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I.

ВЪВЕДЕНИЕ

Общинският план за развитие на Община Бургас 2014 - 2020 г. е част от общата система за
стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие (установена със
законодателните разпоредби и в рамките на националната политика за регионално развитие).
Общинският план за развитие на Община Бургас е разработен през 2014г. в съответствие с
изискванията на Закона за регионалното развитие
(ДВ бр.14/20.02.2004г. изм. и доп.
бр.32/12.04.2005г.) и е приет с Решение от Протокол № 41/30.09.2014г.
Наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие се организира от кмета на
Общината, а орган за наблюдение е Общинският съвет. То се извършва с цел постигане на
ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, управлението и
ресурсното осигуряване на местното развитие на територията на Община Бургас. Предмет на
наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите за развитие, които дават отговор доколко
ефективно и ефикасно е въздействието на Плана за постигането на стратегическите цели и
желаната визия; доколко устойчиви са тези резултати и каква добавена стойност са донесли в
обществен интерес. Изпълнението се отчита чрез годишни доклади на основата на данните от
системата за наблюдение и оценка.
На основание чл. 23, т. 4 от Закона за регионално развитие (ЗРР) и чл. 91 от Правилника за
прилагане на ЗРР, кметът на общината представя годишен доклад за наблюдението на
изпълнението на Общинския план за развитие за одобряване от Общинския съвет, като срокът за
изготвяне и внасяне за обсъждане и одобряване е до 31-и март на всяка следваща година. Копие
от годишните доклади за наблюдението на изпълнението на Плана се изпраща на председателя
на областния съвет за развитие в 7-дневен срок от решението за тяхното одобряване. Настоящият
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община
Бургас 2014-2020 г. е разработен на база на действащото национално законодателство за
регионално развитие.
Годишният доклад за наблюдение на изпълнението за 2017 г. е изготвен съгласно приетите
приоритети и мерки в Общинския план за развитие на Община Бургас 2014-2020 г. и на основание
чл. 40 и чл. 91 от Правилника за прилагане на ЗРР. Той съдържа информация за:
1. Общите условия за изпълнение на Общинския план за развитие и в частност промените в
социално-икономическите условия в общината;
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2. Постигнатият напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Общинския план за
развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;
3. Действията, предприети от Община Бургас с цел осигуряване на ефективност и ефикасност
при изпълнението на Общинския план за развитие, в т. ч.:
а) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на Общинския план за развитие
през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;
б) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на
Общинския план за развитие;
в) мерките за постигане на необходимото съответствие на Общинския план за развитие със
секторните политики, планове и програми на територията на общината;
г) мерки за прилагане принципа на партньорство;
4. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

II.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА
БУРГАС ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОГРАМАТА ПРЕЗ 2017 Г.

