стена – ляво и дясно платно. Резултатът от реализацията
на проекта е: рехабилитация на транспортния подход през кръстовище „Трапезица“ към
надлез “Владимир Павлов”; осигуряване на извеждане на транзитния поток извън
територията на гр.Бургас; облекчаване натоварването на съществуващите два броя
надлези.
 Обновяване на площад „Тройката“ и изграждане на подземна улица под площада,
свързваща улиците „Княз Борис“ I и „Ген. Гурко“, като целта е транзитно и безконфликтно
преминаване на автомобилния трафик под пешеходните пространства и свързването на
западните жилищни квартали с Приморския парк. Проектът за модернизация на площад
"Тройката" е по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG161PO001/1.4-09/2012: "Зелена и достъпна градска среда" по Оперативна програма
"Регионално развитие" 2007 – 2013 г.; изпълнява се в момента.
 Изграждане на “Шумозащитна стена на участък от път І-9 между „Летище-Бургас” и кв.
„Сарафово”, гр. Бургас“ – има изготвен и одобрен работен проект, осигурено финансиране,
предстои издаване на строително разрешение.
В дългосрочен план община Бургас в рамките на Интегрирания план за градско възстановяване
и развитие (ИГПВР) на град Бургас, разработен със средства от Оперативна програма
«Регионално развитие» предвижда следните видове дейности, които ще имат положително
въздействие включително върху акустичната среда: Поставяне на нова улична настилка;
Изграждане и ремонтиране на паркинги; Почистване от отпадъци и засаждане на улично
озеленяване; Ремонт на съществуващи пространства и джобове за улично озеленяване;
Поставяне на улична маркировка, изкуствени неравности, светофарни уредби (подмяна, където
е необходимо), пътни знаци и светлоотразители, енергоефективно улично осветление;
Поставяне на видеонаблюдение; Изграждане на пешеходни алеи, подходи и пешеходни
надлези, поставяне на пешеходни светофари и пешеходна маркировка; Поставяне на
дигитални датчици на софтуерна система за управление и информация - по първостепенната
улична мрежа; поставяне на дигитални, информационни и комуникационни табла; Изграждане
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на междуселищен терминал на Автогара Запад; Велосипедни алеи и велопаркинги, пешеходно
движение

Води
Управлението на водите се осъществява на национално и басейново ниво. Районите на
речните басейни се определят от естественото разположение на вододелите между
водосборните области на една или няколко основни реки. Определените речни басейни не
следват административно-териториалното деление на страната.
Община Бургас попада на територията на Басейнова дирекция за управление на водите за
Черноморски район, а конкретните речни басейни в рамките на общината са:






речен басейн Севернобургаски реки - В речен басейн Севернобургаски реки по-главните
реки са Фандъклийска, Панаир дере, Двойница, Вая, Дращела, Хаджийска, Ахелой,
Курбардере, Айтоска и Чукарска (Чакърлийска). Последните две реки се вливат в Черно
море посредством Бургаско езеро. Водностопанския баланс показва пълно обезпечаване с
вода за напояването и промишленото водоснабдяване до 2015 г. при сегашното ниво и
бъдеща прогноза за 15 % от годните за напояване площи. Питейното водоснабдяване се
осъществява преобладаващо от яз. “Камчия” и подземни водоизточници. При
съществуващата водоснабдителна схема прогнозата до 2015 год. е потребностите да се
удовлетворят напълно. Към настоящият момент единствения действащ хидроенергиен
обект е при яз. “Порой”, който работи в подчинен режим. Оползотворяването на
средногодишния отток в речния басейн за различни стопански и екологични цели е 24,90%;
речен басейн Мандренски реки - В речен басейн Мандренски реки основни реки са
Русокастренска, Средецка, Факийска и Изворска, които се вливат в Черно море
посредством езеро Мандра. ВСБ показва пълно обезпечаване с вода на напояването и
промишленото водоснабдяване до 2015 г. при сегашното ниво и бъдеща прогноза за 15 %
от годните за напояване площи. Питейното водоснабдяване се осъществява от яз.
“Камчия”, яз.“Ясна поляна” и подземни водоизточници. При съществуващата
водоснабдителна схема прогнозата до 2015 година е потребностите да се удовлетворят
напълно. Оползотворяването на средногодишния отток в речния басейн за различни
стопански и екологични цели е 10,50%;
речен басейн Южнобургаски реки - В речен басейн Южнобургаски реки главните реки са
Ропотамо, Дяволска, Караагач и Лисово дере. В обхвата на речния басейн попадат и
водосборите на две по-малки реки – Маринка и Отманли, чийто речен отток не оказва
съществено стопанско значение за басейна. ВСБ показва пълно обезпечаване с вода на
напояването и промишленото водоснабдяване до 2015 г. при сегашното ниво и бъдеща
прогноза за 15 % от годните за напояване площи. Питейното водоснабдяване се
осъществява от яз. “Ясна поляна” и от подземни водоизточници. При съществуващата
водоснабдителна схема прогнозата до 2015 год. е потребностите да се удовлетворят
напълно. Оползотворяването на средногодишния отток в речния басейн за различни
стопански и екологични цели е 22,70%.

На повърхностните води се провежда хидробиологичен, физико-химичен и химичен
мониторинг за проследяване на състоянието на следните категории води: реки, езера,
преходни и крайбрежни води, както и на изкуствени и силно модифицирани повърхностни
водни тела. Елементите за качество и минималната честота за провеждане на мониторинга са
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дефинирани в Рамковата директива за водите 2000/60/ЕС и Закона за водите. Въз основа на
резултатите от мониторинга се определят екологичното и химичното състояние/потенциал на
повърхностните водни тела, а по-лошото от двете определя крайното им състояние.
Повърхностни водни обекти
Община Бургас на изток граничи с Черно море и на територията к са разположени три големи
езера - Вая, Атанасовско и Мандра, и протича част от р. Айтоска.
Водите на Черно море се считат за слабо солени в сравнение с водите на Световния океан.
Използването на морето като рекреационен ресурс се определя от термичния му режим температура на водата над 18С от юни до края на октомври.
Езерните води са в пряка и косвена връзка с морските води. Атанасовско езеро е лагунно
езеро, най-северното от бургаските езера. Разположено е в източната част на Бургаската
низина и е свързано чрез канал с Черно море. Бургаското езеро (ез. Вая) е крайморско езеро,
разположено на запад от Бургас, най-голямото от бургаските езера. Представлява лиман
(удавена речна долина). Езерото приема водите на р. Айтоска и Чакърлийска. Чрез канал е
свързано с Черно море. Солеността на водите му е около 10.58‰ и е със значителни сезонни
колебания. Водосборната зона възлиза на 1 050 km2. Мандренското езеро е лиман, найюжното от Бургаските езера. С Черно море е свързано чрез естествения канал Пода. Южно от
устието си езерото се разширява и образува залива Узунгерен. В езерото се вливат реките
Средецка, Русокастренска, Факийска и Изворска. Дъното е тинесто, с повече гниеща
растителност към западния му край. Водата е сладка, без колебания на солеността.
Таблица 44: Основни данни за езерата на територията на община Бургас

N

Езеро

1 Атанасовско
2 Бургаско /Вая/
3 Мандренско

Повърхност
km2
16.9
27.6
10

Воден обем
млн. m3
4.3
19
11

Дълбочина, m
средна
макс.
0.25
0.9
0.7
1
1.8
4

Река Айтоска е с обща дължина около 32 km. Влива се в езеро “Вая” и е най-големият приток на
този крайбрежен водоем. Значително намаляване на водния дебит се наблюдава през летните
месеци. По отношение на показателите, характеризиращи екологичното състояние на водите не се наблюдават отклонения от нормите.
Реките Русокастренска, Факийска и Чакърлийска, протичащи през територията на общината са
от силно хетерогенен тип със среден водосбор, които обикновено също пресъхват през
различен период.
Община Бургас е богата и на минерални води. Бургаските минерални бани са разположени на
15 km северозападно от Бургас.
С Решение № 38 и Решение № 39 от 04.02.2011 г. на Министъра на околната среда и водите на
Община Бургас са предоставени, безвъзмездно за управление и ползване находища на
минерална вода, изключителна държавна собственост - „Рудник“, с. Рудник и „Бургаски
минерални бани“, кв. Ветрен , за срок от 25 години със следните експлоатационни ресурси:
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находище „Рудник“ – утвърден експлоатационен ресурс 2,10 л/сек., технически възможен
дебит на водовземно съоръжение сондаж Б-166 – 2,10 л/сек. (Т на водата 20,2о С);
находище „Бургаски минерални бани“ – утвърден експлоатационен ресурс на находището
– 16,45 л/сек., технически възможен дебит на водовземните съоръжения: сондаж Б-191 –
14,35 л/сек. /Т на водата 41,2о С/ и сондаж Б-165 – 2,10 л/сек. (Т на водата 33о С).
Лечебната вода е азотна, силно алкална (рН 9.9). Характеризира се като минерализирана,
хлоридно-хидрокарбонатна натриева, силициева вода, съдържаща флуор. Използва се за
лечение чрез пиене и къпане.

С оглед определяне на състава и свойствата на минералната вода от двете находища, Община
Бургас възложи извършване на пълен физикохимичен, микробиологичен и радиологичен
анализ на минералната вода. В тази връзка Министерство на здравеопазването издаде, както
следва:




- Балнеологична оценка № 4 от 20.02.2014 г. за минералната вода, добивана от сондаж Б166, находище „Рудник“;
- Балнеологична оценка № 5 от 20.02.2014 за минералната вода от сондаж Б-191 на
находище „Бургаски минерални бани“;
- Балнеологична оценка № 6 от 20.02.2014 за минералната вода от сондаж Б-165 на
находище „Бургаски минерални бани“

с определени лечебно-профилактичните и балнеолечебни свойства на минералната вода.
До момента има издадени 6 броя разрешителни (4 бр. от Община Бургас и 2 бр. от МОСВ) за
водовземане на минерална вода от сондаж Б-191, като предоставеният за ползване дебит е –
3,60 л/сек., свободен ресурс – 10,75 л/сек.
Свободният ресурс за сондаж Б-165 на находище „Бургаски минерални бани“ – 2,10 л/сек. и
съответно за сондаж Б-166, находище „Рудник“ – 2,10 л/сек.
През 2013 г. с Решение № 13 от 22.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите на
Община Бургас бе предоставено за управление и ползване находище на минерална вода,
изключителна държавна собственост - „Изворище“, с. Изворище.
След проведено допълнително проучване са утвърдени експлоатационните ресурси на
находище „Изворище“ – 10,39 л/сек., като технически възможния дебит на водовземните
съоръжения е както следва: сондаж Б-81 – 3,41 л/сек. (Т на водата 22,4о С) и сондаж Б-108 –
6,98 л/сек. (Т на водата 25,5о С). Към момента предоставения от сондаж Б-81 за ползване дебит
– 0,46 л/сек.
Всички повърхностни водни обекти във водосбора на Черно море са определени като
чувствителни зони, за които се прилагат по стриктни ограничения на емисионните норми за
допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във
водните обекти (определени в Наредба № 6/09.11.2000 г.) в съответствие с Директива
91/271/ЕЕС относно пречиствателните станции за отпадъчните води, изменена с Директива
98/15/ЕЕС.
Натискът върху поръхностните водни обекти се определя от следните аспекти:
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Значителни точкови източници на замърсяване:






градски пречиствателни станции за отпадъчни води;
градски канализации
индустриални източници на отпадъчни води
животновъдни ферми
реки, внасящи значителен товар в крайбрежните морски води.

Значителни дифузни източници на замърсяване:







характер на земеползване;
малки населени места без изградена канализационна система
депа за отпадъци, неотговарящи на европейските изисквания – без изолираща подложна
повърхност и дренажна система
Значителни места на водоползване;
Значителни морфологични изменения;
Регулация на оттока.

В района на община Бургас, крайбрежни морски води и в реките чийто водосбор частично или
изцяло попада на територията на общината, се заустват водите от следните пречиствателни
станции.
Таблица 45: Водни тела – приемници на води, зауствани от ПСОВ

№

ПСОВ
Обзор – Бяла
Бургас
"Меден рудник"
Средец
в.с. "Дюни" -"Дюни" АД гр. Созопол
Китен - Приморско
Равда - К.К. "Слънчев бряг" - Несебър
Поморие

Речен басейн/крайбрежни
морски води
Севернобургаски реки
Севернобургаски реки
Мандренски реки
Мандренски реки
Южнобургаски реки
Южнобургаски реки
Крайбрежни води
Крайбрежни води

Двете станции на територията на Община Бургас имат всички съоръжения за пречистване,
включително за отстраняване на биогенните елементи азот и фосфор: ПСОВ Бургас, заустваща
пречистените отпадъчни води в ез. Вая и ПСОВ „Меден рудник”, заустваща пречистените
отпадъчни води в яз. Мандра. През 2013 г. не са констатирани превишения на индивидуалните
емисионни ограничения (ИЕО), определени в разрешителните за заустване на ПСОВ Бургас и
ПСОВ „Меден рудник“. За останалите има проекти в различен етап на подготовка, като за
повечето са осигурени и средства по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“
Заустване във водни обекти, засягащи територията на община Бургас, чрез канализационни
системи, без изградена ПСОВ, се осъществява, както следва:
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Таблица 46: Канализационни системи, без изградена ПСОВ

№
1
2
3
4
5

Канализационни системи
гр. Айтос
кв. “Долно Езерово”, гр. Бургас
с. Каблешково, общ. Поморие
с. Дебелт, общ. Средец
кв. “Сарафово”, гр. Бургас

Речен басейн/крайбрежни
морски води
Севернобургаски реки
Севернобургаски реки
Севернобургаски реки
Мандренски реки
Крайбрежни води

Изграждането на пречиствателни станции е предвидено в Регионалния генерален план, но все
още не е започнало. Отпадъчните води от канализация на кв. “Сарафово”, гр. Бургас чрез
канално-помпена станция се отвеждат за пречистване в ГПСОВ Поморие.
Индустриалните източници на замърсяване (Приложение 15) се емитират от предприятия,
които през 2013 г. са изпускали приоритетни и приоритетно опасни вещества (съгласно
Приложение 1 към чл. 1, ал. 2 на Наредбата за стандарти за качество на околната среда за
приоритетни вещества и някои други замърсител).
В Севернобургаски реки и Мандренски реки най-голям е приноса на индустриалните точкови
източници във връзка с концентрацията на големите химически производства и
функционирането на обекти от хранителната промишленост и добива на рудни и нерудни
суровини.
При крайбрежните морски води най-значителен е делът на ГПСОВ и ПСОВ на курортните
комплекси – резултат от провежданата политика за недопускане на заустване на непречистени
отпадъчни води в крайбрежните води.
По отношение на повърхностните води, Планът за управление на речния басейн на
черноморски район, определя като дифузни източници на замърсяване:



малките населени места без изградена канализационна мрежа, при които е възможно
просмукване на отпадъчните води от септични ями и постъпване във водните обекти.
депата за отпадъци, които не отговарят на европейските изисквания (без изолираща
подложна повърхност, без дренажна система за отвеждане на инфилтрата). Същите са
дифузни поради просмукване на инфилтрата от цялата площ на депото.

Подземните води – порови, пукнатинни и карстови от различните водоносни хоризонти могат
да бъдат използвани директно за напояване, за промишлено и техническо водоснабдяване.
При направения преглед на значителните точкови източници на замърсяване – директно
заустване на промишлени или битови отпадъчни води и депа за отпадъци, изградени съгласно
европейските изисквания, във връзка с изработването на ПУРБ 2010-2015 не е установено
конкретно негативно въздействие на замърсяване върху подземните води.Оценка на
замърсяването от дифузни източници от друга стана определя като оказващи негативно
въздействие върху подземните водни тела депата за отпадъци не отговарящи на европейските
изисквания - нерегламентирани и неизолирани, както и селища без изградена канализационна
система, респ. ПСОВ.
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С най-голямо значение за замърсяването на подземните води от дифузни източници са
селскостопанските дейности (земеделие и животновъдство) и населени места без канализация.
Те емитират предимно нитрати и амоний.






Развитието на земеделието, като отглеждане на монокултури и прилагането на изкуствени
азотни торове в близкото минало, предизвиква отрицателни промени в състава на почвата
и съответно на водите. Развитие на частните стопанства през последните години зеленчукопроизводство, овощарство и лозарство и използването на торове за по високи
добиви увеличи постъпването на замърсители във водоносните хоризонти (ВХ). Вследствие
на интензивни валежи, посредством дифузия, азотните съединения достигат до първия
водоносен хоризонт.
Друг съществен замърсител на подземните води са животновъдните ферми (свиневъдство,
говедовъдство и птицевъдство) което се дължи на депониране на отпадъчни продукти
(твърд и течен тор) от животновъдството в близост до фермите и неефективно действащи
пречиствателни съоръжения за отпадъчни води от животновъдни ферми.
Сериозен източник на замърсители са селищни депа за отпадъци, които не отговарят на
съвременните санитарно-хигиенни норми. При валежи инфилтратът прониква чрез
просмукване в подземните води.

Значителното влияние от дифузните източници върху подземните води е установено във
водоносни хоризонти и съответно в подземни водни тела – незащитени, открити, уязвими на
проникване на повърхностни замърсители водоносни хоризонти или покрити с отложения с
висока водопропускливост с вертикална и хоризонтална филтрация. Това са водни тела от
кватернерния, неогенския, горнокредния и долнокредния водоносни хоризонти.
Въз основа на анализа ПУРБ определя водните тела в риск.
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Фигура 3: Повърхностни водни тела в риск

Източник: ПУРБ за Черноморски район

От подземните водни тела, засягащи територията на община Бургас, ПУРБ определя
единствено водните тела във водоносен хоризонт горна креда, като такива в риск.
Питейно-битовото водоснабдяване показва като цяло тенденция на застой и намаление на
потреблението при очакване за нарастване цената на питейната вода и негативните
демографски тенденции. За община Бургас в ПУРБ се предвижда запазване на нивото на
потребление на вода за питейни нужди. Тази тенденция може да се подобри с подобряване на
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водоснабдителната система и намаляване на загубите на питейна вода. Потреблението на
водните ресурси за водоснабдяване е първи приоритет и за община Бургас се прогнозира
количество от 29 650 хил. m3 или 22,2% от общото количество за Черноморския басейнов
район.
Водоснабдяване за селскостопански нужди се очаква да нарасне, поради лошото състояние на
изградената мелиоративна инфраструктура, засушаване и затопляне на климата. Въпреки това,
нарастването се забавя поради липса на икономическа мотивация за развитие на поливното
земеделие поради недостатъчна окрупненост на земеделските терени и високата цена на
поливната вода, необходима за производство на единица селскостопанска продукция.
Напояването от повърхностни води, е втори приоритет и се прогнозира, че ще са необходими
64,810 мил.м3 за Черноморския басейнов район и само 169 200 хил м3 за община Бургас.
Нуждите от промишлено водоснабдяване също показват тенденция на застой или
незначителни изменения в плюс или минус в резултат от една страна на миграцията към поголемите населени места, даваща по-голяма възможност за осигуряване прехраната на
семействата, а от друга - на въвеждането на оборотни цикли при ползването на вода, сухи
технологии за производства и по-пълноценно използване на икономическите лостове за
регулиране на потреблението.
С оглед опазването на водните ресурси на общината и намаляване на антропогенния натиск
върху Черно море е необходимо да се продължи и ускори изграждането на канализационните
системи и пречиствателни съоръжения за пречистване на градските отпадъчни води. Докато
водоснабдителната инфраструктура е относително добре развита, канализационната система и
пречиствателните станции за отпадъчни води от населените места все още изостава. На
територията на община Бургас с изключение на значителна част от град Бургас (но не целия
град), канализационната система в общината не отговаря на съвременните изисквания.
Изграждането на екологична култура е от изключително значение, както и мерките за
намаляване на потреблението на вода в туристическите обекти.

Почви
Почвената покривка е един от най-важните компоненти на природната среда. Образувана в
продължение на милиони години тя е огледало за състоянието на останалите компоненти на
околната среда. Почвата е незаменим, ограничен и невъзстановим природен ресурс с
продуктивна, буферна и филтрираща способност. Тя е самостоятелно природно тяло, сложна
полифункционална, открита, структурна система, образувана в резултат на взаимодействието
на климата, релефа, почвообразуващата скала, организмите и времето. Притежава найважното свойство – плодородие – способност да удовлетворява изискванията на растенията от
вода и хранителни вещества. Благодарение на плодородието си почвата е основно средство за
производство в земеделието.
Почвите са компонент, върху който всяко не спазване на нормативните изисквания за
опазване на води, въздух, отпадъци въздейства отрицателно върху тях и ги замърсява локално
или дифузно от организирани и неорганизирани източници, включително и трансгранични
въздействия.
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Основните почвени видове, срещащи се на територията на Община Бургас са чернозем
смолници, канелени горски и ливадни почви. Другите видове са слабо представени. Те са
подходящи за отглеждането на зърнено-житни и технически култури в равнинната част на
областта и тютюн в по-високите, южни части на Стара планина.
Графика 44: Относителен дял на почвените видове от общата площ обработваема земя в общината

9%
16%
46%

чернозем смолници
канелени горски
ливадни

29%

други

Бургаска област се характеризира с преходно-континентален климат в северозападната си
част, с преходно-средиземноморски в южната и с черноморско влияние в източната си част.
Характерните за него бризи не позволяват развитието на болести по лозята (мани) и в тази
връзка третиранията с продукти за растителна защита са по-малко, което позовлява по-добро
състояние на почвата.
Тенденцията на промяна на земеделските земи за неземеделски цели на територията на
община Бургас е устойчива. Много голяма част високопродуктивните обработваеми земи се
включват в строителните граници на населените места и се застрояват. Това разбира се в
голяма степен се дължи на процесите на урбанизацията и необходимостта от устройство на
териториите и промяна на функционалното им предназначение. При наличието на ОУП на гр.
Бургас, в землището на който тези процеси са най-засилени, би трябвало промяната на
предназначението на земята да става регулирано и с оглед постигане на целите на
градоустройството. Прекомерното използване на земеделска, обработваема земя за други
цели следва да се избягва, тъй като има потенциала да застраши продоволствената база на
населението.
Нарушаване на земите и почвите от добивната промишленост
Разработването на находищата на подземни богатства на територията на община Бургас се
извършва по открит начин, което води до нарушаване на терените. При кариерите за добив на
скални материали рекултивацията се осъществява след пълното изземване на полезното
изкопаемо, поради което рекултивационните работи по време на експлоатацията са само
частични. При кариерите за добив на пясък има възможност да се извършва и поетапна
182
Този документ е създаден в рамките на проект: „Създаване на условия за ефективен мониторинг и контрол
при разработване на политики и стратегически документи на Община Бургас“, по приоритетна ос І „Добро
управление“, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане
на политики“ на Оперативна програма „Административен капацитет“, бюджетна линия
BG051PO002/13/1.3-07.

рекултивация. Тя се изразява в запълване на отработените пространства с материали от
откривката, предимно глини.
Новите нарушени терени са на територията на общината са свързани предимно с
разработването находището за добив на пясък „Анастасия”, землище гр. Българово. Други
находища с открита експлоатация на територията на Община Бургас:







„Банево” експлоатация - по взривен начин
„Акации – 1” експлоатацията – добив на пясък (без взривяване)
„Върли бряг” експлоатация - по взривен начин (в м. «Шилото»)
„Сoката” експлоатация - без взривяване
„Българово” експлоатация - по взривен начин
„Горно Езерово” експлоатация - по взривен начин

Приключилите към 01.01.2008 г. геологопроучвателни площи, за които титулярите на
Разрешенията за търсене и проучване са получили търговско откритие и находищата са
заведени в Специализираната карта на находищата на територията на Община Бургас са:






„Твърдица – Бургас”
„Коначището”
„Бялата чешма”
„Българово”
„Анди”

През 2009 г. е предоставена концесия за добив на подземни богатства – строителни материали
– вулканити (базалтоиди и трахитови туфи) на находище “Крушака”, разположено в землището
на с.Маринка, Община Бургас, но за инвестиционното предложение все още не е приключила
процедурата за ОВОС, респективно не може да се започне с добива на подземните богатства.
Нарушените терени от депонирането на отпадъците от минно-добивната дейност се намират в
концесионните площи на находищата. Миннодобивните предприятия извършват предимно
открит добив и формираните от тях отпадъците от добива и първичната преработка са
откривка, скален отпадък и инертен отпадък. Откривката представлява слоя от естествено
залесена почва или скала върху находището, които се изземват, за да се получи достъп до него.
При скално – облицовъчните полезни изкопаеми, се формира скален отпадък. Той
представлява масивна скална маса, която се изземва, за да се получи достъп до минералната
суровина. При първичната преработка на строителните материали се формира инертен
отпадък, който не претърпява никакви значителни физични, химични или биологични
трансформации. Отпадъците от открития добив (кариерите) се използват за обратни засипки и
при рекултивация. Отпадъците от преработката също се оползотворяват за различни цели – в
строителството на пътища, за обратни засипки.
Нарушените терени от минно-добивната работа през 2008 г. са както следва:
 Нарушени терени от добив на строителни материали – 98.48 ха.
 Нарушени терени от депонирането на отпадъците от добива и преработката:
o от добива (откривка) – 3.97 ха;
o от преработката (инертен отпадък) – 4.2 ха
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Единствено хвостохранилище „Върли бряг 3” с площ 7.5 ха се намира на терен извън
концесионната площ на находище „Дебелт” и натрупания отпадък в обем от 1266.7 х.м3, което
е собственост на “Строителни материали” АД.
Замърсяване на почвите с продукти за растителна защита (пестициди)
През 2012 г. мониторинг на тежки метали се проведе и изпитване по отношение на остатъчни
количества органохлорни пестициди, полихлорирани бифенили и полициклични ароматни
въглеводороди в почвите се провежда в осем пункта на територията на РИОСВ Бургас.
Измерените стойности на наблюдаваните устойчиви органични замърсители са много под
максимално допустимата концентрация (МДК). Полихлорираните бифенили са в границите от
< 0,0005 до < 0,001, а органохлорните пестициди са в граници от 0,0067 до < 0,005. На
територията на Бургас е решен проблемът със залежалит пестициди в по-голямата си част, с
което е ликвидирана потенциалната опасност от евентуално замърсяване и увреждане на
околната среда и човешкото здраве. Излезлите от употребва пестициди се съхраняват в
контейнери тип „Б-Б” кубове на претоварна станция на депо за неопасни отпадъци, гр. Бургас.
При проведения контрол за състоянието на складовете и Б-Б кубовете за съхранение на
негодни и забранени продукти за растителна защита (мониторинг III ниво локални почвени
замърсявания) през 2012 г. не са констатирани нарушения на целостта на Б-Б кубовете. Като
цяло, проверените контейнери са в добро състояние.
В дългосрочен план е необходимо да се търси трайно решение на проблема с тези пестициди и
окончателно безопасно обезвреждане на общо 52 Б-Б куба с общо количество от 208 т.
пестициди.
Замърсяване на почвите с устойчиви органични замърсители, вкл. нефтопродукти
При проведения мониторинг на почвите за съдържание на тежки метали и металоиди от
мрежата на I ниво в осемте пункта, попадащи на територията на пет общини е извършен
анализ и за съдържание на полициклични ароматни въглеводороди. Измерените количества
на наблюдаваните устойчиви органични замърсители те варират от 0,008 до <0.001 и са под
МДК.
През 2012 г. не са регистрирани замърсявания на земната повърхност и почвата, възникнали в
следствие на извършени криминални пробиви по продуктопровода на „Лукойл нефтохим
Бургас” АД и на пътно-транспортни произшествия.
Ерозия на почвите, свлачища и морска абразия
Ерозията на почвата е един от най-интензивния и широко разпространен деградационен
процес. По статистически данни на водна ерозия са подложени 72% от всички обработваеми
земи с наклон над 60. Трайно засегнати от водна ерозия са 43% от общата площ на област
Бургас. На ветрова ерозия са подложени земите в равнинните и обезлесени райони. Те
съставляват около 12 % от обработваемите площи. Иригационна ерозия почти не се забелязва.
И в Община Бургас почвите са подложени на деградация вследствие глобалната промяна на
климата, повишаване на температурата и засушаване. Съгласно Плана за управление на речния
басейн на Черно море, цялата територия на Община Бургас е определена със средна до силна
податливост на ерозия.
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Фигура 4: Податливост на почвите към ерозия Източник: ПУРБ за Черноморски район

Необходимо е да се обърне специално внимание на този проблем и да се предприемат мерки
за предотвратяването на ерозията. Следва да се отбележи, че тези процеси са особено
интензивни по крайбрежните ивици. Сериозен проблем е предпазването на бреговата ивица от
морска ерозия.
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Свлачищата и морската абразия се причисляват към групата “природни бедствия”, но тяхната
превенция изисква предприемането на почво-укрепителни дейности и мерки. На територията
на Община Бургас са регистрирани 3 бр. свлачища. Провеждането на укрепителни мероприятия
е необходимо с оглед преустановяване на процесите и предотвратяване на рисковете за
сигурността на застрашените селищата, курортните комплекси, пътища, ж.п. линии, нанася
непоправими щети на обработваемите земи. Последващото наблюдение е необходимо за да
се предотврати повторно появяване на процесите да се изяснят проблемите на ерозията.
Засоляване и вкисляване на почвите
Засоляването на почвите е процес, при който се увеличава съдържанието на
водноразтворимите соли в почвата и/или съдържанието на обменен натрий. По-голяма част
от засоляването се дължи на естествени причини – по-високото ниво на подпочвените води.
Това е резултат от влошените условия на естествен дренаж в равнинни райони с периодични
летни засушавания. Засолените почви на територията на община Бургас са под формата на
петна в асоциация с почви, които са с високо естествено плодородие. В районите с най-силна
степен на развитие на процеса, засоляването е основна причина за изоставяне на площи с
високо потенциално плодородие като ниско ефективни.
От извършеното от РИОСВ почвено изпитване и през 2012 г. се потвърди, че почвите в кв.
Рудник, община се определят като силно засолени. Отчитайки зависимостта на относителния
дял на обменния Na спрямо величината на сорбционния капацитет, в две от точките за
изпитване в пункт Рудник се определят като солници и в трите дълбочини, една точка е
слабо солонцовати и в трите дълбочини и една точка – средно солонцовати (0-20 см.), силно
солонцовати (20-40 см.) и солонци (40-60 см). Ливадно-блатните почви, разпространени в
района се засоляват в резултат на капилярно покачване на силно минерализирани
подпочвени води със състав, близък до морската вода.
Като цяло почвите на територията на община Бургас са незамърсени с тежки метали и
металоиди и органични замърсители. От ежегодно провеждания мониторинг на почвите се
установява тенденция на задържане на нивата на наблюдаваните индикатори, които са
много под границите на максимално допустимите концентрации. От извършените анализи за
вкисляване и засоляване на почвите не са установени стойности, застрашаващи почвеното
плодородие, освен засолените терени в землището на кв. Рудник, гр. Бургас.
За доброто състояние на почвите спомага:






Прилагането на новия Закон за почвите.
Балансираното торене на отглежданите селскостопански култури.
Въвеждането на програми за екологосъобразно земеделие и животнопвъдство.
По-малко използване на продукти за растителна защита и минерални торове, поради
намаляване площта на обработваемите земи и интензивно отглеждани култури.
Използването на съвременни продукти за растителна защита, които са с кратък период на
полуразпад, не се акумулират в почвата и не предизвикват замърсяване на почвите с
пестициди.

Рекултивацията на нарушение терени следва да се разглежда като мярка подпомагаща
възстановяването на част от земеделските земи и плодоносната им функции. За целта
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засилено трябва да се изследват възможностите за използване на утайки при такава
рекултивация, тъй като те са богати на органични вещества.

Биологично разнообразие и защитени територии
На територията на Община Бургас е разположен един от най-големите комплекс от крайморски
езера в България, включващ Атанасовското езеро, Бургаското езеро и езерото Мандра. Трите
езера отговарят на критериите на Рамсарската конвенция и са включени в списъка на влажните
зони с международна значимост. Освен това тази природна даденост формира и основния
предмет на опазване на територията на общината.
От обектите на Националната екологична мрежа с най-голямо значение са:
Атанасовско езеро
През 1980 г. северната част на Атанасовско езеро е обявена за резерват, а следващата година
южната му част и териториите непосредствено до водното огледало са обявени за буферна
зона към резервата. През 2007г. буферната зона е прекатегоризирана на ЗМ „Бургаски
солници”. Резерватът съвместява солодобив и опазване на биологичното разнообразие.






Със заповед №601/12.08.1980 г на КОПС (ДВ бр.70/1980 г.) северната чат на езерото с площ
1050 ха е обявена за резерват.
Със заповед №930/08.10.1981 г на КОПС (ДВ бр.85/1981 г.) южната част на езерото с площ
900 ха е обявена за буферна зона на резервата.
Северната част на езерото е прекатегоризирана в поддържан резерват с обща площ 1074,5
ха със Заповед №РД-392/15.10.1999 г на МОСВ , ДВ бр.99/1999 г.
Със Заповед РД-418/18.06.2007 г. буферната зона е прекатегоризирана в защитена местност
«Бургаски солници».
С Решение №122/02.03.07г на МС е обявена защитена зона “Атанасовско езеро” с код
BG0000270 за опазване на дивите птици и природните местообитания на дивата флора и
фауна.

Атанасовското езеро има статут на поддържан резерват, Рамсарски обект, глобално важно
орнитологично място и Корине сайт (№77). Обявено е също за санитарна зона “А” от
Министерството на здравеопазването. По линия на Българо-швейцарската програма за
опазване на биологичното разнообразие е разработен План за управление на резерват
“Атанасовско езеро”, в който са очертани насоките за десетгодишното му развитие.
Атанасовското езеро е ултрахалинен водоем с лимано-лагунен произход, включващ
разнообразни местообитания. Характерни за него са плитките соленоводни басейни,
разделени със земно-насипни диги. Значителна част от площта му се използва за солодобив.
Около езерото има малки сладководни блата, мочурливи ливади, система от канали и сухи
терени (обработваема земеделска земя).
Атанасовско езеро е много популярно сред природолюбители, орнитолози и фотографи от
страната и чужбина, тъй като това е най-богатото на птици място в България, а заедно с
Босфора и Гибралтар, езерото е едно от най-известните места в Европа за проследяване на
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миграцията. Намира се на прелетния път Via Pontica и се определя като “място с тесен фронт на
миграция” за значителна част от европейските видове птици. През пролетта и есента оттук
преминават над 240 хиляди щъркела, 60 хиляди грабливи птици и 30 хиляди пеликана.
Атанасовско езеро е най-богатото място в Европа по отношение есенната миграция на
къдроглавия пеликан, розовия пеликан, тръстиковия блатар и вечерната ветрушка. Езерото е и
място с международно значение за концентриране на зимуващи видове, след които
къдроглавия пеликан, голямата белочела гъска, червеногушата гъска, белят ангъч и др.
По брой на установените видове птици Атанасовското езеро заема първо място в България. Тук
се срещат 75% от общо регистрираните у нас видове. В резервата, буферната зона и
прилежащия морски бряг са установени 318 вида. В езерото птиците са не само най-богато
представените, а са и най-добре проучените група животни. Национален природозащитен
статус съгласно ЗБР (Прил.2 и Прил.3) имат 245 вида.
Европейската и световната консервационна значимост на срещащите се в езерото и
околностите му видове е следната: 18 вида отговорят на рамсарските критерии, 12 вида са
обявени за глобално застрашени, 102 вида са включен в проекта КОРИНЕ, 170 вида са
включени в четири от специалните категории на Birdlife, а 183 мигриращи вида са включени в
Бонската конвенция.
На територията около езерото са установени повече от 250 вида висши растения. Голямата
соленост на водите определя наличието на специфични растителни видове като солянка,
морска суеда, гърлица, тръстика, тънколистен папур, морски пелин и др. В резервата са
установени и 7 вида земноводни и 8 вида влечуги. От установените земноводни всички са с
природозащитен статус съгласно ЗБР, а от влечугите – 3 вида.
Независимо от антропогенните вмешателства, растителността в резервата и буферната му зона
не търпи трайни деградационни промени. Екологичната оценка на резервата го определя като
такъв с умерена стабилност. Атанасовско езеро е :







Един от редките типове влажни зони в Черноморския биогеографски район;
Най-редкия тип екосистема в България;
Място на единственото значимо находище на артемия в България;
Място на най-голямото видово разнообразие на птици в България;
Място на най-големия брой видове птици от Червената книга на България;
Място на “тесен фронт на миграция” по прелетния път Via Pontica.

Основната цел на плана за управление на резервата е съхраняването на неговото природно
наследство, включващо природните ресурси, редките и ценни съобщества, растителните и
животински видове, които са с международно , национално и местно значене. Дейностите в
границите на резервата са силно ограничени.
В списъка на влажните зони с международно значение България е представена с 11 влажни
зони, 3 от които са на територията на община Бургас. Освен Атанасовското езеро, което
несъмнено е най-значимия Рамсарски обект, обявен през 1984 г., с настояща площ 1404 ха,
другите влажни зони предмет на опазване по Конвенцията са:


местността Пода – обявено за Рамсарски обект през 2002 г., с настояща площ 307 ха;
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езеро Вая – обявено за Рамсарски обект през 2002 г., с настояща площ 2900 ха;

Защитена местност „Пода“, представлява комплексна екосистема от блатен тип – блатиста
влажна зона с площ 100,7 ха. Тя е обявена за опазването на гнездови находища на редки и
застрашени видове водолюбиви птици. Състои се от различни по големина и соленост
водоеми, тръстикови масиви и пясъчен морски бряг. Обявена със Заповед на бившия КОПС при
МС №433/20.04.1989 г. /ДВ бр.37/89 г./, на основание чл.19 и 22 от ЗЗП. От 1989 г., е обявена за
орнитологично важно място, а от 1994 г. е Корине сайт
Една от малкото територии, където на площ 1 кв. км. са установени 252 вида птици, от които 8
световно известни. В ЗМ “Пода” са установени голям брой прелетни птици като по-често
срещани представители на фауната са: голям корморан, малък корморан, червена чапла,
къдроглав пеликан, бяла лопатарка, блестящ ибис, белоока потапница, ливаден дърдавец,
кокилобегач, саблеклюнът, бял ангъч, тръноопашата потапница и др. В ЗМ “Пода” са
установени 18 вида бозайници, предимно дребни: етруска земеровка, видра, малка белозъбка, обикновена полевка и др.
На територията на ЗМ “Пода” са установени 231 вида висши растения, много от които със
специален природозащитен статус, съгл. ЗБР: черноморско плюскавиче, тройновилужна
мишорка, морски ветрогон, татарски млечник, лъскава камилска трева и др. На територията са
установени 72 вида лечебни растения. Екосистемата и е мозайка, включваща елементи на
морски, литорални, сладководни, бранични и хиперхалинни екосистеми. Екологично тя е
свързана със следните влажни зони в района: Поддържан резерват “Атанасовско езеро” –
свръхсолена влажна зона, с която се извършва постоянен обмен на птици по време на
миграцията и за изхранване; Бургаско езеро (Вая) – еврихалинна влажна зона; Мандренско
езеро – сладководна влажна зона, язовир. Граничещите с “Пода” местности ЗМ “Узунгерен” и
“Комлушка низина” осигуряват хранителна база за много от гнездещите видове птици и за
някои бозайници; Залив ”Форос” неотделима част от ЗМ, предоставяща условия за обмен и
зимуване на някои видове птици.
Защитена местност “Пода” заедно със, ЗМ “Устие на река Изворска” и ЗМ ”Узунгерен”
формират Комплекс “Мандра - Пода” , който е с международен природозащитен статус
Корине сайт, представляващ влажна зона с важно значение от орнитологична гледна точка. В
района на комплекса са установени около 249 вида, от които 137 са видове от европейско
природозащитно значение (SPEC). Мандренско езеро е било естествен, полусолен отворен
лиман с голяма проточност. След построяване през 1963 год. на язовирна стена в източната му
част езерото е превърнато в сладководен язовир. В запазената лагунна част до устието
(местностите “Пода” и “Узунгерен”) солеността е около 3.5 %. Североизточната част на
Мандренското езеро се намира непосредствено до гр.Бургас. Комплексът също така е част от
Европейската екологична мрежа Натура 2000, като защитена зона както по Директивата за
местообитанията, така и по Директивата за птиците.
Съгласно заповедта за обявяване на ЗМ “Пода”, стопанисването и опазването на защитената
местност е възложено на Българското дружество за защита на птиците /БДЗП/. Това е първата
защитена територия в България, предоставена за стопанисване на неправителствена
природозащитна организация. Изграден е информационен посетителски център, който активно
допринася за опознаването и съхраняването на биологичното разнообразие в района. С
подкрепата на Българо-швейцарската програма за опазване на биологичното разнообразие е
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изготвен и действа План за управление на тази ЗМ. Територията е зонирана, указани са
съответните режими и норми, които трябва да се спазват, разгледани са възможностите за
развитие на туризъм, предимно познавателен и услуги, свързани с него.
Защитена местност “Вая” е с площ: 379.354 хектара. Обявена със Заповед №РД-405 от
04.12.1997. Цел на защитената територия е запазване естествените местообитания на защитени
и редки видове птици включени в Червена книга на България и в списъка на застрашените
видове в Европа. Защитената местност обхваща поземлен фонд, държавни земи от
земеразделителния план на селата Долно Езерово и Горно Езерово с обща площ 195,354 ха и
част от акваторията на езерото – държавна собственост с площ 184 ха.
Защитена местност “Узунгерен” е с площ от 211.1263 ха. Природозащитният к статус е
определен със Заповед №РД-1152/23.11.2005 г. на МОСВ с цел опазване на естествената
влажна зона, остатък от езерото Мандра, местообитание на повече от 200 вида водолюбиви
птици, от които 5 световно защитени – малък корморан, къдроглав пеликан, червеногуша
гъска, малка белочела гъска и ливаден дърдавец, както и на други защитени, редки и уязвими
растителни и животински видове.
Защитена местност “Устието на река Изворска” е с площ 151.0 ха. Природозащитният к статус
е определен със Заповед №170/16.02.1990 г. на МОСВ с цел запазване на естествените
местообитания на защитени и редки видове птици.
Защитена местност “Корията” е с площ 11.6 ха, в землището на с.Равнец, Община Бургас.
Обявена е със Заповед № РД 420 от 14.11.1995 г. Целта на опазване е естествена гора от летен
дъб.
Защитената местност “Ченгене скеле” е с площ 160 ха. Природозащитният к статус е
определен със Заповед на МОС № РД-419/14.11.1995г. (ДВ 105/95г.) с цел опазване находища
на редки и застрашени от изчезване водолюбиви птици. Разположена е непосредствено на
морския бряг и обхваща сладководно блато в устието на р. Маринка и малък морски залив
пред него. Блатото е с обширни и плътни тръстикови масиви с преобладаване на тръстика,
теснолистен папур и езерен камъш. Дъното на залива пред устието на р. Маринка е покрито с
тинести наноси, образуващи обширни плитчини с дълбочина 5-10 см (единственото в България
крайморско тинно поле). В залива “Ченгене скеле” са установени около 180 вида птици, от
които 80 са видове от европейско природозащитно значение (SPEC). “Ченгене скеле” е от
международно значение за гнездещите тук малък корморан и блестящ ибис. Тук няколко пъти
е бил наблюдаван световно застрашеният и изключително рядък вид-тънкоклюният свирец.
Мястото е от значение и за мигриращите птици, особено за дъждосвирцоподобните.
Заливът „Ченгене скеле“ е част от европейската мрежа Натура 2000 като защитена зона и по
двете директиви.
По отношение състоянието на горите, на територията на община Бургас, през 2012 спрямо 2011
площта им е увеличена с 157,9 ха. Следва да се отбележи, че противопожарната структура не е
в добро състояние. Липсват пътища за движение на пожарни автомобили или
съществуващите са станали непроходими, близки водоеми и подходи към тях.
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Отделни вековни или забележителни дървета се обявяват за защитени, въз основа на Закона за
биологичното разнообразие, с цел тяхното опазване и съхранение. Обявените защитени
дървета на територията на Община Бургас са вписани в регистър и за всяко е изготвено досие.
За територията на Община Бургас са обявени за защитени следните вековни и забележителни
дървета:





Бяла черница – на ул. “Мара Гидик” №1, обявена със Заповед 296 от 14.11.1994 г.;
Чинар – на ул. “Георги Кирков” №1, с височина 23 м., диаметър 0.45 м. И възраст 70 г.,
обявено за забележително със Заповед №174 от 09. 03. 1983 г.
Ясен – намиращ се в местността “Отманли”, обявено за вековно със Заповед №775 от
28.03.1962 г. на главно управление на горите;
Летен дъб – намиращ се в землището на с. Извор, отдел 211-г на Държавно лесничейство –
Бургас, по лесоустройствен проект от 1981 г., с височина 13 м, обиколка 4,60 м. и възраст
400 година, обявено за вековно със Заповед №693/04.08.1993 г.

