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№
ВЪПРОС
ОТГОВОР
1.

Въпрос относно източника на
информация за броя на
населението?

Отговор: Статистическата информацията относно демографските характеристики, посочена в „Анализа на
социално икономическото развитие на Община Бургас в това число и тази за броя на населението се черпи от
официални статистически данни, които са публикувани на страницата на НСИ и ЕВРОСТАТ.
НСИ: www.nsi.bg
Евростат: http://epp.eurostat.ec.europa.eu
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Въпрос относно увеличение на Отговор: В „Анализа на социално - икономическото развитие на Община Бургас“ на стр. 43 са посочени данни
населението и какъв период е за броят на населението през последните 11 десетилетия, като на стр. 47 до стр. 53 е посочена и анализирана
използван?
динамиката на броя на населението и динамиката на прираста на населението за периода 1985-2011г.,
включително по възрастови групи и образование, ведно с официалните източници.

3.

На въпрос относно липсата на данни Отговор: БВП не е единственият показател, който служи за изготвяне на социално-икономически
за БВП на ниво община.
анализ. Поради липса на официални статистически данни за БВП на ниво общини, индикаторът е

разгледан на равнище Област Бургас, за което НСИ поддържа информация. Град Бургас, като
основен административен център на областта има доминираща роля в икономическите процеси и
динамиката им, поради което общата тенденция е валидна и за община Бургас. Освен статистическа
информация, при изготвянето на социално-икономически анализ са използвани както доклади за
икономическо развитие в страната, изготвени от научни и изследователски организации, така и
количествени и качествени оценки на база анкетно проучване, реализирано в Община Бургас.
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Писмо № 26-000-921/2014 г. от НСИ.
Изчерпателен списък с източниците на информация е приложение към Анализа, публикуван на
www.burgas.bg
4.

На въпрос: Какъв е растежа на
доходите в Община Бургас?

Отговор: На стр. 54 и стр.55 от „Анализа на социално - икономическото развитие на Община Бургас“ е
посочен размера на доходите и разходите средно на лице от домакинство и динамиката на работната заплата в
лева, за периода 2000-2012 г.

5.

На въпрос: С колко са се увеличили Отговор: На стр.23 от анализа е показана сравнителна характеристика на структурата на предприятията по
работните места в Община Бургас?
размерни групи, както и средния брой заети по размерни групи за 2010г.
Конкретно действията на Община Бургас са допринесли за следното: за периода 2010-2014г., във връзка с
изпълнението на европейски проекти на Общината са създадени 928 работни места, от които 115 са постоянни
работни места. В сферата на публичните услуги в обединени детски заведения и целодневни детски градини на
територията на община Бургас за периода 2007 – 2014 г., са разкрити 88 нови работни места за педагогически
и медицински персонал и 57 нови работни места за непедагогически персонал.
Проведеното анкетно проучване, извършено сред работодатели на територията на Община Бургас, показва, че
за 2007 – 2014 г. са създадени над 7800 работни места.
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 % по-ниска от тази в Област Бургас.
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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.
6.

На въпрос:
Как е сформиран Отговор: В състава на Консултативния съвет са включени експерти от дирекциите в Община Бургас,
Консултативния съвет?
представители на Общински Съвет и СГО – местни неправителствени организации, сдружения, бизнес
асоциации и др. заинтересовани страни, които имат отношение към разработване на стратегически документи.
С решение на Общински съвет Бургас са определени пет общински съветници за включване в състава на
Консултативния съвет.
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На въпрос: Колко е стойността на Отговор: За изготвянето на този документ е проведена обществена поръчка е с предмет: „Разработване,
договора за изработка на ОПР, прилагане и контрол на стратегически средносрочни политики в Община Бургас“ по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2
каква
е
квалификацията
на от ЗОП в изпълнение 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“,
експертите и т.н.?
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. В предмета на
поръчка
са
включени
следните
дейности:
Дейност 1: Оценка изпълнението на общински план за развитие 2007 – 2013 г.; Дейност 2: Разработване на
Общински план за развитие 2014 -2020 г.; Дейност 3: Разработване и въвеждане на правила и методики за
мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на общинския план за развитие. Сключен
договор на обща стойност 39 166,67 лв. без ДДС. Предложената стойност за изпълнение на Дейност 2 е 20
833,33 лв. без ДДС. Плащанията по договора се извършват поетапно след приемане на работата от страна на
Възложителя за всяка от дейностите по отделно. Съгласно чл.37, ал. 1 от ППЗРР, Общински план за развитие
се обсъжда и приема от Общински съвет..
http://www.burgas.bg/bg/notice/index/62/128
Изпълнителят е осигурил експертите, съгласно изискванията на Възложителя, заложени в публичната покана.
8.