На територията на Община Бургас се срещат 46 вида лечебни растения по данни от
“Хорологичен атлас на лечебните растения в България”. Между тях са видове с ограничено
разпространение в страната и такива обитаващи специфични хабитати. Състоянието на
природните им популации изисква строг контрол върху изземването на растителна маса и
допълнителни мерки за възстановяването им. Три вида (Лечебната ружа, Залист и Сантонинов
пелин), са поставени под закрила на закона и са изцяло изключени от стопанско ползване.
Таблица 47: Припокриване на защитените територии и защитените зони на територията на община
Бургас

Защитена
територия
„Атанасовско
езеро“
„Бургаски
солници“

Вид
ЗТ

Площ
(hа) ЗТ

Площ (hа)
ЗЗ

ПР

1074,5

7210,01

ЗМ

900

7210,01

„Пода“

ЗМ

100,7

6139,17

„Вая“

ЗМ

379,35

3066,90

„Узунгерен“

ЗМ

211,13

6139,17

„Устие на р.
Изворска“

ЗМ

151

6139,17

„Ченгене
скеле“

ЗМ

160

190,02

„Корията“
„Водениците“

ЗМ
ПЗ

11,6
73,60
29379,40

Припокриване
с ЗЗ
ЗЗ по двете
директиви
ЗЗ по двете
директиви
ЗЗ по двете
директиви
ЗЗ по двете
директиви
ЗЗ по двете
директиви
ЗЗ по двете
директиви
ЗЗ по двете
директиви
няма
няма
ЗЗ за
местообитания
та

Номер на ЗЗ
BG0000270
BG0000270
BG0000271
BG0000273
BG0000271
BG0000271
BG0000242

BG0000151

Име на ЗЗ
„Атанасовс
ко езеро“
„Атанасовс
ко езеро“
МандраПода
Бургаско
езеро
МандраПода
МандраПода
Залив
„Ченге
скеле“

Айтоска
планина
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33507,89
8,83

ЗЗ по двете
директиви
ЗЗ за
местообитания
та

BG0002077

Бакърлъка

BG0001502

Отманли

Като цяло защитените зони на територията на община Бургас са предназначени да опазват
видове и местообитания предмет на опазване и в защитените територии. Припокриването на
зоните от Натура 2000 и защитените територии от националната екологична мрежа е голямо,
като изключение правят ЗЗ Айтоска планина, ЗЗ Бакърлъка и ЗЗ Отманли. Определянето им е с
цел опазване на видове и местообитания с значение в европейски мащаб.
Целите на опазване в защитените зони се определят най-общо:
 Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните
популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона;
 Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на
видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения
за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.
 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни
природни местообитания и местообитания на видове, както и популации на видовете,
предмет на опазване в рамките на защитената зона.
ЗЗ “Айтоска планина” за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, е
определена с Решение №122/02.03.07г. на МС (ДВ, бр.21/2007г.). Типове природни
местообитания, посочени в Приложение №1 на ЗБР и видове, включени в Приложение №2 на
ЗБР – предмет на опазване в защитената зона, са:










1530* Панонски солени степи и солени блата
6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi
6220* Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea
62А0 Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества
6240* Субпанонски степни тревни съобщества
6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския
пояс
8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albiVeronicion dillenii
91М0 Балкано-панонски церово-горунови гори
91AA * Източни гори от космат дъб

Опазват се видове обитаващи изброените по-горе местообитания:


бозайници: Европейски вълк Видра Добружански (среден) хомяк Дългоух нощник
Мишевиден сънливец Лалугер Пъстър пор
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земноводни и влечуги Червенокоремна бумка Ивичест смок Обикновена блатка
костенурка Шипобедрена костенурка Шипоопашата костенурка Голям гребенест тритон
риби: Обикновен щипок Европейска горчивка безгръбначни: Бисерна мида Обикновен
сечко Бръмбър рогач Буков сечко Алпийска розалиа Ценагрион Вертиго.

Защитена зона “Бакърлъка” с код BG 0002077 за опазване на дивите птици е създадена за
опазване на мигриращи птици. Както много други зони и защитени територии на територията
на община Бургас, видовото разнообразие от птици и необходимостта от опазване на
миграционните трасета определя обхвата на опазване.
ЗЗ Отманили с код BG0001502 е създаден с цел опазване и възстановяване на местообитание
от типа Постоянно покрити от морска вода пясъчни и тинести плитчини и запазване на
жизнеспособността на популациите на Муткур (морска свиня) и Афала.
За разлика от защитените територии, за които целите на опазването се постигат с ограничаване
на антропогенното въздействие, зоните от европейската екологична мрежа Натура 2000,
поставят акцента върху устойчивото използване на природните ресурси и прилагането на
активни мерки за опазване и възстановяване на местообитанията и популациите на видовете
предмет на опазване. За следващия 7 годишен период необходимите мерки за постигане на
благоприятен природозащитен статус на видовете и местообитанията е разработена
Национална приоритетна рамка за действие (НПРД), която оценява настоящото състояние на
предмета на опазване във всички зони на територията на страната и мерките необходими за
всяка зона. Приложение 19, представя специфичните мерки за защитените зони в община
Бургас.
Тези мерки могат да бъдат по-детайлно конкретизирани и доразвити в планове за управление
на защитените зони. Следва да се има предвид, че е подходящо на територията на община
Бургас да се разработват интегрирани планове, обхващащи както защитените зони, така и
защитените територии, предвид припокриването на площите.
Основен акцент в политиката по опазване на биологичното разнообразие е участието на
общността в управлението на зоните. Само по този начин те могат да се превърнат в източник
на икономически растеж, а не ограничение за дейността на населението. Основните цели във
връзка с Натура 2000 са систематизирани в Националната комуникационна и информационна
стратегия и НПРД.

Черноморски зони
Черно море е едно от най-големите вътрешни морета в света. Единствената му връзка със
Световния океан е чрез Средиземно море през Мраморно море, Босфора и Дарданелите.
Солеността на Черно море (18 ‰) е почти два пъти по-малка от тази на Световния океан,
поради ограничения приток на вода от Средиземно море през Босфора вследствие на малката
му дълбочина (70 м) и ширина (700м). Черноморското крайбрежие се поделя от шест страни –
България, Грузия, Румъния, Турция, Русия и Украйна. Дължината на крайбрежните линии е
както следва: България- 378 км, Грузия – 310 км, Румъния – 225 км, Русия – 800 км, Турция - 1
329 км и Украйна – 2 782 км.
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В Черно море се вливат 1/3 от водите на континента Европа, в т.ч. и трите големи Европейски
реки: Дунав, Днепър и Дон. Техните поречия минават през 30 града с обща численост 160 мил.
души на територията на 17 държави. Чрез притока на горецитираните реки в Черно море
постъпват биогени с висока концентрация, които довеждат до интензивни процеси на
еутрофикация. Под 100 м дълбочина морския воден пласт съдържа 11-14 мл/л токсичен
сероводород, което е причина под тази дълбочина да няма живот, с изключение на някои
бактерии. Въпреки това Черно море има сравнително голямо биологично разнообразие и живи
природни богатства, но е изключително уязвимо на антропогенни въздействия.
Уязвимостта на Черно море изисква още повече от колкото за други морета, по отношение на
него да се прилага Интегрирано управление на крайбрежната зона (ИУКЗ). Това е начин на
планиране и прилагане на политика за развитие на крайбрежните зони, които произтича от
концепцията за устойчиво развитие и представлява динамичен, интердисциплинарен многодисциплинарен и повтарящ се процес за стимулиране на природо-съобразното управление на
крайбрежните зони, който:




Включва пълния цикъл на събиране на информацията, планиране (в най-общ смисъл),
вземане на решения, управление и мониторинг на изпълнението.
Изисква информираното участие и сътрудничество на всички заинтересовани страни в
дадена крайбрежна зона, при определяне на визията и целите на развитието и
изпълнението на набелязаните мерки.
И има за цел в дългосрочен план да се балансират, в рамките на ограниченията, зададени
от природната динамика, целите и приоритетите, свързани с:
o Опазване на околната среда,
o Икономическо развитие,
o Социално и културно развитие;
o Развитие на условията за отдих и добро качество на живот.

Интегрираното развитие на крайбрежните зони, предполага интеграция на политиките и
мерките за наземните и морските компоненти в целевата територия, както и всички секторни
цели. Елементите на интегрираното управление на крайбрежните зони






Оценка на ресурсите: с оглед правилното определяне на целите и приоритетите и
планиране на мерките, е необходимо да има цялостна информация за наличието и
състоянието на крайбрежните природни и човешки ресурси (напр. релеф и природни
дадености, състояние на компонентите на околната среда, начин на използване на
ресурсите, културно наследство, традиционно земеползване и други);
Оценка на въздействието: оценка на уязвимостта на крайбрежната зона към различни
въздействия, антропогенен натиск върху околната среда, ефект на изменението на
климата;
Цялостна стратегическа рамка: за развитие, която се основава на съществуващата
институционална и правна рамка. При разработването к е необходимо да се гарантира
участие на местните заинтересовани страни, както и да се отчетат резултатите от анализа;
Социално-икономическа оценка на планираните мерки: необходимите мерки приемливи
ли са; проучване и изграждане на капацитет на местно ниво за устойчиво използване на
природните ресурси, включително ако е необходимо мотивиране на алтернативни начини
за генериране на доход, обучение, кампании за чувствителността и други;
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Прилагане: използване на нови технологии, високи технически стандарти, най-добри
налични техники и практики; гъвкавост и редовен преглед, промяна и развитие на мерките;
Мониторинг и оценка: оценка на кумулативните ефекти от въведените промени и
изпълнените мерки и актуализация на управленската програма, с оглед отразяване на
променящите се нужди и обстоятелства; набиране и анализ на данните, необходими за
извършване на оценката на въздействието на мерките и степента на постигане на целите.

Силните страни на черноморското крайбрежие, са:









Богато биологично разнообразие;
Развита мрежа от защитени територии и зони;
Богато културно и историческо наследство;
Активен културен живот и ангажирано местно население;
Възможности за културен, летен, здравен, спортен и гастрономически туризъм;
Относително развита леглова база;
Наличие на образователни центрове;
Разнообразие от икономически дейности.

Предизвикателства за опазването на Черно море






Поради спецификите си, Черно море представлява изключително уязвима екосистема.
Основните предизвикателства са:
o Замърсяване от брегови източници (еутрофикация и отпадъци в морската среда)
 Основно от битови отпадъчни води и речните товари и много по-малко от
индустриални отпадъчни води, зауствани в морето.
 Анализът на наличните данни показва, че като райони с по-висока степен на
натиск от биогени се обособяват двата залива – Бургаски и Варненски,
поради прякото или непряко влияние на индустриален и битов вток,
пристанищна дейност и реките.
 Другата акватория, уязвима към еутрофикация е разположена пред устието
на река Камчия.
Промени в биологичното разнообразие, антропогенен натиск, инвазивни видове и т.н.
o Увеличаване на замърсяването от морския транспорт (разливи, емисии на
парникови газове, въвеждане на инвазивни екзотични видове и др.)
o Свръхулов на морски живи ресурси (драстично намаление на рибните запаси,
страничен улов и унищожаването му, изчезване на някои миди и други мекотели)
o Драгиране (нарушаване целостта на морското дъно, унищожаване на дънните
екосистеми)
o Въвеждането на нечерноморски видове чрез баластните води, вече сериозно е
променило екосистемата на Черно море и продължава да е една от основните
заплахи.
o Негативни въздействия от офшорни инсталации и платформи (течове на газ и нефт,
увеличен трафик)
Промени в климата:
o Повишаване на морското ниво и зачестяване на случаите на наводнения откъм
морето увеличение на случаите на морска ерозия и абразия с последици свлачища
по крайбрежието
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o

Повишените температури на водата благоприятстват развитието на планктон –
токсични цъфтежи и кислороден дефицит

Трудностите за прилагането на интегрираната политика за управление на крайбрежието






Заплахите за състоянието на Черно море са трансгранични и всеобхватни;
Презастрояване на крайбрежието;
Ерозия и отрицателни въздействия на водата;
Големи разлики в развитието на регионите по морето – обезлюдяване;
Унищожаване на биологично разнообразие на сушата и в морето;

На 21 април 1992 г. в Букурещ е подписана Конвенция за опазване на Черно море от
замърсяване (Букурещка конвенция). Страни по Конвенцията са шестте държави от
Черноморския регион - България, Грузия, Румъния, Руската федерация, Турция и Украйна. В
България, Народното събрание я ратифицира със закон, приет на 26.11.1992 г. и Конвенцията е
в сила от 15.01.1994 г.
Стратегическият план за възстановяване и опазване на Черно море, приет в София на 17 април
2009 г. очертава регионалната рамка на сътрудничество между шестте държави, страни по
Конвенцията. Той определя интегрираното управление на крайбрежната зона и речните
басейни, както и екосистемния подход към управлението на околната среда, като основни
принципи и съдържа 59 конкретни задължения на страните по Конвенцията, свързани с мерки
за намаляване на замърсяването, подобряване на управлението на живите ресурси,
насърчаване на човешкото развитие по начин, който не компрометира околната среда, и
предприемане на стъпки за финансиране на екологични проекти.

Климат и управление на риска
Изменението на климата е глобален проблем, за преодоляването на който са необходими
глобални действия на всички нива (държавно, регионално и местно) – от страна на
правителства, бизнес и всеки един от нас индивидуално. Изборът е наше право и задължение –
да действаме и да се възползваме от възможностите на ниско-въглеродното развитие, или да
сме бездейни свидетели на променящия се живот на планетата, която ще оставим в наследство
на поколенията след нас.
Съгласно Третия национален план за действия по изменение на климата (2013-2020), по данни
на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) към Българската академия на
науките (БАН), фактите за България са:
 От края на 70-те години на миналия век в България се наблюдава тенденция към
затопляне; през втората половина на ХХ век зимите са по-меки.
 20 от последните 23 години след 1989 г. са с положителни аномалии на средната годишна
температура на въздуха, спрямо климатичната норма (1961– 1990 г.).
 Средната годишна температура през 2011 г. е с 0,4°C над климатичната норма. Това е
поредната, 14-та година, с температури по-високи от обичайните за страната.
 Най-дълги периоди на засушаване са наблюдавани през 40-те години и последните две
десетилетия на ХХ век, а най-значителните суши – през 1945 и 2000 г.
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Наблюдават се повече и по-дълги периоди на засушаване, следвани от сериозни бури и
тежки наводнения с разрушения и жертви.
Увеличава се честотата на екстремните метеорологични и климатични явления като:
значително увеличение на средния брой дни с денонощни суми на валежите над 100 мм –
с около 30% за периода 1991-2007 г. спрямо базисния период (1961-1990 г.); увеличение на
регистрираните в метеорологичната мрежа случаи с проливни валежи; зачестяване на
случаите на пролетно-летен тип облачност с валежи от дъжд, гръмотевични бури и
градушки през зимни месеци като януари и февруари; увеличена честота на средния брой
дни с гръмотевични бури и градушки през април и септември в периода 1991-2006 г.,
спрямо същите за базисния период.
Годишната амплитуда между максималната и минималната температура на въздуха
намалява – минималната температура се повишава по-бързо от максималната.
Снежните месеци в планините намаляват, а дебелината на снежната покривка показва
трайна тенденция към изтъняване.
Горната граница на широколистните гори се измества към по-голяма височина.
Данните от фенологичните наблюдения показват изпреварване в развитието със 7-15 дни в
различните климатични райони, което недвусмислено свидетелства за затопляне на
климата през последните 30 години, в сравнение с предишни периоди.

Според „Четвъртия доклад за оценка“ на IPCC наблюдаваните темпове и мащаби на затопляне
на атмосферата и океана, както и загубата на ледена маса, потвърждават заключението, че е
много малко вероятно глобалното изменение на климата през последните 50 години да е
причинено единствено от познатите естествени явления. Научните изследвания и оценки
показват, че през този период сумата от слънчеви и вулканични влияния по-скоро би
предизвикала охлаждане, отколкото затопляне на климата. Затопляне в климатичната система
е установено в температурните промени на въздуха близо до повърхността на земята, на
земната повърхност и в промените на температурата на морската повърхност. Според
експертите на IPCC, наблюдаваният модел на затопляне в тропосферата и охлаждане в
стратосферата най-вероятно се дължи на комбинираното влияние на увеличения обем
парникови газове и разрушаването на озоновия слой в стратосферата. Учените стигат до
заключението, че само по себе си увеличаването на ПГ в атмосферата би причинило много посъществено затопляне от наблюдаваното понастоящем и че вулканичните и антропогенните
аерозоли всъщност са компенсирали част от това затопляне.
Ако емисиите не бъдат намалени, концентрацията на парникови газове в атмосферата се
очаква да се удвои спрямо прединдустриалната епоха до 2035 г., което ще предизвика
нарастване на глобалната температура с повече от 2ºC. В дългосрочен аспект съществува риск
от глобално затопляне с над 5ºC, което се равнява на температурните изменения на Земята
между последната ледникова епоха и настоящето състояние. Последствията от подобно
затопляне ще предизвикат съществени промени в световната географска карта. Над 200
милиона души ще се наложи да мигрират вследствие покачване на морското равнище и
екстремни явления като наводнения, суши и урагани. Глобално затопляне над 2ºC би нанесло
необратими щети върху биологичното разнообразие на планетата, водните ресурси и
световния пазар на храни.
Повечето климатични модели симулират увеличение на температурите на въздуха в България
от 2° дo 5°C до края на столетието (сценариите варират според използваните моделни
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симулации). Зимите, класифицирани в периода на съвременния климат като студени, ще се
наблюдават по-рядко през 20-те години на нашия век и най-вероятно ще изчезнат напълно
през 80-те години. Като контраст, горещите лета ще се случват по-често и през 80-те години
почти всяко лято се очаква да бъде необичайно горещо. Според повечето климатични
сценарии зимните валежи в България ще се увеличат до края на сегашното столетие, но
валежите през топлото полугодие и най-вече през лятото се очаква да намалеят.
Резултатите от изследванията на водните ресурси в България, базирани на съвременните
тенденции за температурата на въздуха и валежите, както и на симулационни модели и
климатични сценарии показват, че годишният речен отток вероятно ще намалее през това
столетие. Основните причини за това – наблюдаваните тенденции към затопляне и валежен
дефицит – се очаква да продължат и през следващите десетилетия.
Очакваното глобално затопляне ще бъде съпътствано с увеличение на честотата на вълните от
горещ въздух, в комбинация с повишена влажност и замърсяване на градския въздух.
Резултатът най-вероятно ще бъде увеличаване броя на топлинните удари.
Освен риск от по-нататъшно ограничаване на водните ресурси, от все повече горски пожари,
свлачища и наводнения, затоплянето означава и вероятен бум на инфекциозните болести (вкл.
на нехарактерни за нашите географски ширини като маларията).
Тъй като близо 61% от горите в България са в зоната под 800 м. надморска височина, поголямата част от българските гори биха били засегнати от драстични промени на климата. Все
по-уязвими занапред ще бъдат пролетните земеделски култури, засетите върху неплодородни
почви, както и обработваемите земи в Югоизточна България, където дори и при съвременните
климатични условия валежните количества са недостатъчни за нормален растеж, развитие и
продуктивност на земеделските култури.
Широкомащабни проблеми като недостиг на вода, миграция на милиони т.нар. „бежанци
заради околната среда“ и повишена нужда от помощ при бедствия, загуба на биоразнообразие
и обработваеми площи, както и финансови сътресения от въздействията на тези проблеми
върху глобалните пазари, ще се отразят сериозно на световната общност, докато успее да се
адаптира към промените.
За да се стабилизират настоящите концентрации на ПГ в атмосферата, глобалните емисии
трябва да се намалят най-малко с 50% до 2050 г. спрямо нивата им от 1990 г. В „Четвъртия
доклад за оценка“ на IPCC се посочва, че за постигане на целта за ограничаване на глобалното
затопляне до 2°C е необходимо да се реализира намаление на емисиите в развитите страни с
25-40% до 2020 г. и с 80-95% до 2050 г. спрямо нивата им от 1990 г. От друга страна, емисиите
на парникови газове на развиващите се страни бързо нарастват и, ако не бъдат взети мерки,
това нарастване може да надхвърли редукциите, постигнати от развитите икономики.
Съответно, за постигане на глобалната цел развиващите се страни като цяло трябва да
ограничат своите емисии на ПГ чрез подходящи национални дейности до стойности, по-ниски с
15 до 30% спрямо стойността по базовата линия (business as usual) за 2020 г. В „подходящите
дейности“ следва да бъде включено намаляване на емисиите, дължащи се на обезлесяване в
тропическите райони. До 2020 г. брутното обезлесяване в тези райони трябва да се намали с
поне 50% в сравнение с настоящото положение и до 2030 г. следва да бъде спряно глобалното
намаление на горските площи.
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В регионален план изменението на климата ще окаже негативно въздействие върху няколко
основни аспекта на околната сред а и живота в община Бургас. С изменението на климата са
свързани и основните рискове за здравето и имуществото на населението и околната среда.
Ще се засилят тенденциите към засушаване. Въпреки че към настоящия момент не съществува
недостиг на питейна вода, при реализирането на прогнозираните сценарии за затопляне,
община Бургас ще бъде изправена пред липса на достатъчно питейна вода. В този смисъл е от
изключително значение да се подобри ефективността на използването на този ресурс, да се
намалят загубите по мрежите и да се изгради култура на пестене на вода сред населението и
още повече стопанските субекти.
От друга страна ще се засили вредното въздействие на водите. Глобалните и националните
тенденции са за все по-големи екстремности. В тази връзка е необходимо по поречията на
реките особено в населени места да бъдат създадени условия за естествено оттичане на
придошла вода, както и да се създадат морски укрепителни и предпазни съоръжения, които да
предотвратят щети и жертви при възникване на бедствено събитие.
За изготвянето на Плана за управление на риска от наводнение в Черноморския басейн се
определят районите със значителен потенциален риск от наводнения въз основа на критерии,
утвърдени от Министъра на околната среда и водите. Въз основа на извършеното заснемане и
наличните данни, са определени районите по поречията на реките, за които съществува риск от
наводнения. Предстои да бъдат разработени подробни мерки за предотвратяване на
наводненията в идентифицираните райони или за преодоляване на последствията от тях.
Степента на риска се оценява спрямо потенциалното въздействие на водите върху здравето на
хората, стопанската дейност, околната среда и културно историческото наследство. На
територията на БДЧР са определени общо 45 района със значителен потенциален риск от
наводнения с обща дължина 915 км. , които потенциално могат да засегнат 870 хил. души на
територията на 32 общини.
На територията на община Бургас са идентифицирани 3 района по поречията на реките
Айтоска, Чукарска и Дермендере със значителен потенциален риск от наводнения, които могат
да засегнат населението съответно в гр. Бургас, с. Равнец и с. Черно море. Основният риск от
наводнение произтича от Черно море. В района на Бургас е определен участък с дължина 73
(най-дългия по цялото Черноморие) км, който е застрашен от наводнения и потенциалните
щети от него са мащабни, предвид релефа, близостта на града и наличието на водни обекти в
близост до морето. В Приложение 20 са представени местоположенията на идентифицираните
райони.
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Таблица 48: Райони със значителен риск от наводнения в община Бургас
№

Код на РЗПРН

1

BG2_APSFR_SE_02

2

BG2_APSFR_SE_03

3

BG2_APSFR_SE_05

4

BG2_APSFR_BS_07

Наименование
РЗПРН
Айтоска-Айтос
Чукарска Равнец
Дермендере –
Черно море
Черно море Бургас

Степен
на риск
висок
Висок
среден
висок

Поречие
Севернобургаски реки
Севернобургаски реки
Севернобургаски реки

Населено място
Айтос, Камено,
Бургас

Дължина на
участъка
(км.)
48,5247

Равнец

12,005

Черно море

17,237

ПомориеБургас

73,036

Източник: БДЧР

Ще се засилят ерозионните и абразионни процеси. За преодоляването на този проблем е
необходимо да се осигурят системни наблюдения, анализ и контрол на свлачищата и морските
абразионни процеси, както и да се изяснят конкретните причини за тяхното възникване.
Районирането на града трябва да бъде съобразено с тези процеси и да се избягва застрояване
на податливи на ерозия и абразия територии.
Промените в климата имат пряко въздействие върху състоянието на биоразнообразието,
особено в община като Бургас, където голямата част от видовете са водолюбиви и обектите на
опазване са свързани пряко с опазването на влажните зони. Както засушаването, така и
поройните дъждове оказват изключително негативно въздействие върху влажните зони. Те са
екосистеми с крехък баланс изцяло зависещ от хидрологичния баланс. Опазването на
съществуващите влажни зони е от изключително значение и ще изисква целенасочени мерки в
бъдеще.
По отношение на мерките за намаляване на емисиите на парникови газове, като основната
причина за измененията на климата, общината следва да фокусира усилия в няколко посоки:



Енергийна ефективност с цел намаляване на потреблението на енергия, независимо от
нейния източник. Това в комбинация с мерки за повишаване на дела на ВЕИ в енергийния
микс, ще има положителен ефект върху емисиите на парникови газове;
Възприемане принципите на „нулеви отпадъци“. В България управлението на отпадъците,
и по-конкретно депонирането им, е източник на парникови газове с дял от 10%, което го
нарежда след секторите „Енергетика“ – 76% и „Земеделие“ – 13% и пред сектор
„Индустрия“ – 6%. Съгласно Националната инвентаризация на парникови газове (ПГ),
сектор „Отпадъци“ включва емисиите от три подсектора: депониране на отпадъци (77% от
емисиите), третиране на отпадъчни води (22%) и изгаряне на отпадъци (1%).
Емисиите парникови газове от депонираните отпадъци представляват около 77% от общото
количество емитирани отпадъци от сектора, емисиите от третирането на отпадъчни води около 22,19% и от изгаряне на отпадъци – 0,79% (Национален доклад за инвентаризация на
парниковите газове в България за 2011 г.). Това показва, че съществено намаляване на
емисиите от сектор „Отпадъци“ може да се постигне преди всичко с мерки в подсектор
„Депониране на отпадъци“ и в по-малка степен в подсектор „Третиране на отпадъчни
води“.
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Устойчив градски транспорт, както и насърчаване на подмяна на автомобилите и/или
инсталиране на съоръжения, подобряващи емисиите на парникови газове.
Залесяване както в града така и извън.
Насърчаване на създаването на енергийно независими общности.
Промяна на екологичната култура на населението и бизнеса на територията на общината.

Административен капацитет
Администрация
Общинската администрация на Община Бургас е структурирана съобразно действащия
Устройствен правилник, приет от Общински съвет и разработен в съответствие с действащото
законодателство: Конституцията на РБ, ЗА, Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Закона за защита на
класифицираната информация, Закона за финансовото управление и контрол в публичния
сектор и Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, приета
с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. Кметът на Община Бургас е орган на
изпълнителната власт в общината. Той е избран мажоритарно с мандат от 4 години.
Неговата дейност се подпомага от един секретар и пет заместник кмета, отговарящи за
следните сфери на общинската дейност:






Финанси, бюджет и , икономика
Устройство на територията и строителство
Култура и образование
Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт
Европейски политики и екология

Дейността на общинската администрация се контролира и утвърждава от Общинския съвет,
който има 51 члена, представители на различни политически партии и на различни
териториални и социални общности. Към Общинския съвет функционират 12 постоянни
комисии, а при необходимост по актуални проблеми се сформират временни комисии. За поефективно управление, Община Бургас е разделена административно на 6 центъра за
административни услуги – Долно Езерово, Възраждане, Освобождение, Зора, Приморие и
Изгрев.
Структурата на общинската администрация и общата численост на персонала се одобрява с
решение на общинския съвет15. Това на практика означава, че в решението следва да се
посочат основните вътрешноорганизационни звена и общата численост на персонала на
общинската администрация. С Решение от 2014 г. на общинския съвет на община Бургас са
определени структурните звена до ниво сектор в общинската администрация и тяхната
подчиненост. През 2013 г. числеността на общинската администрация е 433 щ. бройки.
Центровете за административни услуги подпомагат Кметa на Общината при осъществяване на
правомощията му.

15

чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА
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Общинската администрация се дели на обща и специализирана. Общата администрация
осигурява технически дейности на органите на местната власт и на специализираната
администрация и извършва дейности по обслужването на гражданите, физическите и
юридическите лица. Общата администрация включва 12 дирекции, 6 центъра за
административни услуги и един отдел - дирекция „Информационно обслужване и технологии“,
дирекция „Правно-нормативно обслужване“, дирекция „Човешки ресурси“, дирекция
„Административно обслужване“, дирекция „Бюджет и финанси“, дирекция „Обществени
поръчки“ и отдел „Обслужване на общинския съвет“.
Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията
на органите на местната власт. Специализираната администрация включва 12 дирекции дирекция "Устройство на територията", дирекция "Строителство", дирекция „Управление при
кризи, обществен ред и сигурност", дирекция "Управление на общинската собственост",
дирекция "Местни приходи от данъци, такси и реклама", дирекция "Икономика и стопански
дейности", дирекция "Образование и демографски въпроси", дирекция "Култураи връзки и с
обществеността", дирекция " Социални дейности, здравеопазване, и спорт", дирекция " Околна
среда" , дирекция „Гражданска регистрация на населението и дирекция "Европейски политики
и програми“.
На пряко подчинение на кмета на общината са Дирекция „Вътрешен одит“ и отдел „Финансов
контрол“.
Община Бургас упражнява стопанска дейност чрез създени на основание Закона за общинската
собственост 6 бр. общински предприятия - ОП „Спортни имоти“, ОП „Общински имоти“, ОП
„Транспорт“, ОП „Летен театър, фестивали и концерти“, ОП „Морски знаци“ и ОП „Туризъм“, в
които са заети 407 служители (към края на 2013 г.) и 17 общински търговски дружества, сред
които: „Обреден комплекс“ ЕООД, „Чистота“ ЕООД, „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД,
„Благоустройствени строежи“ ЕООД, „Бургасбус“ ЕООД, „Бургаски пазари“ ЕООД,
„Дезинфекционна станция“ ЕООД, в които са заети 1175 души. Останалите търговски дружества
са в областта на здравеопазването, които осигуряват заетост на 625 души.

Административен капацитет
Град Бургас е административен център на община Бургас и на област Бургас. На негова
територия са концентрирани всички ключови териториални звена на централната
администрация в различните секторни публични политики на регионално ниво.
Деконцентрираните структури на централната администрация, функциониращи на територията
на града са 71, като някои от тях (МВР, Агенция митници, МЗГ, МТСП) имат по повече от едно
структурно звено. Служителите в деконцентрираните структури на държавната администрация
работят в над 74 административни сгради. Тези звена са разположени главно в централната
градска част, което създава допълнителна концентрация на пътникопоток от територията на
областта и общината към административния център-гр.Бургас.
Грижата на общината за достъпността до публичните институции е основна през последните
няколко години и изисква инфраструктурата около обществените сгради да бъде проектирана
и изградена по подходящ за хората с различни увреждания начин.
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Общата численост на служителите в държавната администрация, работещи на територията на
град Бургас е над 4 390 броя (Без служителите на МВР, Сметната палата- териториално
поделение гр.Бургас, Бюро по труда Бургас и бюро по труда Бургас-юг поради липса на
публична информация). Разпределението на структурите на централната администрация по
секторни политики на територията на град Бургас е както следва:
Таблица 49: Разпределението на администрацията на Бургас по секторни политики

Сектор
Бизнес среда
Външна политика, политика по сигурност и отбрана
Енергетика
Защита на потребителите
Здравеопазване
Земеделие и развитие на селските райони
Качество и безопасност на храните
Култура
Междусекторни политики
Наука и технологии
Образование
Околна среда
Правосъдие и вътрешни работи
Регионална политика
Социална политика и заетост
Транспорт
Финанси и данъчна политика
Общо:

Брой
структури
8
3
1
1
2
11
1
1
3
1
2
2
10
8
8
3
6
71

Брой
служители
76
174
1
14
266
234
129
1
60
6
24
68
1753
131
348
145
960
4 390

Административни услуги
Община Бургас предоставя широк спектър от административни услуги като за някои от тях се
използва автоматизирана административно-информационна система с активирана функция за
контрол на сроковете за изпълнение на услугите. В община Бургас съществува
децентрализация на административната дейност като една значителна част от предлаганите
услуги се извършват от териториалните дирекции. По този начин е постигнато предоставяне на
качествени услуги на възможно по-голям брой граждани, осигуряване на благоприятна бизнес
среда, както и повишаване удовлетвореността на крайните потребители на административните
услуги.
През 2008 г. Община Бургас се сертифицира по международните стандарти ISO 9001:2000 и ISO
14001:2004, а През 2009 г. Община Бургас премина към версията на стандарт ISO 9001:2008.
Въведени са и определен набор услуги, например осигурена възможност за директен контакт
чрез електронна поща с всички ръководители на структурни звена; възможност за подаване онлайн на заявление за достъп до обществена информация; възможност за деловодни справки и
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справки за задълженията по ЗМДТ. Описани са всички услуги, извършвани от администрацията
с възможност за сваляне на бланките за заявяването им.
От началото на месец октомври 2010 г. Община Бургас стана първата голяма община в
България, която след столичните райони Триадица и Слатина, се включва в националния
електронен портал www.egov.bg. Чрез него Община Бургас тества възможността да предоставя
7 електронни услуги: издаване на удостоверение за постоянен адрес; издаване на
удостоверение за промяна на постоянен адрес; издаване на удостоверение за настоящ адрес;
издаване на удостоверение за промяна на настоящ адрес; издаване на удостоверение за
родствени връзки; издаване на удостоверение за идентичност на имената на едно лице;
издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние. В допълнение
има действащ имотен регистър на разпорежданията с общинска собственост, гише на
предприемача с информация за документи, касаещи малкия и среден бизнес. Непрекъснато се
обновява и интернет страницата, която предоставя и богата информация.

Междуобщинско сътрудничество
Община Бургас активно сътрудничи с други общини в областта и на национално ниво, както и с
други европейски градове.
Дирекция „Европейски политики“ осъществяваше активна комуникация и участва в съвместни
инициативи с редица градове, региони и партньорски мрежи: Град Риека, Република Хърватия;
Югозападен Окръг на Москва, Руска Федерация; Град Гент, Белгия; Град Валенсия, Испания;
Град Мадрид, Испания; Град Медан, Северна Суматра, Република Индонезия.
Освен това Община Бургас е член на НСОРБ, Сдружението на общините от Югоизточния регион,
сдружението на черноморските общини, както и следните мрежи: Сдружение "Черноморски
Еврорегион (BSER); ICLEI International Council for Local Environmental Initiative; EUROCITIES;
BALCINET Balkan Cities Network - мрежа на най-големите балкански градове от 8те държави на
Балканите; NEEBOR The Network of Eastern External Border Regions и ECAD European Cities Against
Drugs- Европейски градове срещу дрогата.
Община Бургас си партнира с множество от тези градове и организации в различни национални
и международни проекти.

Гражданско общество
Тясното сътрудничество с неправителствените организации извършващи дейност на
територията на община Бургас остава един от приоритетите на Община Бургас. Дирекция
"Европейски политики и програми" си сътрудничи с неправителствените организации и
поддържа регистър на НПО с актуални данни на организациите -публикуван е на интернет
страницата на Община Бургас и се актуализира непрекъснато. Към края на 2013 г. 119
организации са в регистъра.
На НПО организациите регулярно се изпраща информация до организациите за отворени
програми за финансиране, за събития организирани от Община Бургас или неправителствени
организации и др.
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Налице са и две програми за финансиране на НПО: съфинансиране на проекти на НПО по реда
на Правилника за предоставяне на средства от общинския бюджет за съфинансиране на
проекти на НПО, а през 2013г. е взето решение и за финансиране на проекти в областта на
културата на проектен принцип.
Могат да бъдат откроени няколко групи НПО, активни в следните сфери на дейност:





Икономика - браншови организации на работодатели;
Култура и образование - организации,работещи в културния сектор и за повишаване на
знанията и уменията на различни възрастови, професионални и социални групи;
Екология и околна среда - организации на природозащитници, еколози, професионални
фирми по алтернативна енергия и енергийна ефективност и др.;
Социални дейности - организации, работещи в полза на хора с увреждания и специфични
здравословни проблеми, уязвими етнически и социални групи и др.

SWOT
Анализът на силните и слабите страни, възможностите и предизвикателствата ( SWOT) като
качествен аналитичен и прогностичен метод дефинира действието на вътрешните и външните
фактори за развитие на общината и възможностите за избор на подходяща стратегия за
постигане на целите на развитието. SWOT анализът осъществява връзката между аналитичната
част и стратегическата част на Плана за развитие на община Бургас и е използван в процеса на
вземане на решения за приоритизиране на действията за постигане на устойчиво развитие.
На базата на извършения социално-икономически анализ и проведените анкети, интервюта и
фокус групи със заинтересованите страни са идентифицирани актуалните силни и слаби страни
на община Бургас (вътрешни фактори и условия на развитието), като са очертани и
благоприятните възможности и потенциалните заплахи, породени от въздействието на
външната среда.
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СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ



Отлично географско положение и добра
обща свързаност – пристанище, магистрала,
летище;



Уязвимост на екосистемите и елементите
на околната среда от антропогенен
натиск;



Активна, гъвкава и компетентна общинска
администрация;





Добре развита мрежа от регионални,
междурегионални
и
международни
контакти;

Демографски тенденции – натиск върху
града и обезлюдяване на съставните
селища;



Слаборазвита вътрешна транспортна и
комуникационна
свързаност
на
общината между града и съставните
селища;



Недостатъчна активност на местния
бизнес и гражданските организации;



Липса на пространствено планиране
извън града, липса на пълно покритие на
кадастъра, липса на подземен кадастър;



Слабо развитие на науката, иновациите и
НИРД;



Уязвимост от измененията на климата;



Недобро
качество
на
образование,
слабо
инфраструктура за НИРД;



Многообразни
социални
услуги
в
общността, успешно стартирал процес на
деинституционализация на деца;

Здравеопазването се възприема като
един от основните проблеми за
жителите на общината;



Стартирал процес на интеграция на
уязвими групи в неравностойно социално
положение;

Превес
на
отрасли
с
ниска
производителност,
ефективност
и
добавена стойност;



Липса
на
общинска
географска
информационна
система
за
териториално управление и кадастър.



Богато природно и културно-историческо
наследство;



Разработени стратегически и програмни
документи, както и документи за
устройствено планиране на града;



Добре
развита
инфраструктура;



Богата културна програма
фестивална култура;



Потенциал за развитие на разнообразни
туристически продукти като културноисторически, еко, спа, спортни и пр.;






Опит в привличането
финансиране;

образователна

на

и

развита

проектно



Изградени партньорски връзки с много
европейски градове и общини в България;



Традиции в развитието на спорта и
разнообразна спортна инфраструктура.

висшето
развита
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ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗАПЛАХИ



Развитие на условия за качествено
образование, наука и иновации – наличие
на базисна инфраструктурна обезпеченост;





Възможности за инициативи за активно
съвместно участие на местните стопански
субекти,
гражданското
общество
и
реализирането на активни младежки
политики;

Изоставащо
развитие
на
инфраструктурата, спрямо ръста на
населението
и
икономическите
дейности;



Обезлюдяване на съставните селища на
общината;



Липса на инициативи от страна на
местните
стопански
субекти
и
гражданското общество;



Увеличаване на риска от природни
бедствия поради изменения на климата;



Безконтролна
експлоатация
на
природните ресурси и нарушаване на
биологичното разнообразие;



Липса на възможности и перспектива за
младите хора в общината;



Продължаваща икономическа криза,
спад на икономическата активност и
заетостта на населението на общината;



Липса
или
неактуализирани
стратегически документи за развитие на
секторно и национално ниво;



Несигурна икономическа и политическа
ситуация в страната.










Използване на природните дадености и
ресурси за развитие на качествени спа,
рехабилитационни и медицински услуги,
включително медицински туризъм;
Оптимизиране
на
инженерната
инфраструктура с оглед намаляване на
антропогенния натиск върху елементите на
околната среда и здравето на човека;
Възможности
икономиката;

за

диверсификация

на

Интегрирано развитие на Черноморското
крайбрежие като подход за развитие на
общината;
Интегриране на екологичната политика във
всички секторни политики – въвличане на
обществеността, възприемане на подход
нулеви отпадъци, ресурсна и енергийна
ефективност;



Развитие на съставните
общината като сателити;



Развитие на интегрирани туристически
продукти;



Възможности за развитие на културни и
творчески индустрии;



Въвеждане на географска информационна
система за териториално управление и

селища

на
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кадастър;


Въвеждане
на
комплексно
административно
обслужване
за
гражданите и бизнеса на община Бургас;



Подкрепа за развитие
здравеопазване;

на

модерно

ІІ. СТРАТЕГИЯ
2.1. Цели и приоритети за развитие на Община Бургас за периода 2014 г. – 2020 г.
Общинският план за развитие на Община Бургас е разработен за 7-годишен период на
действие – от 2014 година до 2020 година. С него се определят средносрочните цели и
приоритети за развитие на Община Бургас, при отчитане на специфичните характеристики и
потенциал на общината. Едновременно с това са взети предвид и стратегическите насоки за
разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие, съдържащи се в
областна стратегия за развитие на област Бургас за периода до 2020 г.
Общинският план за развитие на Община Бургас е съобразен с нормативните изисквания в
областта на регионалното развитие и със специфичните условия, ред и изисквания за
прилагане на нормативните документи, свързани с местното самоуправление, териториалното
устройство, опазването на околната среда, кадастъра и имотния регистър за територията на
общината.
Планът е изготвен съгласно насоките за разработване на съдържанието на общински план,
подробно описани в Методическите указания, одобрени със Заповед № РД-02-142402/22.11.2011 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Общинският план за развитие отговаря на изискванията, залегнали в стратегическите насоки и
законодателството на ЕС в областта на регионалната политика, като същевременно съответства
и на Националната стратегия за регионално развитие на Р. България (2012-2022), Регионалния
план за развитие на Югоизточен район (2014-2020) и Областната стратегия за развитие на
област Бургас (2014-2020).
Общинският план за развитие на Община Бургас за периода 2014 г. - 2020 г. отразява общия
европейски контекст на политиката за балансирано и устойчиво развитие на регионите и
местните общности в ЕС. Най-общо, стратегическите цели на тази политика са насочени към
намаляване на икономическите, социалните и териториалните неравновесия и подобряване на
жизнения стандарт на страните членки на ЕС. Освен по отношение хармонизацията на целите и
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приоритетите в контекста на регионалната политика на ЕС, връзка е намерена и по отношение
на методите за управление, наблюдение и оценка в процеса на разработване и изпълнение на
общинския план за развитие. В този процес са използвани, утвърдените в европейската
практика, инструменти за определяне на физически и финансови индикатори за отчитане на
постигнатите резултати и въздействие от прилагането на мерките и проектите в рамките на
общинския план за развитие. Ефективно се използват формите за предоставяне на информация
и публичност по отношение на разработването, приемането и изпълнението на плана, както и
за стимулиране на активното включване на широк кръг партньори в областта на интегрираното
устойчиво местно развитие.
Стратегическата част на Общинския план за развитие на Община Бургас (ОПР Бургас)обхваща
формулирането на визията за развитие на общината до 2020 г., стратегическите цели,
приоритетите и мерките за изпълнение. При формулиране на целите и приоритетите за
развитие за периода 2014 г. -2020 г. е използван утвърден алгоритъм.
Първата стъпка се състои в определяне на Визия за развитие на Община Бургас до 2020 г.
Втората стъпка е избор на стратегически цели, постигането на които ще доведат до
реализирането на Визията. Следва формулиране на приоритети, адресирани и йерархично
обвързани със стратегическите цели. За всеки от приоритетите са определени мерки, за
постигането на които са идентифицирани конкретни проекти.
За разработването на целите и приоритетите на общинския план за развитие на Община Бургас
са използвани следните методи и подходи:


Дефиниране на полюси на растеж и развитие с цел оптимизиране на пространствената
структура и селищната мрежа;



Метод на експертните оценки;



Списъци и матрици на планирани мерки в стратегическите документи за национално,
регионално, общинско развитие, национални секторни стратегии; стратегии на ЕС,
други официални документи, съдържащи политики, които включват плановия хоризонт
до 2020 г.



Групово вземане на решение за избор на алтернатива въз основата на конструктивен
диалог, решаване на конфликтите и постигане на консенсус.

Информацията, върху която стъпва формулирането на стратегическата част на ОПР Бургас се
съдържа в Анализа на икономическото и социалното развитие на общината. Към тази основна
база данни са интегрирани изводите на разработения ИПГВР на община Бургас.
Стратегическата част на ОПР Бургас включва анализ на нагласите и вижданията за развитие на
общината на широк кръг заинтересовани страни, демонстрирани в проведената анкета и
публични обсъждания и консултации при прилагане на принципа на партньорство и
осигуряване на информация и публичност. Използвани са и изводите и препоръките от
последващата оценка на Плана за развитие на Община Бургас 2007 г. – 2013 г.
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Изводите са съобразени със законовите рамки в страната във всички относими области:
регионалното развитие, устройство на територията, опазване на околната среда, биологичното
разнообразие и защитените територии, опазване на културното наследство, опазване на води,
гори и земеделски земи, насърчаване на инвестициите, социалното подпомагане и т.н.
Отчетени са политиките и новите тенденции възприети в стратегия Европа 2020:


Социално развитие в т.ч. социално предприемачество и изнасяне на услугите в
общността;



Отговорно извличане на полза от местните ресурси, насърчаване на екосистемни
услуги;



Подхода за деверсифициране на икономическия профил;



Включване на иновативни подходи в управлението и при поддържане на жизнената
среда – намалено потребление, нулеви отпадъци, устойчива енергия и намаляване на
въглеродния отпечатък и т.н.

Стратегическата част на Общинският план за развитие на Община Бургас е разработена и ще
бъде прилагана като част от общата система за стратегическо планиране и програмиране на
регионалното развитие, установена в рамките на националната политика за регионално
развитие. Стратегическата част на ОПР е съобразена с Областната стратегия на област Бургас
2014 г. - 2020 г., Регионалният план за развитие на Югоизточен район 2014 г. - 2020 г.,
Националната стратегия за регионално развитие, Националната концепция за пространствено
развитие и със стратегията Европа 2020 .

ВИЗИЯ
Визията на ОПР Бургас се базира и е изцяло съвместима с визията, изведена в ИПГВР на
Община Бургас.
Бургас - ключов за Черноморския регион град – източна врата на ЕС и Бургас - град на Високи
Технологии, Енергия, Мениджмънт, Промишленост, Образование, Туризъм, Околна среда (В
ТЕМПОТО)
Визията на ОПР е:

ОБЩИНА БУРГАС – ОБЩИНА В ТЕМПОТО
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2.2. Стратегически цели, приоритети и мерки
Формулирани са три стратегически цели, които са съобразени с възможностите и ресурсите на
общината и са насочени към преодоляване на предизвикателствата. Това им придава качества
като специфичност и значимост. Около Визията и Стратегическите цели се обединяват местната
власт, всички представители на Консултативния съвет от Община Бургас, участниците в
проведеното обществено обсъждане, кметовете и кметските наместници. Целите са
амбициозни, но същевременно общосподелени, реалистични и постижими във времевия
обхват на следващия програмен период 2014 г. - 2020 г. както и измерими, чрез система за
мониторинг и оценка. Целите са в тясна координация помежду си, което е от особено
значение, защото представляват израз на локалните политики по всички въпроси от местно
значение. Прилагането на интегрирания подход при планирането на стратегическата част на
ОПР Бургас и на програмата за неговата реализация е предпоставка за ефективно управление
на взаимосвързаните фактори на обществено развитие и растеж, базирани на местните
предизвикателства и ресурси.
ОПР Бургас 2014 г. - 2020 г. си поставя 3 стратегически цели, които са:
Стратегическа цел 1: Устойчиво развитие на територията на общината и опазване на околната
среда;;
Стратегическа цел 2: Повишаване качеството на живот;
Стратегическа цел 3: Подкрепа за икономическо развитие, чрез ефективни публични услуги.
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БУРГАС – ОБЩИНА В ТЕМПОТО
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Стратегическите цели са взаимообвързани и допълващи се с ясен фокус върху областите на
интервенция. По този начин се избягва ефекта от несистематизиран по-широк обхват и се
избягва риска от неефективно разпределение на ресурсите по време на тяхната реализация.
Стратегическа цел 1: Устойчиво развитие на територията на общината и опазване на околната
реда
Тази стратегическа цел покрива области, които са изключително важни за устойчивия и
приобщаващ растеж и за политиките водещи към постигането на Визията на община Бургас.
Тази цел поставя фокус върху инфраструктурната свързаност като фактор за подобряване на
условията на живот и улесняване на достъпа до възможности и услуги, като запазва и фокус
върху опазването на околната среда. Залага се на последователни, надграждащи мерки
свързани с обновяването и благоустрояването на жизнената среда. Целта съсредоточава
усилия да покаже значимостта на природната среда с нейното биологично и ландшафтно
разнообразие и да представи нейната добавена стойност. Инфраструктурата, от гледната точка
на резултат от приложения принцип на ресурсната ефективност и благоустроената среда, се
разглежда като третия елемент, „твърдия“ елемент, улесняващ и опосредстващ социалното и
икономическото развитие.
Стратегическа цел 2: Повишаване качеството на живот
Втората стратегическа цел е фокусирана върху хората и публичните услуги с оглед постигане и
обогатяване на условията и възможностите за пълноценна и по-качествена жизнена среда.
Стратегическата цел е тясно свързана със стратегическа цел 1 и 3. Чрез едновременното и
синхронизирано въздействие ще се осигури качествен напредък в посока постигане на Визията
на Община Бургас 2020. Качеството на живот се разглежда през многообразие от аспекти, в т.ч.
достъп до качествено здравеопазване и образование, както и възможност за получаване на
допълнителна и разнообразна квалификация в условията на обучение през целия живот и
възможност за трансформиране на нагласите от пасивен към активен и пълноценен начин на
живот. Стратегическата цел акцентира и върху приобщаването и борбата с бедността.Основен
движещ фактор е доразвиването на социалните услуги и изнасянето на част от услугите от
общността. Залага се и на акцентирането върху качества като толерантност, съпричастност,
ангажираност, взаимопомощ, приемане на различията и др. Едновременно с това се обръща
особено внимание на културата като платформа за сближаване и изява, чрез използване на
традиционните културни дейности и установените културни институти в съчетание с
иновативни предложения и решения за предлагане на съвременен културен продукт. По този
начин се цели културно и икономическо развитие, стимулиране на заетостта и развитието на
културния туризъм и творческите индустрии в региона.
Качеството на живот се разглежда и чрез подобрени условия на жизнената среда като
подобряване на чистотата на въздуха, намаляване на шума, осигуряване на повече зелени зони
и възможности за почивка и рекреация, възможности за по-активен живот и спорт.
Стратегическа цел 3: Подкрепа за икономическо развитие, чрез ефективни публични услуги
Добре развитата икономика в общината е фактор за стабилност и нарастване на населението в
прилежащите населени места и предпоставка за адекватно на нуждите социално развитие.
Общините и местните власти в България са изправени пред сериозно предизвикателство да
участват и да подпомагат продължителния процес на преструктуриране на българската
икономика. Проблемите се задълбочават и в резултат на настъпилата световна, респ.
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национална икономическа криза, която засяга в различна степен всички икономически
дейности. В този смисъл е особено важно да се следва целенасочена политика, чрез която да
се насърчава предприемачеството и се преодоляват бариерите пред бизнеса, които намаляват
неговата конкурентоспособност с фокус върху ефективни публични услуги, предоставяни от
община Бургас. Стратегическа цел 3 се фокусира в рамките на законоустановените
възможности на общината за създаване на условия за развитие на стимули за икономически
ръст и повишаване на конкурентоспособността на бизнеса. Предвижда се да се стимулират
партньорства между бизнеса, браншовите организации, образователните институции, местните
общности и местна власт. Целта на подобни инициативи е по-активното участие на
представителите на местната власт, гражданите и бизнеса за осъществяването на съвместни
икономически инициативи и постигане на икономически растеж. Тази цел е насочена също към
реформа и подобряване на административните услуги на местно ниво с цел намаляване на
административната тежест за бизнеса и създаване на ефективна и ефикасна публична
администрация.
Изключително важен фактор за успешно местно развитие е доброто управление, разгледано от
няколко страни: поддържане на устойчиво висок административен капацитет; формулирани
ясни политики и правила; увличане на широк кръг от заинтересовани страни в планирането и
изпълнението на планове и програми и въвеждане на иновативни управленски и технологични
решения по въпросите от местна компетентност.
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Визия: Бургас – община в темпото

Стратегическа цел 1: Устойчиво
развитие на територията на общината
и опазване на околната среда

Стратегическа цел 2: Повишаване
качеството на живот

Стратегическа цел 3: Подкрепа за
икономическо развитие, чрез ефективни
публични услуги

Приоритет 1: Околна среда

Приоритет 2: Интегрирано
териториално развитие

Приоритет 3: Социален капитал

Приоритет 4: Добро управление

Мярка 1: Подобряване на
качеството на въздуха

Мярка 1: Интегриран градски
транспорт и мобилност

Мярка 1: Здравеопазване

Мярка 1: Насърчаване на
бизнеса, предприемачеството
и инвестициите, вкл. чрез ПЧП

Мярка 2: Намаляване на
шумовото замърсяване

Мярка 2: Управление на
трафика и достъпност на
крайградските зони

Мярка 2: Заетост,
намаляване на бедността и
социално включване

Мярка 2: Стимулиране на
иновациите и НИРД

Мярка 3: Управление на
отпадъци по подхода „нулеви
отпадъци”

Мярка 3: Благоустройство на
територията

Мярка 3: Качествено
образование, обучение, учене
през целия живот, развитие
на свободни форми на
образование

Мярка 3: Ефективна публична
администрация

Мярка 4: Води, наводнения,
ерозия

Мярка 4. Комуникационна
свързаност и широколентов
достъп

Мярка 4: Култура и социални
иновации

Мярка 4: Маркетинг на града и
общината

Мярка 5: Биоразнообразие и
защитени зони и устойчиво
управление на природните

Мярка 5:Развитие на туризма,
интегрирани туристически
продукти и креативни

Мярка 5: Младежки политики

Мярка 5. Международно
сътрудничество
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ресурси

индустрии

Мярка 6: Създаване на
екологично съзнание,
насърчаване на
общественото участие и
участие на бизнеса

Мярка 6: Междуобщинско
сътрудничество

Мярка 6: Развитие на спорта

Мярка 7: Интегрирано
управление на крайморските
зони
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Изведени са 4 приоритета, които да адресират предизвикателствата и нуждите на гражданите,
бизнеса и администрацията на община Бургас и да подкрепят оптималното постигане на
стратегическите цели:

ПРИОРИТЕТ 1. Околна среда
Тази приоритетна област произтича от разбирането, че растеж и икономическо развитие в
дългосрочен план може да има само при спазване на принципите на устойчивото развитие.
Община Бургас е богата на природни ресурси, което създава множество възможности, но също
така поставя предизвикателства пред развитието к поради необходимостта от опазването на
околната среда и предотвратяване на основните заплахи, произтичащи от интензивната
експлоатация на природни ресурси, антропогенно въздействие и неблагоприятни климатични
изменения.
Ключово разбиране за осъществяване на целите, които си поставя общината е, че опазването на
околната среда и устойчивата експлоатация на природните ресурси трябва да са задача на
обществото, а не единствено на администрацията. Необходимо е проактивно участие на
гражданите, гражданското общество, бизнеса, местната власт и централната изпълнителна власт,
за да се постигне положителен резултат от мерките за опазване на околната среда.
Тази приоритетна област има холистичен и всеобхватен характер и е в пряка връзка с останалите
приоритети на общината. Много от задачите свързани с околната среда се постигат с
инфраструктурата, която се предвижда да се изгражда по мерките в рамките на приоритетна
област 2. Същевременно опазването на околната среда е предпоставка за опазване здравето на
хората и създаване на благоприятна и безопасна среда за живот и подобряването на условията за
работа, почивка и забавления, като опазването на околната среда е условие за постигане на целите
по приоритетна област 3. Не на последно място, устойчивото използване на природните ресурси е
предпоставка за икономическо развитие, привличането на инвестиции и стимул за развитие на
иновативни технологии и практики. Активното участие на гражданите, от своя страна, създава
условия за развитие на гъвкава и отговорна администрация, отворена към нуждите на общността
за постигането на общосподелени стратегически цели и обществени интереси.
Представеното по-долу разделение на мерки е с условен характер. Често основните елементи на
околната среда се влияят от едни и същи фактори и въздействия. Както заплахите, така и мерките
за справяне с тях са взаимосвързани и припокриващи се и трудно могат да бъдат обособени по
отношение само на един елемент. Поради това политиките и мерките за опазването на околната
среда и справянето с измененията в климата изискват хоризонтален подход и прилагането на
принципа на интеграция във всички останали секторни политики и влагане на целите, които тези
политики си поставят във всяка мярка и проект. Това предполага комбинация от регулаторни
механизми, общоприложими принципи и активни мерки.
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Мярка 1.1. Подобряване на качеството на въздуха
Качеството на въздуха е една от основните предпоставки за здравословна среда, намаляване на
заболеваемостта на населението и най-вече децата. Обективните данни за нивото на основните
замърсители на въздуха доказват, че в община Бургас тенденцията по почти всички показатели е
положителна като проблемни остават фините прахови частици, сероводородните емисии и
общото прахово замърсяване. Въпреки добрите показатели, възприятието на населението за
чистотата на въздуха е негативно.
Целта на настоящата мярка е да се допълнят мерки за интегриран градски транспорт, които имат
пряко въздействие върху качеството на въздуха, с дейности насочени към специфични зони с
концентрация на емитери, както и да се подобри информираността на населението за заплахите и
качеството на въздуха.
На първо място ще се осигурят достатъчно надеждни и своевременни данни за състоянието, което
ще гарантира правилно идентифициране на проблемите, с оглед разработването и приемането на
адекватни и ефективни мерки за справяне с тях. Предвижда се оценка на сега действащата
програма за качеството на атмосферния въздух и актуализацията к, като се отразят резултатите на
предприетите до момента мерки и се определят цели с хоризонт 2020 г.
Засилването на контрола върху основните промишлени мощности, основни замърсители на
въздуха и гарантирането на спазването на разрешителните е необходимо за постигането на
задачите по отношение качеството на въздуха.
Автотранспортът е един от основните източници на замърсяване на атмосферния въздух главно с
ФПЧ. Автотранспортът също така има относително висок дял в замърсяването на атмосферния
въздух с въглероден оксид, бензо(а)пирен, НМЛОС и азотни оксиди. Усилията на общината ще се
насочат към по-интензивно използване на електротранспортни средства и оптимизиране на
транспортната схема, така че да се да реши проблема с преминаването на транзитни потоци
автомобили през градското ядро на гр. Бургас. На кръстовищата с най-интензивен трафик ще се
въведат мерки подпомагащи пречистването на въздуха.
По нататъшното изпълнение на мерки за газификация и на комунално-битовия сектор, както и
мерки за енергийна ефективност в жилищните сгради ще допринесат за намаляване на вредните
емисии от комунално-битовия сектор. Усилията ще се насочат и към мерки свързани с
благоприятното въздействие на растителността за справяне с основните замърсители на въздуха,
поради което ще се работи за създаването и поддържането на зелени пространства и джобове
зеленина особено в жилищните квартали и зоните за отдих. При изпълнение на мерките за
саниране на сградите, ще се насърчава изграждането на зелени покриви и фасади.

Мярка 1.2. Намаляване на шумовото замърсяване
Мерките за намаляване на шумовото натоварване в община Бургас, предприети за постигане на
допустимите норми за шумово натоварване на околната среда, са систематизирани и разписани
като политика, залегнала в разработената Стратегическа карта за шум на Община Бургас.
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Изпълнението на дейностите с краткосрочен и средносрочен хоризонт за решаване на проблемите
с шумовото замърсяване е в основата на изпълнението на тази мярка от ОПР. Усилията са поконкретно насочени към шума, предизвикан от автомобилния и ж.п. транспорт, от промишлени
източници на шум, както и разбира се, шума от самолетния трафик.
Спазвайки принципа на активно гражданско участие, като основна набелязана цел е
информирането на гражданите. Необходимо е да се извършва периодична систематична оценка
на резултатите от изпълнението на плана за намаляване на шума и неговата актуализация в
зависимост от постигнатите резултати.
Както и по отношение на въздуха, така и за шума, голяма част от мерките предвидени за
оптимизация на транспорта и градската мобилност имат положително въздействие. Конкретно ще
се акцентира върху мерки свързани с подобряване на акустичната среда като намаляване на
интензитета на трафика, поставяне на нова улична настилка, изграждане на кръгови кръстовища на
най-натоварените места, обособяване на пешеходни зони и др.
Предвижда се изграждане на залесителни пояси по основните и най-натоварени пътни артерии –
ул. “Д. Димов”, ул. “Проф. Якимов”, обходния път на к-с “Меден Рудник”. Също така,
поддържането на междублоковите зелени пространства в комплексите и изграждането, и
поддържането на паркове със залесяване с едроразмерна растителност ще има положителен
ефект върху качеството на въздуха и намаляването на шума. Предвижда се това да бъде
осъществявано и в рамките на мярка 3, Приоритетна ос 2. С подобряване на енергийните
характеристики на сградите ще се консумира по-малко енергия за отопление, в същото време това
пряко ще повлияе за намаляване на наднормените нива на шума. Тази политика ще продължи да
се прилага при изпълнението на подобни мерки и към жилищните сгради, включително ще се
търсят възможности и чрез различни форми на ПЧП, което отново е предмет на ПО2.
С оглед решаването на специфичните проблеми, които създават откритите заведения за хранене и
забавление, ще се оптимизира регулаторната рамка, с цел предотвратяване на неблагоприятно
нарастване на сезонното шумовото въздействие върху жителите на общината. С регулаторни
механизми ще се мотивират жителите на града за модернизация на автопарка, с цел намаляване
на шума и подобряване качеството на въздуха.

Мярка 1.3. Управление на отпадъци по подхода „нулеви отпадъци”
Подходът „нулеви отпадъци“ залага на разбирането, че всички отпадни материали са
предназначени да служат като суровини за други процеси. Подходът Нулеви отпадъци има за цел
проектирането и управлението на продукти и процеси по начин, който системно ограничава обема
и премахва токсичността на отпадъците и материалите, като запазва и възстановява всички
суровини, вместо да ги изгаря или погребва в сметища. Прилагането на подхода Нулеви отпадъци
ще премахне изхвърлянето на земята, във водата или във въздуха на отпадъци, които са опасни за
здравето на планетата, хората, животните или растенията.
Общините са отговорни за събирането на отпадъците на тяхната територия, като извършват тази
дейност самостоятелно или чрез регионални сдружения. По силата на чл. 52 от ЗУО те са длъжни
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да изготвят програма за управление на отпадъците, чиято структура, цели и предвиждания
отговарят на националния план. Сега действащата програма за управление на отпадъците на
Община Бургас е със срок на действие 2010 г. - 2014 г. и следва да бъде актуализирана до края на
тази година и синхронизирана с националния план.
Чрез регулаторни механизми и такси за различните отпадъци, общината не само може, но трябва
много по-активно да стимулира намаляването на образуване на отпадъци, респективно тяхното
оползотворяване. В общинските наредби могат да се включат и съвсем конкретни мерки за
предотвратяване образуването на отпадъци като ограничаване на ползването на прибори за
еднократна употреба при обществени мероприятия. Такса битови отпадъци е част от системата на
местни данъци и такси и е мощен инструмент за промяна на поведението на населението и
икономическите субекти по отношение на образуването на отпадъците. За целта обаче трябва да
се предприемат стъпки за формирането и на база генерирано количество отпадъци.
Усилията на Община Бургас по тази мярка ще бъдат насочени към завършване изграждането на
регионалната система за управление на отпадъците, като основа за по-нататъшно развитие. Ще се
пристъпи към създаване на условия за предотвратяване образуването на отпадъци, повторна
употреба, подготовка за повторна употреба и съхранение на суровините. Тези процеси ще доведат
до създаването зелени работни места и икономическа активност.
За постигането на целите на настоящата мярка, общината ще актуализира плана за управление на
отпадъците и ще интегрира подхода „нулеви отпадъци“. С регулаторни мерки ще се уреди как
размерът на такса смет да съответства на количеството генериран отпадък, а не на данъчна
оценка. Ще бъдат насърчавани дейности имащи за цел културна промяна по отношение на
отпадъците, промяна на потребителското поведение, информиране и методическо подпомагане
на гражданите и бизнес да намалят количеството отпадъци, които генерират. Както се изтъква в
Европейската стратегия за устойчиво развитие, необходима е промяна на модела. Но такава
промяна трябва да стигне отвъд настоящата цел на Европейския съюз за „рециклиращо общество“;
тя трябва да включва намаляване на потреблението на материали и енергия, за да се превърнем в
общество без отпадъци.
Последното се основава и на разбирането, че образованието и участието на общността са
необходими за успеха на всеки план за „Нулеви отпадъци“. Гражданите ще бъдат привлечени да
измислят и прилагат безотпадни практики и да участват активно в проектирането на системи за
управление на ресурсите, целяща намаляване на отпадъците. Ще се предприемат продължителни
кампании за обществено образование, които да насърчават общественото участие.
Разбира се, безотпадното общество ще има нужда от промяна на производствената система и
практики, както и инфраструктурата за управление на отпадъците, с цел постигането на
заложените цели.
Предотвратяването е първата и основна цел. Освен с образователни методи, общината ще
насърчава създаването на условия за повторна употреба на предмети и продукти. Предвижда се
изграждането на общински площадки за разделно събиране на отпадъци. В рамките на тези
площадки ще се създаде възможност за ремонт и поправка на изхвърлени продукти.
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В сътрудничество с бизнеса и висшите училища, общината ще насърчава разработването на
технологични процеси и промишлен дизайн, които спомагат за образуването на по-малко
отпадъци.
От съществено значение е да се анализира системата на събиране на отпадъците и да се
предложат мерки за оптимизацията к с оглед отделянето на рециклируемите материали
възможно най-много в процеса. Опитът на европейските общини, възприели подхода „Нулеви
отпадъци“, показва, че разделното събиране реализира 80-90% рециклиране. Това ще се съвмести
с местни центрове за повторна употреба и рециклиране (пунктове за вторични суровини, оказиони
и др.), които дават възможност на домакинствата и търговските обекти безопасно да разделят и
предоставят предмети, годни за повторна употреба, вторични суровини, както и опасни отпадъци.
Друга основна цел на тази мярка е подобряване на информацията, с цел гарантиране на вземането
на информирани решения. Остатъчните отпадъци, постъпващи на депо също ще бъдат постоянно
проучвани в изследователски съоръжения, така че да подсилват разширяването на системите за
намаляване на отпадъците и за сметосъбиране чрез индивидуални контейнери, и най-вече, за да
предизвикат пре-проектирането или изтеглянето от пазара на онези изделия, които не могат да
бъдат оползотворени.
Едно от главните предизвикателства пред ЕС днес е постигането на “кръгова икономика“, чрез
използаване на неотровни и чисти компоненти, които да могат да се върнат в биосферата, а
трайните компоненти /метали и пластмаси/ да се изпалзавт повторно. Икономика, която е
нисковъглеродна, използва ефективно ресурсите и включва всички социални групи, като опазва
разнообразието на екосистемите и повишава обществената сплотеност. Стратегията „Нулеви
отпадъци“ е основно предварително условие за постигането на тази цел, т.к. освен всичко друго
ще се осигурят хиляди допълнителни работни места. Стратегията „Нулеви отпадъци“ ще помогне
да се затвори кръговрата на материалите, ще намали зависимостта на Европа от вноса на
материали и суровини, ще връща хранителните вещества обратно в почвата, ще намали
въздействието върху околната среда, което оказва понастоящем изхвърлянето на отпадъците, ще
даде тласък на новаторството при проектирането на изделия и, не на последно място, ще въвлече
гражданите в изграждането на една по-добра Европа.

Мярка 1.4. Води, наводнения, ерозия
Водата е един от най-важните ресурси и предпоставка за осигуряване на качествена жизнена
среда и икономическо развитие. Целта на настоящата мярка е да се опази този ценен ресурс и да
се гарантира неговото устойчиво използване. Специфична задача на мярката е да създаде условия
за предотвратяване на вредното въздействие на водите и ограничаване на заплахата за човешкия
живот и щетите върху имуществото.
Изискванията на европейското и българско законодателство определят задължения по отношение
изграждане на инфраструктура и постигане на параметри. Съответствие с изискванията към
питейната вода, водите за къпане и нивото на ограничаване на замърсяването, чрез събиране и
пречистване на отпадни води, е една от основните задачи на общината в периода до 2020 г.
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Предвижда се изпълнение на приоритетните инвестиционни мерки, заложени в регионалния
генерален план за ВиК с оглед осигуряване на висококачествена вода на жителите и гостите на
общината, намаляване на загубите на питейна вода и предотвратяване на изпускането на
непречистени битови отпадъчни води.
Климатичните промени водят до крайности по отношение наличието на вода. Основна задача на
Община Бургас е да се разработят и изпълнят мерки за предотвратяване отрицателните
последствия от засушаване или наводнения. В изпълнение на мерките предвидени в Плана за
управление на речния басейн (ПУРБ) са идентифицирани рисковите зони за наводнения и са
определени мерки, които следва да се предприемат.
Специфична задача е опазването на големите водни обекти на територията на общината от
отрицателно антропогенно въздействие и ефектите на измененията на климата. Те представляват
уязвими екосистеми, с огромно значение за много растителни и животински видове. Запазването
на доброто им хидрологично, химическо и биологично състояние изисква анализ на заплахите и
мерките, които трябва да се предприемат за предотвратяването им и разработването на план за
опазването и управлението им.
Предвид уязвимостта на община Бургас на ерозионни и свлачищни процеси се предвижда да
бъдат идентифицирани всички рискови райони в общината и поетапно да се предприемат
инвестиционни мерки за укрепване. Крайбрежните райони в урбанизираните територии ще бъдат
благоустроявани и обособявани в зелени зони с оглед отварянето на града към морето от една
страна и от друга, предотвратяване на ерозията на морския бряг и риска от наводнения.
Ще се прилагат мерки насочени към намаляване потреблението на вода, както чрез насърчаването
на иновации в тази посока, които да бъдат внедрени в производства или домакинства, така и чрез
повишаване на екологичното съзнание на населението и подкрепата за практики, водещи до
ефективно използване на този ресурс.

Мярка 1.5. Биоразнообразие и защитени зони и устойчиво управление на природните ресурси
Една значителна част (43%) от територията на общината е заета от защитени територии и защитени
зони, които имат за цел да опазват богатото биологично разнообразие и природните ресурси в
района. Спецификата на зоните е такава, че те са уязвими на редица заплахи от антропогенен и
ендогенен характер, както и на последствията от изменението на климата. В допълнение,
ограниченията, свързани със забранителните режими в опазваните територии често се
интерпретират от населението и стопанските субекти като пречки пред развитието на местната
икономика и растеж.
Дейностите по тази мярка ще бъдат насочени, към намаляване и предотвратяване на заплахите и
натиска върху видовете и местообитанията на територията на общината и по-конкретно влажните
зони, които са едни от най-богатите на птици местообитания в България. Те са идентифицирани в
Националната приоритетна рамка за действие по НАТУРА 2000, където също така са набелязани
възможни мерки за тяхното преодоляване.
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Усилията ще бъдат насочени към: предотвратяване и преустановяване на замърсяването,
предизвикано от човешка дейност като например заустване на битови отпадъчни води в
повърхностни водни обекти, изхвърляне на отпадъци; предотвратяване на прекомерен
антропогенен натиск – ограничаване на строителство в определени зони, ограничаване на
определени икономически дейности, предимно добивни (пясък, чакъл, нефт, риболов), с цел
предотвратяване на замърсяването от тях и вредното им действие върху видовете и
местообитанието; възпиране и обръщане на ерозионни процеси; ограничаване на дейности, които
могат да доведат до промени в хидравличните условия; възпиране на естествената биоценотична
еволюция и сукцесия.
Заложените в НПРД мерки следва да бъдат детайлно разписани в планове за управление на
защитените зони, както и да се извърши, където е необходимо, актуализация на плановете за
управление на защитените територии в община Бургас. Тези планове за управление, освен че ще
определят конкретните режими в зоната/територията, ще предвиждат и активни мерки за
опазването на видовете или местообитанията.
Изпълнението на природозащитни мероприятия няма да се ограничава само до защитените
територии и зони, а ще включва цялостно подобряване на средата, включително градската такава.
Ограниченията, свързани със забранителните режими в опазваните територии често се
интерпретират от населението и стопанските субекти като пречки пред развитието на местната
икономика и растеж. Поради това в рамките на тази мярка ще се провежда активна политика за
информиране на обществото за значението на биологичното разнообразие и зоните, определени
за опазването на видовете и местообитанията. Активната работа с населението ще има две цели,
от една страна да информира за богатството, с което гражданите разполагат, мрежата НАТУРА
2000 и за ползите от опазването на това богатство. От друга страна, ще се търси диалог с всички
заинтересовани лица, по отношение на устойчивите начини за използване на ресурсите без да се
нарушават целите на опазване. Успеха на опазването на биологичното разнообразие изисква
присъединяването на обществеността към каузата, а това може да се постигне единствено с много
информация и откритост.

Мярка 1.6. Създаване на екологично съзнание, насърчаване на общественото участие и
участие на бизнеса
Тази мярка има хоризонтален характер и допирни точки с всички мерки по тази приоритетна
област. Опазването на околната среда е отговорност на всеки гражданин. Активното участие на
обществеността и бизнеса е предпоставка за успеха на мерките.
В тази връзка се предвиждат образователни и обучителни инициативи, които да променят
отношението на хората към заобикалящата ги среда и да ги направи по-съзнателни за ефекта,
който техните действия оставят върху природата. На първо място това се постига с наличието на
постоянна и актуална, публично достъпна информация.
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Бизнесът, като специфична целева група, трябва да разбере, че опазването на околната среда е
начин да се спестява от разходите на фирмата. Липсата на методическа подкрепа възпрепятства
добрите идеи, когато ги има.
Предвижда се разработване на стратегия за интегриране на политиките за околна среда и
изменение на климата на местно ниво, тъй като техните цели могат да се постигнат единствено
чрез възприемането на всеобхватен подход и съобразяване на всички сектори с принципите на
устойчиво развитие.

Мярка 1.7. Интегрирано управление на крайморските зони
Интегрираното управление на крайморските зони е свързано със създаването на
интердисциплинарна и всеобхващаща стратегия или програма, основана на най-добрите налични
техники и постижения на науката, която ще бъде изпълнявана на територията на общината.
Основната цел на тази мярка е да се превъзмогнат секторната фрагментация на мерки насочени
към управлението на крайморските зони. В този смисъл, дейностите, които ще бъдат предвидени в
една такава стратегия, до голяма степен са залегнали в описаните мерки.
Същината на мярка 1.7. е именно разработването на такава интегрирана стратегия, отчитайки че
Черно море е уязвима екосистема, която трябва да се управлява холистично, за да може в
максимална степен да донесе ползи на местните общности. Същите тези общности ще бъдат
ангажирани с процеса от самото начало за да припознаят визията и задачите на такава стратегия.
Ще се използват максимално географски информационни системи, което ще подобри както
прозрачността на инфорамцията, така и качеството на анализа.
Целта на стратегията е да определи нивото на устойчиво използване на крайбрежните и морски
ресурси, предотвратявайки заплахите за околната среда.

ПРИОРИТЕТ 2. Интегрирано териториално развитие
Мерките в тази област ще се извършат в пет направления, като основните интервенции,
предвидени за изпълнение в рамките на приоритетна област 2, се характеризира с ключовите
думи –мобилност, осигуряване на достъпност и благоустройство на територията. С поставянето на
фокус върху достъпността на градските и крайградски зони в интегритет с подобряването на
физическата градска среда се цели да се акумулира ефекта от заложените мерки и да се осигури
екологично устойчиво развитие на община Бургас. Подобряването на физическата градска среда и
градския дизайн са необходими за повишаване привлекателността и притегателността на
общинските градове и поддържането на благоприятни демографски параметри – задължителни
изисквания за постигането на реален растеж. Оптимизирането на транспортната система в
общината, осигуряването на достъпен обществен транспорт и за най-малките населени места и
създаването на условия за разнообразни форми на придвижване (автомобилно, пешеходно,
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велосипедно) ще засили привлекателността на общината и също ще спомогне за интегрираното
обновяване и развитие на общината.
Този приоритет адресира и използването на неразкрития потенциал на Община Бургас в
развитието на общината като туристическа дестинация и създаването на интегриран туристически
продукт въз основа на уникалното съчетание от богато природно и културно наследство,
благоприятен микроклимат. Тази комбинация създава условия за развитие на различни форми на
туризъм, но предполага намиране на цялостни мерки с оглед осигуряване на координирани
усилия за разработване, предлагане и промотиране на интегриран туристически продукт и
предлагане на нови видове туризъм, някои от които ориентирани чисто социално (спортен,
медицински, рекреационен за възрастни хора, модерни социални услуги за възрастни хора).
Предмет на настоящата приоритетна област е и създаването на добро междуобщинско
сътрудничество. Община Бургас като областен и регионален център играе важна роля в развитието
на югоизточния район. Ето защо като център на растеж е необходимо Община Бургас да бъде
инициатор на различни проекти и стратегии за развитие. Междуобщинското сътрудничество, като
средство за съвместно действие на общините и възможност за обмяна на опит, е този инструмент,
който ще осигури балансирано устойчиво развитие на региона.

Мярка 2.1. Интегриран градски транспорт и мобилност
Целта на настоящата мярка е да се надградят резултатите, постигнати от предишния програмен
период, в насока ефикасно и устойчиво подобряване на предлаганите транспортни услуги, като
същевременно се изпълнят мерки за устойчива градска мобилност.
На първо място, за да се осигури устойчивост на изпълнените мерки за интегриран транспорт се
предвижда да се разшири изгражданата в момента БРТ, като ще се стартира със свързването на кв.
Сарафово с централната градска част. Тази линия е ключова поради това, че ще обслужва бързо и
ефективно живущите в отдалечения квартал, но също така ще осигурява бърз достъп до гр. Бургас
на туристите и пътниците от и до летище Сарафово.
Градската мобилност се счита за важен елемент за стимулиране на растежа и заетостта и
съответно оказва голямо влияние за устойчивото развитие на града. В последните години трафикът
в община Бургас се е увеличил драстично. Все по-често се наблюдават задръствания на ключови
кръстовища в града, което съответно има отрицателни икономически, социални, здравословни и
екологични последици. Също така големите транзитни потоци и задръстванията на места в града
сериозно разрушават естествената и градската среда. Нормално функционираща транспортна
система би позволила на хора и стоки да пристигат навреме и би ограничила тези отрицателни
ефекти. В същото време гражданите трябва да имат възможност да оптимизират пътуването, чрез
ефикасни връзки между различните транспортни средства. Въвеждането на различни видове
обществен екологичен транспорт дава различни варианти за придвижване чрез комбиниране на
транспортните средства. За целта община Бургас ще насочи усилията си в няколко насоки –
въвеждане на интермодален транспорт чрез изграждане на морски линии в отворените към
морето зони, интегриране на пешеходното предвижване пеш и използването на велосипед в
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транспортната схема на града, изграждането на буферни паркинги, които да пренасочват
пътниците към използването на обществен градски транспорт. Община Бургас, възползвайки се от
предимството си на гр. Бургас като морски град, ще въведе морския транспорт като интегрирана
част от градския обществен транспорт. Предвижда се да се създадат няколко морски маршрута,
които да осигуряват много бърз достъп на отдалечените квартали – Крайморие, Сарафово .
Насърчаване на пешеходното предвижване е съществена мярка за устойчива мобилност в града. В
тази връзка се предвижда да се изпълнят проекти за разширяване на пешеходните зони в града, да
се улесни и обезопаси преминаването на пешеходците през натоварени булеварди и улици като се
изградят пешеходни надлези и подлези. В тази насока са и предвидените мерки за въвеждане на
зона с „0“ емисии в контактната зона на Приморски парк. По този начин ще се даде възможност на
пешеходците напълно безопасно да споделят градското пространство с останалите транспортни
потоци, като същевременно се осигурява една по-чиста „зелена“ среда. За да бъде създадена
безопасна среда за придвижване е заложено да се изпълнят проекти за обезопасяване на ключови
конфликтни зони в населените места. За целта ще бъде поставена съответната сигнализация и ще
се изгради малка инфраструктура за ограничаване на скоростта и предупреждения за навлизане в
такава зона. По този начин се цели да се избегнат пътно-транспортните произшествия, при които
най-честите жертви и уязвими групи са пешеходците велосипедистите.
Използването на велосипед също се разглежда като мярка за подобряване на мобилността, като
същевременно има положителен ефект върху опазването на околната среда. Интегрирането на
този алтернативен начин за придвижване в градската среда има благоприятен ефект не само върху
качеството на атмосферния въздух, но също така и разнообразява възможните начини за
придвижване в града и извън него. С надграждането на съществуваща вело- инфраструктура чрез
изграждане на единна „черноморска“ велосипедна алея и разширяване на B&R системата, ще се
осигури свързаност на всички квартали до ЦГЧ и ще даде възможност за безпрепятствено
придвижване от всяка една точка на града до друга.
За постигане на по-добра и ефикасна система за устойчива градска мобилност извън мерките за
пренасочване на пътуващите към обществения транспорт, е необходимо да се предприемат и
мерки за оптимизиране на използването на личните автомобили. За целта ще се разработи
стратегия, която да определи и въведе инструментите, чрез които да се постигне редуцирането на
използването на лични и фирмени МПС.
Дейностите, които са предвидени за изпълнение по тази мярка не само ще осигурят бърз и удобен
транспорт в рамките на общината, но също така ще имат и положителен ефект върху околната
среда.

Мярка 2.2. Управление на трафика и достъпност на крайградските зони
Както бе отбелязано по-горе в последните години се наблюдава значително нарастване на
уличното движение в централната част на гр. Бургас. В същото време, след цялостното изграждане
на магистрала Тракия и увеличения транзитен поток към Южното и Северно Черноморие, се
влошава трафика в града и често се образуват задръствания на ключови кръстовища. Всичко това
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води до отрицателни последици като загуба на време и замърсяване на околната среда.
Географското разположение на града между морето и езерата ограничава значително
възможностите за нови транспортно-комуникационни решения. Единствените възможни
интервенции за отвеждане на транзитния поток от централната част на града е изграждането на
обходи „Север“ и „Запад“. Предвижда се през настоящия период да се завършат напълно
дейностите по изграждане на двата обхода.
Като част от стратегията за намаляване на трафика се предвижда и изграждането на буферни
паркинги в периферията на града. Изградените атрактивни Park&Ride съоръжения ще насърчат
комбинирането на личен и обществен транспорт. Създадените по този начин ефикасни и
качествени непрекъснати връзки с обществения транспорт, позволяват да се оптимизира
използването на лични автомобили и по този начин да се освободят от движение централните
части на града.
Като допълнителна мярка за ограничаване на потока от превозни средства ще се въведат локални
ограничения на трафика и локални градски тарифи като въвеждането на винетна зона и на
транспортно успокоени зони. Винетната зона е вид икономически инструмент, който чрез
тарифиране на преминаването през градската част ще ограничи значително желаещите да
преминат през града транзитно или с цел работа и развлечение. Транспортно успокоените зони са
териториално обособени части от града с определена скорост за придвижване, която рядко
надвишава 30 км/ч. Това обикновено са зони в близост до училища, детски градини, публични
пространства, както и централната градска част. Резултатите от обособяването на такива зони е
както редуциране на преминаването на транспорт през тези места, така и осигуряване на
споделяне на общо пространство с пешеходците, което създава безрискова среда за всички. Не на
последно място е доказано, че тези зони се характеризират с ниски емисии на СО2. Предстои да се
разработи и приложи точна програма за вида мерки, които ще са най-подходящи за условията и
спецификата на община Бургас.
В рамките на тази мярка се предвижда да се въведе интегрирана система за трафика, която ще
обхване внедрените към 2015-та година интелигентни системи за автоматично позициониране на
местоположението на превозните средства (AVL). Интегрираната система за трафика ще
предоставя информация на пътниците в реално време (RTPI) и видеонаблюдение (CCTV) и чрез
въвеждането на допълнителни модули и системи за контрол на градския трафик ще позволи да се
избягват задръстванията в натоварените зони. Предвижда се да бъде поставено видеонаблюдение
по всички кръстовища, ще се въведе интелигентно управление на светофарните уредби, таксуване
и контрол на синята зона чрез камери за видеонаблюдение и системи за контролиран достъп до
пешеходните зони.
Един от критичните фактори за успеха на мобилността в градските мрежи е пътниците да могат да
вземат решения за вида и времето на пътуване, основаващи се на информацията. Това зависи от
наличието на лесно достъпна информация за различни видове транспорт, взаимно съвместима,
която ще позволи планирането на пътуване. Интегрирането на тази система в цялостната система
за управление на трафика ще позволи динамичното управление на транзитните и транспортни
потоци в града.
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Настъпилите социални, икономически и пространствени промени в община Бургас са обособили
общинския център като мегаполис с бързи темпове на растеж и пространствено разрастване.
Всичко това, обаче, е довело до превръщането на крайградските територии и съставните селища в
"зони под натиск". Това налага търсенето на комплексен подход, който да даде възможност за
постигане на балансирано развитие в тези територии, но без да се стига до тяхната пълна
изолираност спрямо развитието на града. На първо място е нужно да се осигурят ефикасни връзки
между града и останалите населени места, между градските и междуградските мрежи. За това е
необходимо е да се обърне специално внимание на свързаността на съставните селища на
общината с общинския център, където са съсредоточени всички обществени услуги, както и
центровете за забавления, пазаруване и спорт. В тази връзка е необходимо да се актуализира
съществуващата междуградска транспортна схема и да се въведат мерки за подобряване на
транспортната инфраструктура, въвеждането на нови съвременни и екологично чисти превозни
средства, които да подобрят достъпа до големия град. По този начин ще се преодолеят
ограниченията на местното население вследствие отдалечеността на домовете, работните места и
местата за развлечение. Също така предлагането на достатъчно качествени колективни
транспортни решения ще организира здравната помощ за възрастните хора, ще осигури добри
връзки с летището, гарата и пристанището. В резултат, транспортните услуги ще са по-търсени и ще
осигуряват нужния пътникопоток. Не на последно място отварянето на града към съставните
селища на общината ще позволи на много хора да предпочетат малките населени места за
обитаване вместо големия и шумен град.
Крайградските зони на гр. Бургас се използват предимно за спорт и отдих. Основният крайградски
парк на гр. Бургас е парк „Росенец“. Паркът е любимо място за отдих на поколения бургазлии. В
тази връзка подобряването на достъпа до парка чрез осигуряване на добра транспортна
инфраструктура и възможност за мултимодално придвижване до парка е приоритетно за
общината. За увеличаване на възможностите за прекарване на свободното време извън
населените места се предвижда да се изгради крайбрежен парк Сарафово.