На въпрос: Как е направен Отговор: Използвани са официални статистически данни, данни от реализираното по проекта анкетно
сравнителен
анализ?
(относно проучване, както и качествени данни. За изготвянето на сравнителен анализ са използвани и други източници,
качеството на живот в Общината)
както и експертни оценки.
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9.
На въпрос: Какво е развитието на Отговор: В "Aнализ на социално икономическото развитие на Община Бургас" е описана част "Икономическа
икономиката на територията на структура и състояние на основните икономически сектори".
община Бургас и какви са бъдещите
перспективи? (след като липсват Вж. отговор на въпрос № 3 по-горе.
данни за БВП в община Бургас)
10.

На въпрос: Колко са генерираните
приходи
от
общинската
собственост,
данни
за
вида
собственост /публична/частна/?

Отговор: Частта за анализ на собствеността не е задължителна според Методическите указания за планиране
на общинските планове за развитие . Информацията е включена, като допълнение в „Aнализ на социално
икономическото развитие на Община Бургас", с оглед проследяване развитието на процесите в общината.
Публикуваната версия на СИА се актуализира в работен порядък и при наличие на достатъчно информация
анализът ще бъде допълнен и публикуван на следния адрес:
http://www.burgas.bg/bg/info/index/835
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11.
На въпрос: Социалните жилища и В отговор от нарасналата необходимост за преодоляване на недостига от общински жилища за настаняване на
проведените
обществени лица с установена жилищна нужда, по реда на Наредбата на условията и реда за установяване на жилищни
обсъждания?
нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, е взето Решение от Протокол №
19/29.01. и 31.01.2013г. на Общински съвет Бургас, с което са определени имоти за изграждане на соц.
жилища.
12.

На въпрос относно неточност за В публикувания работен вариант на "Анализа за социално-икономическото развитие на Община Бургас" е
Църквата „Св. Св. Кирил и допусната техническа грешка, която е коригирана.
Методий“?

13.

Изразено
мнение
състоянието
на
„Черноморец“.

относно Отговор: Стадион "Черноморец" е посочен в "Aнализ на социално - икономическото развитие на Община
Стадион Бургас" като спортен обект, част от съществуващата спортна инфраструктура на територията на Община
Бургас без да е анализирано състоянието му.
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14.
Въпрос относно пречиствателните Отговор: Утайките от ГПСОВ се съхраняват на територията на станцията, а утайките от септичните ями се
станции
и
изхвърлянето
на отстраняват с автоцистерни по заявка, като “ВиК” посочва чрез договор мястото за разтоварването им.
утайките!
Фирмените програми за управление на утайките от съществуващите ГПСОВ следва да бъдат съгласувани с
изискванията към управлението на отпадъците като предвиждат мерки за контрол на утайките и
обезвреждането им. Тези мерки следва да бъдат съобразени с общинската програма за управление на
отпадъците и отразени в нея.

15.

На въпрос: Какво е икономическото Отговор: Основните политики от компетенциите на местната власт (така, както са определени в ЗМСМА) са:
развитие в Общината и източниците общинско имущество, общински предприятия, общински финанси, данъци и такси, общинска администрация;
на доходи на жителите за периода устройство и развитие на територията на общината и на населените места в нея; образование; здравеопазване и
2014 – 2020?
социални дейности; култура; благоустрояване, поддържане на инфраструктурата и транспорт; опазване на
околната среда и рационално използване на природните ресурси; поддържане и опазването на културни,
исторически и архитектурни паметници; развитието на спорта, отдиха и туризма. В този смисъл община
Бургас работи за реализирането на тези политики и именно това стои зад Общинския план за развитие, който е
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средносрочния стратегически документ. В допълнение, общината полага усилия за привличане на инвестиции
и създаване на работни места на територията на общината. Конкретно, отговор на въпрос 5 посочва колко
работни места са създадени по проекти, реализирани от Община Бургас.