Мярка 2.3. Благоустройство на територията
В рамките на тази мярка се предвижда да се изпълнят редица дейности, които ще имат за цел
създаването на една по-добра среда за живот и работа на населението. Подобряването на
физическата и жизнена среда в населените места предоставя повече и разнообразни възможности
за спорт, работа и отдих, задържа и привлича високообразованите и квалифицирани млади хора.
Предвидени са интервенции за благоустрояването на междублокови пространства в жилищните
комплекси на община Бургас, което ще осигури по-добро и безопасно придвижване на жителите
при извършване на ежедневните им дейности. Улесненият достъп на жителите до домовете им
или търговските зони и създаването на по-естетична и устойчива физическа среда ще спомогне за
възстановяване и съживяване на междублоковите пространства и превръщането им в
предпочитани места за социални контакти, спорт и отдих, което от своя страна ще повиши
качеството на живот на местната общност.
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За изграждането на достъпна и хармонична градска среда в населените места, съставляващи
община Бургас, се предвижда да се извършат интервенции за благоустрояване на зелени площи,
благоустрояване на площадни и пешеходни пространства, благоустрояване на зони за широко
обществено ползване, детски площадки и обособяване на допълнителни паркоместа, където е
възможно. В резултат ще се създадат съвременни и естетични условия в централните части на
населените места и кварталите на града, превръщайки ги в центрове за социализация и отдих на
местното население. Те ще станат предпочитано място, където хората ще могат да прекарат
свободното си време, да спортуват и отдъхват.
В тази мярка е заложено да се извършат и дейности по подобряване на сградния фонд на община
Бургас. В тази връзка ще се насочат усилия и инвестиции за обновяване и саниране на общинските
жилища, както и за идентифицирани като приоритетни публични сгради, имащи различни
социални и обществени функции. Тези дейности са част от благоустрояването на града и имат за
цел подобряване на обществените услуги и повишаване на качеството на живот на населението на
община Бургас.
Важен идентифициран проблем и нужда е подобряване на сигурността и обществения ред в града
и съставните селища на общината. Като част от тази мярка ще бъдат изградени и специални
системи за видеонаблюдение в градските зони и съставните селища.

Мярка 2.4. Комуникационна свързаност и широколентов достъп
Мярката е насочена към предоставянето на съвременни и качествени комуникации за осигуряване
на съвременна жизнена среда, развитие на територията и подобряване качеството на живот. За
целта се предвижда да се развива комуникационната инфраструктура на община Бургас,
изграждане на свързаност между общински сгради и обекти, сгради и обекти свързани с културния
и исторически живот на общината, туристически обекти, вкл. чрез предлагане на различни типове
комуникации (кабелна, безжична), осигуряване на качествен достъп до интернет в малките
населени места в общината. Предвид тяхната относителна физическа близост до града,
комбинирано с предоставяне на минимум спектър от здравни, социални и образователни услуги в
селата, ще създаде условия за икономическо и социално развитие на тези населени места,
включително с обръщане на негативните демографски тенденции за постоянна миграция от селата
към града.

Мярка 2.5. Развитие на туризма, интегрирани туристически продукти и креативни
индустрии
За реализиране на потенциала на община Бургас като туристическа дестинация са предвидени
дейности за подобряване на туристическата инфраструктура и осигуряване на добавена стойност,
чрез развитие на екологичния и културно-исторически потенциал на града. За по-доброто
усвояване на съществуващия потенциал ще се реализират три ключови и интегрирани проекта,
които ще обогатят туристическите атракции на територията на общината. За целта се предвижда да
се изпълнят мерки за реставрация, адаптация, достъпност и социализация на архитектурното
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наследство на два обекта – ФОРОС и Аква Калиде Термополис. Други ключови проекти са на
основата на природните дадености да се развие курорт „Бургаски минерални бани“ като
атрактивна туристическа и СПА дестинация и да се създаде нова СПА дестинация при Атанасовска
коса.
Разглежда се и възможността за създаване на интегрирани туристически продукти, като се обърне
внимание на традиционния и позабравен местен поминък, свързан с риболова и рибарските
занаяти. Свързаните инфраструктурни проекти за рибарските пристанища в Сарафово и Ченеген
скеле ще създадат добра основа за развитие на туристически продукти с подобна тематична
насоченост.
В тази мярка попадат и приложението на съвременни информационни технологии за представяне
на културно наследство – обслужване с аудио-гидове, 3D изображения и средства за представяне
на културното наследство пред хора със специфични потребности.
Община Бургас ще продължи да изпълнява дейности по популяризирането и социализирането на
природните и културни забележителности в региона, като същевременно ще изпълнява проекти за
подобряване на достъпа и изграждане на туристическа инфраструктура до съществуващи
забележителности на територията на общината.

Мярка 2.6. Междуобщинско сътрудничество
Междуобщинското сътрудничество, като форма на обединение на усилията и ресурсите на две или
няколко общински администрации, може да си използва успешно за реализиране на проекти за
опазване на околната среда чрез създаване на екологично чисти транспортни коридори за
развитие на морския транспорт като достъпен и устойчив начин за придвижване между
различните туристически центрове. Също така за развитието на област Бургас и като част от
стратегията на ЮИР е много важно да се осигури добра транспортна връзка до малките населени
места, което да позволи на жителите им да имат достъп до социални и здравни услуги и да се
преодолее принудителната социална изолация.
На базата на междуобщинското сътрудничество може да се повиши обмен на знания и опит за
ефективно предоставяне на комунални услуги, да се спомогне за намаляване на различията в
предоставянето на услуги в съседни общини, да доведе до трансфер на иновации и да допринесе
за устойчивото развитие на общностите.
Мярката следва традиционната роля на Община Бургас като административен и обслужващ
център за целия регион. Въвеждането на работеща форма за организация на група общини,
координирана от Община Бургас, изисква регулярни срещи, взаимни обучения и обмен на добри
практики, включително и чрез контакт с другите европейски региони. Поставянето на основа за
междуобщинското сътрудничество може да се продължи чрез разработването на модели за
предоставяне на общи и по-качествени услуги за населението. Други перспективи са
разработването на общи планове в идентичните сфери на развитие, както и реализация на
съвместни ключови проекти.
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ПРИОРИТЕТ 3. Социален капитал
Този приоритет е насочен към подобряване на качеството на живот на жителите на община Бургас.
Освен пред предизвикателството на трансформираща се икономика, общините са изправени и
пред проблеми, произтичащи от демографските промени. Задълбочават се и предизвикателствата
с необходимата образователна и социална инфраструктура, както и необходимостта от
подобряване на качеството на услугите. По-бързият темп, с които се развиват икономическите
дейности и информационните технологии в сравнение с темпа на развитие на образователната
система и нейното адаптиране към новите условия предпоставя дефицит на подходящо обучени
кадри. Както сочи Анализът на икономическото и социалното развитие, за община Бургас, са
установени позитивни демографски тенденции и миграционни процеси, които най-общо се
характеризират с увеличаване на броя на населението, привличане на жители от съставните
селища на общината и съседни общини и висока натовареност на инфраструктурата. Независимо
от добре развитата мрежа от образователни институции за основно, средно общообразователно,
средно професионално и висше образование, се установява сериозно несъответствие между
квалификацията на кадрите и нуждите на бизнеса. Ето защо този приоритет е насочен към
развитие на човешкия потенциал и насърчаване на ученето през целия живот.
Приоритетът е насочен към решаване и на други открояващи се нужди като адекватни мерки в
областта на здравеопазването, което е идентифицирано като основен проблем от
заинтересованите страни, необходимост от увеличаване на местата в детските заведения,
адекватни образователни услуги, възможности за спорт. Традиционно развит, културният сектор
също е идентифициран като двигател на местно развитие с потенциал да бъдат реализирани и
различни социални иновации и творчески проекти и да се подкрепи визията за Бургас –
фестивален град. Различни проекти с културна насоченост ще подкрепят и развитието в съставните
селища, както и достъпа на различни изключени групи.
Приоритетът се фокусира върху всички елементи на социалната инфраструктура и услуги, които
биха подобрили качеството на живот на местните жители, а именно:

Мярка 3.1. Здравеопазване
Мярката е насочена към подготовка и реализация на проекти, свъразни с подобряване
състоянието на здравната инфраструктура, качеството на предлаганите услуги , осигуряване на
достъп до здравни, образователни и социални услуги и достъп до пазара на труда за хора в
неравностойно и уязвимо положение в подкрепа на социалното включване. Положителният

резултат от политиките изисква съгласувани и координирани действия от страна на различни
представители на публичния, неправителствения и частния сектор в община Бургас. Провеждането
на периодични информационни и образователни дискусии, поддържането на комуникационни
канали и провеждането на кампании за превенция. Логиката на интервенция продължава
постигнатото, чрез изминалия план на общината и доразвива приложимите проекти.
Жителите на Община Бургас идентифицират здравеопазването сред трите проблема с най-висок
приоритет и това изразява необходимостта от подобряване достъпа до качествени здравни услуги.
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Нуждите на обществото от по-качествени здравни услуги и проблема с кадровата обезпеченост
биха могли да се решат единствено със съвместни и целенасочени усилия на държавата в лицето
на МЗ, НЗОК, образователната система, местната власт, бизнеса и гражданите. Липсата на
стратегия за реформа на здравната система и НЗОК пораждат съществен риск от понижаване на
качеството на здравните услуги и недостиг на качествени кадри в здравната система. Община
Бургас ще продължи да реализира проекти за подобряване на състоянието на здравната
инфраструктура, така и към стимулиране на допълнителни инвестиции в модерна здравна
инфраструктура и прилагането на политики за развитие на здравеопазването в рамките на своите
компетенции.
В допълнение към инвестициите в общинска здравна инфраструктура и насърчаване на ПЧП и
частните инвестиции, ще бъдат насочени и мерки към подобряване на качеството на услугите, чрез
инвестиции в човешкия капитал, включително насърчаване на образованието в местен
медицински университет и реализиране на политики за привличане и задържане на кадри. Ще
продължат да бъдат прилагани и програмите за превенция и прилагане на програми за укрепване
и опазване на здравето чрез целенасочена промоция на здравето за преодоляване на пречките
пред постигане на по-добро качество на живот и превенция на заболявания.
За осигуряване на равен достъп до качествено здравеопазване, особено за социално изключени
групи от населението, се предвижда подкрепа за интегрирането им в обществения живот,
включително и чрез подобряване на достъпа им до здравни услуги като част от по-комплексен
подход. Поради комплексния характер на проблемите, ще бъде прилаган интегриран подход,
включващ подобряване достъпа до заетостта и различни видове услуги, в т.ч. здравни, социални,
образователни, услуги на пазара на труда.

Мярка 3.2. Заетост, намаляване на бедността и социално включване
Мярката е насочена към подобряване на заетостта, , намаляване на бедността и инициативи в
подкрепа на социално включване. Община Бургас насочва своите политики в насърчаване на
заетостта, включително младежка заетост, подобряване на качеството на заетостта, и широк
диапазон от проекти за включване на уязвими групи чрез реализацията на интегрирани проекти за
ранно детско развитие и комплексни услуги за включване на родителите.
В изпълнение на тази мярка ще бъдат реализирани проекти, които насърчават създаването на
работни места и инвестициите в човешкия капитал с оглед подобряване съответствието между
търсене и предлагане на труд. Ще бъдат подкрепени и проекти на социално-икономическите
партньори, за да се предоставят нови възможности за развитие и адаптация на работната сила .
Ще бъдат подкрепяни и проекти за подобряването и развитието на нови знания и умения в
приоритетни сектори на икономиката,
чрез обучения
за придобиване на адекватна
професионална квалификация и ключови компетенции.
Мярката ще подкрепи и реализацията на проекти насочени към намаляване на бедността сред
населението, насърчаване на социалното включване и интегриране на групите в неравностойно
положение. Ще продължат да бъдат реализирани и социални услуги, като същевременно ще се
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работи в посока разширяване на капацитета на съществуващите и създаване на нови. Ще
продължи и започналият процес на деинституционалазицая на деца, а със съдействието на ОПРЧР
ще бъдат финансирани и услуги в общността.
Тази мярка ще подкрепи и общинската жилищна политика за изграждането на такава жилищна
система, която създава достъп и възможност за осигуряване на общински жилища. Така
общинската политика ще предложи интегрирана подкрепа с осигуряване на достъп до здравни,
образователни и социални услуги и достъп до пазара на труда. За да бъдат реализирани подобен
тип проекти ще бъдат създадени критерии за подбор на получателите на такъв тип услуги и
жилища и система за мониторинг и контрол.
По тази мярка ще бъдат подкрепяни и интегрирани мерки за инвестиции в ранното детско
развитие – подкрепа на детето в най-ранна детска възраст и на неговото семейство с оглед
превенция на рисковете за развитието му; достъп до детска грижа, детски ясли и градини,
подкрепа на родителите за заетост, обучение, както и за съвместяване на личния и
професионалния живот;инициативи свързани с насърчаване на активния живот на възрастните
хора.
Мярката е насочена също и към осигуряването на пълноценен и креативен живот на възрастните
хора при по - добър здравен статус и силна връзка между отделните поколения.Това може да се
постигне чрез оОрганизиране на партньорска мрежа между различните институции и НПО,
насърчаващи провеждането на
различни инициативи за по-висока активност и богато
разнообразие на възможностите за социални контакти, отдих и културен живот на възрастното
население.
Пример за успешно приложение на политиката за „активно стареене” е въвличането на
възрастните хора в поддържането на междублоковите пространства. Допълнителна възможност е
регламентирането на подобна дейност срещу предоставяне на помещения за пенсионерски
клубове от страна на общината.

Мярка 3.3. Качествено образование, обучение, учене през целия живот, развитие на свободни
форми на образование
Мярката е насочена към подобряване на образователната инфраструктура и качеството на
услугите в образованието, насърчаване на ученето през целия живот и развитие на свободните
форми на образование.
Община Бургас ще продължи да насърчава и подкрепя инициативи за повишаване на
ефективността в образованието, реализиране на мерки за намаляване броя на преждевременно
напусналите образователната система16 и повишаване на общото образователно ниво на
населението, особено сред маргинализираните групи. Ще продължи да реализира общинската
политика за разкриване на нови места в детските градини, повишаване на достъпа до и качеството
16

В съответствие със Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система /2013-2020/
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на предучилищното образование, особено при децата в неравностойно положение, въвеждане на
модел за ранно оценяване на образователните потребности на децата от предучилищна възраст и
за превенция и ранна интервенция на обучителните им затруднения.
Ще бъдат реализирани и проекти за изграждане на достъпна среда, включително архитектурна и
информационна (специализирани приложения и услуги за използване на компютри и интернет) и
осигуряване на равен достъп на лица от уязвими групи и децата със специални образователни
потребности до качествено образование в общообразователна среда, както и за развиване на
адекватни социални умения.
В тази мярка попадат и проектите за насърчаване развитието на образователната ИКТ
инфраструктура, обновяване на компютърната материална база в общото, професионалното и
висшето образование и въвеждане на електронно съдържание в училищата.
Общината ще подкрепи и мерки, и проекти за повишаване на качеството на професионалното
образование и обучение, засилване на връзката между професионалните гимназии и бизнеса,
което ще доведе до увеличаване на заетостта, социалната интеграция и улесняване достъпа до
учене през целия живот.
Широкото въвличане на заинтересовани страни (в това число и юридически лица) с нагласа за
активно участие в политиките за образование, здравеопазване, социални услуги и култура, както и
провокирането на такива нагласи и обвързването им с новите тенденции за развитие на
икономическите дейности би довело до успешното обвързване на социалното развитие и
икономическия подем в устойчив, приспособим и гъвкав конгломерат от взаимно свързани и
допълващи се елементи на община Бургас. Предвиждат се съвместни проекти на всички
заинтересовани страни за стимулиране участието на населението във всички форми на Учене през
целия живот, в т.ч. чрез въвеждане на система на валидиране на знания, умения и компетентност
придобити в резултат на неформално обучение и самостоятелно учене; насърчаване на участието
на заети и безработни лица в обучение за придобиване на професионална квалификация и/или
ключова компетентност в съответствие с потребностите на пазара на труда.

Мярка 3.4. Култура и социални иновации
Развитието на културата е една от важните общински политики. Единното разглеждане на
природните дадености, културното наследство и културния живот на община Бургас е
предпоставка за съхраняване и подчертаване на идентичност и атмосфера. Приоритетната област
изразява и синтезира необходимото разнообразие от интегрирани по между си отделни
инициативи, насочени към утвърждаване на Бургас като най-важният културен център в
Югоизточна България, с дългогодишни културни традиции.
Мярката ще продължи подкрепата на проекти за обновяване, социализиране и развитие на
културната инфраструктура, проекти в подкрепа на регулярно провеждащи се събития и прояви от
културния календар на общината , включително и насърчаване на нови културни събития. Мярката
визира насърчаването на традиционните и появата на нови културни събития. Община Бургас ще
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продължи да стимулира местните творци чрез подкрепа на проектен принцип.Едновременно с
това ще се обърне внимание на достъпността на културата: за различни рискови групи, в
отдалечените квартали и съставни селища на града, за да бъде генератор на мерки за социално
включване. Ще бъдат стимулирани както традиционните културни дейности, така и насърчаване на
иновативни предложения и решения за предлагане на съвременен културен продукт. Този подход
цели културно и икономическо развитие, стимулиране на заетостта и развитието на културния
туризъм и творческите индустрии в региона, а също и насърчаване на социалното
предприемачество.
Усилията следва да са насочени към създаването на мрежа за взаимодействие и сътрудничество
между всички заинтересовани страни, включително и частните собственици на културни ценности.
Систематизирането на възможностите за публично-частни партньорства и използването на
различни финансови инструменти са ключов фактор за успешно осъществяване мерките, свързани
със сферата на културното наследство.
Мярката включва също обновяване и доизграждане на обектите на културната инфраструктура и
разширяване на експозиционните площи. Идентифицираният недостатъчен капацитет на
културната инфраструктура изисква пълноценно обновяване и разширяване на съществуващите
обекти, както и изграждането на модерни обекти за културни прояви и събития.

Мярка 3.5. Младежки политики
Мярката е насочена към реализиране на проекти за работа с младежи, като същевременно
допълва мерките, насочени към заетост, социално включване и образование и култура. Като част
от тази мярка ще бъдат подкрепени доброволчески програми, проекти, стимулиращи младежката
активност, различни резидентни програми, творчески лагери, международни обмени и лагери,
включително в областта на културно-историческото наследство. Различни младежки организации
ще бъдат насърчавани към включване в работилници за младежка активност и творчески
индустрии, включително и настанени в ключови обекти на културната инфраструктура и
превръщането им в знакови елементи от съвременния културен продукт. Друга тема на работа с
младите хора ще бъде опазване на околната среда и устойчиво развитие, в подкрепа на мерките
предвидени в приоритетни оси 1 и 2Ще бъдат използвани и възможности, предоставяни от
програмите „Творческа Европа“ и „Еразъм +“

Мярка 3.6. Развитие на спорта
Мярката е насочена към възстановяването и изграждането на нова спортна инфраструктура, както
в града, така и в съставните селища, възстановяване и изграждане на спортни площадки в
училищата и подкрепа за реализация на различни спортни мероприятия. Мярката е насочена към
стимулиране на масовия спорт, но също така и организиране на спортни състезания (национални и
международни).По тази мярка ще бъдат подкрепени и проекти, насочени към масов спорт,
социално приобщаване и сътрудничество, като ще бъдат използвани възможностите, предлагани
от програма Еразъм + и програмите за териториално сътрудничество.
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Мярката ще допринесе и за обезпечаване на община Бургас със спортни зали, площадки и други
спортни съоръжения, осигуряващи необходимите условия за по-голяма спортна активност на
населението. Създаване на основа за организиране и провеждане на масови спортни събития и
утвърждаването на Бургас като спортен център на България.
Необходимо е да се приложи единен и интегриран подход за планиране и изграждане на
спортната инфраструктура в общината. Предвижда се възстановяване на съществуващите и
образуване на нови специализирани места за спорт. Старите и новите спортни обекти следва да са
обвързани в обща система и да обслужват целия град. Предвижда се създаване и на общинска
спортна стратегия. Насърчаването на спортната дейност ще допринесе за цялостното подобряване
на качеството на живот в община Бургас и превръщането и в модерен спортен център не само с
местно, но и с национално значение. Именно за това е предивено да се създаде общинска спортна
стратегия, която да анализира наличната спортна инфраструктура и дейности и да набележи мерки
за развитие на спорта и активния живот в общината.

ПРИОРИТЕТ 4. Добро управление
Този приоритет е насочен към проекти в подкрепа на стимулиране на бизнеса, насърчаване на
инвестициите и осигуряване на благоприятна среда чрез ефективна администрация. Реализацията
на планираните мерки трябва да доведе до повишаване на качеството на живот. Като основни
фактори за стимулиране на икономически растеж и развитие на конкурентоспособността на
бизнеса са заложени иновациите и партньорствата.
Приоритетът предвижда мерки за насърчаване на бизнес развитието и предприемачеството,
включително чрез реализиране на проекти на организациите за подкрепа и поощряване на
предприемаческата култура. Видно от Анализа, икономическата среда на Община Бургас се
променя динамично, като икономическата криза има подчертано влияние. Данните от
проучването сочат, че бизнесът се отваря към нови инвестиции в различни области, основно в
обновяване и модернизация и маркетинг.
Приоритетът предвижда насърчаване развитието на бизнеса, чрез подкрепа за развитието на
индустриални зони и подобряване на базовата инфраструктура, популяризиране и стимулиране
на възможностите за концесии и ПЧП.
Друг важен аспект в политиката за насърчаване на иновациите и партньорствата е развитието на
бизнес инфраструктурата, която да опосредства и подпомага обмена на знания и умения,
осъществяването на развойна дейност, внедряването на иновативни решения и т.н.
Приоритетът е съсредоточен върху възможностите за повишаване ефективността на местното
управление (включително и чрез въвеждане на иновации) и развитието на човешките ресурси в
администрацията, което индиректно би довело до повишаване на икономическия ръст.
Предвижда разнопосочни мерки за подобряване на качеството и ефективността на обслужване –
въвеждане на комплексно административно обслужване, електронизиране на предоставяните
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услуги, повишаване на административния капацитет и създаването на партньорски мрежи.
Община Бургас има постигнати успехи в административно обслужване , въведени услуги на
електронното управление и подготвени различни стратегически и програмни документи. Изграден
е капацитет за привличане и реализиране на проекти с европейско финансиране.
Не на последно място, Общинският план за развите на Община Бургас обединява мерките,
насочени към международно сътрудничество и маркетинг на града и общината.

Мярка 4.1. Насърчаване развитието на бизнеса, предприемачеството и привличане на
инвестиции, вкл. чрез ПЧП
Тази мярка предвижда да бъдат реализирани проекти, с които да се осигури благоприятна среда
за развитие на бизнеса и да се стимулира предприемачеството. Мярката предвижда анализ на
нуждите и проблемите на МСП, провеждане на регулярни срещи с бизнеса за информиране
относно общински проекти, както и намаляване на административните бариери, лицензионни и
разрешителни режими в общината за развитие на бизнеса. На бизнеса и предприемачите ще
бъдат предлагани разнообразни услуги, включително тези предлагани от Бизнес инкубатор Бургас,
а също и подпомагане на тяхното участие в регионални, национални и международни изложения
и панаири.
Мярката включва също проекти за физическата среда в подкрепа на местната икономика. Ще се
подкрепи създаването на бизнес-центрове, изграждането на консултантски център за подкрепа на
стартиращ бизнес и съществуващите МСП, както и рехабилитация на съществуващите бизнес-зони.
Ще бъдат подкрепени и мерки за насърчаване на предприемачеството, включително
осъществяване на подобни програми в училищата, както и насърчаване на самостоятелната
заетост.
Предвиждат се мерки за представяне на възможностите за инвестиции в общината и привличане
на инвестиции, включително чрез различни форми на ПЧП и концесии.
Ще бъдат използвани възможностите, предоставяни от ОПИК, ОПРЧР, ОПНОИР, Хоризонт 2020 и
други подходящи донорски програми и инструменти, включително използване на различни
видове финансови инструменти, съобразно спецификата на всяка една от сферите, както при
подкрепата за технологично развитие и иновации, така и при подкрепата, насочена към развитие
на предприемачеството, капацитет за растеж на МСП и енергийна ефективност.

Мярка 4.2. Стимулиране на иновациите и НИРД
Според дефиницията на Европейската общност иновацията е реализирането на пазара на нов или
значително усъвършенстван продукт /стока или услуга/ или внедряването на нов или значително
усъвършенстван производствен процес. Въпреки че България изостава далеч назад по прилагането
на иновативни подходи в производството и услугите, в последните години се отчита трайна
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тенденция към повишаването на процента на иновативните предприятия и тези с технологични
иновации.
Провежданата политика за насърчаване на иновациите е насочена към увеличаване на
икономическата активност и технологичното развитие в производства и услуги с висока добавена
стойност и създаването на нови високопроизводителни работни места. Иновациите са основен
двигател на растежа и важен фактор за подобряване на конкурентоспособността на икономиката
посредством подобряване на производителността, дължаща се на технологичното обновление и
оптимизация на процесите в предприятията, подобряване на ресурсната ефективност,
разширяване на възможностите за експорт, особено в следствие на ПЧИ.
Тази мярка предвижда прилагане на различни проекти и дейности на общинско ниво за
насърчаване на иновациите и НИРД. По този начин ще се адресират най-сериозните
предизвикателства за постигането на интелигентния растеж на местната икономика и създаване на
възможности за работещи структурни елементи на цялата верига за създаване на стойност. Някои
от планираните проекти и дейности ще бъдат насочени към научно изследване-технологично
развитие - индустриално развитие - иновации - ускорен растеж. Целта е да се преодолеят
негативните тенденции и да се ограничи риска от: ниска конкурентоспособност и
производителност на МСП в сектори с висока добавена стойност за икономиката и експортен
потенциал.
По отношение доизграждането на капацитет и развитието на човешките ресурси, усилията ще се
фокусират върху привличането, усъвършенстването и стимулирането на човешките ресурси в
областите на създаването и управлението на НИРД и иновациите; насърчаване привлекателността
на научната кариера, чрез финансиращи програми за задържане и привличане на високо ниво
учени и млади изследователи; създаване на условия за усвояване на съвременни знания от
младото поколение и подготовка на нова генерация учени.

Мярка 4.3. Ефективна публична администрация
Мярката цели реализация на проекти за ефективно управление и планиране, чрез поддържане на
висок административен капацитет.
Проектите ще бъдат насочени към подобряване на услугите и оптимизиране на структурите и
функциите на администрацията. Предмет на финансиране ще бъде подобряването на качеството и
достъпността на административните услуги; намаляването на административната тежест;
въвеждането на инструменти и процедури за мониторинг и оценка на публичните политики;
управлението и развитието на човешките ресурси в администрацията.
Други проекти в тази мярка имат за цел електронизацията и осигуряването на по-лесен достъп до
услуги за гражданите и бизнеса включително чрез комплексно административно обслужване и
развитие на електронното управление. Предвижда се осигуряване на лесен и удобен достъп до
администрацията за лица от уязвимите групи и такива, пребиваващи в отдалечени райони като
освен физическия достъп до звената за услуги. Ще се реализират и инициативи за създаване на
мобилни или изнесени услуги.
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Ще бъдат подкрепени инициативи както за извършване на прегледи на публичните политики, така
и за изграждане на капацитет за по-добро планиране и изпълнение на политиките и стратегиите, и
по отношение на финансовото им управление. Най-често предоставяните услуги за бизнеса на
общинско ниво ще бъдат стандартизирани и унифицирани и ще бъде създаден референтен модел
за ключови общински услуги, с което допълнително ще се намали административната тежест и ще
се подобри бизнес средата.
Мярката предвижда и подобряване на управлението на човешките ресурси в администрацията.
Ще се създадат механизми както за установяване на потребностите от обучение, така и за
мониторинг на ефективността на проведените курсове. Ще се инвестира и в повишаване на
техническата компетентност на служителите с оглед по-ефективно използване на новите
технологии в тяхната работа.
Мярка 4.5. Маркетинг на града и общината
Целта на тази мярка е да се създаде марка (бранд) на общината и да се разработи ефективна
маркетингова стратегия на града и общината, която да се реализира чрез продължаващо и
разширено участие на общината в различни мрежи и конкурсни инициативи.
Маркетингът на градовете се използва за промоция на определена територия, с цел да се
привлекат туристи, инвеститори или да се задържат местните хора. Такива инициативи спомагат
конкуренцията между градовете и насърчават инвестициите. Тук ще бъдат насочени проекти за
утвърждаване на Бургас като зелен град, с устойчиво развитие, запазени екосистеми и с модерна
инфраструктура, град на активните млади хора. Мярка 4.6. Международно сътрудничество
Международните проекти са обединение на усилията и ресурсите на субекти в две или повече
държави и може да се използва успешно за реализиране на проекти, насочени за решаването на
мащабни проблеми засягащи повече от една държава (напр. замърсяването на Черно море,
замърсяването на въздуха на регионално ниво и пр.) или разпространение и обмен на успешен
опит и добри практики и тестването им в нов контекст.
Чрез Международното сътрудничество може да се обменят знания и опит за ефективно
преодоляване на предизвикателствата, пред които е изправена общината, да се доведе до
трансфер на иновации и да се допринесе за устойчивото развитие на общностите.
Включването на общината в Европейски тематични мрежи (напр. европейската мрежа Общини за
Нулеви отпадъци) може да осигури постоянна методическа подкрепа за преодоляване на
трудностите, които възникват в хода на прилагането на политики и дейности. Същевременно
международното сътрудничество предоставя възможност общината да оцени напредъка си в
сравнителен план спрямо успеха на други общини и да се стимулира постоянно развитие.

2.3. Съгласуваност със стратегическите документи
СЪГЛАСУВАНОСТ С ПРЕДВИДЕНИТЕ В МЕТОДИЧЕСКИТЕ УКАЗАНИЯ НА МРРБ СТРАТЕГИЧЕСКИ И
ПЛАНОВИ ДОКУМЕНТИ
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Обвързаност на ОПР Бургас с ключови стратегически документи на национално и европейско
ниво
Съгласно Закона за регионалното развитие (ЗРР), Общинският план за развитие е част от системата
документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие в България. Той
засяга най-ниското ниво на планиране в страната и негова задача е да отразява и конкретизира
действията по провеждане на националната и европейска политика в тази област, като
едновременно с това се съобразява със специфичните проблеми и възможности, произтичащи от
локалния контекст.
Съгласно Методическите изисквания, при разработването на Общински план за развитие на
Община Бургас са отчетени и взети предвид национални стратегически документи от по-високите
нива на планиране, както и европейски такива. Специално внимание е обърнато на Областната
стратегия за развитие на област Бургас за периода 2014 г. – 2020 г., както и на връзката на
Общинския план с изготвения Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Община
Бургас за периода 2014 г. - 2020 г.
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Стратегическа рамка
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Стратегия Европа 2020
Европа 2020 стратегия за растеж на ЕС е рамков документ с времеви обхват от 10 години, който
определя основните теми в политиката на ЕС. Основен акцент е поставен върху необходимостта от
смяна и преформулиране на концепцията за социално-икономически растеж на страните членки в
условия на криза. В тази връзка, в документа са заложени три приоритетни области, които са
взаимосвързани и взаимозависими - интелигентен растеж, разчитащ на ефективни инструменти в
образованието, изследванията и иновациите; устойчив растеж, визиращ преминаване към
нисковъглеродна икономика и конкурентоспособна промишленост, при опазване на околната
среда и приобщаващ растеж, акцентиращ върху създаването на работни места и намаляване на
бедността. Тези приоритети са подкрепени със седем водещи инициативи, които спомагат
дейността по координация на общите усилия на държавите членки по постигане на заложените
приоритети. Последните добиват конкретно изражение в пет ясно дефинирани и количествено
остойностени цели, касаещи повишаване на заетостта, увеличаване на инвестициите в научноизследователската и развойната дейност, намаляване на вредните парникови емисии, повишаване
на енергийна ефективност, увеличаване на делът хора с висше образование и намаляване
равнището на ранно отпадналите от системата на средното образование, борба с бедността и
социално включване.
В своята стратегическа част ОПР Бургас 2014 г. - 2020 г. отразява горните приоритети, като залага
визия, цели и конкретни проектни предложения, в съответствие със Стратегията Европа 2020,
пречупени през местните нужди и потенциал за развитие. Стратегическите цели на общинския
план са насочени в три направления, които най-общо могат да бъдат определени като:


Устойчиво развитие и ефективни публични услуги с акцент върху намаляване на
въглеродния отпечатък, чрез развитие на екологична инфраструктура, енергийна
ефективност, въвеждане на ресурсно ефективни подходиза поддръжка на жизнената среда
и опазване на биологичното и ландшафтно разнообразие;



Повишаване качеството на живот чрез повишаване качеството и достъпа до обществени
услуги (здравеопазване, образование, спорт и такива за уязвими групи), намаляване на
бедността, подпомагане на процеса на осигуряване на трудова заетост;



Постигане на ускорено местно икономическо развитие чрез стимулиране на иновациите,
подкрепа за МСП, сътрудничество с университетите и бизнеса и добро управление.

Национална програма за развитие: България 2020
Национална програма за развитие България 2020 (НПР БГ 2020) е дългосрочен програмен
документ, който определя визията за развитие на страната до 2020 г. и същевременно
конкретизира целите на националните правителствени политики. Документът е разработен,
предвид ангажиментите на страната ни като членка на ЕС, интегрирайки приоритетите заложени в
рамковата стратегия Европа 2020 с тези на държавно ниво. Основната цел на НПР БГ 2020 е
свързана с постигането на качествен и балансиран, дългосрочен икономически растеж, при
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внимателен анализ на състоянието на факторите за неговото постигане (човешки капитал, заетост,
физически капитал, инфраструктура, технологично знание).
НПР БГ 2020 съдържа визия, цели и приоритети за национално развитие. Основните цели са три. В
първата акцентът е поставен върху социалния аспект – повишаване на жизнения стандарт чрез
образование, качествена заетост, социално включване и качествено здравеопазване. Втората цел
визира развитието на инфраструктурни мрежи като условие за икономическо развитие и опазване
на околната среда, и здравето. Третата последна цел е насочена към развитието на икономиката и
привличането на инвестиции, развитието на иновации и ресурсна ефективност. На базата на
целите и общата визия са разработени осем приоритета, които най-общо са свързани с
повишаване качеството на образованието, намаляване на бедността и социално включване,
устойчиво и интегрирано регионално развитие, развитие на аграрен сектор и производство на
продукти с висока добавена стойност, подкрепа на иновациите, укрепване на институционалната
среда, повишаване на ресурсната ефективност и подобряване на транспортната свързаност.
В своите три стратегически цели, Общински план за развитие на община Бургас 2014 г. - 2020 г.
напълно отразява основните насоки на развитие, залегнали в целите на НПР България 2020.

Национална стратегия за регионално развитие 2012 г. – 2022 г.
Националната стратегия за регионално развитие 2012 г. – 2022 г. (НСРР 2012 г. – 2022 г.) е
стратегически документ от най-високо ниво на планиране в страната, който съвместява
принципите на политиката на сближаване на ЕС, както и приоритетите на Европа 2020, свързани с
постигането на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. НСРР 2012 г. – 2022 г. е изготвена
съгласно основните насоките и цели заложени в Национална програма за реформи както и
Националната програма: България 2020. Едновременно с това, документът служи като
координационно звено при синхронизирането на национални секторни политики по пътя към
постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите в страната. Някои от основните
задачи на стратегията са свързани с анализ на социално-икономическия профил на регионите,
оценка на ресурсите, от гледна точка на необходимостта на постигане на конкретни цели в
конкретен времеви хоризонт и стратегически насоки за разработване на регионални планове за
развитие.
Стратегическите цели на НСРР 2012 г. – 2022 г. са насочени към постигане на икономическо,
социално и пространствено сближаване, както и балансирано териториално развитие.
Приоритетни са темите, касаещи подкрепата за малкия и среден бизнес, развитие на устойчиви
форми на туризъм и развитието на културни индустрии, изграждане на инфраструктура, с цел:
опазване на околната среда, подобряване на достъпа до обществените услуги (образователни,
здравни, културни и спортни), трудова мобилност, развитие на капацитета на регионалните и
местни власти за подобряване управлението на регионално развитие, трансгранично и
транснационално сътрудничество, постигане на полицентричност в мрежата от населени места и
интегрирано градско развитие, подобрена свързаност и по-добро качество на живот в селските
райони.
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Стратегическите цели на ОПР Бургас 2014 г. - 2020 г. спазват тематичната насоченост и са
организирани по подобие на тези в НСРР 2012 г. – 2022 г. В първата цел, основана тема е
икономическо развитие, втората касае човешкия фактор и неговото благосъстояние, а третата има
отношение към балансираното и устойчиво развитие на територията на общината. Приоритетът,
свързан с развитие на инфраструктурата за опазване на околната среда от НСРР 2012 г. – 2022 г.
присъства в третата стратегическа цел към ОПР 2012 г. – 2022г и допълнително включва действия
за ресурсно-ефективни и екологични подходи за поддръжка на урбанизираната жизнена среда.

Национална концепция за пространствено развитие
Съгласно Закон за регионалното развитие, Националната концепция за пространствено развитие
(НКПР) е част от системата от документи за стратегическо планиране на пространственото развитие
на страната от най-високо ниво. Заедно с Националната стратегия за регионално развитие 2012 г. –
2022 г. тя представлява основен инструмент за провеждане на интегрирано планиране и постигане
на устойчиво социално и икономическо развитие на националната територия. НКПР 2013 г. - 2025
г. предлага сценарии и модел за развитие, който дава пространствен израз на отделните секторни
политики и прави възможно тяхното координиране и регулиране.
В своята стратегическа част документът включва визия, средносрочни и дългосрочни цели, които
акцентират върху интеграцията в европейското пространство, постигане на полицентрично
териториално развитие, пространствена свързаност и достъп до услуги, съхранено природно и
културно наследство, стимулирано развитие на специфични територии, конкурентноспобност
чрез зони за растеж и иновации.
ОПР Бургас 2014 г. – 2020 г. е изцяло съобразен с гореспоменатите теми като те биват припознати и
интерпретирани в съответните стратегически цели и приоритети.

Регионален план за развитие на Югоизточен район за планиране 2014 г. - 2020 г.
Регионалният план за развитие се регламентира със Закона за регионалното развитие и
представлява част от системата документи за стратегическо планиране и програмиране на
регионалното развитие. Той заема „междинно място“ в йерархията от документи, като
осъществява връзката между националното и областно ниво.
Регионален план за развитие на Югоизточен район за планиране 2014 г. - 2020 г. (ЮИР 2014 г. 2020 г.) определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и
местно развитие на територията (NUTS 2) съставена от четири области - Бургас, Сливен, Стара
Загора и Ямбол. Съгласно направения социално-икономически анализ, предмет на целенасочени
действия са увеличаване на конкурентните предимства на района, преодоляване на
вътрешнорегионалните различия и отключване потенциала на района. В тази връзка,
дефинираните в ЮИР 2014 г. - 2020 г. специфични цели засягат теми като икономическо
сближаване - повишаване на заетостта и приложение на иновациите; социално сближаване преодоляване на различията в социалната сфера и ограничаване риска от социална изолация и
бедност; териториално сближаване - балансирано , интегрирано и устойчиво развитие на
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територията и населените места; опазване на околната среда – ограничаване на замърсяванията
и стимулиране използването на енергия от възобновяеми източници.
Разработените стратегически цели и приоритети към ОПР Бургас 2014 г. – 2020 г. в значителна
степен се припокриват с тези на РПР на ЮИР 2014 г. – 2020 г.

Областна стратегия за развитие на област Бургас 2014 г. – 2020 г.
ПО 1: Укрепване на капацитета за ефективно управление в областта;
ПО2: Насърчаване на устойчивото икономическо развитие на региона;
ПО3: Оптимизиране на инвестиционната среда в област Бургас, чрез подобряване на Техническата
инфраструктура;
ПО4: Изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия за развитие;
ПО4: Развитие на териториалното сътрудничество за намаляване на различията и активен културен
обмен със съседни и близки региони;
ПО5: Планиране и координиране изпълнението на политиката за регионално развитие в област
Бургас;
ПО6: Координирано осъществяване на правителствените политики по заетостта, демографските
въпроси, здравеопазването, образованието, културата и младежта.
Областната стратегия за развитие е част от системата документи за стратегическо планиране и
програмиране на регионалното развитие в страната. Тя е в пряка йерархическа връзка с общинския
план за развитие и съдържа насоки за неговото разработване.
Областната стратегия за развитие на област Бургас 2014 г. – 2020 г. задава обща рамка за развитие
на общините в областта, посредством визия, цели и приоритети, разработени в съответствие с
основните стратегически документи на национално и европейско ниво. Съгласно ЗРР и
Методическите изисквания за разработване на общински план за развитие, ОПР Бургас 2014 г. –
2020 г. напълно се съобразява с насоките на областната стратегия, като залага и конкретни
действия за постигане на общата визия и приоритети на цялата област.
Стратегическите цели и приоритети на настоящия план напълно кореспондират на същите от ОСР
Бургас 2014 г. - 2020 г. по отношение на тяхната тематика, смисловата организация и брой.
Основните посоки на бъдещо развитие и в двата документа са систематизирани в три
стратегически цели. Първата има отношение към развитието на икономиката, повишаване на
конкурентоспособността и привличане на инвестиции чрез стимулиране на иновациите, подкрепа
за МСП, разнообразяване на икономическите дейности, създаване на технологичен парк, развитие
на клъстери и осигуряване на бизнес инфраструктура и др. Втората стратегическа цел на ОСР
Бургас 2014 г. – 2020 г. отговаря на третата такава от ОПР и засяга постигане на устойчиво и
балансирано развитие на територията, с акцент върху развитието на транспортна, техническа и
екологична инфраструктура, енергийна ефективност, благоустрояване на жизнената среда,
възстановяване и опазване на биологично и ландшафтно разнообразие.
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Третата цел на Общинският план за развите на Община Бургас 2014 г. – 2020 г., кореспондирас
втората стратегическа цел на ОПР Бургас 2014 г. - 2020 г. има социален характер и е насочена към
постигане на социално сближаване и създаване на възможности за пълноценен и достоен начин
на живот, чрез повишаване качеството и достъпа до обществени услуги (здравеопазване,
образование, спорт и такива за уязвими групи), вкл. подобряване на материално-техническата
база, подпомагане на процеса на осигуряване на трудова заетост и осъвременяване на културната
среда и нейната инфраструктура.