16.

На въпрос: Колко работни места са Отговор: Виж. отговор по т.5
открити за 7 години управление?
Анализирани ли са работните
места? Колко работни места
генерира БИБ?

17.

На въпрос: Какви са резултатите от Отговор: Резултати, постигнати по проект INNOCRAFTS:
проекта за иновативни политики за Поставянето на два постоянни щанда на социално предприятие „Морски знаци“ на
развитие на предприемачеството?
някои от най-посещаваните от туристи места в града – в началото на моста и на О-в Света

Анастасия;
Общинското предприятие „Морски знаци“ е създадено по проект на Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“. Общо 8 души от две целеви групи от хора с трайни увреждания, самотни или
многодетни майки изработват предмети и сувенири на традиционната морска и бургаска тематика.
Важно е да се отбележи, че за разлика от другите социални сдружения, които наблягат повече на
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арттерапията, „Морски знаци“ е общинско социално предприятие с търговска цел. Самата дейност на
хората, работещи в предприятието им действа като арттерапия. Атмосферата е творческа, но те са
общински служители. Предприятието е изцяло общинско, което означава, че ако се завиши обема на
работа ще има възможност да се назначат още хора със същите проблеми.
- Организиране на посещения на ученици и туристи в етнографски комплекс „Генгер“
Успешно проведената среща на партньорите по проект „ИНОКРАФТС“ в комплекс „Генгер“ показа
възможностите за реализирането и на следващи събития от типа тийм-билдинг на територията на
комплекса.
- Откриването на изложбата „Зараждането на занаятите. Козарева могила. Селище от
неолита. Начало на превръщането на домашното производство в занаяти“
На 8 и 9 април 2014г. в Бургас се проведе среща на партньорите по проекта „ИННОКРАФТС“.
Срещата се състоя в Културен център „Морско казино“, където се проведе пресконференция, а
партньорите изнасяха презентации с реализирани добри практики, които са в основата на
реализацията на проекта. Експозицията е ценна, тъй като разкопките от Козарева могила, илюстрират
как различните домашни производства от това време се превръщат в занаяти – специализирани
производства, предназначени за размяна, която е и най-ранната форма на търговията.
- Включването на демонстрации и практически занимания в програмата на големи
културни събития, като фестивал „Включи града“ и фестивал „Шарено котле“
Фестивалът за иновативно изкуство "Включи града" се организира в рамките на проект на Община
Бургас "Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще". Програмата е наситена от много и разнообразни
събития на ключови места в и около Морската градина. Структурата на отделните сегменти е в основните
творчески направления: интерактивни арт-инсталации, пърформанс, творчески работилници, концерти, кино и
10

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.
ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ ОТ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 16.07.2014 г.
изложби, като видовете изкуства и жанрове са максимално широко застъпени, така че всеки да успее да открие
по нещо за себе си.
За своите три издания „Включи града“ реализира над 300 събития с над 400 участника от 10 държави, а
повече от 150 хиляди посетители се вдъхновиха, докоснаха и създадоха изкуство, преобразявайки своя град в
артистично пространство и място, където всеки се чувства свободен да създава и претворява не само
заобикалящия го свят, но и самия себе си.
Един от типичните за фестивала сегменти е „Уъркшоп“, в рамките на който участници от различни
школи, училища и неправителствени организации демонстрират занаятчийски умения и техники в много и
разнообразни области: керамика, стъклопис, плетене от ракита, рисуване върху текстил и др.
Тази година се проведе и фестивал "Шарено котле", където се демонстрират културата и традициите на
местните общности. Отличаващото за фестивала са не само занаятчийските демонстрации, но и това, че той се
реализира извън централната градска част, където традиционно се осъществяват културни мероприятия.
„Шарено котле“ се провежда в най-големия квартал на Бургас – Меден Рудник. В рамките на фестивала среща
си дават представители на по-големите етнически общности, населяващи града и страната, чиято цел е да
покажат своя традиционен фолклор, характерни ястия, предмети от бита и различни занаяти.
Освен богатата музикална програма, по време на фестивала всеки можеше да си измайстори нещо за
спомен или да открадне идея в работилниците за грънчарски изделия, кошници, битови кукли, декоративни
свещи и цветя.
Благодарение на проведените в рамките на проект „ИНОКРАФТС“ срещи и дискусии Община Бургас
започна да обръща специално внимание на занаятчийските практики и предприема активни действия по
интегрирането им във фестивални формати като по този начин те достигат до широката общественост и всеки
желаещ да има възможност за непосредствен достъп до занаятчийството. Придобили популярност по време на
подобни мащабни мероприятия, занаятчийските техники се радват на засилен интерес и след приключване на
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фестивала, което е добре за малките занаятчийски ателиета, които обикновено остават недостатъчно добре
популяризирани.
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На въпрос: По какви правила се Отговор: Покани са изпратени към всички социално-икономически партньори, както и задължително към
провеждат
обществените всички институции и организации, които са включени в Консултативния съвет. Поканата и програмата бяха
обсъждания и какъв е реда за публикувани една седмица преди обсъждането в два ежедневника, прессъобщение бе изпратено до всички
оповестяването им?
регионални медии и публикувано в Интернет страницата на общината. Денят и часът за провеждане на
обществено обсъждане е съгласуван, както с участващите институции, така и с гражданите чрез отворена
процедура за подаване на конкретни предложения и коментари писмено в деловодството на Община Бургас и
по имейла, който е публикуван и на интернет страницата на общината.
Обществените обсъждания в Община Бургас се организират в съответствие с Наредбата за реда и начина за
провеждане на обществени обсъждания на Община Бургас приета с Протокол №5 от 24.01.2008г. на Общински
съвет гр. Бургас.
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19.
Въпрос, относно електрификацията Отговор: Посочените данни в „Анализа за социално - икономическото развитие на общината“ са предоставени
на град Бургас.
с писмо № 5791/20.05.2014г. на "EVN България Електроразпределително дружество" ЕАД
20.

Коментар относно разбирането на Отговор: Липсата на план за електрификация на гр. Бургас довежда до недостиг на общински терени за
граждани, че е задължение на изграждане на трафопостове. Общинският план за развитие, като средносрочен планов документ, е съгласуван
общината, което трябва да влезе в с електроразпределителното дружество, отговорно за нашия регион.
стратегическо развитие - общината
да осигурява парцели за изграждане
на
електрически
съоръжения.
Предвидено ли е това в настоящата
стратегия?
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21.
На въпрос: Има ли участие на Отговор: За изработване на Общински план за развитие на Община Бургас за периода 2014 – 2020г. е
обществена поръчка е с предмет: „Разработване, прилагане и контрол на стратегически
местни специалисти, професори, проведена
средносрочни
политики
в Община Бургас“ по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП в рамките на проект: „Създаване
доценти, които по някакъв начин да
на условия за ефективен мониторинг и контрол при разработване на политики и стратегически документи на
са взели участие в разработването
Община Бургас“, по приоритетна ос І „Добро управление“, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и
на този план?
партньорство при разработване и провеждане на политики“ на Оперативна програма „Административен
капацитет“, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07. Изпълнителят по договор е осигурил необходимия брой
квалифицирани специалисти, които са ангажирани с изпълнение на поръчката, съгласно условията на
Възложителя.
Предвид общественото значение на проекта и необходимостта от максимална обществена подкрепа при
планиране бъдещото развитие на общината, следвайки своята целенасочена политика, общинска
администрация Бургас се стреми към максимално включване на заинтересованите страни в процеса на
разработване и прилагане на общинския план за развитие на общината, с цел постигане на съгласие за
сътрудничество и подкрепа при бъдещата му реализация.
По
проекта
е
създаден
линк
на
електронната
страница
на
Община
Бургас
http://www.burgas.bg/bg/info/index/835 , в който са публикувани всички изготвени документи до момента.
Изготвените документи са в работна версия и по тях заинтересованите страни могат да правят предложения,
препоръки и коментари преди одобрение от Общински съвет Бургас.
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22.
На въпрос: Какво е състоянието на Отговор: На стр. 60 от "Aнализ на социално - икономическото развитие на Община Бургас" е представена
здравеопазването в Община Бургас? информация за съществуващото положение в сектор "Здравеопазване" на територията на община Бургас.
Направена е връзка между наличния капацитет и услуги, здравните специалисти на територията и
обезпечеността с болнични легла и специалисти. Анализирана е и заболеваемостта и програмите за превенция,
които се прилагат. Въз основа на данните от анкетното проучване, здравеопазването е изведено като проблем.
Данните в анализа са базирани на официална статистическа информация и становища от институции,
експерти и стратегически документи в Общината и региона.