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Бургас 2014 г. - 2020 г.
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град е регламентиран в ЗРР и негова
основна задача е трайно подобряване на икономическото, социално и екологично състояние на
градовете или на части от тях. Този вид инструмент включва разработване на конкретни
механизми - проекти, които са обвързани помежду си, с цел цялостната им реализация да
постигне ефект значително по голям от този ако те биват реализирани самостоятелно (ефект на
синергия).
ИПГВР на град Бургас 2014 г. – 2020 г. и ОПР Бургас 2014 г. - 2020 г. са два документа, които имат
множество основания да бъдат разглеждани като интегрални, независимо че засягат различен
териториален обхват. Двата документа се регламентират в ЗРР и са разработени в съответствие с
водещи национални и европейски стратегически документи. Създават визия и приоритети, които
са взаимно включващи и допълващи се. И двата документа обхващат проектни предложения с
еднакъв времеви хоризонт, предполагащи реализирането не само на твърди, но и на меки мерки с
цел цялостен ефект на въздействието. Заложените в ИПГВР Бургас 2014 г. - 2020 г. проектни идеи,
присъстват в програмата за реализация на ОПР Бургас 2014 г. - 2020 г. Те са заложени по начин,
който позволява изпълнението на някои от тях да излезе извън границите на зоните за
въздействие на ИПГВР и да обхване други части от града или общината, а изпълнението на други
да бъде обвързано с проекти изпълнявани на цялата територия на общината или такива свързани
със специфични ресурси и среда.

2.4. Индикативна финансова таблица
Индикативната финансова таблица е разработена в пълно съответствие с Методическите указания,
одобрени със Заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011 г. на Министъра на регионалното развитие и
благоустройството.
Индикативната финансова таблица обобщава необходимите ресурси за реализацията на
Общинския план за развитие на Община Бургас през периода 2014 г. - 2020 г. Представлява
финансовата рамка на поетите ангажименти по изпълнението на плана в условията на широко
партньорство с водещата роля на органите на местното самоуправление, подпомагани от
общинската администрация.
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Ресурсите за реализацията на плана включват планираните средства за осъществяването на
ключовите за развитието на общината мерки и проекти, за които отговорността е на Община
Бургас като компетентен орган за самостоятелно решаване на въпросите от местно значение и
дейностите, които могат да се разгърнат чрез института за публично-частното партньорство.
Заложените инвестиции предполагат разширяване на възможностите за инвестиции и
мобилизират допълнителни ресурси в публичния и частния сектор. В Програмата за реализация е
представен пълния набор от проекти и дейности, респективно инвестициите необходими за
тяхното реализиране, чрез който ще се постигнат стратегическите цели и Визията за община Бургас
за периода 2020. Включени са и проекти като примерни възможности за развитие, които могат да
бъдат инициирани и реализирани основно от частна и/или гражданска инициатива. Проектите са
интегрирани и имат своето логично място по отношение на рамката от стратегически цели и
приоритети на плана , като допринасят съществено постигане на Визията.
При определяне на прогнозата за финансовите ангажименти за общия обем инвестиции за
реализацията на плана е използван метода на експертните оценки. Прогнозата е изготвена на
базата на макроикономическите показатели за страната и региона (на нива NUTS 2 и 3) и
тенденциите в социално-икономическото развитие на общината през периода до 2020 г. Взети са
предвид средносрочните прогнози при съставянето и изпълнението на общинския бюджет по
отношение на приходите, разходите и субсидиите. Съобразени са възможностите за използване на
средствата от фондовете на ЕС, финансови инструменти, други национални и международни
фондове и програми, доколкото информацията е публично достъпна и актуална към момента на
изработване на Общинския план за развитие на Община Бургас.
Инвестициите са представени по приоритети. В графата „Местно публично финансиране“ са
включени средства от общинския бюджет, в това число и за съфинансиране на европейски проекти
и средства от местни публични фондове. Общият размер на средствата в частта „Външно публично
финансиране“ обхваща инвестиции от републиканския бюджет, включително и средствата за
национално съфинансиране, средствата от оперативните програми за периода 2014 г. - 2020 г. ,
други възможни публични източници. Инвестициите в частта „Частно финансиране“ обхващат
финансови ресурси набрани от дарения, спонсори, частни инвестиции, вложени са проекти с
възможност за реализиране чрез ПЧП и други форми на партньорства в гражданския и частния
сектор.
Общата сума на включените в Индикативна финансова таблица ангажименти, включително по
отделните приоритети, е индикативна и може да претърпи актуализиране в зависимост от
възприетите подходи и степента на изпълнение на приоритетите, промените в пазарните условия,
необходимостта от гъвкаво управление и оптимизиране на предвидените средства чрез
преразпределение между отделните приоритети на базата на аргументирани промени в
предвидените мерки и проекти. Виж: Приложение №2 Индикативна финансова таблица.
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2.5. Система от индикатори за наблюдение и оценка на ОПР на Община Бургас 2014 г.2020 г.
Системата от индикатори за наблюдение и оценка на ОПР на Община Бургас е проектирана така,
че да отговаря на методическите указания на МРР и избрани добри практики: системата се
основава на опита и методологията, използвани от ЕК и ОИСР, както и на ръководството EVALSED17.
Логиката на разработване на подходящи индикатори отговаря на разбиране за същността на двата
процеса – на наблюдение и оценка:
•
Наблюдението (мониторингът) на изпълнението на плана е текуща дейност, съпътстваща
процеса на реализация на ОПР, осигуряваща текущ контрол върху параметрите на изпълнението с
цел реакция при възможно отклонение от плана;
•
Оценката има за цел да установи дали заложените в плана цели са постигнати и каква е
степента на постигане на целите (ефективност) и какви ресурси са използвани за това (ефикасност).
Основавайки се върху това разбиране процесите на мониторинг и оценка на системата от
индикатори за изпълнение на Ообщинския план за развите на Община Бургас е проектирана да
съдържа два вида индикатори:
1.

Индикатори за въздействие;

2.

Индикатори за резултат.

Индикаторите, включени в системата, отговарят на следните (SMART) принципи:
1.
2.
3.
4.
5.

Да са специфични за ОПР;
Да бъдат измерими и да има налична информация за тях;
Да бъдат постижими;
Да са релевантни;
Времево обвързани.

Йерархията на целите на ОПР е следната – визия, стратегически цели, приоритети, мерки и
проекти. Първите три нива е предвидено да бъдат оценявани преди, в средата и в края на периода
на изпълнение на плана чрез под-системата от индикатори за оценка. Така проектираната система
от индикатори изисква осигуряване на данни за индикаторите за оценка и въздействие към три
ключови момента – преди началото на периода на изпълнение на ОПР (т.нар. базисна стойност), в
средата и след края на периода (т.нар. целева стойност). Данни за индикаторите за резултат и
ресурс се осигуряват ежегодно, съгласно плана за наблюдение (мониторинг) на ОПР. Приложение
№3 Система от индикатори.

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/evalsed/guide/methods_t
echniques/rules_en.htm
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2.6. Система за наблюдение, оценка и актуализация на плана
Дейностите по наблюдение и оценка на изпълнението са важен елемент от качественото
изпълнение на Общинския план за развитие. Навременното им извършване гарантира, че при
изпълнението на плана ще се следват заложените в него цели, като в случай на нужда ще се
предприемат и необходими мерки за актуализацията им за постигане на гъвкавост и устойчивост
на политиките към външни за общината промени (например промяна в икономическата
макрорамка, законовата рамка на ниво национално и на ниво ЕС, промени в социалноикономическата среда, различни екологични промени и т.н.) и/или вътрешни фактори (поява на
непредвидени възможности/пречки пред местното развитие и работата на общинската
администрация, консервативно отношение на местната среда спрямо процеса по прилагане на
плана, политически промени и т.н.).
За целите на успешно извършване на дейностите по наблюдение, оценка на изпълнението и
актуализация на плана, следвайки методическите насоки за разработване на документа, планът
предвижда изготвяне на система, съгласно нормативните изисквания и стандарти, която включва
формите и начините за събиране на информация, индикаторите за наблюдение, органа за
наблюдение и организацията на работата по наблюдението и оценката, както и системата на
докладване и осигуряване на информация и публичност.

2.6.1. Структура, отговорна за управление на системата за наблюдение, оценка и
актуализация на ОПР
Общинският съвет на Община Бургас отговаря за наблюдението на Общинския план за развитие на
Община Бургас 2014 г. – 2020 г. (съгласно ППЗРР). В процеса на наблюдение и оценка трябва да се
осигури участието на заинтересованите страни – органи, организации, физически и юридически
лица при спазване на принципа за партньорство, публичност и прозрачност при изпълнение на
ОПР.
За да има устойчивост и съгласуваност с управлението и наблюдението на другия основен
стратегически документ на Община Бургас - ИПГВР, който е част и от Общинския план за развитие,
процесът по управление на системата за наблюдение, оценка на изпълнението и актуализация на
плана, ще бъде възложен на Комитета за наблюдение на ИПГВР. Комитетът за наблюдение се състои
от председател и членове. Председател е заместник-кметът по европейски политики и околна среда. В
Комитета за наблюдение се включват като членове представители на Общинския съвет, на общинската
администрация и на всички заинтересовани страни–бизнес, инвеститори, браншови организации,
неправителствени организации, медии.
Между Комитета за наблюдение и Консултативния съвет за нуждите на подготовката на ОПР на
Община Бургас 2014 г. – 2020 г. има приемственост. Поименният състав на Комитета за наблюдение се
посочва в заповед на кмета на Община Бургас.
Представителите на Общинския съвет и на общинската администрация се определят от
председателя на Общинския съвет, респективно кмета на общината.
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Представителите на заинтересованите страни се канят от Председателя на КН, при спазване на
принципите на партньорство, формулирани в Работния документ на ЕК: Принципът на
партньорство при използването на фондовете в обхвата на общата стратегическа рамка —
елементи за европейски кодекс на поведение за партньорство.
Функциите и структурата на КН са подробно разписани в документацията на ИПГВР на гр. Бургас в
частта „Механизми за организация и управление на плана“. Включването на проектите от ИПГВР в
ОПР, обвързаността им с останалите мерки и проекти в ОПР, както и очакваното им общо
синергично въздействие обуславят КН да поеме тази отговорност, за да бъдат постигнати поефективно съвместяване и по-тясна обвързаност при паралелното изпълнение, наблюдение и
оценка на двата плана, както и да се оптимизира работата на наблюдаващия комитет и да се
избегне дублиране.
Комитетът за наблюдение заседава поне два пъти в годината: при изготвяне на годишните
програми и при обсъждане на годишните доклади за изпълнение. Председателят на Комитета
определя дневния ред на заседанията, насрочва и ръководи заседанията и работата. При
отсъствие на председателя, заседанията се провеждат под председателството на определен от
него член на Комитета за всеки конкретен случай.
Заседанията на комитета за наблюдение са закрити, но по предложение на председателя
комитетът може да вземе решение конкретно заседание да е открито, като при разглеждане на
определени точки от дневния ред могат да бъдат допускани външни лица, на които се дава
възможност да изразяват мнения/становища.
Координацията, административната и техническа работа, свързани с дейността на Комитета се
изпълняват от Отдел „Инвестиционни проекти“ в Дирекция „Европейски политики и програми“,
който изпълнява функциите на секретариат. Отделът изготвя план-график на заседанията на
Комитета, организира подготовката и провеждането на заседанията, осигурява разпространението
на дневния ред и на всички документи, необходими за провеждането на заседанията, изготвя
протоколите от заседанията, води отчетност за становищата и решенията, приети от Комитета,
координира изпълнението на решенията и необходимия обмен на информация между
заинтересованите страни, съхранява документите от заседанията. Цялата кореспонденция,
свързана с работата на Комитета се адресира до секретариата.
Мотивирано искане за свикване на заседание може да направи всеки член на Комитета за
наблюдение.
Дневният ред се определя от председателя на Комитета по предложение на секретариата.
Дневният ред и всички материали се изпращат на членовете най-малко 10 работни дни преди
заседанието, в това число и по електронен път.
Членовете на Комитета за наблюдение могат да изпратят своите предварителни становища по
материалите на заседанието до три работни дни преди датата на заседанието.
При извънредни случаи и спешни въпроси председателят може да реши сроковете да бъдат
съкратени, като уведомяването може да стане и по телефон.
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В рамките на 3 работни дни след заседанието, на членовете се изпращат решенията, по които
трябва да се предприемат действия.
Проектът на протокол от заседанието се изготвя от Отдел „Инвестиционни проекти“, изпраща се
на присъствалите членове на Комитета, в случай на корекции секретариатът ги отразява и изготвя
окончателния вариант на протокола.
Протоколът от заседанието се подписва от председателя на Комитета за наблюдение.

2.6.2. Система за докладване на дейностите на ОПР и осигуряване на информация и
публичност
Дейностите по наблюдение, оценка на изпълнението и актуализация на плана попадат в три
основни групи:


Ежегодно докладване за процеса на изпълнение на плана и заложените в него проекти;



Средносрочна оценка и актуализация на плана;



Финално отчитане на изпълнението на плана с оглед набиране на необходимата
информация за формулиране на приоритети за следващия планов период;

За целите на адекватно оценяване на ОПР на община Бургас 2014 г. - 2020 г. следва да бъде
уточнено, че част от проектите, включени в програмата за реализация на плана, не са дейности,
които са конкретен ангажимент на общинската администрация и тя има единствено подкрепящи
функции, т.е. общината не може сама да ги инициира и осъществи. В този смисъл, тези проекти не
са включени в индикативната финансова таблица на ОПР, тъй като не би следвало да се отчитат
като реализирани/нереализирани проекти на община Бургас и, съответно, привлечени и
реализирани ресурси от нейна страна. В този смисъл докладването на изпълнението на такива
проекти не би трябвало да бъде формализирано в докладите на ниво проект, а би следвало да
бъде отчитано, в случай на възникването им като част от цялостното въздействие за реализацията
на целите и приоритетите на общината. Такива проекти могат да бъдат инициирани и реализирани
основно от частния и гражданския сектор. Тяхната конкретна реализация, от друга страна, зависи
от фактори, до голяма степен външни на администрацията на община Бургас като например
налична собственост и вещни права, припознаване на тези проекти от гражданите и бизнеса в
общината, наличие на предприемаческа инициатива и отвореност или обратното - консервативно
отношение, което блокира процеса на реализация, изменения в законовата рамка и др.
Подкрепата от община Бургас може да се изразява чрез партньорство или широкото представяне
на такива инициативи. Такъв тип проекти са интегрирани и логични спрямо визията и
стратегическата рамка на ОПР на община Бургас 2014 г. – 2020 г.

Годишен доклад за наблюдение:
Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие се изготвя
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и внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет до 31 март на всяка следваща година.
Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие
осигуряват информация за изготвяне на междинната и последващата оценка на общинския план
за развитие.
Копие от годишните доклади за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие
се изпраща на председателя на областния съвет за развитие в 7-дневен срок от решението за
тяхното одобряване.
Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие съдържа
информация за:


Общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност промените в
социално-икономическите условия в общината;



Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския план за
развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;



Действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и
ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие, в т. ч.:
а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и
анализ на данни;
б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план за
развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези
проблеми;
в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение
на общинския план за развитие;
г) мерките за постигане на необходимото съответствие на общинския план за
развитие със секторните политики, планове и програми на територията на общината;
д) мерките за прилагане принципа на партньорство;
е) резултатите от извършени оценки към края на съответната година;



Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

Годишните доклади трябва да бъдат популяризирани по подходящ и достъпен начин,
включително да се публикуват на електронната страница на Община Бургас, както и да се даде
възможност за получаване на обратна връзка от всички заинтересовани страни, участващи в
реализацията на проектите от ОПР, както и по-широката общественост.
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Последният ежегоден доклад следва да се изготви и публикува една година преди окончателния
доклад за изпълнението на Общинския план.
Междинна оценка на плана
Междинната оценка на плана следва да се осъществи в началото на четвъртата година от
изпълнението на плана. В случай че резултатите от оценката установят съществени промени в
икономическите и социалните условия в общината, промени в свързаното национално
законодателство или в законодателството на ЕС; съществени промени в секторни стратегии и
програми, влияещи върху изпълнението на общинския план за развитие може да бъде
предложена актуализация на ОПР на Община Бургас 2014 г. – 2020 г.
Актуализацията трябва да бъде приета с решение на Общинския съвет по предложение на кмета
на общината, като покрива останалия период на действие на ОПР.
Резултати от междинната оценка следва да се популяризират по подходящ начин като всички
заинтересовани страни и обществеността бъдат включени на ниво набиране на информация, както
и по отношение актуализация на целите и приоритетите, генериране на нови проектни
предложения. Съответно резултатите трябва да бъдат достъпни по множество канали (вкл. онлайн
в сайта на общината), като цялостния процес бъде съпътстван с подходяща комуникационна
кампания.
Окончателен доклад за изпълнението се изготвя от КН в края на плановия период с цел отчитане
на изпълнението Докладът включва следните основни части:


Анализ на ситуацията към края на плановия период;



Информация за изпълнението на плана и заложените в него проекти;



Информация за неизпълнени цели и/или проекти, както и причини за неизпълнение;



Предложения за приоритети за следващия планов период.

Окончателният доклад следва да се популяризира по подходящ начин като всички заинтересовани
страни и обществеността бъдат включени на ниво набиране на информация, както и по отношение
актуализация на целите и приоритетите, и генериране на нови проектни предложения. Съответно
резултатите трябва да бъдат достъпни по множество канали (вкл. онлайн в сайта на общината),
като цялостния процес бъде съпътстван с подходяща комуникационна кампания.

2.6.3. Информационна обезпеченост и методи за набавяне на информация за целите на
мониторинга, оценката и актуализацията на ОПР
Информацията, нужна за успешното провеждане на дейностите по наблюдение и оценка, както е
описано в предходния раздел на документа, се набира чрез предварително изготвена и
приложена система от индикатори, измерваща постигнатите резултати на ниво мярка и
приоритет, и въздействие на ниво стратегически цели.
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Набирането на информация за поддръжката на системата за мониторинг и оценка, съответно
може да включва комбинации от следните източници:


НСИ и други относими източници на статистически данни (данни на агенции, данни на
международни организации, генериращи подобна информация регулярно и т.н.);



Набавяне регулярно на актуални данни, събирани от компетентните органи на национално
и регионално ниво (включващи данни за мрежите и комуникациите, за екологичните
параметри на средата, промени в законодателството, данни за наблюдение и оценка на
стратегически и планови документи на национално и регионално ниво и т.н. разнообразна
информация, достъпна по институционален път на общинските институции);



ИСУН (Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти
на ЕС за България);



Собствена методология (количествена и качествена), разработена конкретно за набиране
на информация по време и след приключване на даден проект, вкл. отчитане на обратната
връзка от бенефициенти и други заинтересовани страни. Съответно тя трябва да отразява
резултатите на ниво проект и тяхното въздействие на ниво стратегически цели и
приоритети.



Методи, разработени конкретно за набиране на информация
партнирали/участвали/наблюдавали даден проект/дейност.



Информация, свободно достъпна чрез системите за набиране на данни от социалните
мрежи, както и друг тип свободно достъпни онлайн данни.

от организации

2.7. Действия за прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на информация
и публичност
Принципът на партньорство е един от основните механизми за функциониране на Европейския
съюз. Основното изискване при изпълнение на този принцип е активното участие на гражданското
общество в процеса на разработване, мониторинг и оценка на проектите и стратегическите
документи за развитие.
Този принцип предполага прилагането на различни подходи за диалог и консултации на общинско
и национално равнище, които да осигурят съвместното участие на местните и регионални власти,
бизнеса и асоциациите на работодателите, синдикатите, неправителствените организации и други
заинтересовани страни.
Ефективното планиране и успешното устойчиво и интегрирано развитие се основават на отворен и
прозрачен процес с широко включване на гражданите и заинтересованите страни в различните
етапи. Законът за регионалното развитие и правилника за неговото прилагане определят принципа
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на партньорство, публичност и прозрачност като ръководен принцип на разработването и
реализацията на ОПР.
Общинският план за развитие на Община Бургас 2014 – 2020 г. е ефективен инструмент за
управление на общинските политики за развитие на Общината единствено и само при активен
обмен на идеи и консултации между заинтересованите страни по време на двата разграничени
етапа на ОПР – разработването и реализацията на Плана.
В периода на разработването на ОПР, екипът представи публично проектите на елементите на
ОПР, а също пълния документ с предложената стратегическа рамка и конкретни проекти и
очакваните конкретни резултати за развитието на общината и нейната общност. Различните
механизми за представяне и дискутиране на работата по ОПР насърчава публичното участие и
провокира идеите на различните заинтересовани групи. Отчитането на разнообразните интереси и
съображения е възможност за балансиран, реалистичен и отразяващ местната специфика
документ.
По време на етапа на разработването на ОПР екипът се ръководеше от следните принципи:






Осъществяване на достъпен процес, съобразен с целта;
Получаване на актуална информация по целия обхват на ОПР;
Осигуряване на равен достъп и представителство на различните заинтересовани страни;
Сътрудничество на принципа на равнопоставеност и зачитане на гражданските и
човешките права;
Включване на предложения от процеса на обсъждане на ОПР във формирането на
аналитичната и стратегическата част на Плана.

Включването на гражданите и заинтересованите партньорски организации от Община Бургас в
процеса на местното стратегическо планиране и програмиране на етап разработване на ОПР
включва три основни компонента: информиране, консултиране и вземане на съвместни решения.
С цел осигуряване на прозрачност и информираност на заинтересованите страни и участниците в
процеса на формирането и прилагането на местната политика за интегрирано устойчиво развитие
относно очакваните резултати и ползи за местната общност, както и за да се мотивират
заинтересованите страни за активно участие в процеса на реализация, са извършени редица
дейности, описани по-долу, разделени на няколко типа, а именно:
Дейности, извършени в рамките на разработването на ИПГВР на гр. Бургас (съответно резултатите
са отразени в ИПГВР);
Дейности, извършени за разработването на ОПР на Община Бургас;
Дейности, във връзка с изпълнение на плана;
Дейностите, извършени в подготовка на плана са: Анкетно проучване, Интервюта и фокус групи и
обществени обсъждания в периода февруари – юли, 2014 г.
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Мненията и препоръките, отправени към екипа чрез всички инструменти са отразени в
аналитичната и стратегическата част. Докладът от проведената анкета е приложение към плана.
Информирането е основополагащ елемент от процеса на планирането, който цели да информира
гражданите и юридическите лица за това, което предстои, и да ги насърчи да участват.
В началния етап на разработване на ОПР на Община Бургас 2014 г. – 2020 г. екипът получи пълно
съдействие от Община Бургас при идентифицирането на всички основни заинтересовани страни на
територията на общината – административни (общински и държавни), неправителствени,
браншови и университети. Получена бе необходимата начална информация за изготвяне на
аналитичната и стратегическата част на ОПР. Разработена беше и нарочна он-лайн анкета,
публикувана на страницата на Община Бургас, с цел извличане на основните постижения през
изминалия планов период, предизвикателствата за развитието на Община Бургас, както и
приоритизиране на основните нужди за развитие за периода 2014 г. – 2020 г. Проведени бяха и
фокус групи с общинската администрация и заинтересованите страни, както и дълбочинни
интервюта с важни участници в плана.
Разработените първоначални проекти на елементите от ОПР са публикувани в специална секция
на страницата на Община Бургас. През целия процес е активен и Консултативен съвет във връзка с
разработването на ОПР.
Във връзка с оформената визия и стратегическа част е проведено обществено обсъждане, на което
са поканени всички заинтересовани страни.
Мерки за осигуряване на прозрачност и широко включване при изпълнението на ОПР.
Прозрачността при осъществяване на ОПР се осъществява на множество нива и целенасочено
включва широк кръг от заинтересувани страни.
На първо място мерките за комуникация и публичност и в този смисъл, за осигуряване на
прозрачност на проектите от „Програмата за реализация“ на ОПР се осъществяват от една страна
чрез формалните процедури, осигуряващи такива в българското законодателство, а именно
процедурите залегнали в ЗУТ, ЗООС, ЗОП, ЗПЧП, ЗК и др.
В допълнение на тази рамка в самата „Програма за реализация“ на ОПР има залегнали мерки за
консултации със заинтересованите страни и по този начин постигане на прозрачност и включване,
както на гражданите, така и на широка група експерти на различни нива.
Има няколко предизвикателства, които трябва да бъдат решавани чрез използването на нови и
разнообразни канали за комуникация, а именно:
Едно от предизвикателствата е свързано с използваната терминология в стратегически и планови
документи, която не винаги е разбираема за гражданите. В допълнение на това, при стартиране на
работа по всеки един проект, отвъд формалните процедури за прозрачност, залегнали в
българското законодателство, трябва да бъде допълнително разработена ясна схема за
партньорство и механизми за участие на всички заинтересувани страни и тя да бъде
разпространена сред тях директно и публикувана максимално широко. По този начин всички
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потенциални партньори ще са достатъчно ясно осведомени за това, което цели проекта и
дейностите, в които те биха имали интерес да допринесат чрез своето включване.
Същевременно трябва да се подчертае, че нуждата от инициативи генерирани от гражданите,
както и техния интерес към активно участие в решаване на проблемите на града и общината, не са
очевидни за тях. Тази съществуваща консервативна позиция не може да не бъде взета предвид
като обективна пречка за включване на гражданите в дейностите по изпълнение на плана и
неговия мониторинг.
Като допълнително предизвикателство за прозрачността и включването на партньорите трябва да
бъде посочен и обективният проблем на продължаващото затруднение на междусекторната и
междуинституционална комуникация, както и слаба активност, което значително стеснява
перспективите на планирането и проектната дейност. Важно допълнение в да се използват новите
комуникационни възможности, които онлайн платформите като ГИС и социалните мрежи
разкриват. За целите на широкото включване в изпълнението на плана те трябва да бъдат
изключително активно ползвани тъй като имат някои от следните предимства:
 Могат достъпно да представят процеса на изпълнение на плана;
 Могат да разширяват и разработват мрежата на активните медиатори включително извън
градския контекст на Бургас (т.н. networking);
 Могат да се представят по достатъчно достъпен начин дейностите по изпълнение на плана и
техните ефекти за широката общественост и същевременно дават възможност за отворен
диалог и обратна връзка към координиращото процеса звено;
 Могат да служат за публичен архив на вече положените усилия по разработване и
изпълнение на плана, достъпен за максимално широка оценка от гражданите, включително
такива, които вече не живеят постоянно в града или такива, които биха искали да отидат да
живеят в него;
 Поддържат достъпни бази данни, включително даващи възможност за проследяване на
процеса по включване и оценка на успешните и неуспешните начини, по които се представя
информацията.
Като се имат предвид предизвикателствата и възможностите пред потенциалното включване, с
които екипът на Изпълнителя се сблъска по време на разработване плана, в самата „Програма за
реализация“ на ОПР са залегнали следните мерки, имащи за цел обезпечаване на процеса по
включване и намаляване на ефекта, до колкото това е възможно, от гореизброените пречки:
1. Дейности на ниво проект и мярка с основна цел широко включване в процеса на изпълнение на
плана. Тези мерки присъстват като дейности в по-голямата част от проектите в ИПГВР и ОПР и
представляват по същество иновации в управлението и изпълнението на проекти с цел именно
широко включване на заинтересувани страни и прозрачност.
2. Предварителни проучвания на контекста и нагласите на заинтересувани страни с цел
адаптиране на изпълнението на даден проект спрямо тях. Тъй като подобен процес би могъл да
доведе до определена консервативност в резултатите, защото отчита съществуващите условия,
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като негово допълнение са предвидени паралелни процеси по комуникация и образоване на
заинтересованите страни относно възможности, ефекти и добри практики при изпълнението на
даден проект. Като цяло предварителните проучвания би трябвало да включат широк спектър
методи, с акцент работа „на място със заинтересувани страни“ - с цел съчетаване на аналитичните
с консултативните методи. Работата на място също трябва да включи широко използване на
възможностите на социалните мрежи и онлайн разпространяване и достъп до информация.
3. Представяне и комуникиране на резултатите от моделите по достъпен начин, като се извеждат
добри практики и подходящи случаи, получени при предварителните проучвания, и чрез
представянето им на обучения, семинари и други форми за учене през целия живот, за да се
улесни участието на заинтересуваните страни в тях.
Успешно провеждане на всички тези мерки при спазването на съществуващата нормативна база,
гарантират прилагане на принципа на партньорство.

Приложение № 1: Програма за реализация на проектите, включени в ОПР Бургас 2014 г. - 2020 г.

Списък Приложения
l. Анализ
Приложение 1:

Видове лечебни заведения по нива на обслужване (доболнична и болнична
помощ, центрове за спешна медицинска помощ, диспансери, рехабилитационни
центрове и др.)

Приложение 2:

Социалните услуги, предоставяни в община Бургас към края на 2013 г.

Приложение 3:

Неизчерпателен списък на културни цености в Община Бургас

Приложение 4:

Общи устойствени и подробни устройствени планове в община Бургас

Приложение 5:

Трафопостове на територията на Община Бургас

Приложение 6:

Топлопреносна мрежа на гр. Бургас

Приложение 7:

Опорна мрежа на държавната администрация

Приложение 8:

Водоснабдителни системи в област Бургас

Приложение 9:

Монтирани водомери на водоизточници и вход населени места в район на
обслужване Бургас

Приложение 10: Краткосрочна програма (2014-2020 г.) за инвестиция в община Бургас съгласно
Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация
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Приложение 11: Транспортни средства, използвани за събиране на битовите отпадъци на
територията на община Бургас
Приложение 12: Издадени разрешения за оползотворяване на отпадъци на територията на
община Бургас
Приложение 13: Предметна експертиза на научно-изследователските лаборатории към
Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас
Приложение 14: Гранични показатели на нивата на шума в териториите и устройствените зони в
урбанизираните територии и извън тях.
Приложение 15: Индустриалните източници на замърсяване
Приложение 16: Морфологичен състав съгласно Методиката
Приложение 17: Тенденции в шумовото замърсяване (2009-2012 г.)
Приложение 18: Стратегическа карата на шума на гр. Бургас – всички източници
Приложение 19: Разпределение на мерките, предвидени в Националната приоритетна рамка за
действие по НАТУРА 2000, по зоните на територията на община Бургас
Приложение 20: Карти на районите със значителен риск от наводнения
Приложение 21: Справка за язовирите в землищата на територията на Община Бургас

ІІ. Стратегия
Приложение 1: Програма за реализация на ОПР на Община Бургас за периода 2014-2020
Приложение 2: Финансова таблица
Приложение 3: Индикатори за оценка и наблюдение на ОПР
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Приложение №1
ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА ПЕРИОДА 2014-2020

Приоритетна ос 1 „Околна среда“
№

Име на проект

Индикативен
бюджет

Кратко описание на целта и основните дейности

Време за реализация

Източник на
финансиране

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Мярка 1. Подобряване качеството на въздуха

1

"Разработване на Програма за
управление
качеството
на
атмосферния въздух"

Изготвяне на програма за управление качеството на атмосферния
въздух
на
Община Бургас 2016 - 2020г.

35 000,00 лв.

2

"Изграждане на инфраструктура зарядни
станции
за
електромобили"

Партньорски пилотен проект с EVN за изграждане на мощности в
градската среда за захранване на електромобили

3

"Електрификация на мобилния
парк на Община Бургас"

4

ОПОС

Х

Х

1 080 000,00 лв.

ОПОС/ EVN

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Поетапна замяна и закупуване на електромобили за нуждите на
общинска
администрация

3 000 000,00 лв.

ОПОС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

"Инсталиране на комбинирани
табла - информационни с цел
пречистване на въздуха"

Инсталиране на информационни табла със слънчево захранване на
най-натоварените кръстовища в града

200 000,00 лв.

ОПОС

Х

Х

5

"Информиране на населението
за качеството на въздуха и
мерките
предприети
за
подобряването му"

Информационни кампании, информация
страницата на общината и други

Х

Х

Х

Х

Х

6

"Прилагане
на
мерки
за
подобряване
качеството
на
живот в градовете Бургас, Варна,
Стара Загора и Плевен"

Прилагане на мерки за подобряване на качеството на живот в град
Бургас

Х

Х

в

реално

време

на

ОБЩО ЗА Мярка 1

1

Общински план за развитие на Община Бургас, 2014 – 2020 г.

50 000,00 лв.

33 653 000,00 лв.

38 018 000,00 лв.

Общински
бюджет

ОПОС

Х

Х
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№

Име на проект

Кратко описание на целта и основните дейности

Индикативен
бюджет

Време за реализация

Източник на
финансиране

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Мярка 2. Намаляване на шумовото замърсяване

1

"Изграждане на шумозащитни
стени"

Изграждане на шумозащитни екраниращи съоръжения (стени) около
идентифицираните чувствителни и критични зони в Бургас съгласно
Плана за действие към Стратегическата карта за шума - 8 броя

5 000 000,00 лв.

ОПОС

2

"Изграждане на залесителни
пояси по основните и найнатоварени пътни артерии"

ул. “Д. Димов”, ул. “Проф. Якимов”, обходния път на к-с “Меден
Рудник”

7 000 000,00 лв.

ОПРР

3

"Стимулиране на жителите на
града за подмяна на автопарка"

Въвеждане на регулаторни мерки, ограничения и стимули за подмяна
на превозните средства с по-тихи

50 000,00 лв.

4

"Изграждане на плътен зелен
пояс (с широколистни дървета)
м/у езеро Вая и околовръстен
път (бул. Тодор Александров) за
кс. "Меден Рудник""

Езеро Вая е едно от най- предпочитаните места за риболов в гр.
Бургас. Залесяването с плътен зелен пояс ще допринесе за комфорта
на рибарите и значително намаляване на шумовото замърсяване
причинено от високо интензивния трафик по околовръстния път (бул.
Тодор Александров) за кс. "Меден Рудник"

ОБЩО ЗА Мярка 2

3 500 000,00 лв.

Х

Общински
бюджет

Х

Х

Външно
финансиране
и/или
общински
бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

15 550 000,00 лв.
Мярка 3. Управление на отпадъци по подхода „нулеви отпадъци”

1

"Изграждане на Регионално депо
за битови отпадъци" - "Братово запад"

Изграждане на Регионално депо за БО като част от регионалната
система за управление на отпадъците в регион Бургас

30 000 000,00 лв.

2

"Програма за управление на
отпадъците на Община Бургас"

Разработване на Програма за управление на отпадъците на Община
Бургас 2015-2020 по подхода "нулеви отпадъци"

30 000,00 лв.

Общински
бюджет

3

"Анализ
и
оценка
на
възможностите за подобряване
на регионалната система за
управление на отпадъците в
регион Бургас"

Анализ на потоците биоразградими отпадъци; технико-икономическо
проучване и анализ на вариантите; анализ на търсенето; Финансово и
икономически анализ; Анализ разходи и ползи. Оценка на риска

74 000,00 лв.

ПУДООС

2

Общински план за развитие на Община Бургас, 2014 – 2020 г.

ОПОС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Приложение №1

№

Име на проект

Кратко описание на целта и основните дейности

Индикативен
бюджет

Източник на
финансиране

4

"Инсталация/и за анаеробно
разграждане на биоразградими
(хранителни) отпадъци"

Проектиране, изграждане и оборудване на Инсталация за анаеробно
разграждане на биоразградими (хранителни) отпадъци

3 000 000,00 лв.

ОПОС

5

"Инсталация за оползотворяване
на биогаз"

Проектиране, изграждане и оборудване
оползотворяване на биогаз от депата за ТБО

3 500 000,00 лв.

ОПОС

6

"Въвеждане на система за
разделно
събиране
на
биоразградими
(хранителни)
отпадъци"

Въвеждане на система за разделно събиране на биоразградими
(хранителни) отпадъци от заведенията за обществено хранене, пазари
и зеленчукови борси, домакинства. Обезпечаване на системата с
необходимия брой специализирани съдове за отпадъци и автомобил
за транспортирането им

580 000,00 лв.

7

"Разработване и внедряване на
системи
за
задължително
разделно
събиране
на
отпадъците,
генерирани
от
всички бюджетни звена на
община Бургас (администрации,
ОП, ОУ, ОДЗ, МКЦ, ЦНСТи др. на
бюджетна издръжка)"

Анализ на вида и обема, доставка на контейнери, възлагане
извозването по дни на различните видове сепариран отпадък

50 000,00 лв.

8

"Мобилни
станции
за
безвъзмездно предаване на
разделно събрани отпадъци от
домакинствата"

Доставка и оборудване на 9 бр. мобилни пунктове за приемане на
различни видове потоци отпадъци от домакинствата, по жилищни
комплекси и квартали

9

"Площадки
за
временно
съхранение и предварителна
обработка и/или обработка на
биоразградими
отпадъци
в
кварталите и съставните селища
на Община Бургас

Изграждане на площадки за биоразградими /растителни/ отпадъци,
вкл.
Доставка на необходимото оборудване за шредиране и
транспортиране на раздробения отпадък

3

на

инсталация

за

Общински план за развитие на Община Бургас, 2014 – 2020 г.

Време за реализация
2014

2015

Х

2016

2017

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ПУДООС/
ОПОС/
Структурни
фондове

Х

Х

Х

ОПОС

Х

Х

Х

Х

250 000,00 лв.

Събрани
отчисления
по реда на
чл.64 от ЗУО

Х

Х

1 000 000,00 лв.

Събрани
отчисления
по реда на
чл.64 от ЗУО

Х

Х

2018

2019

Х

2020

Х

Приложение №1

№

Име на проект

Кратко описание на целта и основните дейности

10

"Проект "Еко-остров(и)" - за
устойчиво
управление
на
отпадъците"

Проектиране,
изграждане
и
оборудване
на
обществен
център/центрове за събиране на разделно събрани отпадъци от
домакинствата, вкл. масово разпространени и едрогабаритни
отпадъци, опасни отпадъци от бита; временно съхранение;
рециклиране, поправка и повторно използване на предмети от бита
(стари мебели, домакински съдове, украса, друго обзавеждане и
други)

11

"Изграждане на дистанционно
видео-наблюдение
на
контейнери за битови отпадъци и
за
разделно
събиране
на
отпадъци от опаковки"

12

"Проучване на възможностите за
въвеждане
на
депозитна
система"

Индикативен
бюджет

820 000,00 лв.

Събрани
отчисления
по реда на
чл.64 от ЗУО

Изграждане на система за видео наблюдение на контейнерните
площадки с цел превенция за недопускане на нарушения - на 100
площадки

200 000,00 лв.

Събрани
отчисления
по реда на
чл.64 от ЗУО

Анализ на приложимостта на депозитна система за масово
разпространен амбалаж, определяне на необходимите средства

50 000,00 лв.

ОБЩА ЗА Мярка 3

Време за реализация

Източник на
финансиране

2014

Х

ПУДООС

2015

2016

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2017

39 554 000,00 лв.

Мярка 4. Води, наводнения, ерозия

1

"Реконструкция и разширение на
ВиК мрежата на гр. Бургас - ЦГЧ,
Възраждане, Победа и Лазур,
Акациите и реконструкция на
магистрално водоснабдяване"

Подмяна на магистрален водопровод; подмяна на вътрешна
водопроводна мрежа; изграждане на напорен резервоар за
обезпечаване на водоснабдяването; подмяна на канализационна
мрежа

73 710 277,00 лв.

ОПОС

2

"ВИК Сарафово"

Изпълнение на интегриран проект за реконструкция и разширение на
ВиК мрежата в кв. Сарафово

13 892 180,00 лв.

ОПОС

4

Общински план за развитие на Община Бургас, 2014 – 2020 г.

Х

Х

Х

Х

Х

2018

2019

2020

Приложение №1

№

Име на проект

Кратко описание на целта и основните дейности

Индикативен
бюджет

3

"Изграждане на инфраструктура
за питейни и отпадъчни води в
кв. Крайморие, общ. Бургас"

Реконструкция
и
разширение
на
водоснабдителната
и
канализационната мрежа на кв. Крайморие гр. Бургас , изграждане на
три броя БКПС /КПС-5; КПС-7 и КПС-6 и ДКПС-4/ . Проектиране и
изграждане на канализационна инфраструктура за отвеждане на
битовите отпадъчни води от кв. Крайморие до ПСОВ „Бургас”на
следните подобекти: Изграждане на Канализационна помпена станция
- Крайморие за битови отпадъчни води и тласкател; Реконструкция на
съществуваща помпена станция Вая и тласкател. Вертикално
планиране - земни работи по улици по плана на кв. Крайморие, гр.
Бургас - квартали: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 31, 32, 33.

4

"Разширение на ПСОВ Меден
рудник,
реконструкция
и
разширение на водопроводна
мрежа"

Разширение на ПСОВ Меден рудник, РР на водопроводна мрежа;
изграждане на водопровод

18 572 915,00 лв.

5

"Водоснабдяване и канализация
на Лесопарк „Росенец“- зона
„Хижи"

Подмяна на довеждащ тръбопровод, реконструкция и разширение на
водоснабдителната и канализационната мрежа на Лесопарк Росенец,
вкл. изграждане на 2 бр. ЛПСОВ и 4 бр. КПС

3 408 750,00 лв.

ПУДООС

6

"Предотвратяване на наводнения
в кварталите Долно Езерово и
Лозово, Община Бургас чрез
изграждане на дребномащабна
инфраструктура"

Изграждане на инфраструктура за предотвратяване на наводненията

2 100 000,00 лв.

ОПОС

7

"Подобряване и развитие на
инфраструктурата за отвеждане и
пречистване
на
битовите
отпадъчни води на гр.Българово,
община Бургас"

Реконструкция и разширение на водоснабдителна и канализационна
мрежа, изграждане на ПСОВ

16 292 808,00 лв.

ОПОС

5

Общински план за развитие на Община Бургас, 2014 – 2020 г.

Време за реализация

Източник на
финансиране

17 149 036,00 лв.

ОПОС

ОПОС

2014

Х

2015

2016

2017

2018

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2019

2020

Приложение №1

№

Име на проект

Кратко описание на целта и основните дейности

Индикативен
бюджет

Източник на
финансиране

15 386 018,58 лв.

ОПОС/
Капиталова
програма на
Община
Бургас

Време за реализация
2014

2015

2016

8

Изграждане на ВиК мрежа, 2 бр.
КПС и ПСОВ Рудник

Частична реконструкция на водопроводната мрежа и сградни
водопроводни отклонения, изграждане на Канализационна помпена
станция /КПС/, тласкател и канализационна мрежа със сградни
канализационни отклонения за с. Рудник и м. с. Черно море, Община
Бургас; Изграждане на довеждаща инфраструктура до ПСОВ,
строителство и въвеждане в експлоатация на ПСОВ- Рудник

9

"Изграждане
водоснабдителна
мрежа
минерална
вода
към
Минерални бани"

Изграждане на водоснабдителна мрежа за захранване с минерална
вода
на имотите във в.з. Минерални бани

2 000 000,00 лв.

ПУДООС/
ОПОС

Х

Х

10

"Подмяна,
ремонт
и
реконструкция
на
водоснабдителна
мрежа
в
съставните селища на общината"

Реконструкция и разширение на водопроводна мрежа в Маринка,
Твърдица, Димчево; изграждане на канализация в с. Димчево

7 555 507,00 лв.

ПУДООС/
ОПОС

Х

11

"Поддържане
чистотата
на
езерата на територията на гр.
Бургас"

Дейности по почистване и поддържане на чистотата на езерата

1 000 000,00 лв.

ПМДР

12

"Разработване на система за
ранно предупреждение за риска
от наводнения от морето и план
за евакуация на града"

73 км. Зона на крайбрежието обхващаща по-голямата част от гр.
Бургас и е идентифицирана като зона със значителен риск от
наводнения.
Необходимо да се създаде система за ранно
предупреждение на риска от наводнение и план за евакуация на
града, предвид неговото разположение, основано на няколко основни
артерии, водещи навън от града и крайно недостатъчни за бърза
евакуация.

1 000 000,00 лв.

13

"Изграждане
на
зелена
инфраструктура и други мерки в
идентифицираните зони със
значителен риск от наводнения,
особено по крайбрежието в гр.
Бургас"

Съгласно идентифицираните в Плана за управление на риска от
наводнения на БДЧР; включително идентифициране на мерки за
прехвърляне на риска (застраховане)

10 000 000,00 лв.

6

на
за
в.з.

Общински план за развитие на Община Бургас, 2014 – 2020 г.

2017

2018

2019

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ОПОС

Х

Х

ОПРР/
ПМДР/ОПОС

Х

Х

Х

Х

Х

2020

Приложение №1

№

Име на проект

Кратко описание на целта и основните дейности

14

„Изграждане на отводнителни
колектори за отвеждане на
дъждовните води от системно
заливаемите улици “Роза”, ул.
Димитър Николов” и ул. “Ружа” в
кв. Лозово, гр. Бургас“

15

” Укрепване на подпорна стена в
УПИ I , кв.1 Приморски парк, гр.
Бургас "

Превантивна мярка срещу свлачища

16

„Изграждане на отводнителен
канал за предотвратяване на
наводнения в кварталите Долно
Езерово и Лозово, Община
Бургас- първи етап“

Изграждане на охранителни канали за защита на населените места от
наводнения, отвеждане на дъждовните води чрез водохващания,
изграждане на приемни решетки, разкриване на скрити ревизионни
шахти по съществуващ дъждовен колектор, реконструкция на помпена
станция с монтаж на нови потопяеми центробежни помпи и
изграждане на малък преливник.Проектът отговаря на найналежащите нужди за предпазване на съществуващата градска среда
в кварталите Долно Езерово и Лозово от наводнения и нанасяне на
материални щети. Успешната му реализация ще допринесе за
намаляване до минимум риска за човешкото здраве и околната среда
при обилни дъждове и наводнения.

17

"Изграждане на пътен водосток
м.с. Черно Море Реконструкция
на съществуващ водосток по
общински път м. с. Черно морес. Рудник с цел преоразмеряване
и увеличаване на сечението и
пропускателна му способност."

Превантивна мярка срещу наводнения. Примостване на общинска
пътна връзка за село Рудник . За решаване на възникнали проблеми е
необходимо реконструкция на съществуващият водосток с цел
преоразмеряване и увеличаване на сечението и пропускателна му
способност.

18

"Изграждане на мостово
съоръжение на общински път
село Извор .Проблемен е мостът
над река Изворска източен край
на с. Извор N 42∘ 21'08.88''E
27∘28'00.2”

Превантивна мярка срещу наводнения.Съоръжението примоства река
Изворска. Необходимо е рехабилитация на гредите на горното строене
– покритие на арматурата, рехабилитация на пътното платно.

7

Превантивна мярка срещу наводнения, поради системно наводняване
на имоти и пътната инфраструктура в кв. Лозово, гр. Бургас .Има
изготвен проект.

Общински план за развитие на Община Бургас, 2014 – 2020 г.

Индикативен
бюджет

616,070.00 лв.

Източник на
финансиране

Време за реализация
2014

2015

ОПОС

Х

ОПОС

Х

ОПОС

Х

ОПОС

Х

ОПОС

Х

375,904.00 лв.

1,996,986.00 лв.

80,000.00 лв.

80,000.00 лв.

2016

2017

2018

2019

2020

Приложение №1

№

Име на проект

Кратко описание на целта и основните дейности

19

"Изграждане на Мост над
Малката река, село Равнец"

Превантивна мярка срещу наводнения. Необходимо е изграждане на
бетонова стена – 40 м L I 3 m H.

20

"Изграждане на Мост на река
Чакърлийска село Равнец "

Превантивна мярка срещу наводнения. Необходимо е изграждане на
бетонова стена – 40 м L I 3 m H.

"Изграждане на водосток кв.
Долно Езерово"

Превантивна мярка срещу наводнения.За решаване на възникнали
проблем е необходимо преоразмеряване на сечението на
съществуващият колектор за повърхностни води свързващо приемната
шахта с покритото дере с цел увеличаване на пропускателната
способност.В резултат на продължителна употреба и съобразно
начина на строителното изпълнение с времето са нарушени
параметри (показатели) на коструктивната устойчивост на горното
строене, затлачване на вход и изход с наноси.

22

"Изграждане на водосток и
изграждане на Саващи по дере
кв. Долно Езерово

Превантивна мярка срещу наводнения.Изграждане на шлюзовесаваци под мостовото съоръжение на преминаващото дере /пътя
„Лукойл Нефтохим „ АД - гр. Бургас/ , с цел намаляване големия
водосбор на оточните води ,идващи от земеделските земи към
квартал Долно Езерово. Проектирането и изграждането на тези
съоръжения ще даде възможност за контролиране оттичането на
дъждовните води от водосбора, съобразно капацитета на деретата.

23

Цялостно обследване на
язовирите на територията на
община Бургас и
рехабилитационни и
инфраструктурни мерки и
мероприятия за подобряване на
тяхната сигурност

21

Превантивни мерки, свързани с цялостно обследване на състоянието
на водностопанските системи и съоръжения, а от друга - мерки за
подобряване на тяхната сигурност – рехабилитационни и
инфраструктурни мерки

ОБЩО ЗА Мярка 4

8
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Индикативен
бюджет

Източник на
финансиране

Време за реализация
2014

2015

ОПОС

Х

ОПОС

Х

ОПОС

Х

ОПОС

Х

ОПОС

Х

70,000.00 лв.

90,000.00 лв.

65,000.00 лв.

40,000.00 лв.

10000000.00

195481452,00 лв.

2016

2017

2018

2019

2020

Приложение №1

№

Име на проект

Кратко описание на целта и основните дейности

Индикативен
бюджет

Източник на
финансиране

Време за реализация
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Мярка 5. Биоразнообразие и защитени зони и устойчиво управление на природните ресурси

1

"Почистване,
удължаване
и
реконструкция на канала "ВаяЧерно море"

Проектиране и изпълнение на проект за почистване, удължаване и
реконструкция на канала за връзка на ез. Вая с Черно море, с цел
възстановяване на хидрологичния статус

5 000 000,00 лв.

ОПОС

2

"Изграждане на Природо-научен
образователен център в к-с
"Меден Рудник"

Проектиране, строителство и оборудване на природо-научен център
от типа зоопарк; образователни и опознавателни дейности, зоолечебница, временно пребиваване на наранени диви животни

5 000 000,00 лв.

ПЧП

Х

Х

"Опазване и възстановяване на
биологичното разнообразие на
Община Бургас"

Разработване на планове за управление на защитени зони (ЗЗ);
Изпълнение на мерките предвидени в НПРД и конкретизирани в ПУ на
ЗЗ;
Изграждане
и/или
реконструиране
на
туристическа
инфраструктура, регулираща движението на хората така че да не
безпокоят видовете и да се намали антропогенния натиск върху
местообитанията, реконструиране на
мостови съоръжения,
възстановяване на местообитания на животински видове,
местообитания на растителни видове, популации на растителни
видове и популации на животински видове, инвестиции за
преодоляване на фрагментацията на природните местообитания
предизвикани от човешката дейност.

5 000 000,00 лв.

ОПОС/ ПМДР/
ОПРР

Х

Х

"Изграждане на екотуристическа
инфраструктура в района на
езерата Вая и Мандра"

Изграждане и подобряване на малка екотуристическа инфраструктура
в района на езерата Вая и Мандра, Прилагане на природозащитното
законодателство, Дейностите, които проекта трябва да подкрепи
включват:
Мониторинг на биоразнообразието, хидромониторинг, консервация
на редки и защитени видове и природни местообитания,
възстановителни дейности, проучване на биоразнообразието,
изграждане и подобряване на малка екотуристическа инфраструктура
в района на езерото, развитие на екологичен туризъм, изпълнение на
информационни и образователни дейности, прилагане на
природозащитното законодателство, изпълнение на различни
природозащитни проекти и програми, изграждане на международни
партньорства с други влажни зони.

2 500 000,00 лв.

ПУДООС/
ОПОС/ МОСВ
/други
доноски
програми и
проекти

3

4
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Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Приложение №1

№

5

6

Име на проект

Кратко описание на целта и основните дейности

"Изграждане на посетителски
център на Aтанасовско езеро с
прилежаща инфраструктура зоолечебница и зоологическа
градина"

Консервация на редки и защитени видове и природни местообитания;
Възстановителни дейности, проучване на биоразнообразието;
Изграждане и подобряване на малка екотуристическа инфраструктура
в района на Атанасовско езеро; Изграждане на международни
партньорства с други сходни зони, както на посетителска, туристическа
дестинация, така и на “полева станция” за проучване и опазване на
дивите
птици.
Дейностите, които Центърът
трябва да подкрепи включват:
Мониторинг на биоразнообразието, хидромониторинг, консервация
на редки и защитени видове и природни местообитания,
възстановителни дейности, проучване на биоразнообразието,
изграждане и подобряване на малка екотуристическа инфраструктура
в района на езерото, развитие на екологичен туризъм, изпълнение на
информационни и образователни дейности, прилагане на
природозащитното законодателство, изпълнение на различни
природозащитни проекти и програми, изграждане на международни
партньорства с други влажни зони.

"Почистване на места за риболов
на бургаските езера"

Към момента има обособени множество места за риболов в рамките
на бургаските езера. Необходимо е обособените места да бъдат
почистени от ненужната растителност и отпадъците (намираща се на
няколко метра навътре в езерата), което в значителна степен ще
улесни и допринесе за по- приятното прекарване на рибарите.
Възможно е обединението на различните заинтересовани страни (по
инициатива на Община Бургас) за извършване на планираното
почистване, като Община Бургас и ИАРА могат да подпомогнат
инициативата с малко финансови средства и оборудване, а членове на
ловно рибарските сдружения с труд.

ОБЩА ЗА Мярка 5

Индикативен
бюджет

Източник на
финансиране

2 500 000,00 лв.

ПУДООС/
ОПОС/ МОСВ
/
Други
доноски
програми и
проекти

50 000,00 лв.

Общински
бюджет/
Бюджет
на
ИАРА/
Бюджет
на
местни ловно
рибарски
сдружения,
доброволци

Време за реализация
2014

Х

20 050 000,00 лв.

Мярка 6.Създаване на екологично съзнание, насърчаване на общественото участие и участие на бизнеса

10
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2015

2016

Х

Х

Х

Х

2017

Х

2018

Х

2019

Х

2020

Х

Приложение №1

№

Име на проект

Кратко описание на целта и основните дейности

Индикативен
бюджет

Източник на
финансиране

1

"Разработване на програма за
интегриране на политиките за
опазване на околната среда и
изменение на климата във
всички сектори"

Анализ на регулаторната рамка на местно ниво и нейния ефект за
постигане целите за опазване на околната среда, предложение за
изменение на общински наредби и актови (и при необходимост за
промяна на националното законодателство), предложения за система
от стимули и санкции, целящи да променят поведението на хората и
бизнеса; препоръки по отношение на осигуряването на прозрачност,
отчетност и активно участие на гражданите и бизнеса в процеса на
вземена на решение по отношение опазването на околната среда

100 000,00 лв.

Общински
бюджет/
ОПОС

2

"Създаване
на
доклад
за
устойчивото развитие на община
Бургас спрямо международната
инициатива GRI (Global Reporting
Initiative)"

Доклад по устойчиво развитие, който интегрира и осмисля всичките
дейности, насочени към управлението на Общината и поставянето на
това управление в контекста на устойчивото развитие.
Създаването на подобен доклад има ефекта и на сериозен процес на
разбиране и преосмисляне на функционирането на самата
организация и това неизбежно води до много възможности за
подобрения.

150 000,00 лв.

ОПОС/Общин
ски бюджет

"Позеленяване на бизнеса"

Информационни и обучителни събития и инициативи за бизнеса:
общината ще помогне на бизнеса на територията на общината да
генерира „зелени и чисти” печалби, чрез практики за управление на
околната среда, от които има както финансова полза, така и полза за
околната среда; фасилитиране на контакта бизнес-наука с цел
развитие и внедряване на практики и технологии намаляващи
потреблението на вода, намаляване на отпадъците, генерирани от
производствата и опазване на околната среда

350 000,00 лв.

Частно
финансиране/
ОПОС

3
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Време за реализация
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Приложение №1

№

4

Име на проект

Кратко описание на целта и основните дейности

Организиране на кампании за повишаване на общественото съзнание
и ангажиране на гражданите с екологични практики за намаляване
потреблението на вода в домакинствата, намаляване на генерираните
отпадъци, опазване на околната среда, ползите от НАТУРА 2000;
организиране на кампании по определени теми, вкл. на състезателен
принцип; работа в училищата за изграждане на екологично съзнание;
ангажиране на младите хора в доброволчески кампании и други.

"Позеленяване на обществото"

ОБЩО ЗА Мярка 6

Индикативен
бюджет

200 000,00 лв.

Време за реализация

Източник на
финансиране

Общински
бюджет/
ОПОС

2014

2015

Х

Х

Х

Х

2016

2017

2018

2019

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

800 000,00 лв.
Мярка 7. Интегрирано управление на крайморските зони

1

„Изготвяне на стратегия
интегрирано
управление
крайморските зони“

2

„Мониторинг на състоянието на
морската вода“

„Предотвратяване и справяне с
морските отпадъци“

3

за
на

Крайбрежните зони са специфични територии, които са изправени
пред проблеми, характерни както за наземните територии, така и за
морските зони. Спецификата на такива зони изисква интегрирано
управление и мерки, които да отчитат взаимовръзките, като подкрепят
развитието на местните общности.

100 000,00 лв.

ПМДР

Изграждане на система за мониторинг и предвиждане на екологичния
статус на морските води; интегриране на потоците от данни в
националната система за мониторинг.

400 000,00 лв.

ЕИП/ ПМДР/
Други
европейски
източници

Стратегия за справяне с морските отпадъци, установяване на техния
произход и предприемане на мерки за директно въздействие върху
източниците, изграждане на система от стимули и на мерки за
превенция. Ролята на Община Бургас в тази област ще спомогне за
усилване на репутацията на „зелен“ град и ще допринесе за поголямо ангажиране на гражданите в екологични теми.

200 000,00 лв.

ПМДР

ОБЩО ЗА Мярка 7

ОБЩО ЗА ПО 1
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700 000,00 лв.

296 739 491,58 лв.

Х

Приложение №1

№

Име на проект

Индикативен
бюджет

Кратко описание на целта и основните дейности

Източник на
финансиране

Време за реализация
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Приоритетна ос 2 „Интегрирано териториално развитие“
Време за реализация
№

Име на проект

Индикативен
бюджет

Кратко описание на основните дейности

Източник на
финансиране

2014

2015

2016

2017

Мярка 1.Интегриран транспорт и мобилност

1

Проект ЗВ III - 6.1 Ремонт и
обновяване на междуселищен
автобусен терминал (Автогара
Запад)

В съответствие с новата транспортна схема на Бургас е необходимо да
се обособи нов междуселищен терминал, който да поема и
разпределя пътнико потока, както от населените места от областта,
така и от по-далечни дестинации. За тази цел е необходимо да се
направи реконструкция на съществуваща автогара Запад и да се
обособят нови терминали. Необходимо е да се улесни достъпа, както
на превозните средства, така и на пътниците до самия терминал и до
близко разположената градска транспортна инфраструктура

2 299 339,72 лв.

2

Обществен
велосипеден
транспорт на Бургас

Надграждане на системата за отдаване на велосипеди под наем чрез
увеличаване на броя на велостоянките и броя на велосипедите

250 000,00 лв.

3333 3

Проект ЗВ II - 1.3 Обновяване на
градска жизнена среда в Зона Г и
зона Д (В)

Изграждането на пешеходен подлез на бул. "Захари Стоянов", ул.
"Кооператор" ще осигури безопасно преминаване на пешеходците от
двете страни на булеварда

1 983 022,20 лв.
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ОПРР

Х

Х

Общински
бюджет/ ЕИП/
ТГС БГ-ТР

Х

Х

Х

Х

Х

ОПРР

2018

2019

2020

Приложение №1
Време за реализация
№

Име на проект

Индикативен
бюджет

Кратко описание на основните дейности

Източник на
финансиране

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4

Надграждане на Бърза автобусна
линия

За по-доброто обслужване на гражданите от по-отдалечените
квартали се предвижда да се разшири изгражданата в момента БРТ,
като ще се стартира със свързването на кв. Сарафово с централната
градска част. Тази линия е ключова и поради това, че ще обслужва и
туристите и пътниците от и до летище Сарафово, което е единствения
достъп
до
Бургас
по
въздух.
- концепция, проектиране и изграждане на подхранващи линии до БРТ
при новосъздадените квартали

5

Интегриране
на
морския
транспорт
в
градската
транспортна мрежа (изграждане
и
връзка
между
морски
терминали Бургас, кв. Сарафово,
Ченгене скеле, кв. Крайморие)

С цел да се увеличат възможностите за придвижване на гражданите и
да се редуцира използването на собствени автомобили се предвижда
да се създадат нов воден транспорт в града. За целта ще е необходимо
да се закупят съответните превозни средства, които да отговарят на
европейските екологични стандарти, както и да се изградят нужните
морски терминали/ пристанища. За целта ще е необходимо първо да
се направят нужните ППП, проектиране и доставки.

23 100 000,00
лв.

6

Единна
„черноморска“
велосипедна алея

Проектът ще има за цел да включи отдалечените квартали на града Крайморие и Сарафово в изгражданата в момента градска веломрежа. По този начин ще се осигури свързаност на всички жилищни
зони и централната градска част.

2 750 000,00 лв.

Общински
бюджет/ ЕИП/
ТГС БГ-ТР

7

Въвеждане
на
успокоени зони

Предвижда се в рамките предимно на централната градска част да се
обособят зони, в които да се наложи ограничение на скоростта на
преминаващите леки и товарни автомобили. За целта ще е
необходимо да се изгради съответната ограничителна и
сигнализационна инфраструктура, система за контрол

3 300 000,00 лв.

Общински
бюджет/ ЕИП/
ТГС БГ-ТР

Х

Х

8

Пешеходни зони І етап ул.
“Богориди“ от ул. “Лермонтов„
до ул. “Демокрация“, гр.Бургас

За целите на устойчивата мобилност на гражданите на гр. Бургас се
предвижда да се извърши разширяване на пешеходните зони на
няколко етапа. За целта ще се извършат нужните анализи, ППП,
проектни и строителни дейности, дейности за информиране

1 578 427,50 лв.

ОПРР

Х

Х

9

Пешеходни зони ІІ етап: ул.
“Александровска“,
от
ул.”Левски”до ул. “Сан Стефано”
гр.Бургас

За целите на устойчивата мобилност на гражданите на гр. Бургас се
предвижда да се извърши разширяване на пешеходните зони на
няколко етапа. За целта ще се извършат нужните анализи, ППП,
проектни и строителни дейности, дейности за информиране

2 621 182,00 лв.

ОПРР

14

транспортно

Общински план за развитие на Община Бургас, 2014 – 2020 г.

25 000 000,00
лв.

ОПРР (Jessica)

ТГС
ПЧП

БГ-ТР/

Х

Х

Х

Х

Х

2020

Х

Приложение №1
Време за реализация
№

Име на проект

Индикативен
бюджет

Кратко описание на основните дейности

Източник на
финансиране

2018

2019

Х

Х

Х

OПРР

Х

Х

Х

ЕИБ/
Структурни
фондове

Х

Х

Х

10

Разширяване на пешеходни зони
ІІІ етап

Целта е централната градска част да се обособи като пешеходна
зелена зона. За целта ще се затвори зоната между ул. "Христо Ботев",
бул. "Богориди", ул. "Славянска", ул. "Сливница" за преминаване на
МПСта и ще се въведе контролен достъп за зареждащи МПСта и
автомобилите на живущите. За целта ще се извършат нужните
анализи, ППП, проектни и строителни дейности, дейности за
информиране

11

Подземно преминаване в ЦГЧ Бул. "Демокрация"

Даване на приоритет на пешеходците и улесняване на мобилността
чрез изграждане на система от подземно преминаване на
автомобилет в централната градска част

6 200 000,00 лв.

ЕИБ/
Структурни
фондове

12

Зона с „0“ емисии в контактната
зона на Приморски парк –
подземна улица и „зелена“
тролейбусна линия

Планът за устойчива мобилност на гр. Бургас предвижда трафика
покрай Приморски парк да се вкара в подземна улица, което ще
повиши безопасността и ще подобри качеството на атмосферния
въздух в най-посещаваната зона на града - Приморски парк. В
допълнение на тези мерки и за улесняване на достъпа до входовете на
Приморски парк ще се изгради така наречената "зелена" тролейбусна
линия.

35 000 000,00
лв.

ЕИБ/
Структурни
фондове

13

Система за безопасност на
пешеходците - Осветление и
сигнализация на стратегически/
ключови позиции от пешеходни
зони,
вкл.
велоалеите
в
жилищните зони

В жилищните зони е необходимо да се въведат специални мерки за
сигнализация за зони със споделено или конфликтно пространство,
като например излизане от пешеходна зона, транспортно-успокоена
зона, наближаване на училища, детски площадки, край на велоалея ...

950 000,00 лв.

Общински
бюджет

14

Изграждане
на
пешеходни
надлези в конфликтни зони в
жилищните зони и съставните
селища

Изграждане на надлез за пешеходци и велосипедисти на
кръстовището на ул."Тодор Александров" и ул."Индустриална";
- по бул. "Димитър Димов", при Гимназия с преподаване на английски
език
"Гео
Милев",
в
близост
до
Приморски
парк;
- по ул."Стефан Стамболов", в близост до МБАЛ - Бургас;
- до сградните съоръжения на фирма Чикън груп по пътя за кв. Ветрен.

1 800 000,00 лв.

15

Оптимизиране на обществения
транспорт до съставните селища

Подобряване на пътната инфраструктура, оптимизиране
транспортната схема, въвеждане на екологичен транспорт

15

1 600 000,00 лв.

Общински
бюджет/
ОПРР

на

Общински план за развитие на Община Бургас, 2014 – 2020 г.

19 350 000,00
лв.

2014

2015

Х

2016

2017

2020

Х

Х

Х

Приложение №1
Време за реализация
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Име на проект

Индикативен
бюджет

Кратко описание на основните дейности

Източник на
финансиране

16

Закупуване на електроавтобуси
за трансферна /шатъл/ връзка
между летище Бургас и гр. Бургас

Закупуване на електроавтобуси за трансферна връзка между летище
Бургас и гр. Бургас

3 000 000,00 лв.

ОПОС

17

Изграждане на ефективни връзки
за
прехвърляне
между
различните видове транспорт

Интермодална връзка между морска гара, ж.п. гара и автобусен
терминал
Юг
–
mono
rail
други

9 500 000,00 лв.

ЕИБ/
Структурни
фондове

2014

2015

2016

2017

2018

Х

х

Х

Х

Х

2019

140 281 971,42
лв.

ОБЩО ЗА Мярка 1

Мярка 2. Управление на трафика и достъпност на крайградските зони

1

Изграждане на "Северен" обход
на Бургас

Изграждане на обход на Бургас за извеждане на транзитното
движение и връзка между магистрала Тракия и магистрала Черно
море

13 750 000,00

Държавно
финансиране

2

Доизграждане на обход "Запад"

Реконструкция/ благоустрояване на ул. Крайезерна и изграждане на
проход към бул. Тодор Александров

5 800 000,00

Държавно
финансиране

3

Изграждане
езерото Вая

Предпроектни проучвания, строителство, доставки за разделяне на
транзитните потоци от потоците на превозни средства към жп гарата и
автобусния терминал

16 000 000,00

ЕИБ/ПЧП/Об
щински
бюджет

4

Изграждане на виадукт (бул.
"Иван Вазов" - ж.п. гара)

Разделяне на транзитните потоци от потоците на превозни средства
към жп гарата и автобусния терминал

1 800 000,00

ЕИБ/
Структурни
фондове

5

Изграждане
на
рибарското
пристанище - Ченгене скеле

СМР -изграждане на рибарско пристанище в местността Ченегене
скеле

10 000 000,00

Структурни
фондове
/Общински
бюджет

Х

Х

За обслужване на посетителите на парка при преливниците на
Мандренското езеро и за прехвърляне на потока от юг към
обществения транспорт

5 219 579,00

ОПРР

Х

Х

6

на

обход

през

Проект ЗВ III - 6.2 Изграждане на
Буферен паркинг източно от
преливниците на Мандренското

16

Общински план за развитие на Община Бургас, 2014 – 2020 г.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2020
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Време за реализация
№
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Кратко описание на основните дейности

Индикативен
бюджет

Източник на
финансиране

2014

2015

2016

2017

2018

Х

Х

Х

Х

езеро

Изграждане на буферни паркинги
(P&R) извън централната градска
част (Славейков, Меден Рудник,
други)

За намаляване на трафика се предвижда да се изградят като първи
етап два буферни паркинга при изходните терминали на БРТ Славейков и Меден рудник. В допълнение въвеждането на
преференциална тарифа за паркирането заедно с пътуването с
градския транспорт ще пренасочи пристигащите гости на града и
жителите от крайните квартали към обществения транспорт.
На втори етап ще се изградят допълнителни буферни паркинги след
анализ за подходящото местоположение

8

9

7

7 200 000,00

Частно
финансиране/
Общински
бюджет

Х

Х

Въвеждане на интелигентна
система за управление на
трафика – I етап;

Системата за управление на трафика е качествено нова услуга, която
ще интегрира внедрените към 2015та година интелигентни системи за
система за автоматично позициониране на местоположението на
превозните средства (AVL), както и система за информация на
пътниците в реално време (RTPI). Автобусите ще бъдат оборудвани с
камери за видеонаблюдение (CCTV) и ще позволи да се избягват
задръстванията
в
натоварените
зони.
Дейностите са насочени към поставяне на видеонаблюдение по
всички кръстовища, интелигентно управление на светофарните
уредби, таксуване и контрол на синята зона чрез камери за
видеонаблюдение и системи за контролиран достъп до пешеходните
зони

2 250 000,00

ОПРР (Jessica)

Х

Х

Мерки
за
управление
на
задръстванията (винетна зона) – I
етап;

Въвеждането на винетна зона е част от мерките за намаляване на
трафика в града. Ще се обособи зона, която да обхваща централната
градска част и до която достъпът ще е чрез закупуване на съответната
винетка. За целта ще е необходимо да се разработи цялостна
концепция,
ППП, въвеждане
на
инфраструктурни
мерки,
информационна кампания за жителите на града.

840 000,00

ОПРР (Jessica)

17
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Х

2019

2020
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Име на проект

Индикативен
бюджет

Кратко описание на основните дейности

10

Въвеждане
на
ефективни
автоматизирани
системи
за
управление на трафика и контрол
на
транспортните
процеси,
включително чрез изграждане на
видеонаблюдение на малките
населени места

11

Реконструкция на път BGS1030
/стар ІV-53918/

Реконструкция на път BGS1030 /стар ІV-53918/„ ІІІ-9008 /Бургас –
кв.Долно Езерово/ - Лукойл Нефтохим Бургас – ІІІ-6008 /І-6 – Камено/“
от км 0 + 000 до км 4 + 100

12

Реконструкция на път BGS1031
/стар ІV-60089/

13

Източник на
финансиране

2014

2015

2016

2017

Изграждане на системи за видеонаблюдение при управлението на
пътния трафик на малките населени места - основни функции:
•
видеоанализ;
•
генериране
на
данни
за
пътния
поток;
•
съхранение
на
данни;
• възпроизвеждане и предаване на цифрови видеоизображения.

ОПРР

Х

Х

Х

787 380,86

Общински
бюджет/
ОПРР

Х

Х

Х

Реконструкция на път BGS1031 /стар ІV-60089/„ І-6 /Айтос-Бургас/ Ветрен – Бургаски мин.бани – Банево“ от км 0 + 000 до км 2 + 500

553 264,08

Общински
бюджет/
ОПРР

Х

Х

Реконструкция на път BGS1033
/стар ІV-60098/

Реконструкция на път BGS1033 /стар ІV-60098/„ І-6 /Айтос-Бургас/ Българово – ІІІ-6008 /І-6 – Камено/“ от км 0 + 000 до км 6 + 400

1 958 507,10

Общински
бюджет/
ОПРР

Х

Х

14

Реконструкция на път BGS1034
/стар ІV-79057/

Реконструкция на път BGS1034 /стар ІV-79057/ „ІІІ-9008 /Бургас –
кв.Долно Езерово/ - кв.Лозово“
от км 0 + 000 до км 1 + 000

192 044,11

Общински
бюджет

15

Реконструкция на път BGS1036
/стар ІV-79066/

Реконструкция на път BGS1036 /стар ІV-79066/ „ІІ- 79/Средец – Бургас/кв.М.Рудник - Твърдица –
ІІІ-7908“ от км 0 + 000 до км 8 + 400

2 549 462,45

Общински
бюджет/
ОПРР

Х

Х

16

Реконструкция на път BGS1037
/стар ІV-90059/

Реконструкция на път BGS1037 /стар ІV-90059/ „ІІ- 99/п.в.Крайморие –
Созопол/ - м.Отманли – Гр.общ.Созопол“ от км 0 + 000 до км 10 + 000

1 335 210,72

Общински
бюджет

Х

Х

17

Реконструкция на път BGS1038
/стар ІV-90061/

Реконструкция на път BGS1038 /стар
кв.Крайморие“ от км 0 + 000 до км 1 + 500

296 760,17

Общински
бюджет

Х

Х

18

Път BGS1039 /стар ІV-90638/

Път BGS1039 /стар ІV-90638/„ІІІ- 906/Каблешково – Бургас/- Черно
море – Рудник –
ІІІ-6009 /Миролюбово-Брястовец/“ от км 0 + 000
до км 10 + 800

2 074 084,52

Общински
бюджет/
ОПРР

Х

Х

18

ІV-90061/„BGS

1037

–

Общински план за развитие на Община Бургас, 2014 – 2020 г.

5 000 000,00

Х

Х

2018

2019

2020
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Време за реализация
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Име на проект

Индикативен
бюджет

Кратко описание на основните дейности

19

BGS2040 /стар ІV-90638/

BGS2040 /стар
Драганово“

20

Път BGS3032 /стар ІV60089 „ІІІ6009/Миролюбово-Брястовец/ Изворище - Банево - BGS1031“ от
км 0 + 000 до км 8 + 500

ІV-90638/

„ІІІ-6009/Миролюбово-Брястовец/
от км 0 + 000 до км 5 + 200

-

Източник на
финансиране

2014

2015

2016

2017

2018

Х

694 309,57

Общински
бюджет

Път BGS3032 /стар ІV60089 „ІІІ-6009/Миролюбово-Брястовец/ Изворище - Банево - BGS1031“ от км 0 + 000 до км 8 + 500

1 383 652,03

Общински
бюджет

Х

Х

21

Път BGS3035 /стар ІV-79059/„ІІІ7909/Братово – Равнец/ - ІІІ-7907
/Дебелт-Полски извор/“ от км 0
+ 000 до км 1 + 500

Път BGS3035 /стар ІV-79059/„ІІІ- 7909/Братово – Равнец/ - ІІІ-7907
/Дебелт-Полски извор/“ от км 0 + 000 до км 1 + 500

244 173,89

Общински
бюджет

Х

Х

22

Път BGS1215 /стар ІV-98012/ „І9/Бургас – М.Търново/- Извор“
от км 0 + 000 до км 3 + 000

Път BGS1215 /стар ІV-98012/ „І- 9/Бургас – М.Търново/- Извор“
от км 0 + 000 до км 3 + 000

576 132,34

Общински
бюджет

Х

Х

23

Превръщане на парк Росенец в
достъпна зона за отдих и спорт

Подобряване
на
инфраструктурата
в
парк
Подобряване на услугата за обществен превоз до парка

Росенец

8 860 000,00

ОБЩО ЗА Мярка 2

ТГС
ЕИБ

БГ-ТР/

89364560,84

Х

Х

Х

Х

2019

2020

0

Мярка 3. Благоустройство, включително в съставните селища

1

Реконструкция и модернизация
на сгради

19

Реконструкция и модернизация на сгради, детски площадки, огради,
облагородяване на дворни пространства и др. дейности за социалните
звена

1 800 000,00 лв.

Общински план за развитие на Община Бургас, 2014 – 2020 г.

ОПРР/
Държавен
бюджет/
Общински
бюджет/ ПЧП
и
др.
донорски
програми

Х

Х

Х

Приложение №1
Време за реализация
№

2

3

4

Име на проект

Кратко описание на основните дейности

Индикативен
бюджет

Източник на
финансиране

Проект ЗВ I - 1.1 Обновяване на
градска жизнена среда в ЦГЧ

ул. Александровска; ул. Богориди, бул. Княз Александър Батенберг, ул.
Цар Симеон I (ул. Стефан Стамболов), ул. Алеко Константинов, ул.
Георги Кирков, Подземно преминаване на бул. Демокрация, ул. Георги
Кирков , ул. Петко Каравелов, ул. Войнишка, ул. Пейо Яворов, ул.
Морска, ул. Възраждане, ул. Антим I .

13 089 758,48
лв.

ОПРР

Проект ЗВ I - 1.2 Обновяване на
градска жизнена среда в ж.к.
Възраждане

бул. Княгиня Мария Луиза, ул. Фердинандова, ул. Уилям Гладстон,
ул. Дебелт, ул. Св. Патриарх Евтимий, Улици в междублоково
пространство - ул. Македония, ул. Пробуда и ул. Хр. Фотев, ул. Цар
Самуил, ул. Македония, ул. Пробуда, ул. Любен Каравелов, ул.
Шейново, ул. Васил Левски, ул. Цариградска, ул. Ивайло,
Реконструкция на площад Жени Патева, Обновяване на зелени
междублокови пространства в ж.к Възраждане (1. между ул. Дебелт,
ул. Цар Самуил, ул. Цар Калоян, ул. Хр. Фотев, ул. Ивайло и бул. Сан
Стефано; 2. между ул. Цар Самуил, ул. Дебелт, ул. Л. Каравелов и бул.
Мария Луиза; 3. между ул. Л. Каравелов, ул. Цар Калоян, ул. Васил
Левски и ул. Дебелт), ул. Св. Климент Охридски, ул. Цар Асен I,
Борисова градина, Зелено пространство между ул. Шейново, ул.
Климент Охридски, ул. Св. Патриарх Евтимий и ул. Цариградска /зад
Операта/, ул. Христо Фотев, Обновяване на зелено междублоково
пространство между бул. Сан Стефано и ул. Хр. Фотев - от бл. 107 до
бл. 122, от бл. 122 до бл. 123, от бл. 123 до бл. 130, от бл. 130 до бл. 70

11 020 990,89
лв.

ОПРР

14 000 506,64
лв.

ОПРР

Проект ЗВ I - 1.3 Обновяване на
градска жизнена среда в ЦГЧ и
Приморски парк

20

ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Проф. Д-р Асен Златаров, Улици в
междублоково пространство - ул. Хр. Фотев, ул. Цар Самуил, ул.
Македония, ул. Пробуда, ул. Любен Каравелов към мярка П-Б-П1.3-02,
ул.Оборище, ул. Средна гора, ул. Константин Фотинов, Реконструкция
на историческо ядро на Приморски парк и южна част, Обновяване на
зелени
пространства между бул. Сан Стефано, ул. Александровска, ул. Любен
Каравелов и бул. Стефан Стамболов, ул. Софроний, ул. Силистра, ул.
Генерал Скобелев, ул. Поморийска, между бл. 82, ул. Пробуда, ул. Л.
Каравелов, ул. Хр. Ботев /което не влиза в реконструкцията на
Александровска/
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5

Проект ЗВ I - 1.4 Обновяване на
градска жизнена среда в Парк
Езеро и Атанасовска коса

Реконструкция на паркова алея в парк Езеро и изграждане на
подземен паркинг за 80 автомобила, Реконструкция на Парк Езеро, ул.
Димитър Димов

6 486 538,25 лв.

ОПРР

6

Проект ЗВ I - 1.5 Обновяване на
градска жизнена среда в ЦГЧ и
Приморски парк

бул. Сан Стефано, ул. Филип Кутев, ул. Граф Игнатиев, ул. Гео
Милев, ул. Тракийска (ул. Конт Андрованти), ул. Д-р Нидер, ул. Ген.
Майор Лермонтов, ул. Успенска, ул. Иларион Макариополски, ул. Отец
Паисий,

6 222 015,51 лв.

ОПРР

7

Проект ЗВ I - 1.6 Обновяване на
градска жизнена среда в ж.к.
Възраждане

ул. Георги С. Раковски, ул. Елин Пелин, ул. Хан Крум, бул. Иван Вазов

1 815 426,11 лв.

ОПРР

8

Проект ЗВ I - 1.7 Обновяване на
градска жизнена средa в ЦГЧ и
Приморски парк

ул. 6-ти септември, ул. Поп Грую, ул. Юрий Венелин, ул. Иван Богоров,
ул. Пиротска, ул. Георги Шагунов, ул. Константин Величков, ул. Екзарх
Йосиф, ул. Странджа, бул. Демокрация, ул. Милин камък + ул. Георги
Кондолов, ул. Райна Княгиня, ул. Емил де Лавеле, ул. Крали Марко, ул.
Зора, ул. Трайко , Китанчев, ул. Шипка, ул. Страхил, ул. Неврокоп, ул.
Михаил Герджиков, ул. Поп Георги, ул. Тутракан, ул. Трапезица,

5 658 017,15 лв.

ОПРР

9

Проект ЗВ I - 1.8 Обновяване на
градска
жизнена
средa
в
Приморски парк (ЗОД)

(от 1-во до 14-то корабно място) - ЗОНА ЗА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ОТ 5
ДО 14 КОРАБНО МЯСТО

74 420 000,00
лв.

ОПРР

7 180 438,46 лв.

ОПРР

3 531 669,64 лв.

ОПРР

10

Проект ЗВ II - 1.1 Обновяване на
градска жизнена среда в Зона А и
Зона Б (А)

11

Проект ЗВ II - 1.2 Обновяване на
градска жизнена среда в Зона В и
Районен център (Б)

21

Облагородяване на междублоково пространство между бл. 454,
455, 456, 457, 459 с прилежащи улици и паркинг, Облагородяване на
междублоково пространство между бл. 446, 451, 452, 447, 449 и ОДЗ
Морска звезда с прилежащи улици и паркинг, Облагородяване на
междублоково пространство между бл. 440, 442, 443, 444, 445 с
прилежащи улици и паркинг, Облагородяване на междублоково
пространство между бл. 460, 461, 463, 464, 466, 467, 465, 462 и бл. 469
и 468 с прилежащи улици и паркинг, Улица в зона Б, Улица в зона Б
ул. Въстаническа, Облагородяване на междублоково пространство
между бл. 496, 497, 498, между бл. 494, 495, 493, 492, Две улици в зона
В
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2014

2015
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ОПРР

Х

Х

ОПРР

Х

Х

2019

Проект ЗВ II - 1.4 Обновяване на
градска жизнена среда в . Зона А
и Зона Б (А)

6 улици в зона А, Улица в зона А и зона Б, Облагородяване на междублоково пространство по протежение на бул. З. Стоянов, бл. 412, 413,
414, Облагородяване на междублоково пространство по протежение
на бул. З. Стоянов, нов път, бл. 410, 406, Облагородяване на
междублоково пространство между бл. 415, 418, 419, 421, 420, 417,
416,
Облагородяване
на междублоково пространство между бл. 252, 251, 323, 410, 406 и
409, между бл. 402, 403, 404, 408, 407, 405, Облагородяване на
междублоково
пространство между бл. 424, 423, 425, Облагородяване на
междублоково пространство между бл. 435, 439, 437, 433, 438, 434,
между
бл.
436,
428,
430, 431, 429, около бл. 438 и 432, Облагородяване на междублоково
пространство /зелена ивица между/ 418, 419 и 421 и източна артерия

13

Проект ЗВ II - 1.5 Обновяване на
градска жизнена среда в Зона В и
Районен център (Б)

10 улици в зона В, Облагородяване на междублоково
пространство между бл. 114, 115, 484, 485, 482, Облагородяване на
междублоково пространство между бл. 479, 478, 111, Облагородяване
на
междублоково пространство между бл. 107, 108, 109 и 110,
Облагородяване на междублоково пространство между бл. 480, 476,
475, между бл. 479, 478, 477, Облагородяване на междублоково
пространство между бл. 111, 112, 113, Облагородяване на
междублоково пространство между бл. 481 и 474, Облагородяване на
междублоково пространство между бл. 487 и 486, между бл. 472 и
473, Облагородяване на междублоково пространство до бл. 491,
Облагородяване на междублоково пространство между бл. 100, 116,
99, Облагородяване на междублоково пространство между бл. 105,
106, 104, 102, 101, 103;

14

Проект ЗВ II - 1.6 Обновяване на
градска жизнена среда в Зона Г и
зона Д (В)

Нова улица от бул. Захари Стоянов до парк Шилото, улица в зона Г,
локали на бул. Захари Стоянов от Кауфланд до края на кв. Меден
Рудник ул. Огражден , ул. Ален мак, ул. Мургаш, парк Шилото, около
бл. 131 и 132, около бл. 133, между бл. 162, 161, 160, 159, около бл.
122, около бл. 136,

4 839 652,50 лв.

ОПРР

Х

Х

Улици в зона А и 2 улици в зона Б и нови улици в зона Б, м. Бялата
пръст

4 649 411,59 лв.

ОПРР

Х

Х

12

15

Проект ЗВ II - 1.7 Обновяване на
градска жизнена среда в Зона А и

22

8 674 821,89 лв.

5 530 781,20 лв.
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Зона Б (А)

16

Проект ЗВ II - 1.8 Обновяване на
градска жизнена среда в. Зона Г и
зона Д (В)

ул. Капитан Петко Войвода, ул. Балкан, ул. Тракиец, ул. Люлин, ул.
Миньорска, ул. Залесителна, ул. Народен юмрук, ул. Черни връх, ул.
Роден край, ул. Петрова нива, ул. Георги Бенковски, ул. Бачо Киро, ул.
Тополица, ул. Преображенски, ул. Босна, ул. Септемврийци, ул. Ленко,
ул. Юбилейна, ул. Мир, ул. Ортото, ул. Капче, ул. Априлци

6 156 949,99 лв.

ОПРР

Х

Х

17

Проект ЗВ II - 1.9 Обновяване на
градска жизнена среда в. Зона В
и Районен център (Б)

Нови улици в РЦ – 13 бр.

3 673 921,30 лв.

ОПРР

Х

Х

18

Проект ЗВ III - 1.1 Обновяване на
градска жизнена среда в СПЗ и
ЮПЗ - ул. Крайезерна

ул. Крайезерна

11 560 162,00
лв.