23.

На въпрос: Как е информирано Виж. отговор по т.18
гражданството за общественото
обсъждане и специално тези, които Поставената Кутия за предложения на входа на сградата на Община Бургас е във връзка с изпълнение на
нямат
интернет?
Урната
с проект: "В подкрепа на инвестиционната програма на Община Бургас", който се изпълнява в рамките на
Договор за безвъзмездна финансова помощ № Договор № BG161PO001/5-02/2012/029 по Оперативна
предложения е празна.
програма "Регионално развитие 2007 -2013г.", а не във връзка с разработване на Общински план за развитие
2014-2020г.

24.

На въпрос: Кога ще бъде открита Отговор: Първият етап от проекта ЗОД – одобряване на ПУП-План за регулация и застрояване на територия,
част от „Пристанище Изток“ и изграждане на международен морски пътнически терминал, вече е факт, а
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Зоната за обществен достъп?
новият терминал посреща плавателни съдове на едни от най-големите световни круизни компании.
Стратирани са и дейности по обособяването на портал за свободен пешеходен и вело достъп и ограда, която
да разделя експлоатационната територия на пристанището от пешеходния достъп до Морска гара.
25.

На въпрос: По какъв начин вие
изготвихте сравнителния анализ и
по
какъв
начин
изготвихте
показателите
за
стратегическо
планиране за развитието на община
Бургас в следващия програмен
период 2014-2020?

Отговор: За целите на подготовка на анализа са използвани официални статистически данни, анкетни
проучвания и експертни оценки. Показателите за стратегическо планиране са изготвени на база на следните
документи: Стратегия Европа 2020, Национална програма за развитие на България 2020, Национална стратегия
за регионално развитие 2012-2022 г., Регионален план за развитие на Югоизточния район за периода 2014 –
2020г., Областна стратегия за развитие на Област Бургас 2014-2020г., Национала концепция за пространствено
развитие за периода 2013 – 2025 г., Общ устройствен план на Община Бургас (ОУП), Интегриран план за
градско възстановяване и развитие на град Бургас (ИПГВР). Проектите на Споразумението за партньорство на
Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за
периода 2014-2020 г. и на Оперативните програми за периода 2014-2020 г.
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26.
На въпрос: Кога в к-с „Меден Отговор: В рамките на проект "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас", бяха
рудник“, на 19 февруари 2013 идентифицирани градски територии с негативни тенденции в развитието и нереализиран потенциал, в които
година се е провело обществено да бъдат съсредоточени комплекс от мерки за подобряване на икономическата, социална, жилищна и околната
обсъждане, с което се е съгласило среда и прилежащата инфраструктура, с цел повишаване качеството на живот. В тази връзка в рамките на
да бъдат изградени три цигански проекта бяха определени три приоритетни зони за въздействие в рамките на град Бургас, в които да бъдат
блока?
съсредоточени интегрирани мерки за градско развитие през програмен период 2014 -2020г. Определените
зони за въздействие получиха одобрение от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В
тази връзка в изпълнение на проекта се проведоха редица обществени обсъждания за представяне на
стратегията и целите на зоните на въздействие и идентифицирането на проектни идеи, които да залегнат в
плана за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас през периода 2014-2020 г. Проведеното обществено
обсъждане на 19 февруари 2013г. , в к-с „Меден рудник“ е във връзка с представяне на целите, стратегията и
идентифицираните проектни идеи в „Зоната въздействие с преобладаващ социален характер“.

27.

На въпрос: Какво включва „Зоната
за социално въздействие“?