ОПРР

19

Проект ЗВ III - 1.2 Обновяване на
градска жизнена среда в СПЗ и
ЮПЗ до ул. Спортна (А)

бул. Одрин, бул. Янко Комитов; ул. Арда; бул. Проф. Яким Якимов

7 761 086,82 лв.

ОПРР

20

Проект ЗВ III - 1.3 Обновяване на
градска жизнена среда в СПЗ и
ЮПЗ до ул. Спортна (А)

ул. Цар Калоян, ул. Марица, ул. Пирин, ул. Дебелт, ул. Витоша, ул.
Мусала

651 022,85 лв.

ОПРР

21

Проект ЗВ III - 1.4 Обновяване на
градска жизнена среда в ЮПЗ от
ул. Спортна до пътен възел Юг,
кв. Победа и кв. Акации (Б)

ул. Индустриална, локално платно по бул. Т. Александров, ул. Вая, ул.
Спортна, Парк в кв. Акации, Парк в кв. Победа

7 581 588,93 лв.

ОПРР

22

Проект ЗВ III - 1.5 Обновяване на
градска жизнена среда в. . ЮПЗ
от ул. Спортна до пътен възел Юг,
кв. Победа и кв. Акации (Б)

ул. Борис Дрангов, ул. Бузлуджа, ул. Богомил, ул. Враня, ул. Ангел
Кънчев, ул. Марин Дринов, ул. Китка, ул. Александър Невски, ул.
Ловна, ул. Качаник, ул. Веслец, ул. Лебед, , ул. Чайка, ул. Сокол, ул.
Ангеларий, ул. Горазд, ул. Беласица.

2 991 449,53 лв.

ОПРР

Проект ЗВ III - 1.6 Обновяване на
градска жизнена среда в ЮПЗ-

УЛИЦА ЗАД MR. BRICOLAGE КЪМ ПРЕЛИВНИЦИ НА ЕЗ. МАНДРА

2 557 036,23 лв.

ОПРР

23

23
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Запад (В)

24

Проект ЗВ III - 1.7 Обновяване на
градска жизнена среда - 13 нови
улици в ЮПЗ-Запад, една
пешеходна
алея
и
153
паркоместа

13 НОВИ УЛИЦИ В ЮПЗ-ЗАПАД, ЕДНА ПЕШЕХОДНА АЛЕЯ И 153
ПАРКОМЕСТА

4 597 810,92 лв.

ОПРР

Х

Х

25

Създаване на обществена зона в
кв. Долно Езерово

Обновяване на централната част на квартала - изграждане на зелени
зони, детски площадки, площад, улични и тротоарни настилки

4 200 000,00 лв.

ЕИП/ ТГС

Х

Х

26

Създаване на обществена зона в
кв. Горно Езерово

Обновяване на централната част на квартала - изграждане на зелени
зони, детски площадки, площад, улични и тротоарни настилки

2 700 500,00 лв.

ЕИП/ ТГС

Х

Х

27

Обновяване на градска жизнена
среда в гр. Българово

Обновяване на зелени зони, тротоари, прилежащи улици в
централната градска част

2 600 000,00 лв.

ЕИП/ ТГС

Х

Х

28

Обновяване и благоустройство
на жизнена среда в централната
част на съставни селища

Братово - пътни настилки и тротоари; Брястовец - зелени площи, пътни
настилки, тротоари; Димчево - пътни настилки и тротоари; Драганово пътни настилки и тротоари; Извор - създаване на обществени зони;
Маринка - пътни настилки, тротоари; Миролюбово - зелени площи,
пътни настилки, тротоари, детска площадка; Равнец - пътни настилки,
3
градинки
Рудник - пътни настилки и тротоари; Твърдица - създаване на
обществени зони; Черно море - пътни настилки и тротоари;

16 700 000,00
лв.

ЕИП/ ТГС

Х

Х

29

Проект ЗВ III - 1.8 Рекултивация
на терен до преливници на
Мандренско езеро

Създаване на съвременно пространство за почивка и забавления на
жителите на близко отстоящия квартал Меден Рудник. Теренът
предлага възможност за изграждане на парк за рекреация и спорт.

7 483 236,11 лв.

ОПРР

30

Благоустрояване на зона за
обществен отдих в кв. 60Б, зона
„Г“, ж.к. Меден рудник, гр. Бургас

проектиране, СМР

734 516,69 лв.

ОПРР

проектиране, СМР

564 224,37 лв.

ОПРР

31

Благоустройство
и
паркоустройство, Скейтър парк,
районен парк Изгрев, УПИ I, гр.

24
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Бургас

32

Благоустрояване
и
паркоустрояване
на районен
парк "Лазур" –детска площадка и
парково обзавеждане - УПИ І,
кв.37, к-с“Лазур“, гр. Бургас

проектиране, СМР

538 849,07 лв.

33

Обновяване на градска среда в
ж.к. ВЪЗРАЖДАНЕ

проектиране, СМР

7 132 712,00 лв.

Общински
бюджет

Х

Х

34

Обновяване на градска среда в
ж.р. МЕДЕН РУДНИК

Проектиране, СМР (извън обхвата на ИПГВР)

8 770 568,00 лв.

Общински
бюджет

Х

Х

35

Реконструкция и благоустрояване
на ключови за зелената система
на града зони: Приморски парк Южна част (Историческо ядро)
около 110 000 м2 и Парк "Езеро"
около 392 200 м2, включително
подземен
паркинг
за
80
автомобила

проектиране, СМР

8 814 241,00 лв.

Общински
бюджет/ ТГС
БГ-ТР

Х

Х

36

Пристанище Бургас - Зона за
обществен достъп

проектиране, СМР

820 000,00 лв.

Общински
бюджет/
Структурни
фондове

Х

Х

2 650 000,00 лв.

Общински
бюджет/
Структурни
фондове

Х

Х

37

Крайбрежен парк Сарафово

25

проектиране, СМР
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38

Проект ЗВ I - 2.1 Обновяване и
внедряване
на
мерки
за
енергийна ефективност в Агенция
по вписванията

енергийно обследване, проектиране, СМР, сертифициране

1 777 908,01 лв.

ОПРР

Х

Х

39

Проект ЗВ I - 2.2 Обновяване и
внедряване
на
мерки
за
енергийна
ефективност
в
Областна дирекция на МВР и 1
РПУ

енергийно обследване, проектиране, СМР, сертифициране

4 664 324,36 лв.

ОПРР

Х

Х

40

Проект ЗВ I - 2.3 Обновяване и
внедряване
на
мерки
за
енергийна
ефективност
в
Национална
компания
железопътна
инфраструктура и Държавно
предприятие
пристанищна
инфраструктура и Изпълнителна
агенция
морска
администрация
/дирекция
Морска администрация - Бургас/

енергийно обследване, проектиране, СМР, сертифициране

6 015 956,02 лв.

ОПРР

Х

Х

41

Проект ЗВ I - 2.4 Обновяване и
внедряване
на
мерки
за
енергийна
ефективност
в
Съдебната палата

енергийно обследване, проектиране, СМР, сертифициране

6 184 158,37 лв.

ОПРР

Х

Х

42

Проект ЗВ I - 2.5 Обновяване и
внедряване
на
мерки
за
енергийна
ефективност
в
Областната администрация

енергийно обследване, проектиране, СМР, сертифициране

1 031 787,03 лв.

ОПРР

Х

Х

43

Проект ЗВ I - 2.6 Обновяване и
внедряване
на
мерки
за
енергийна ефективност в ИА
Военни
клубове
и
военно-почивно дело

енергийно обследване, проектиране, СМР, сертифициране

3 798 045,10 лв.

ОПРР

Х

Х

26
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2020
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Време за реализация
№

Име на проект

Индикативен
бюджет

Кратко описание на основните дейности

44

Проект ЗВ I - 2.7 Обновяване и
внедряване
на
мерки
за
енергийна
ефективност
в
Профсъюзен дом /ОП общински
имоти/
(Агенция
пътна
инфраструктура)

енергийно обследване, проектиране, СМР, сертифициране

45

Енергийно
Бургас

Източник на
финансиране

3 381 568,79 лв.

ОПРР

Въвеждане на мерки за стимулиране на собственици на сгради за
изпълнението на проекти за енергийна ефективност чрез
предоставяне на материали, финансови облекчения или други

500 000,00 лв.

ОПИК

46

Одит на енергопотреблението и
изпълнение
на
мерки
за
енергийна ефективност в сгради
общинска собственост

Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, включително
инсталиране на мощности за генериране на енергия от алтернативни
източници

5 000 000,00 лв.

47

Подкрепа за изпълнение на
мерки за енергийна ефективност
в жилищни сгради

Разработване и въвеждане на модел за методическа и финансова
подкрепа на домакинствата за изпълнение на мерките за енергийна
ефективност

48

Създаване на междублокови
зелени пространства, зелени
покриви и фасади

При изпълнение на мерките за благоустрояване на жилищните
квартали, както и при изпълнение на мерките за саниране на сградите
ще се насърчава и изпълняват мерки за създаване на зелени
пространства, покриви и фасади

ефективен

град

-

49

Газификация на общински сгради

Газифициране на общински сгради

50

Развитие
на
газопреносната
мрежа и насърчаване на смяната
на горивната база

Комбинация от регулаторни и инфраструктурни мерки, които да
доведат до промяна на горивната база за битови нужди

27

2014

2015

Х

2016

2017

2018

Х

Х

2019

Х

Други
донорски
програми

Х

Х

Х

20 000 000,00
лв.

ОПРР

Х

Х

Х

10 000 000,00
лв.

ОПРР/Други
донорски
програми

Х

Х

Х

Х

2 000 000,00 лв.

Общински
бюджет/
Частно
финансиране

Х

Х

Х

500 000,00 лв.

Общински
бюджет/
Частно
финансиране

Х

Х

Х
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2020
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Време за реализация
№

Име на проект

Кратко описание на основните дейности

51

Изграждане на система за
видеонаблюдение в съставните
селища

Проектиране и изграждане на система за видеонаблюдение в
съставните селища

52

Приют за безстопанствени кучета
на Община Бургас

Проектиране и СМР за приют за
назначаване на обслужващ персонал

53

Прилагане
на
мерки
за
пожароизвестяване
и
видеонаблюдение в сградите на
социалните звена

54

Индикативен
бюджет

Проектиране и изграждане на
нов гробищен парк

Проектиране и изграждане на нов гробищен парк

2014

2015

2016

2017

Х

500 000,00 лв.

Общински
бюджет

Х

Х

500 000,00 лв.

Общински
бюджет/
Други
донорски
програми

Х

Х

1 200 000,00 лв.

ОПРР/
ОПРЧР/
Общински
бюджет/
Частно
финансиране

Х

Х

1 000 000,00 лв.

Общински
бюджет/Частн
о
финансиране/
ПЧП

безстопанствени животни;

Прилагане на мерки за пожароизвестяване и видеонаблюдение в
сградите на социалните звена

Източник на
финансиране

348 213 651,80
лв.

ОБЩО ЗА Мярка 3

Х

0

Мярка 4. Комуникационна свързаност и широколентов достъп

1

Подобряване
инфраструктурата
услуги

28

за

на
интернет

Предоставяне на съвременни и качествени комуникации за
осигуряване на съвременна жизнена среда, развитие на територията и
подобряване качеството на живот. Дейности: развитие на
комуникационната инфраструктура на Община Бургас, изграждане на
свързаност между общински сгради и обекти, сгради и обекти
свързани с културния и исторически живот на общината, туристически
обекти, вкл. чрез предлагане на различни типове комуникации
(кабелна, безжична).

4 000 000,00 лв.
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ОПРР

Х

Х

2018

2019

Х

Х

2020

Приложение №1
Време за реализация
№

Име на проект

Индикативен
бюджет

Кратко описание на основните дейности

2

Мрежово разпространение
широколентови мрежи

на

3

Увеличаване на зоните със
свободен интернет достъп в
центровете
за
отдих
в
жилищните зони

2017

2018

2019

ОПРР

Х

Х

Х

Общински
бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4 000 000,00 лв.

ОПРР/Друго
донорско
финансиране/
Общински
бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4 000 000,00 лв.

ОПРР/Друго
донорско
финансиране/
Общински
бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Осигуряване на качествен достъп до интернет в малките населени
места
в
общината
Предвид тяхната относителна физическа близост до града,
комбинирано с предоставяне на минимум спектър от здравни,
социални и образователни услуги в селата, ще създаде условия за
икономическо и социално развитие на тези населени места,
включително с обръщане на негативните демографски тенденции за
постоянна миграция от селата към града.

1 800 000,00 лв.

В жилищните комплекси са се обособили зони, които служат за
събиране, отдих и спорт. В тези зони може да се предлага свободен
достъп до интернет.

900 000,00 лв.

ОБЩО ЗА Мярка 4

Източник на
финансиране

2014

2015

2016

2020

6 700 000,00 лв.
Мярка 5. Развитие на туризма, интегрирани туристически продукти

1

Проект ЗВ I - 4.3 Изграждане на
Планетаруим в Парк Езеро

Изграждане на планетариум

2

Проектиране и изграждане на
Океанариум

Проектиране и изграждане на аквапарк, делфинариум, океанариум и
опознавателен център и хотелска част

3

Акве Калиде Термополис реставрация,
адаптация
и
социализация на архитектурното
наследство,
изграждане
на
музей,
благоустрояване
и
изграждане на туристическа
инфраструктура.

Акве Калиде Термополис - реставрация, адаптация и социализация на
архитектурното наследство, изграждане на музей, благоустрояване и
изграждане на туристическа инфраструктура.

4

ФОРОС - реставрация, адаптация
и
социализация
на
архитектурното
наследство,
изграждане
на
музей,
благоустрояване и изграждане на
туристическа инфраструктура.

ФОРОС - реставрация, адаптация и социализация на архитектурното
наследство, изграждане на музей, благоустрояване и изграждане на
туристическа инфраструктура.

29

4 969 896,48 лв.

20 000 000,00
лв.

Общински план за развитие на Община Бургас, 2014 – 2020 г.

ОПРР

Частни
инвестиции

Х

Приложение №1
Време за реализация
№

Име на проект

Източник на
финансиране

1 000 000,00 лв.

ОПРР/Друго
донорско
финансиране/
Общински
бюджет

Кратко описание на основните дейности

5

Поставяне на информационни
табели на всички културноисторически забележителности и
паметници, както и обособяване
на места за презентиране на
културни събития на територията
на Община Бургас.

Поставяне на информационни табели на всички културно-исторически
забележителности и паметници, както и обособяване на места за
презентиране на културни събития на територията на Община Бургас.

6

Изграждане на туристическа
инфраструктура до природните
забележителности на Бургас пункт за наблюдение на птици,
езеро Вая, Мандренско и други.

Изграждане на туристическа инфраструктура до природните
забележителности на Бургас - пункт за наблюдение на птици, езеро
Вая, Мандренско и други.

7

Създаване
на
етнографски
комплекс, с цел съхраняване на
традиционния
за
региона
рибарски занаят в местността
Ченгене скеле в Община Бургас
със
съответната
прилежаща
инфраструктура.

Създаване на етнографски комплекс,
с цел съхраняване на
традиционния за региона рибарски занаят в местността Ченгене скеле
в Община Бургас със съответната прилежаща инфраструктура.

8

Създаване на достъпна връзка
между историческата част на
Приморски парк и символа на
Бургас - Моста чрез изграждане
на
лифтово
устройство,
свързващо двете точки.

Създаване на достъпна връзка между историческата част на
Приморски парк и символа на Бургас - Моста чрез изграждане на
лифтово устройство, свързващо двете точки.

9

Посещения на национални и
международни
туристически
борси

30

Индикативен
бюджет

2016

2017

2018

2019

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1 000 000,00 лв.

ОПРР/Друго
донорско
финансиране/
Общински
бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3 000 000,00 лв.

ОПРР/ПМДР/
Друго
донорско
финансиране/
Общински
бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3 000 000,00 лв.

ОПРР/Друго
донорско
финансиране/
Общински
бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

300 000,00 лв.

Друго
донорско
финансиране/
Общински
бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Посещения на национални и международни туристически борси
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2014

Х

2015

2020
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Време за реализация
№

Име на проект

Индикативен
бюджет

Кратко описание на основните дейности

Източник на
финансиране

10

Проектиране и изграждане на
балнеологичен
център
за
физикална
медицина,
рехабилитация и възстановяване
"Спа зона Атанасовско езеро"

Проектиране и изграждане на Спа зона Атанасовско езеро с цел
развитие на здравеопазването в областта на профилактиката,
терапията и рехабилитацията с естествени и преформирани физикални
фактори

1 000 000,00 лв.

11

Развитие на Минерални бани
като атрактивна туристическа и
СПА дестинация: Проектиране и
изграждане на балнеологичен
център за физикална медицина,
рехабилитация и възстановяване

Проектиране и изграждане на целогодишен балнеологичен комплекс
за физикална медицина с цел профилактика, терапия и рехабилитация
на мястото на старите басейни във в.з. Минерални бани, вкл. басейни
на открито с олимпийски размери

20 000 000,00
лв.

Европейско
финансиране
и
частно
финансиране

12

Реализация на проекти за
развитие
на
туристическите
атракции
и
интегрирани
продукти

2 300 000,00 лв.

Европейско
финансиране/
Частно/
Общински
бюджет

Подготовка (проектиране, СМР)
туристически атракции и продукти

на

проекти

за

развитие

на

ОПРР/Други
донорски
програми

64 569 896,48
лв.

ОБЩО ЗА Мярка 5

2014

2015

2017

2018

2019

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2016

Х

0

Мярка 6. Междуобщинско сътрудничество – Бургас, център на растеж

1

Създаване на екологично чисти
транспортни коридори между
съседни общини

31

стратегия и програма от мерки за въвеждане на устойчив
междуселищен
транспорт,
подобряване
на
транспортната
инфраструктура (спирки, сигнализация, указателни табели)

Общински план за развитие на Община Бургас, 2014 – 2020 г.

450 000,00 лв.

ТГС
БГ-ТР/
Общински
бюджет/
Европейски
програми

2020

Х

Приложение №1
Време за реализация
№

Име на проект

Кратко описание на основните дейности

2

Разработване и прилагане на
стратегия за подобряване на
транспортния достъп до малките
населени места в област Бургас

Малките населени места в развитите туристически райони често са в
неизгодна позиция от туристическите центрове. За цялостното
развитие на района, обаче, е необходимо балансирано развитие на
отделните селища. Като част от стратегията за развитие на областта е
необходимо сътрудничеството между общините за да се осигури
свързаност и достъп на малките населени места до развитите градски
центрове

3

Развитие на морския транспорт и
свързване
на
туристически
центрове в област Бургас

Тази дейност от една страна осигурява лесен и атрактивен начин за
придвижване между морските туристически центрове в областта, от
друга осигурява възможност на по-малките градове от областта да се
възползват от един алтернативен и екологичен транспорт

4

Доизграждане
на
черноморска алея с
Поморие, Созопол

Свързването на общините Поморие - Бургас - Созопол е от интерес
както за гостите на трите града, така и за жителите им. За
изграждането на тази алея е необходимо да се обединят ресурсите на
трите общини за постигане на търсения ефект. Това ще подпомогне и
развитието на туризма и мерките за насърчаване на използването на
алтернативен транспорт

5

Междуобщинско сътрудничество
за изграждане на капацитет за
устойчива мобилност на хора и
товари

единна
общини

Индикативен
бюджет

Източник на
финансиране

2016

2017

8 220 000,00 лв.

ТГС
БГ-ТР/
Общински
бюджет/
Европейски
програми

Х

Х

200 000,00 лв.

ТГС
БГ-ТР/
Общински
бюджет/
Европейски
програми

Х

Х

Х

1 540 000,00 лв.

ТГС
БГ-ТР/
Общински
бюджет/
Европейски
програми

380 000,00 лв.

ТГС
БГ-ТР/
Общински
бюджет/
Европейски
програми

Х

Х

Междуобщински проект за изграждане на капацитет за устойчива
мобилност на хора и товари

ОБЩО ЗА Мярка 6

10 790 000,00
лв.

659 920 080,54 лв.
ОБЩО за ПО 2

32
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2014

2015

Х

2018

Х

Х

2019

2020

Приложение №1
Приоритетна ос 3 „Социален капитал“
Време за реализация
№

Име на проект

Индикативен
бюджет

Кратко описание на основните дейности

Източник на
финансиране

2014

2015

2016

Мярка 1.Здравеопазване

1

"Повишаване
на
енергийната ефективност в
"ДКЦ 1-Бургас" ЕООД" и
"ДКЦ 2-Бургас" ЕООД"

Включва изготвяне и провеждане на обследвания за
идентифициране на необходимите мерки за енергийна
ефективност в търговското дружество и енергиен одит, както и
последващо прилагане на препоръките от извършеното
обследване за енергийна ефективност, инвестиции пряко
свързани с дълготрайни материални и нематериални активи и др.

1 000 000,00 лв.

2

"Сексуално репродуктивно
здраве,
семейно
планиране, превенция на
рисковото поведение и
полово
предаваните
инфекции"

Предоставяне на обучения по сексуално репродуктивно здраве,
семейно планиране, превенция на рисковото поведение и полово
предаваните
инфекции.
Обучение
на
лидери
от
маргинализираните групи

3

"Обучения в промоция на
здраве и здравословен
начин на живот, превенция
на социално значимите
заболявания"

Предоставяне на обучения, свързани с промоция на здраве и
здравословен начин на живот. Социално значими заболявания и
превенцията им. Обучение на лидерски групи в общността
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Х

Х

108 000,00 лв.

ОПРЧР

Х

Х

108 000,00 лв.

ОПРЧР

Х

Х
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Приложение №1
Време за реализация
№

Име на проект

Кратко описание на основните дейности

Индикативен
бюджет

Източник на
финансиране

2014

2015

2016

4

"Първична превенция на
туберкулозата
сред
организираните
детски
колективи
детски
заведения,
училища,
социални
заведения,
предоставящи услуги за
деца"

Обучение на лидери сред рисковите групи, свързано с превенция
на разпространението на туберкулозата; разработване и
отпечатване на здравно-образователни материали, свързани с
превенция на туберкулозата; прилагане на интерактивни методи
на обучение, съобразени с целевата група

108 000,00 лв.

ОПРЧР

Х

Х

Х

5

"Превенция
на
разпространението,
употребата и злоупотребата
на психоактивни вещества,
като
елемент
на
превенцията
на
разпространението
на
ХИВ/СПИН. Агресията, като
следствие от зависимостите
(психическа и физическа)"

Запознаване на младите хора от маргинализираните групи с
видовете психоактивни вещества; последици от употребата им и
злоупотребата с тях. Свързани заболявания с употребата или
злоупотребата с психоактивни вещества. Обучение на лидерски
групи. Изработване и отпечатване на здравно-образователни
материали

108 000,00 лв.

ОПРЧР

Х

Х

Х

6

"Създаване на общински
център
по
здравно
консултиране
и
предоставяне на здравни
услуги в общността за
млади
семейства
и
семейства
с
деца
с
увреждания"

Проектиране, изграждане и обзавеждане на Общински център за
здравно консултиране и предоставяне на здравни грижи в
общността за млади семейства и семейства с деца с увреждания.
Осигуряване на женска и детска консултация в общността; грижи
за многодетни семейства; за семейства, в които има дете с
увреждане. Предоставяне на здравни грижи в общността за
многодетни семейства и семейства , в които има дете с
увреждане. Здравно консултиране и насочване към лечебни
заведения по компетентност.

1 664 000,00 лв.

ОПРЧР
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Време за реализация
№

Име на проект

Кратко описание на основните дейности

Индикативен
бюджет

Източник на
финансиране

2014

2015

2016

2017

2018

7

"Създаване на общински
център
по
здравно
консултиране
и
предоставяне на здравни
услуги в общността за хора
с увреждания и лица над 65
г., в невъзможност за
самообслужване"

Проектиране, изграждане и обзавеждане на Общински център за
предоставяне на здравни услуги в общността за хора с
увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване.
Предоставяне на здравни грижи в дома; доставка на
медикаменти за лечение на хронични заболявания; предоставяне
на здравни консултации

1 664 000,00 лв.

ОПРЧР

Х

Х

Х

Х

8

"Осигуряване на равен
достъп до дентални услуги
за децата, живеещи извън
общинския център"

Разкриване и обзавеждане на 10 дентални кабинета към
здравните служби или училищата в селища и квартали, с
преобладаващо маргинализирани общности извън общинският
център. Осигуряване на достъп до денталните услуги за децата и
живеещите в населеното място лица

250 000,00 лв.

ОПРЧР

Х

Х

Х

Х

9

"Проучване,
изследване,
анализ и прогнози в
областта
на
здравеопазването
в
Община Бургас. Изготвяне
на
Общинска
здравна
програма"

Проучване и изследване на здравните потребности, анализ и
прогноза на ситуацията в здравеопазването на територията на
Община Бургас. Разработване на Общинска здравна програма.

35 000,00 лв.

ОПРЧР

Х

Х

Х

10

"Ремонт на помещенията
на третия етаж на Детска
ясла 3, изграждане на нова
ограда
на
детското
заведение, изграждане на
три площадки за игра и
озеленяване на двора"

Ремонт на спалните помещения, помещенията за занимания,
сервизните помещения и разливочните - включва смяна на
подовото покритие, шпакловка и боядисване на помещенията,
смяна на санитарния фаянс; ново обзавеждане на съблекалните;
изграждане на нова ограда; изграждане на три нови площадки за
игра; обновяване на алеите и озеленяване

347 000,00 лв.

ОПРР

Х
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№

Име на проект

Кратко описание на основните дейности

Индикативен
бюджет

Източник на
финансиране

2014

2015

11

"Обезопасяване,
озеленяване
и
обзавеждане,
съгласно
нормативните изисквания
на прилежащото дворно
пространство на Детска
ясла 5"

Проектиране и изграждане на нова ограда; възстановяване на
тревното покритие - насипване на нова пръст, подсяване на
райграс, устойчив на местния климът; поставяне на сенници над
пясъчниците; засаждане на храсти и дървета, подходящи за
детско заведение - видове, които при цъфтеж не предизвикват
алергии и не привличат жилещи насекоми.

337 000,00 лв.

ОПРР

12

"Осигуряване на студентски
стажове и следдипломна
квалификация"

Възможност за обезпечаване на платени студентски стажове в
медицината
4,5,6
курс
в
общински
медицински
заведения.Възможност за следдипломна квалификация при
висшистите.

200 000,00 лв.

ОПНОИР

13

"Повишаване
на
енергийната ефективност в
Дентален център 1-Бургас"
ЕООД"

Включва изготвяне и провеждане на обследвания за
идентифициране на необходимите мерки за енергийна
ефективност в търговското дружество и енергиен одит, както и
последващо прилагане на препоръките от извършеното
обследване за енергийна ефективност, инвестиции пряко
свързани с дълготрайни материални и нематериални активи и др.

500 000,00 лв.

ОПРР

Х

Х

14

"Европейски практики за
предоставяне на здравни
услуги сред рисковите
групи - социално слаби
семейства с нередовни
здравни осигуровки; лица
употребяващи
психоактивни
вещества;
лица принадлежащи към
малцинствените
етноси;
бежанци; емигранти; лица
с
увреждания
и
др.
Превенция
на
разпространението
на
туберкулоза

Запознаване с опита и добрите практики на страна, членка на ЕС в
предоставянето на здравни услуги на рискови групи от
населението; превенция разпространението на туберкулоза и
профилактика на заболяването. Представяни на нашия опит и
добри практики в тази сфера.

250 000,00 лв.

ОПРЧР

Х

Х
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Приложение №1
Време за реализация
№

15

Име на проект

Други проекти, свързани
със
здравеопазване
и
превенции,
част
от
общинската
здравна
програма

Кратко описание на основните дейности

Други проекти, свързани със здравеопазване и превенции, част от
общинската здравна програма

Индикативен
бюджет

800 000,00 лв.

Източник на
финансиране

ОПРЧР/Други
донорски
програми/Об
щински
бюджет

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Х

7 479 000,00 лв.
ОБЩО ЗА Мярка 1

Мярка 2. Заетост, намаляване на бедността и социално включване

Проект ЗВ I 5.1
Изграждане на дневен
център
за
деца
с
увреждания в бившите
казарми в Приморски парк

Проектиране и изграждане на дневен център за деца с
увреждания

2

3

1

1 000 000,00 лв.

OПРР/ ОПРЧР

Изграждане на социални
услуги в общността за
възрастни
хора
с
увреждания

Изграждане на социални услуги в общността за възрастни хора с
увреждания - Дневен център или Център за социална
рехабилитация и интеграция.Създаване на център като комплекс
от социални услуги, които създават условия за цялостно
обслужване на потребителите през деня или седмично, свързани
с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните,
здравните, образователните и рехабилитационните потребности,
както и на потребностите от организация на свободното време и
личните контакти.
Дейностите включват проектиране, смр,
доставка на оборудване, разработване на услуги и внедряването
им, включително наемане на персонал.

4 000 000,00 лв.

ОПРР/
ОПРЧР/
Държавен
бюджет/
Общински
бюджет/
Частно
финансиране

Проект ЗВ I - 5.2 Ремонт и
реконструкция на Център
за психично здраве Проф.
Ив. Темков

Проект ЗВ I - 5.2 Ремонт и реконструкция на Център за психично
здраве Проф. Ив. Темков

3 309 000,00 лв.

OПРР/ ОПРЧР
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Приложение №1
Време за реализация
№

Име на проект

Кратко описание на основните дейности

Индикативен
бюджет

Източник на
финансиране

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4

Проект ЗВ II 5.1
Изграждане на социално
жилище на 6 етажа в зона В

Проект ЗВ II - 5.1 Изграждане на социално жилище на 6 етажа в
зона В

3 326 000,00 лв.

OПРР/ ОПРЧР

Х

Х

Х

5

Проект ЗВ II 5.2
Изграждане на социално
жилище на 4 етажа в зона Д

Проект ЗВ II - 5.2 Изграждане на социално жилище на 4 етажа в
зона Д

4 212 000,00 лв.

OПРР/ ОПРЧР

Х

Х

Х

6

Проект ЗВ II 5.3
Изграждане на социално
жилище 2 на 4 етажа в зона
Д

Проект ЗВ II - 5.3 Изграждане на социално жилище 2 на 4 етажа в
зона Д

2 563 876,54 лв.

OПРР/ ОПРЧР

Х

Х

Х

7

"Подобряване
на
социалните услуги за деца
в риск на територията на
Община
Бургас
чрез
разкриване и предоставяне
на социална услуга от
резидентен тип "Център за
настаняване от семеен тип"

Подобряване на социалните услуги за деца в риск на територията
на Община Бургас чрез разкриване и предоставяне на социална
услуга от резидентен тип "Център за настаняване от семеен тип"

212 542,66 лв.

ОПРЧР

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

"Осигуряване на грижа в
домашна
среда
на
възрастни хора и лица и
деца с увреждания в
Община Бургас"

Основна цел: превенция на настаняването извън семейството и
предоставяне на социални услуги в семейна среда. Основни
дейности: Предоставяне на социалната услуга "Личен асистент"
и/или "Домашен помощник" в семейна среда на деца и лица с
увреждания и възрастни хора със затруднено самообслужване,
чрез извършване на дейности за подпомагане на ежедневните
хигиенно-битови и социални потребности на лицата от целевите
групи; Извършване на подбор, оценка и класация на потребители,
лични асистенти, домашни помощници и социални работници,
управление и контрол на предоставянето на социалната услуга.

4 250 000,00 лв.

ОПРЧР

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

8
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№

Име на проект

Кратко описание на основните дейности

9

"Дневен център за деца и
младежи с увреждания"

Създаване на център като комплекс от социални услуги, които
създават условия за цялостно обслужване на потребителите през
деня или седмично, свързани с предоставяне на храна,
задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и
рехабилитационните потребности, както и на потребностите от
организация на свободното време и личните контакти.
Дейностите включват проектиране, смр, доставка на оборудване,
разработване на услуги и внедряването им, включително наемане
на персонал.

10

Осигуряване на заетост за
безработни лица с ниско
образование
и
квалификация или липса на
такива и на лица над 55
годишна възраст

Наемане на подходяща работа безработни лица с ниско
образование и квалификация или липса на такива и на лица над
55 годишна възраст Основни дейности: Назначаване на лицата от
посочените целеви групи на трудов договор за извършване на
дейности за поддръжка на обществени терени, зелени площи и
др.

11

Повишаване качеството на
предлаганите
социални
услуги

39

Извършване на обзавеждане - общо и специализирано,
специализирани уреди за ежедневна и специализирана грижа в
услугите в социалните институции и в социалните услуги в
общността

Индикативен
бюджет

900 000,00 лв.

Източник на
финансиране

ОПРР/
ОПРЧР/
Държавен
бюджет/
Общински
бюджет/
Частно
финансиране

3 000 000,00 лв.

ОПРЧР/
Държавен
бюджет
съгласно
Националния
план
за
действие по
заетостта

1 900 000,00 лв.

ОПРР/
ОПРЧР/
Държавен
бюджет/
Общински
бюджет/
Други
донорски
програми/
Частно
финансиране
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Приложение №1
Време за реализация
№

Име на проект

Кратко описание на основните дейности

Индикативен
бюджет

Източник на
финансиране

2 000 000,00 лв.

ОПРР/
ОПРЧР/
Държавен
бюджет/
Общински
бюджет/
Други
донорски
програми/
Частно
финансиране
ОПРР/
ОПРЧР/
Държавен
бюджет/
Общински
бюджет/
Други
донорски
програми/
Частно
финансиране

Х

Разширяване на социална
институция "Дом за стари
хора", с обособяване на
отделение
за
лежащо
болни

Отреждане, проектиране, смр, обзавеждане, доставка на
оборудване, разработване на услуги, наемане на персонал,
увеличаване на капацитета

13

Изграждане
на
съпътстващи
социални
услуги в общността за деца
и младежи с увреждания

Изграждане на съпътстващи социални услуги в общността за деца
и младежи с увреждания - Дневен център или Център за социална
рехабилитация и интеграция. Създаване на център като комплекс
от социални услуги, които създават условия за цялостно
обслужване на потребителите през деня или седмично, свързани
с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните,
здравните, образователните и рехабилитационните потребности,
както и на потребностите от организация на свободното време и
личните контакти.
Дейностите включват проектиране, смр,
доставка на оборудване, разработване на услуги и внедряването
им, включително наемане на персонал.

4 000 000,00 лв.

14

Изграждане на достъпна
среда
за
лица
със
затруднения
в
придвижването
в
обществени подлези и
спортни съоръжения

Да се подобри мобилността и достъпа
до обществени
пространства и услуги, които могат да се ползват от хората с
увреждания, хората с временни ограничения на мобилността,
майките с колички и придружителите /социалните асистенти/ на
хората с увреждания. Дейностите включват проектиране, смр,
доставка на оборудване.

220 186,00 лв.

Японска
програма

15

Разкриване на център за
комплексни услуги за деца
в риск

Да подкрепи социалната интеграция на деца в риск от 7 до 18
години в Община Бургас

112 477,42 лв.

Японска
програма

12
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Приложение №1
Време за реализация
№

16

17

18

Име на проект

Деинституализация
възрастни

Кратко описание на основните дейности

на

Изграждане на социални услуги в общността

Реконструкция
и
модернизация на сгради на
социалните звена

Реконструкция и модернизация на сгради, детски площадки,
огради, облагородяване на дворни пространства и др. дейности
за социалните звена

Придобиване на трудов
стаж и професионален опит
на младежи до 29 г. и хора
с увреждания

Осигуряване на възможност за придобиване професионален опит
по специалността или трудов стаж в Общинска администрация на
младежи до 29 г. със средно и висше образование.
Основни дейности: 1) Наемане на трудов договор за стажуване за
период от 6 месеца до 1 година на младежи от 18 до 29-годишна
възраст
в Общинска администрация без трудов стаж по
специалността
2)
Наемане на трудов договор на хора с увреждания в общинска
администрация, културни центрове, общински предприятия, и др.
за период от 6 месеца до 2 години.
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Индикативен
бюджет

Източник на
финансиране

3 000 000,00 лв.

ОПРР/
ОПРЧР/
Държавен
бюджет/
Общински
бюджет/
Други
донорски
програми/
Частно
финансиране

1 800 000,00 лв.

ОПРР/
ОПРЧР/
Държавен
бюджет/
Общински
бюджет/
Други
донорски
програми/
Частно
финансиране

2 000 000,00 лв.

ОПРЧР/
Държавен
бюджет
съгласно
Националния
план
за
действие по
заетостта
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Време за реализация
№

Име на проект

Кратко описание на основните дейности

Индикативен
бюджет

19

Интеграция и социализация
на хора с увреждания,
жени - предприемачи,
стартиращи предприемачи
над 50 год.

Подкрепа за създаване на дейности , чиято основна дейност ще е
да осигурява взаимна свързаност на изоставащите райони чрез
създаване и развитие на културни и творчески индустрии

200 000,00 лв.

20

Проекти, свързани с мерки
за
намаляване
на
безработицата и социално
включване

Други проекти, свързани с мерки за намаляване на безработицата
и социално включване

2100000,00

ОБЩО ЗА Мярка 2

Източник на
финансиране

2014

2015

ОПИК

Други
донорски
програми

Х

2016

2017

2018

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

44 106 082,62 лв.

Мярка 3. Качествено образование, обучение, учене през целия живот, развитие на свободни форми на образование

1

Проект ЗВ I 3.1
Реконструкция и ремонт на
Дом за деца, лишени от
родителска грижа Ал. Г.
Коджакафалията за целите
за образование

Проект ЗВ I - 3.1 Реконструкция и ремонт на Дом за деца, лишени
от родителска грижа Ал. Г. Коджакафалията за целите за
образование

1 850 652,51 лв.

OПРР/
ОПНОИР

2

Проект ЗВ I - 3.2 Ремонт и
реконструкция, както и
внедряване на мерки за
енергийна ефективност и
обновяване на прилежащ
терен/дворни пространства
и площадки в стара баня на
ОУ Л.Каравелов

Проект ЗВ I - 3.2 Ремонт и реконструкция, както и внедряване на
мерки за енергийна ефективност и обновяване на прилежащ
терен/дворни пространства и площадки в стара баня на ОУ
Л.Каравелов

977 758,44 лв.

OПРР/
ОПНОИР
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Време за реализация
№

Име на проект

Кратко описание на основните дейности

Индикативен
бюджет

Източник на
финансиране

3

Проект ЗВ I 3.3
Обновяване на прилежащ
терен/дворни пространства
и площадки в ОУ Св. Княз
Борис I (двор) и в ОУ
Любен Каравелов

Проект ЗВ I - 3.3 Обновяване на прилежащ терен/дворни
пространства и площадки в ОУ Св. Княз Борис I (двор) и в ОУ
Любен Каравелов

1 232 657,65 лв.

ОПРР

4

Проект ЗВ I 3.4
Обновяване на прилежащ
терен/дворни пространства
и площадки в Търговска
гимназия и в СОУ Св. Св.
Кирил и Методий

Проект ЗВ I - 3.4 Обновяване на прилежащ терен/дворни
пространства и площадки в Търговска гимназия и в СОУ Св. Св.
Кирил и Методий

1 174 296,74 лв.

ОПРР

5

Проект ЗВ I - 3.5 Доставка
на ИКТ инфраструктура и
съвременни образователни
технологии за нуждите на
училищата

Проект ЗВ I - 3.5 Доставка на ИКТ инфраструктура и съвременни
образователни технологии за нуждите на училищата

1 107 212,50 лв.

OПНОИР

6

Проект ЗВ II 3.1
Изграждане на нова детска
градина - трети корпус на
ОДЗ Надежда

Проект ЗВ II - 3.1 Изграждане на нова детска градина - трети
корпус на ОДЗ Надежда

1 435 195,00 лв.

OПРР/
ОПНОИР

7

Проект ЗВ II 3.2
Обновяване на прилежащ
терен/дворни пространства
и площадки в ОУ Елин
Пелин

Проект ЗВ II - 3.2 Обновяване на прилежащ терен/дворни
пространства и площадки в ОУ Елин Пелин

554 174,81 лв.

8

Проект ЗВ II 3.3
Изграждане на нова детска
градина в РЦ – Меден
Рудник

Проект ЗВ II - 3.3 Изграждане на нова детска градина в РЦ –
Меден Рудник

2 265 057,61 лв.

Проект ЗВ II - 3.4 Изграждане на нов корпус на ЦДГ Чайка

2 289 288,22 лв.

9

Проект ЗВ II 3.4
Изграждане на нов корпус
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№

Име на проект

Кратко описание на основните дейности

Индикативен
бюджет

на ЦДГ Чайка

2014

2015

2016

2017

2018

ОПНОИР

10

Проект ЗВ II 3.5
Реконструкция на сградата
на IV РПУ за корпуси на
ОДЗ Славейче

Проект ЗВ II - 3.5 Реконструкция на сградата на IV РПУ за корпуси
на ОДЗ Славейче

524 926,81 лв.

11

Проект ЗВ II 3.6
Обновяване на прилежащ
терен/дворни пространства
и площадки в ОДЗ Делфин,
ОДЗ Славейче, ОДЗ Морска
звезда и ЦДГ Чайка

Проект ЗВ II - 3.6 Обновяване на прилежащ терен/дворни
пространства и площадки в ОДЗ Делфин, ОДЗ Славейче, ОДЗ
Морска звезда и ЦДГ Чайка

1 366 990,88 лв.

12

Изграждане на достъпна
среда
и
енергийна
ефективност
в
детска
градина „Брезичка”, град
Бургас

Да допринесе за модернизация на образователната
инфраструктура като основна предпоставка за осигуряване на
равен
достъп
до
качествено
и
интегрирано
образование.Внедряване на мерки за енергийна ефективност,
ремонт и осигуряване достъпна архитектурна среда в сградата.

257 426,50 лв.

13

Проект ЗВ II 3.7
Обновяване на прилежащ
терен/дворни пространства
и площадки в ОУ Найден
Геров и СОУ Петко Росен

Проект ЗВ II - 3.7 Обновяване на прилежащ терен/дворни
пространства и площадки в ОУ Найден Геров и СОУ Петко Росен

1 737 090,11 лв.

14

“Обновяване и адаптация
на ОУ „Христо Ботев”, с.
Черно
море,
община
Бургас”

Подобряване на материалната база,Ø преодоляване на
социалната изолация и осигуряване на равен достъп до
образование и Ø разнообразяване на образователния процес.
Дейностите включват проектиране, смр, доставка на оборудване.

299 195,74 лв.
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Индикативен
бюджет

Източник на
финансиране

15

Проект ЗВ II 3.8
Обновяване на прилежащ
терен/дворни пространства
и
площадки
в
СОУ
Константин Петканов

Проект ЗВ II - 3.8 Обновяване на прилежащ терен/дворни
пространства и площадки в СОУ Константин Петканов

912 191,22 лв.

ОПРР

16

Проект ЗВ II 3.9
Обновяване на прилежащ
терен/дворни пространства
и
площадки
в
Професионална техническа
гимназия

Проект ЗВ II - 3.9 Обновяване на прилежащ терен/дворни
пространства и площадки в Професионална техническа гимназия

1 060 775,33 лв.

ОПРР

17

Проект 3.10 Доставка ИКТ
инфраструктура
и
съвременни образователни
технологии

Проект 3.10 Доставка ИКТ инфраструктура и съвременни
образователни технологии

796 637,50 лв.

18

Проект 3В II - 3.3.
проектиране и изграждане
на нова детска градина в с.
Маринка и с. Черно море

Проект 3В II - 3.3. проектиране и изграждане на нова детска
градина в с. Маринка и с. Черно море

4 530 103,20 лв.

ОПРР

19

Проект 3В I - 3.4.
Обновяване на прилежащ
терен/дворни пространства
и площадки в общински
училища и детски градини

Проект 3В I - 3.4. Обновяване на прилежащ терен/дворни
пространства и площадки в общински училища и детски градини

4 974 296,74 лв.

ОПРР
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Кратко описание на основните дейности

Индикативен
бюджет

Източник на
финансиране

2014

2015

2016

2017

2018

2019

20

Разработване
на
изпълнение на общинска
програма за подобряване
на образователната среда в
общинските училища в
община Бургас - част 1.
Ремонт, обзавеждане и
оборудване
на
специализирани кабинети
и въвеждане на ИКТ
технологиите

Реализиране на дейности за ремонт, реконструкция, оборудване,
обзавеждане и модернизиране на специализирани кабинети и
ателиета за извънкласни занимания в общинските училища

2 500 000,00 лв.

ОПНОИР/
Общински
бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

21

Разработване
на
изпълнение на общинска
програма за подобряване
на образователната среда в
общинските училища в
община Бургас - част 2.
Обследване за енергийна
ефективност и реализиране
на мерки

Реализиране на дейности за енергийно обследване и внедряване
на мерки за енергийна ефективност в общинските училища

10 000 000,00 лв.

ОПРР/
ОПНОИР/
Общински
бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

22

Разработване
на
изпълнение на общинска
програма за подобряване
на образователната среда в
общинските училища в
община Бургас - част 3.
Обновяване на огради и
дворни пространства

Реализиране на дейности за обновяване на огради и дворни
пространства в общинските училища

2 000 000,00 лв.

ОПРР/Общинс
ки бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Реализиране на дейности за достъпна среда (и асансьори) и
обновяване на санитарни възли

2 000 000,00 лв.

ОПРР/Общинс
ки бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

23

Разработване
на
изпълнение на общинска
програма за подобряване
на образователната среда в
общинските училища в
община Бургас - част 4.
Достъпна
среда
и
обновяване на санитарни

46
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2020
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Време за реализация
№

Име на проект

Кратко описание на основните дейности

Индикативен
бюджет

Източник на
финансиране

10 000 000,00 лв.

ОПРР/ОПНОИ
Р/Общински
бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

867 240.00

OПРР
приоритетна
ос
1
операция: 1.3
/ Общински
бюджет/
Републиканск
и
бюджет/
Програми на
ЕС, донорски
програми

Х

Х

Х

Х

Х

2014

2015

2016

2017

2018

2019

помещения

24

25

Разработване
на
изпълнение на общинска
програма за подобряване
на образователната среда в
общинските училища в
община Бургас - част 5.
Обновяване и изграждане
на спортна инфраструктура
- спортни площадки и
физкултурни салони

Проект ЗВ II - Проектиране
и
изграждане
на
пожароизвестителни
инсталации в общински
училища и детски градини

47

Реализиране на дейности за обновяване и изграждане на спорна
инфраструктура в общинските училища - спортни площадки и
зали/физкултурни салони

Проект ЗВ II - Проектиране и изграждане на пожароизвестителни
инсталации в общински училища и детски градини
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2020

Приложение №1
Време за реализация
№

26

27

Индикативен
бюджет

Източник на
финансиране

Проект ЗВ II - 3.3. разширение на общински училища чрез
изграждане на пристройки към съществуващи училища

2 460 000,00 лв.

OПРР
приоритетна
ос
1
операция: 1.3
/ Общински
бюджет,/
Републиканск
и
бюджет/
Програми на
ЕС, донорски
програми

Х

Х

Х

Х

Х

Запазване на биологичното разнообразие - единствен път към
нашето оцеляване "

40 000,00 лв.

Еразъм +

Х

Х

Х

Х

Х

Образователни мобилности

Подкрепя на професионалното развитие на учители и ръководни
кадри в сферата на училищното образование и друг училищен
персонал под формата на участие в структурирани курсове или
обучения в чужбина

120 000,00 лв.

Еразъм +

Х

Х

Х

Х

Х

Сътрудничество
иновации и обмен
добри практики

Стратегическите партньорства насочени към: развитието
иновативни педагогически практики и инструменти в сферата на
училищното образование; насърчаване развитието, трансфера и
приложението на добри практики в подкрепа на непрекъснатото
внедряване на методи за обучение на учители; насърчаване на
междукултурното разбирателство и изучаването на чужди
езици;насърчаване на развитието на съвместни проучвания и
изследвания в сферата на училищното образование;

120 000,00 лв.

Еразъм +

Х

Х

Х

Х

Х

Име на проект

Кратко описание на основните дейности

Проект ЗВ II 3.3.
разширение на общински
училища чрез изграждане
на
пристройки
към
съществуващи училища

Запазване на биологичното
разнообразие - единствен
път към нашето оцеляване
"

2014

2015

2016

2017

2018

2019

ЕРАЗЪМ +

28

29

48

за
на
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Време за реализация
№

30

31

32

Индикативен
бюджет

Източник на
финансиране

НП " С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ
УЧЕНИК" - Модул 1 "Осигуряване обучение на
талантливи ученици за
участие в ученическите
олимпиади"

Осигуряване на възможност за допълнителни занимания и
обучение на талантливи ученици с изявени способности.
Задълбочаване, усъвършенстване и развиване на знанията им по
руски език, с цел повишаване на езиковата компетентност
Повишаване на мотивацията за съвместна работа на учители и
ученици, отчитайки индивидуалните възможности и интереси на
всеки,
обхванат
в
програмата
Възпитаване в състезателен дух и психическа издръжливост в
условията на висока конкурентност и максимално интелектуално
натоварване.
Прилагане на иновативни методи в преподаването, ученето и
самоподготовката на ученици с изявени способности

1 000 000,00 лв.

Национална
програма

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

НП "СПОРТ ЗА ВСИЧКИ"

Дейности и прояви, целящи повишаване на здравното
образование и култура сред подрастващите; повишаване на
здравната култура, активно участие в спортни мероприятия за
избягване на рисково поведение; максимата, че спортът е
здраве;

204 100,00 лв.

Национална
програма

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

"УСПЕХ"

Осмисляне свободното време на учениците, повишаване
мотивацията им за участие в образователно-възпитателния
процес, съобразно техните интереси и потребности, развиване на
допълнителни знания, умения, компетентности, осмисляне
свободното им време чрез насочване към предпочитана от тях
личностна изява; създаване на традиция и приемственост в
извънкласните и извънучилищните дейности с цел ограничаване
броя на преждевременно отпадащите от образователната
система и броя на учениците с прояви на агресия.

300 000,00 лв.

ОПРЧР

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Име на проект
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2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Приложение №1
Време за реализация
№

33

34

Име на проект

Знания
за
здраве.
Здравословно хранене

Реализация на проекти за
качествено образование

Кратко описание на основните дейности

Модернизиране на базите за ученическо хранене и реализиране
на дейности за повишаване на здравната култура, реализиране на
програма за здравословно хранене.

Реализация на други проекти за качествено образование

ОБЩО ЗА Мярка 3

Индикативен
бюджет

Източник на
финансиране

2014

2015

2016

2017

2018

786 000,00 лв.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3050000,00

ОПРЧР/
ОПНОИР/
Общински
бюджет/
Национален
бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

63 926 027,51 лв.

1

Обновяване на Зрителна
зала и изграждане на
достъпна
архитектурна
среда в Летен театър Бургас.

Обновяване на Зрителна зала и изграждане на достъпна
архитектурна среда в Летен театър - Бургас.

1 000 000,00 лв.

ОПРР/
Общински
бюджет

2

Проект ЗВ I 4.1
Изграждане на библиотека
и музей на съвременното
изкуство в сградата на
бивша немска болница (ул.
Средна гора 14, кв. 113,
УПИ I)

Проект ЗВ I - 4.1 Изграждане на библиотека и музей на
съвременното изкуство в сградата на бивша немска болница (ул.
Средна гора 14, кв. 113, УПИ I)

2 583 847,55 лв.

ОПРР

Х

Х

Проект ЗВ I - 4.2 Изграждане на изложбени експозиционни площи
- Флора

3 577 486,54 лв.

ОПРР

Х

Х

Проект ЗВ I 4.2
Изграждане на изложбени
експозиционни площи -

50

2020

ОПНОИР/
Общински
бюджет/
Национален
бюджет

Мярка 4. Култура и социални иновации

3

2019
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Приложение №1
Време за реализация
№

Име на проект

Кратко описание на основните дейности

Индикативен
бюджет

Източник на
финансиране

2 578 797,55 лв.

ОПРР

2014

2015

2016

2017

2018

Флора

4

Проект ЗВ I 4.4
Изграждане на Бургаска
художествена галерия

Проект ЗВ I - 4.4 Изграждане на Бургаска художествена галерия

5

Проект ЗВ I - 4.6 Ремонт и
обновяване,
внедряване
на мерки за енергийна
ефективност в Концертна
зала Проф. Иван Вульпе

Проект ЗВ I - 4.6 Ремонт и обновяване, внедряване на мерки за
енергийна ефективност в Концертна зала Проф. Иван Вульпе

562 727,33 лв.

ОПРР

6

Проект ЗВ II 4.3
Изграждане на културен
център
(библиотека,
читалище)

Проект ЗВ II - 4.3 Изграждане на културен център (библиотека,
читалище)

1 261 065,41 лв.

ОПРР

7

Обновяване на сграда с
обществено
предназначение в град
Бургас чрез Реконструкция
на Културен дом (пл.
Тройката 1, кв. 125, УПИ I)

Обновяване на сграда с обществено предназначение в град
Бургас чрез Реконструкция на Културен дом (пл. Тройката 1, кв.
125, УПИ I)

4 512 000,00 лв.

ОПРР

8

Проект ЗВ I - 4.7 Ремонт и
обновяване,
внедряване
на мерки за енергийна
ефективност
в
Природонаучна експозиция

Ремонт на Природонаучен музей

564 582,75 лв.

ОПРР

9

Проект ЗВ I - 4.8 Ремонт и
обновяване,
внедряване
на мерки за енергийна
ефективност в Етнографска
експозиция

Ремонт на Етнографски музей

619 445,39 лв.

ОПРР
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Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2019

2020

Приложение №1
Време за реализация
№

Име на проект

Кратко описание на основните дейности

Индикативен
бюджет

Източник на
финансиране

1 644 007,71 лв.

ОПРР

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2014

2015

2016

10

Проект ЗВ I - 4.9 Ремонт и
обновяване,
внедряване
на мерки за енергийна
ефективност
в
Археологическа експозиция

Ремонт на Археологически музей

11

Проект ЗВ I - 4.10 Ремонт и
обновяване,
внедряване
на мерки за енергийна
ефективност в Регионален
исторически
музей
дирекция

Ремонт на Исторически музей

112 980,15 лв.

ОПРР

12

Проект ЗВ II 4.2
Изграждане на Мяркаена
на открито

Изграждане на Мяркаени на открито

853 783,64 лв.

ОПРР

Х

Х

13

Проект ЗВ I - 4.11 Ремонт и
обновяване,
внедряване
на мерки за енергийна
ефективност в Радио възел

Ремонт на радиовъзел

115 494,68 лв.

ОПРР

Х

Х

14

Изграждане на арт център
часовника

Проектиране и изграждане на арт център Часовника

15

Дом на писателя Христо
Фотев

16

Реконструкция на къщата
музей Петя Дубарова

52

2017

2018

2019

1 700 000,00 лв.

ОПРЧР/ Други
донорски
програми

Х

Х

Х

Ремонт и реконструкция на дома на Христо Фотев

300 000,00 лв.

ОПРЧР/ Други
донорски
програми

Х

Х

Х

Реконструкция на къщата музей Петя Дубарова

200 000,00 лв.

ОПРЧР/ Други
донорски
програми

Х

Х

Х
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2020

Приложение №1
Време за реализация
№

Име на проект

Индикативен
бюджет

Кратко описание на основните дейности

17

Организиране
и
провеждане на културни
фестивали

Организиране и провеждане на културни фестивали

18

Реализация на проекти,
допринасящи за култура и
социални иновации

Реализация на проекти допринасящи за култура и социални
иновации

ОБЩО ЗА Мярка 4

Източник на
финансиране

2014

2015

2016

2017

2018

2019

300 000,00 лв.

Други
донорски
програми/
Общински
бюджет

Х

Х

Х

900 000,00 лв.

ОПРЧР/ Други
донорски
програми

Х

Х

Х

23 386 218,71 лв.
Мярка 5. Младежки политики

1

Проект ЗВ I - 4.12 Ремонт и
обновяване,
внедряване
на мерки за енергийна
ефективност в Младежки
културен център

Проект ЗВ I - 4.12 Ремонт и обновяване, внедряване на мерки за
енергийна ефективност в Младежки културен център

871 196,20 лв.

OПРР
приоритетна
ос
1
операция: 1.4
Jessica

2

Mеждународен младежки
обмен - младежки лагери и
бригади

Mеждународен младежки обмен - младежки лагери и бригади

150 000,00 лв.

Еразъм +

3

Международни
летни
академии и университети

400 000,00 лв.

4

Програми
предприемачество
студенти и ученици

Представяне на успешен опит, информационни събития, беседи и
кампании, вдъхновяващи предприемачество, осигуряване на
методическа подкрепа за предприемачеството, реализирането на
бизнес идеи и развитието им в успешни бизнес модели

5

Активно ангажиране на
младите хора с опазването
на околната среда

Образователни инициативи, набиране на доброволци за
различни кампании, подкрепа за инициативи на ученици и
младежи, свързани с опазване на околната среда

53

за
за

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ОПНОИР/Друг
и
донорски
програми

Х

Х

Х

Х

Х

400 000,00 лв.

ОПНОИР

Х

Х

Х

Х

Х

150 000,00 лв.

Други
донорски
програми

Х

Х

Х

Х

Х
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2020

Приложение №1
Време за реализация
№

6

Име на проект

Организиране
на
международни летни арт
резиденции
и
археологически бригади

Индикативен
бюджет

Кратко описание на основните дейности

Организиране на международни летни арт
археологически бригади

резиденции и

ОБЩО ЗА Мярка 5

150 000,00 лв.

Източник на
финансиране

2014

2015

2016

2017

Еразъм +

Х

Х

Х

ОПРР

Х

Х

Х

2018

Х

2019

Х

2 121 196,20 лв.

Мярка 6. Спорт

1

Повишаване
на
енергийната ефективност в
Спортна зала Младост

Включва изготвяне и провеждане на обследвания за
идентифициране на необходимите мерки за енергийна
ефективност в търговското дружество и енергиен одит, както и
последващо прилагане на препоръките от извършеното
обследване за енергийна ефективност, инвестиции пряко
свързани с дълготрайни материални и нематериални активи и др.

2

Проектиране и изграждане
на
многофункционална
спортна
зала
с
прилежащата
инфраструктура
Арена
Бургас

Проектиране и изграждане на многофункционална спортна зала с
прилежащата инфраструктура

3

Проектиране и изграждане
на Зона спорт Минерални
бани

Проектиране и изграждане на Зона спорт Минерални бани

4

Изграждане на спортен
комплекс ЮГ чрез концесия

Изграждане на спортен комплекс ЮГ чрез концесия

1 000 000,00 лв.

Общински
бюджет/
ПЧП/ Частни
инвестиции

5

Изграждане на спортни
зали Изгрев, Славейков и
Зорница

Изграждане на спортна зала с общ характер в Изгрев 1 зала по 200
м2. Дейностите включват проектиране, смр, доставка на
оборудване

1 000 000,00 лв.

ОПРР

54

500 000,00 лв.

36 000 000,00 лв.

Общински
бюджет/
Частни
инвестиции

Х

Х

Х

1 000 000,00 лв.

Общински
бюджет/
Частни
инвестиции

Х

Х

Х

Х

Х
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Х

Х

Х

2020

Приложение №1
Време за реализация
№

Име на проект

6

Израждане
басейн

на

плувен

Кратко описание на основните дейности

Индикативен
бюджет

Източник на
финансиране

2014

2015

2016

2017

2018

Дейностите включват проектиране, смр, доставка на оборудване

300 000,00 лв.

ОПРР

Х

Х

7

Реконструкция на спортна
площадка
в
ж.к.
„Славейков“, УПИ I, кв. 40,
гр. Бургас

СМР

169 390,00 лв.

ОПРР

Х

Х

Х

8

Проект ЗВ II 6.3
Облагородяване
на
тревната площ с цел
създаване привлекателен
терен за инвеститори за
развитието на спорт и
атракции

Проект ЗВ II - 6.3 Облагородяване на тревната площ с цел
създаване привлекателен терен за инвеститори за развитието на
спорт и атракции

137 784,71 лв.

ОПРР

9

Проект
ЗВ III - 3.1
Изграждане на Спортно
училище

Проект ЗВ III - 3.1 Изграждане на Спортно училище

14 874 674,42 лв.

ОПРР

Х

Х

Х

10

Проект
ЗВ III - 4.1
Изграждане на Картинг
писта

Проект ЗВ III - 4.1 Изграждане на Картинг писта

274 577,79 лв.

ОПРР

Х

Х

Х

11

Проект ЗВ III - 4.2
обновяване и рекултивация
на гребен канал Вая за
създаване на условия за
провеждане на спортни
състезания

Проект ЗВ III - 4.2 обновяване и рекултивация на гребен канал Вая
за създаване на условия за провеждане на спортни състезания

3 105 148,86 лв.

ОПРР

Х

Х

55
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2020

Приложение №1
Време за реализация
№

Име на проект

Индикативен
бюджет

Кратко описание на основните дейности

2014

2015

2016

2017

Да се потърсят контакти със световно известни марки
произвеждащи дрехи, оборудване и аксесоари за екстремни
спортове за изграждане на зона за практикуване на този вид
спорт на предоставен общински терен. Зоната да включва не само
скейт парк, но и съоръжения за каране на кънки, колела, рампи и
др., които да бъдат построени в съответствие с определени
изисквания за провеждане на европейски и световни състезания.
(В световен мащаб екстремните спортове са индустрия
генерираща значителен обем от финансови ресурси и тяхната
популярност непрекъснато расте сред младите). Съответния
спонсор ще има възможност да рекламира своите продукти, да
получава приходите от организираните състезания и др. (това са
само примери. Възможни са и много други варианти за
възвръщане на инвестицията).

300 000,00 лв.

Общински
бюджет/
Частна
инвестиция

50 000,00 лв.

Общински
бюджет

Х

Х

Общински
бюджет/
Частни
инвестиции

Х

Х

2018

2019

12

Изграждане на зона
екстремни спортове

13

Създаване на общинска
спортна стратегия

Изготвяне на общинска стратегия за развитие на масовия спорт.
Разработване на мероприятия и анкети за определяне на найпопулярните спортове в града. Привличане на успели спортисти и
популяризиране на нови спортове.

14

Организиране
на
ежегодишен фестивал на
спортовете.

Организиране Ежегодишен фестивал на различните открити и
закрити спортове. Форуми със световни звезди с цел
популяризиране на спортовете в Бургас. Изграждане на
павилиони на отделните спортове по Александровска по време
на събитието .

100 000,00 лв.

15

Изграждане
мултифункционална
по бойни изкуства

Изграждане на мултифункционална зала с 5 зали по 500 м2 за
бойни изкуства. Дейностите включват проектиране, смр, доставка
на оборудване

2 000 000,00 лв.

ОПРР

Х

Х

Х

16

Изграждане
зала

Закрита зала
по лека атлетика. Дейностите
проектиране, смр, доставка на оборудване

1 300 000,00 лв.

ОПРР

Х

Х

Х

3 000 000,00 лв.

ОПРР

17

на

за

Източник на
финансиране

на
зала

спортна

Изграждане на футболен

56

Футболен стадион за нуждите поне на Б група.

включват
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Приложение №1
Време за реализация
№

Име на проект

Кратко описание на основните дейности

Индикативен
бюджет

Източник на
финансиране

2014

2015

2016

2017

2018

2019

стадион

18

Изграждане на зони за
спорт и отдих в Лозово,
Крайморие и по. Бялата
пръст (Зона Б, МР)

19

Проектиране и изграждане
на ледена пързалка

20

Реализация
проекти в
спорта

на
други
областта на

Изграждане на зони за спорт и отдих в Лозово, Крайморие и по.
Бялата пръст (Зона Б, МР)

Проектиране и изграждане на ледена пързалка

Реализация на други проекти в областта на спорта

ОБЩО ЗА Мярка 6

ОБЩО ЗА ПО 3

57

300 000,00 лв.

Общински
бюджет/
Частна
инвестиция

Х

Х

Х

10 000 000,00 лв.

Общински
бюджет/
Частна
инвестиция

Х

Х

Х

Х

3 750 000,00 лв.

Общински
бюджет/
Други
донорски
програми

Х

Х

Х

79 161 575,78 лв.

220 180 100,82 лв.
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2020

Приложение №1
Приоритетна ос 4 „Добро управление“

№

Име на проект

Кратко описание на основните дейности

Индикативен
бюджет

Източник на
финансиране

Време за реализация
2014

2015

2016

2017

Мярка 1.Насърчаване на развитиетото на бизнеса, предприемачеството и привличане на инвестиции и стимулиране на ПЧП
Проект ЗВ III - 5.1
Изграждане на Експо и
ивент център като част от
деконцентриран
технологичен парк

Проект ЗВ III - 5.1 Изграждане на Експо и ивент център като част от
деконцентриран технологичен парк

13 295 144,93 лв.

2

Насърчаване на МСП в
Бургас
създаване
и
поддържане на Портал на
предприемача

Изработване „Бургаски информационен портал за малките и
средни предприятия“, на който ще се публикува икономическа
информация за региона, предстоящи събития свързани с МСБ,
организиране на изложения и др. Към сайта ще има линк към
Агенцията за малки и средни предприятия, както и възможност за
коментари и предложения; насърчаване на предприемаческите
идеи в области, свързани с европейски и регионални
предизвикателства и осигуряване подкрепа за развитие на нови
предприятия (вкл. в изоставащи райони) и конкурентоспособност
на съществуващи предприятия и създаване и устойчивост на
работни места

120 000,00 лв.

ОПИК/Хоризо
нт 2020

3

Внедряване на технологии
за
порототипиране
на
продукти от виртуалната
реалност

Подкрепа за внедряване на иновативен процес и продукт в
Бизнес инкубатор - Бургас, който ще бъде предоставен на
бургаския бизнес.

200 000,00 лв.

ОПИК/Хоризо
нт 2020

1
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№

Име на проект

Кратко описание на основните дейности

Индикативен
бюджет

Източник на
финансиране

Създаване и Бюро за
предприемачество на хора
50+ и реализиране на
програми

Създаване на по-добри условия за възрастните хора да останат
активни в обществото, с акцент обучителни програми провеждане на обучителни програми, осигуряване на
"стажантски" програми, възможност за реално участие във
функционирането на програмата, възможност за социална
иновация чрез включване на възрастни хора в практически
курсове

150 000,00 лв.

ОПРЧР

5

Международен
форум Бургас

Насърчаване на експортните предприятия на територията на
Община Бургас, съдейства за осъществяване на борси, бизнес
форуми за популяризирането и насърчаването на експортния
потенциал, предоставяне на логистична подкрепа и обмяна на
опит на добри практики между предприятия. Организиране и
провеждане на срещи, популяризиране на събитието

100 000,00 лв.

ОПИК

6

Обособяване на зони за
техно-паркове

изграждане на инженерната и довеждаща инфраструктура

5 000 000,00 лв.

ОПИК/Общин
ски бюджет

7

Създаване
на
Бизнес
инкубатор
Лазур
и
Акациите и реализиране на
дейности по инкубиране

Създаване на Бизнес инкубатор Лазур и Акациите и реализиране
на дейности по инкубиране

1 500 000,00 лв.

ОПИК/Други
донорски
програми

8

Изграждане
на
техническата
инфраструктура
на
Индустриален и логистичен
парк
-Бургас
и
Високотехнологичен парк
Българово

Развитие на нова техническа инфраструктура в ИЛП-Бургас комуникационна свързаност, строителство на улици, осигуряващи
достъп до и в индустриалните и бизнес зони, електроснабдяване,
публично осветление, връзки към главната газоснабдителна,
водоснабдителна и канализационна мрежа, поставяне на
указателни знаци и информационни табели, охранителни системи
до или в рамките на бизнес зоните и терените и др. в рамките на
зоните с потенциал за икономическо развитие към ИПГВР;

2 000 000,00 лв.

ОПИК/Общин
ски бюджет

9

Реализация на проекти в
подкрепа
на
предприемачеството
и
привличане на инвестиции

Реализация на проекти в подкрепа на предприемачеството и
привличане на инвестиции

1 100 000,00 лв.

ОПИК/Други
донорски
програми

4

експо-

ОБЩО ЗА Мярка 1

23 465 144,93 лв.
Мярка 2.Иновации, наука, НИРД
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2015

2016

2017

2018
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2019
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Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Приложение №1

№

Име на проект

Индикативен
бюджет

Кратко описание на основните дейности

Източник на
финансиране

Време за реализация
2014

2015

Предоставяне
на
информация
и
консултантски услуги за
МСП и разработване на
съвместни
проекти
за
енергийна ефективност на
сградите
и
в
производството
и
използване
на
възобновяеми енергийни
източници

Обучения,
методическа
подкрепа,
фасилитиране
на
сътрудничеството между научните и бизнес средите за въвеждане
на мерки за намаляване на потреблението на енергия, въвеждане
на алтернативни източници и подмяна на горивната база

100 000,00 лв.

2

Център за интелигентни
роботизирани системи за
морски,
наземни
и
въздушни
технологични
решения в БСУ

Центърът за върхови постижения и компетентност в БСУ ще
развие
дейност
в
следните
направления:
1. Създаване на комплекс от специализирани лаборатории
2.
Изграждане
на
виртуални
лаборатории
3.
Роботика
и
мехатроника
4.
Радиолокационни
системи
5.
„Зелените”
технологии
в
транспорта
6. Екологични и енергоспестяващи технологии в туризма

5 000 000,00 лв.

3

Създаване на Център за
иновации - Бургас

Дейности насочени към стимулиране и подпомагане процеса на
разработване и трансфер на знания, иновации и технологии.
Подкрепа за разработвате на иновативни продукти и бизнес
модели. Подкрепа за популяризирането и внедряването на
разработените иновативни модели, дейности и възможности.

300 000,00 лв.

ОПИК

Х

4

Създаване на партньорства
с ВУЗ-овете за развитие на
високотехнологичен бизнес

Създаване на партньорства
високотехнологичен бизнес

1 000 000,00 лв.

ОПИК

Х

1

с

ВУЗ-овете

за

развитие

на

Общо за Мярка 2

ОПИК

Х

ОПНОИР/ОПИ
К

2016

2017

2018

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

6 400 000,00 лв.
Мярка 3. Ефективна администрация

1

2

Проект ЗВ I Подобряване
административното
обслужване
Проект ЗВ I Подобряване
управлението
човешките ресурси

60

7.1
на

7.2
на
на

Проект ЗВ I - 7.1 Подобряване на административното обслужване

522 523,50 лв.

ОПДУ/Общин
ски бюджет

Проект ЗВ I - 7.2 Подобряване на управлението на човешките
ресурси

203 073,50 лв.

ОПДУ
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№

Име на проект

Кратко описание на основните дейности

3

Проект ЗВ II 4.1
Изграждане
на
Многофункционална
сграда за администрация и
култура, зала за ритуали

Проект ЗВ II - 4.1 Изграждане на Многофункционална сграда за
администрация и култура, зала за ритуали

4

Обучение на служителите
на
общинска
администрация Бургас

Обучение на служителите на общинска администрация Бургас

5

Проектиране и изграждане
на център за комплексно
административно
обслужване

Проектиране и изграждане
административно обслужване

6

Създаване и въвеждане на
географска
информационна система
/ГИС/ за община Бургас

7

Индикативен
бюджет

Източник на
финансиране

6 994 279,27 лв.

Общински
бюджет

2015

2016

2017

2018

2019

Х

Х

Х

Х

Х

ОПДУ

Х

Х

Х

Х

5 000 000,00 лв.

ОПДУ/Общин
ски бюджет

Х

Х

Х

Х

Създаване и въвеждане на географска информационна система
/ГИС/ за община Бургас

1 000 000,00 лв.

ОПДУ/Други
донорски
програми/Об
щински
бюджет

Х

Х

Х

Х

Развитие на модел за
териториално устройство
като метрополия

Разработване на модел за осъществяване на пълния потенциал на
Бургас като център за растеж, които отчита как: да бъдат
споделени между града и околните региони ползите и натиска от
икономическия растеж, предоставени по-качествени услуги на
обществото, разпространени работните места, интегрирано
развитие на транспорта и инженерната инфраструктура и
адаптация към изменения на климата

200 000,00 лв.

ОПДУ

Х

Х

Х

Х

8

Преглед, класификация и
актуализация на общинска
нормативна уредба

Преглед, класификация и актуализация на общинска нормативна
уредба

200 000,00 лв.

ОПДУ

Х

Х

9

Разработване и реализация
на общинска програма за
стимулиране на бизнеса,
включително
чрез
управление на данъци и
такси

Разработване и реализация на общинска програма за
стимулиране на бизнеса, включително чрез управление на данъци
и такси

500 000,00 лв.

ОПДУ/Общин
ски бюджет

Х

Х

10

Проекти в подкрепа на
административния
капацитет

750000,00

ОПДУ/Други
донорски
програми/Об
щински
бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

на

център

за

Проекти в подкрепа на административния капацитет

ОБЩО ЗА Мярка 3

комплексно

500 000,00 лв.

Време за реализация
2014

15 869 876,27 лв.
Мярка 4. Маркетинг на града и общината
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2020

Х

Приложение №1

№

Име на проект

Индикативен
бюджет

Кратко описание на основните дейности

Източник на
финансиране

Време за реализация
2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

Партньорски проекти в
областта на културата за
популяризиране
на
общината

Партньорски проекти в областта на културата за популяризиране
на общината

500 000,00 лв.

Култура

Х

Х

Х

Х

Х

2

Партньорски иницитиативи
за устойчиво развитие за
популяризиране на града и
общината

Партньорски иницитиативи за устойчиво
популяризиране на града и общината

600 000,00 лв.

Други
донорски
програми

Х

Х

Х

Х

Х

3

Партньорски инициативи
за градска мобилност

Партньорски инициативи за градска мобилност

1 000 000,00 лв.

Други
донорски
програми

Х

Х

Х

Х

Х

4

Партньорски проекти
областта на туризма

Партньорски проекти в областта на туризма

500 000,00 лв.

Други
донорски
програми

Х

Х

Х

Х

Х

5

Партньорски проекти за
маркетинг на общината

Партньорски проекти за маркетинг на общината

500 000,00 лв.

Други
донорски
програми

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

в

развитие

за

ОБЩА ЗА Мярка 4

3 100 000,00 лв.
Мярка 5. Международни проекти

1

Оценка по
градско
развитие

2

Участие в международната
мрежа на общини "нулеви
отпадъци"

Обмен на добри практики в областта на управлението на
отпадъците, разработване и/или внедряване на информационни
системи в управлението на отпадъците, организиране на
семинари и обучения

100 000,00 лв.

3

Сътрудничество
за
опазване на Черно море

Обмен на добри практики, въвеждане на системи за мониторинг
на морската вода, конференции за рисковете за черно море и
други

100 000,00 лв.

62

индекси за
устойчиво

Оценката дава възможност за сравнение с водещи градове в
света; матрицата от индикатори може да бъде използвана за
напредъка на Бургас в посока устойчиво развитие; Бургас развива
и утвърждава заетата си позиция на най-добър град за живеене,
като ясно насочва усилията си към още области на развитие и
подобрение, съпоставени с далеч по-адекватни и разработени
специално за целта индекси. Прави го самостоятелно и без да
чака покана за участие в състезание (където чисто конюнктурно не
може все да е на първо място), като си осигурява първото място
имиджово и се налага като пример за подражание.

300 000,00 лв.
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LIFE
+/Общински
бюджет/Друг
и европейски
програми

Europe
for
Citizens/
Други
европейски
програми
ТГС/INTERREG
/
Други
регионални
или
европейски
програми

Х

Х

Х

2020

Приложение №1

№

Име на проект

Индикативен
бюджет

Кратко описание на основните дейности

Източник на
финансиране

4

Обмяна
на
опит
по
ключови за общината теми
- опазване на околната
среда,
управление
на
биологичното
разнообразие
и
природните
ресурси,
градско развитие, туризъм,
обществен ред и сигурност
и т.н.

Обмяна на опит по ключови за общината теми - опазване на
околната среда, управление на биологичното разнообразие и
природните ресурси, градско развитие, туризъм, обществен ред и
сигурност и т.н.

100 000,00 лв.

5

Активно въвличане на
населението на гр. Бургас
при определяне посоките
за развитие на града, чрез
взаимстване на добър
европейски опит

Активно въвличане на населението на гр. Бургас при определяне
посоките за развитие на града, чрез взаимстване на добър
европейски опит

50 000,00 лв.

6

Въвеждане на мерки за
намаляване
вредното
въздействие на климата от
градската среда в гр. Бургас

Въвеждане на мерки за намаляване вредното въздействие на
климата от градската среда в гр. Бургас

2 000 000,00 лв.

LIFE

7

Зелена градска мобилност
за по чисти и жизнени
градове

Зелена градска мобилност за по чисти и жизнени градове

7 000 000,00 лв.

LIFE

8

Мерки за въвеждане на
система за разделяне на
биоразградимите отпадъци
в Община Бургас

Мерки за въвеждане на система за
биоразградимите отпадъци в Община Бургас

2 000 000,00 лв.

LIFE

9

Трансграничен проект в
областта на насърчаване на
бизнеса

Трансграничен проект в областта на насърчаване на бизнеса

500 000,00 лв.

ТГС

10

Транснационален проект за
социални иновации

Транснационален проект за социални иновации

300 000,00 лв.

ОПРЧР

11

Международни проекти в
подкрепа на политиките на
общината

Международни проекти в подкрепа на политиките на общината
ОБЩО ЗА Мярка 5

ОБЩО ЗА ПО 4

63

разделяне

на

1 000 000,00 лв.

2015

2016

ТГС/
INTERREG/
Други
регионални
или
европейски
програми

Х

Х

Европа
за
гражданите

Х

Х

Други
донорски
програми

13 450 000,00 лв.

62 285 021,21 лв.
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Време за реализация
2014

Х

Х

Х

2017

2018

2019

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2020

Приложение №2

ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА
Общински план за развитие на община Бургас 2014-2020
Период 2014-2020

Приоритет

ПО 1. Околна среда
ПO 2. Интегрирано
териториално развитие
ПО 3. Социален капитал
ПО 4. Добро управление
ОБЩО

1

Публично местно
финансиране
Общински
бюджет +
Общ
Местни
дял,
публични
%
фондове
19 536 019
6%

Външно публично финансиране

Централен
бюджет

Общ дял
%

2 500 000

1%

Фондове на
ЕС

259 824 683

Общ
дял, %

Частно финансиране

Други
източници

Общ
дял
%

Частни фондове,
ПЧП

Общо

Общ дял,
%

84%

24 392 750

8%

3 900 000

1%

310 153 452

25%

124 014 741

19%

111 495 982

17%

659 921 081

53%

15%

220 180 100

18%

62 285 021

4%

24 653 280

3%

30 070 000

5%

369 687 078

56%

15 922 296

7%

22 000 100

10%

135 398 418

62%

9 566 803

15%

7 000 000

11%

27 608 218

44%

18 110 000

29%

0

0%

69 678 397

5%

61 570 100

5%

792 518 398

63%

180 046 777

15%

148 725 982

12%

Общински план за развитие на Община Бургас, 2014 – 2020 г.

13 529 286

6%

33 330 000

1 252 539 653

100%

Приложение №3

Индикатори за оценка и наблюдение на ОПР
Таблица 1. Индикатори за въздействие
Стратегически цели ОПР

Индикатори за въздействие
мерна
единица

индикатори
Стратегическа
цел
1:
Устойчиво
развитие
на
територията и ефективни
публични услуги
Стратегическа
цел
2:
Повишаване качеството на
живот

Стратегическа
цел
3:
Подкрепа за икономическо
развитие, чрез ефективни
публични услуги

1

Брой
проекти

реализирани

Увеличаване
доходите
населението

на
на

Намаление
безработицата

на

Повишаване
на
икономическия растеж

периодичност

базова
стойност
(%)

целева
стойност
(%)

2014

2020

източник

бр.

2020

ИСУН

65

%

2020

НСИ

0

%

2020

НСИ, АЗ

0

%

2020

НСИ

0

Общински план за развитие на Община Бургас, 2014 - 2020

200

20%

30%

7%

Приложение №3
Таблица 2. Индикатори за резултат
Стратегически цели ОПР

Базова
стойност
(%)

Индикатори за резултат
мерна
единица

индикатори

Периодичност

Междинна
стойност

целева стойност
(%)

източник

Приоритет 1: Околна среда

1.1.
Подобряване
качеството на въздуха

на

1.2. Намаляване на шумовото
замърсяване

Брой
дни
с
параметрите
на
качеството на въздуха
в нормите

Брой дни с параметри
на
акустично
замърсяване в рамките
на нормите

увеличаване
рециклираните
отпадъци

1.3.Управление на отпадъци
по подхода нулев отпадък

Брой дни с
превишения
спрямо
нормите
(СДН, СГН)

dB

т/год

брой

1.4. Води, наводнения, ерозия

брой населени места
над 2000 е.ж., с
изпълнение
изискванията
на
Директивата
за
градските отпадъчни
води

брой

1.5.
Биоразнообразие
и
защитени зони и устойчиво
управление на природните
ресурси

брой
разработени
планове за управление
на защитени зони

брой

2

годишна база

измервателни
станции;
годишен
доклад
за
опазване на
околната
среда

годишна база

годишен
доклад
опазване
околната
среда

на

изградени,
съоръжения,
мощности, площадки
за повторна употреба,
приемане на разделно
събрани отпадъци от
бита,
компостиране
и/или рециклиране на
отпадъци

1.6. Създаване на екологично
съзнание, насърчаване на
общественото
участие
и
участието на бизнеса

Годишна база

брой
екологични
инициативи
и
кампании,
за
инициирани
от
общината
и
гражданското
общество

брой

Измервателн
и
станции;
годишен
доклад
за
опазване на
околната
среда

2017, 2020

2020

2017, 2020

годишна база

за
на

годишен
доклад
за
опазване на
околната
среда;
проекти;
МОСВ, ИАОС

ИСУН, община
Бургас

допустими и
не повече от
35
дни
годишно

0

0

хартия и
картон – 400
тона;
пластмаси –
170 тона;
стъкло – 400
тона

100 бр.

населени
места
изградени
ПСОВ

Община
Бургас

0

Община
Бургас

10
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30

с

25

Гранични
стойности:
Жилищни зони и
територии
–
гранична стойност
нива на шум 50 dB
през
деня;
Територии,
подложени
на
въздействието на
интензивен
автомобилен
трафик - гранична
стойност нива на
шум 60 dB през
деня;
Територии,
подложени
на
въздействието на
авиационен шум гранична стойност
нива на шум 65 dB
през деня;

нп

3% годишно

110

120

нп

Всички
места

1

2

нп

100

населени

Приложение №3

1.7. Интегрирано управление
на крайморските зони

Брой
разрботени
стратегии
за
интегриано
управление
на
крайморските зони

брой

2020

Община
Бургас

0

нп

1

Приоритет 2: Интегрирано териториално развитие
Дължина
новоизградени
велоалеи

на
км.

2017, 2020

брой
2.1.
Интегриран
градски
транспорт и мобилност

Брой
изградени
пешеходни надлези

Брой
новооткрити
водни линии
Увеличение
на
пътуванията
с
обществен транспорт
(базова стойност 2009)
Увеличение
на
реконструирани/ремо
нтирани пътища до
крайградските зони
2.2. Управление на трафика и
достъпност на крайградските
зони

2.3.
Благоустройство
територията

на

2.4. Развитие на туризма,
интергирани
туристически
продукти
и
креативни
индустрии

Дял на увеличение на
пешеходна зона
Брой
системи
за
управление
на
обществения
транспорт
и
управление на трафика

2017, 2020

брой
2020
2020
брой

км.

%

технически
инвестиционн
и проекти и
разрешения
за
експлоатация

12км.

38 км.

60км.

технически
инвестиционн
и проекти и
разрешения
за
експлоатация

0

4

5

разрешение
за опериране

0

нп

2

26
млн.
годишно

нп

33,6 млн.

0

40%

80%

20%

40%

0

1

2

Община
Бургас

2017, 2020

Община
Бургас

2017, 2020

Община
Бургас

2017, 2020

0

Община
Бургас

брой

Брой
благоустроени
пространства

брой

годишно

Община
Бургас

0

нп

95

Брой социализирани
туристически обекти

брой

2017, 2020

Община
Бургас

0

5

8

брой

годишно

42

60

0

нп

4

0

нп

5000 годишно

Участия на национални
и
международни
туристически борси

Община
Бургас

0

Приоритет 3: Социален капитал

3.1. Здравеопазване

Брой
на
рехабилитирани/обно
вени
общински
здравни заведения

брой

2020

Брой включени лица в
програми
за
превенция

брой

годишно

Увеличаване
капацитета
предоставяне
социални услуги
деца и възрастни
3.2. Заетост, намаляване на
бедността
и
социално
включване

на
за
на
за

Брой
новоразкрити
социални услуги
Брой
включени
младежи в програми
за заетост и обучения
(базова стойност 2013
г.)
Брой включени от

3

Община
Бургас

Община
Бургас
Община
Бургас

120

процент

годишно

брой

2020

Община
Бургас

брой

годишно

брой

годишно

10% годишно

0

нп

12

Община
Бургас

396

нп

460 годишно

Община

43

нп

50 годишно
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група 50+ в програми
за заетост и обучения

3.3. Качествено образование,
обучение, учене през целия
живот,
развитие
на
свободните
форми
на
образование

3.4. Култура
иновации

и

социални

Брой
обновени/
новоизградени детски
градини

брой

2017, 2020

Община
Бургас

7

10

14

Брой на
учебните
заведения с основен
ремонт/мерки
за
енергийна
ефективност (базова
стойност 2013 г.)

брой

2017, 2020

Община
Бургас

22

30

35

Брой педагогически и
управленски
кадри,
преминали
през
курсове
за
квалификация

брой

годишно

Община
Бургас

0

нп

1500 годишно

Брой
обновени
културни обекти

брой

2017, 2020

Община
Бургас

10

15

17

%
увеличение
на
проведени културни
събития

%

годишно

Община
Бургас

300

нп

15%

%

годишно

Община
Бургас

100 000

нп

20%

брой

2017, 2020

Община
Бургас

19

25

35

%

годишно

Община
Бургас

нп

15%

нп

130

%
увеличение
на
посетители на платени
културни мероприятия
(общински)
Брой
изградени
спортни съоръжения
(базова стойност 2013)
3.6. Развитие на спорта

Бургас

%
увеличение
на
проведени
спортни
мероприятия (базова
стойност 2013 г.)

62

Приоритет 4: Добро управление
4.1.Насърчаване на развитието
на
бизнеса,
предприемачеството
и
привличане на инвестиции и
стимулиране на ПЧП
4.2. Насърчаване на иновациите
и нирд

4.3. Ефективна администрация

4

Брой проекти по ОПИК

брой

годишно

ИСУН

Брой
получаващи
услуги

брой

годишно

Община
Бургас

0

брой

2020

НСИ

14188

брой

2020

Община
Бургас

14

МСП,
бизнес

брой
регистрирани
микро
и
малки
предприятия
Брой
въведени
електронни услуги
Брой
обучени
общински служители

брой

годишно

0

0
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200 годишно

нп

15608

0

30

нп

150 годишно