Информацията е налична на следния адрес: http://ipgvr.bggis.com/Default.aspx?alias=ipgvr.bggis.com/burgas&
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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.
ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ ОТ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 16.07.2014 г.
28.
На въпрос: Защо не е взето предвид Отговор: Община Бургас бе сред пилотните общини определени като конкретни бенефициенти по
общественото обсъждане от 7 март, обявена процедура от Министерство на регионалното развитие и благоустройството за директно
на което е подплатено с няколко предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 «Устойчиво и интегрирано
хиляди подписа. Къде скрихте градско развитие» на Оперативна програма «Регионално развитие 2007 – 2013г.», схема за
безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни
подписите на хората?

социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и
други групи в неравностойно положение”. В тази връзка Община Бургас представи за финансиране
пред УО на ОП «Регионално развитие 2007 – 2013г.», проектно предложение: „Социални жилища –
модел за социално включване”, което премина през всички етапи на оценка.
По желание на гражданите на проведена информационна среща на 07.03.2014г. в кв. Меден рудник,
проектното предложение е оттеглено.
Отговор: На база взетото Решение от Протокол №9/24.04.2012г. на Общински съвет, са определени терени за
изграждане на общински жилища. В рамките на ИПГВР са идентифицирани тези от тях, които попадат в
одобрените от МРРБ „Зоните за въздействие“. С други финансови инструменти, Община Бургас ще
реализира обекти за изпълнение на ангажиментите си по осигуряване на жилищната обезпеченост и в кв.
„Славейков“ и к-с „Бр. Миладинови“.

29.

На въпрос: Защо не направим соц.
жилища в центъра?

30.

На въпрос: Колко пари трябва да Отговор: Поставения въпрос не е предмет на настоящото обществено обсъждане.
платят гражданите на Бургас по така
наречените финансови корекции?
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31.
На въпрос: След като кв. Банево и Отговор: Населението в цитираните квартали се увеличи чувствително. Основен акцент в новия план, в
кв. Ветрен са част от града, увеличи стратегическата част на документа, е балансирано развитие на общината с акцент на благоустрояване на
ли се населението там? Защо хората малките населени места, на улесняване на достъпа, на транспорт, обществен транспорт, както и на създаване
трябва да бягат от селата и после се на възможности за бизнес развитие в малкото населено място, качествени детски градини, качествени спортни
опитваме да ги върнем?
площадки, паркове и градини, инфраструктура, пътища.
32.

На въпрос: Кой и как ще изгражда Отговор: Община Бургас има ангажимент да осигури качествени децентрализирани услуги. В тази връзка в
широколентовия достъп?
рамките на проект SEE/D/0089/3-2/X „Подобряване на виртуалната достъпност в Югоизточна

Европа чрез съвместни инициативи улесняващи внедряването на широколентови мрежи
/SIVA/“, Договор за национално съфинансиране РД-02-29-67/22.02.2013г., финансиран по
Оперативна програма за транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа 2007 - 2013", в процес
на подготовка е „Проучване на настоящото състояние на свързаност, идентифициране на
приоритетни мерки и предлагане на пилотни дейности за повишаване на виртуалната
достъпност в община Бургас“. В резултат ще бъдат извършени: анализ на интернет комуникациите
на територията на община Бургас; дигитализиране на настоящата комуникационна система на
територията на община Бургас; разработена визия (технически и инвестиционен проект) за развитие
на широколентова инфраструктура при спазване изискванията на Наредба № 4 за обхвата и
съдържанието на инвестиционните проекти.
Изграждането на широколентов достъп, за нуждите на административните сгради на територията на
общината ще осигури предоставянето на качествени административни услуги. От друга страна чрез
изграждане на широколентовия достъп ще се създадат възможности за бизнеса да доставя услугата до
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ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ ОТ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 16.07.2014 г.
гражданите и до бизнеса на местно ниво под формата на публично-частно партньорство или под друга форма.
Основния ангажимент на общината е да създава предпоставки, и да благоприятства развитието на бизнес
услуги и мотивира гражданите към предприемачество.
33.

На въпрос: Как и защо се изграждат Отговор: Факт е, че това, което се предвижда в цялостното изграждане на мрежа велоалеи, включва и
велоалеи върху тротоари и улици?
комбиниране на пешеходни зони с велоалеи, причината за това, е че се работи в съществуваща градска среда.
Проектирането на велосипедни трасета по първостепенна и второстепенна улична мрежа е регламентирано в
НАРЕДБА № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на
урбанизираните територии.
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