Заетост: По данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно
правоотношение в област Бургас през третото тримесечие на 2017 г. са 188,8 хиляди.
Коефициентът на заетост в областта е 54,4%, при 53,2% за страната. Наетите лица в частния сектор
намаляват с 15.1% (до 97.5 хил.), а в обществения сектор се увеличават с 0.8% (до 27.3 хиляди).
В сравнение със септември 2016 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област
Бургас намаляват с 1.0%. Наетите лица в частния сектор намаляват с 1.3%, а в обществения сектор
се увеличават с 0.4%.
През третото тримесечие на 2017г. средната месечна работна заплата за областта намалява,
спрямо второто тримесечие на 2017г. с 2,2%, като в обществения сектор намалява с 1,2%, а в
частния сектор с 1,9%.
В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна месечна работна заплата
през третото тримесечие на 2017 г., област Бургас се нарежда на 9-то място, като спрямо средната
работна заплата за страната е по-висока с 23%.
През 2017 г. , по данни на Агенцията по заетостта, област Бургас се нарежда на 5-то място
по най-ниско равнище на безработица от 6,5%, което е с 0,6 пункта под средната за страната.
Официално регистрираната безработица в община Бургас за 2017г. е 3,3% равнището й е пониско – с 0,6%. Запазва се тенденцията за повишено търсене на работна сила- заетостта се
увеличава и достига 60% през 2016 г. През 2017 г. търсенето на работна сила в реалната
икономика се увеличава в сравнение с предходната година, което се изразява в ръст на заявените
работни места в Бюрото по труда в Бургас. Нарастващата заетост (Бургас е първата от по-големите
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области, която успява да достигне предкризисните си нива на заетост – това се случи през 2015 г.),
подобряващата се инфраструктура, високото усвояване на европейски фондове и нарастващите
чуждестранни инвестиции предполагат по-бързо покачване на доходите спрямо страната. Всичко
това, наред с положителните демографски тенденции по отношение на механичния прираст на
населението, предопределя мястото на Бургас сред основните икономически центрове в страната.
Състояние на местната икономика: През 2017г. в община Бургас има регистрирани 37 000
предприятия. Данните показват, че относителния дял на микрофирмите през 2016г. се е увеличил
с 0.3% , но за сметка на малките предприятия. Делът на средните и големите предприятия остава
непроменен. През 2016 г. БВП средно на човек от населението в област Бургас е 11 372 лева, а за
цялата област е 4 700 млн. лв. Бургас е на пето място по БВП на човек от населението.
Представянето на икономическите характеристики на ниво община или част от община е
затруднено, поради наличието на статистическа информация за икономиката на ниво най-малко
област. Въпреки това може да бъде обективирана структурата на икономиката и тя следва тази в
страната, а именно, че сектора на малките и средни предприятия заема 94%.
Град Бургас се е оформил като важен административен, промишлен, търговски,
транспортен и туристически център, до голяма степен благодарение на стратегическото си
географско разположение.
Бургаска община 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. Важно е да се отбележи, че концентрацията на тези дейности е
основно в обособените промишлени зони
Икономическата активност се увеличава значително още през 2015 г. На областно равнище
тя остава под средната за страната, ако се съди по броя на нефинансовите предприятия спрямо
населението, вътрешните и външните инвестиции. Инвестиционният интерес от страна на
международни компании расте и през 2017 г.
Съгласно годишното изследване „Регионални профили: показатели за развитие“ за 2017
г. на Института за пазарна икономика сочи, че град Бургас е на шесто място в страната по Брутен
Вътрешен Продукт за 2015г.
Инвестициите по данни на НСИ в дълготрайни активи са значителни, измерени и през броя
на наетите лица. Инвестициите на едно наето лице достигат 6.1 хил. евро през 2015 г. при 4.8 хил.
евро средно за страната. По този начин, инвестициите средно на едно наето лице в област Бургас
са с 27% по-високи от средните за страната. Големите по размер инвестиции в дълготрайни активи
водят до повишаване на производителността на труда в региона на Бургас. Относителният дял на
добавената стойност в индустриалният сектор достига до 31,1% или се увеличава с 4,2 процентни
пункта спрямо 2015г. Относителните дялове на добавената стойност, реализирана от аграрния
сектор и в сектора на услугите намаляват спрямо 2015г. съответно с 0,2 и 0,4 процентни пункта, до
нива 4,6% и 64,3%.
Област Бургас продължава и да е сред първенците по усвоени европейски средства. Към
средата на 2017 г. стойността на изплатените суми на бенефициенти по оперативните програми в
областта достига до близо 1434 лв./човек от населението при 1344 лв./човек в страната.
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Икономиката на област Бургас успява да постига устойчиви темпове на растеж не само в
краткосрочен, но и в дългосрочен план. Приходите на предприятията в региона се повишават с
3.1% годишно средно за периода 2005-2015 г., докато произведената продукция нараства с 3.6%
годишно в рамките на същия период. Фирмите в региона стават по-ефективни през последните 10
години, като добавената стойност за 2016г. расте с 5% годишно – по-бързо от приходите и
произведената продукция. Инвестициите на предприятията в дълготрайни активи се повишават с
3.5% годишно в периода 2005-2015 г., докато чуждите инвестиции нарастват два пъти по-бързо от
2007 г. насам.
През 2016г., бургаските фирми са инвестирали в ДМА 973 382 000 лева и са реализирали
оборот от 14 759 434 000 лв. Предприятията в област Бургас са отговорни за 5% от създадената
добавена стойност в страната през 2016 г.
Реализираните нетни приходи от продажби в областта са на стойност 14 280 млн. лв.,
което е с 1 053 млн. лв. по-малко спрямо 2015 година. Най-голям е делът на сектор
„Преработваща промишленост”, в който са реализирани 6 195 млн. лв., или 43.4% от нетните
приходи за областта. Сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” реализира 4 248
млн. лв., или 29.7%, а сектор „Транспорт, складиране и пощи” - 826 млн. лв., или 5.8%.
Добавената стойност по факторни разходи е 2 778 млн. лв., или с 19.1% повече спрямо
2015 година. Най-голям е делът на сектор „Преработваща промишленост”, в който са реализирани
968 млн. лв., или 34.9% от добавената стойност за областта. Сектор „Търговия; ремонт на
автомобили и мотоциклети” реализира 366 млн. лв., или 13.2%, сектор „Транспорт, складиране и
пощи” - 330 млн. лв., или 11.9%, а сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 290 млн. лв., или
10.4%.
През 2016 г. нефинансовите предприятия са произвели продукция в размер на 11 254 млн.
лв., или с 4.7% по-малко в сравнение с предходната година.
Водещ в икономиката на областта е сектор „Преработваща промишленост”, в който е
произведена продукция за 6 846 млн. лв., или с 60.8% от общата продукция за областта. Сектор
„Строителство” формира 7.5%, а сектор „Транспорт, складиране и пощи” - 7.3%.
През 2016 г. нефинансовите предприятия са отчели оборот в размер на 14 759 млн. лева,
който е с 6.1% по-малко спрямо 2015 година. Сектор „Преработваща промишленост” реализира 6
654 млн. лв., или 45.1% от оборота за областта, а в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и
мотоциклети” оборотът е 4 251 млн. лв., или 28.8%.
На територията на община Бургас през 2017г. развиват дейност 37 614 предприятия, като
броят им спрямо 2016г. се е увеличил с 8 376 предприятия, които извършват дейности в
нефинансовия сектор на икономиката и осигуряват заетост на над 70 000 души. От тях най-голям е
броят на заетите в преработвателната промишленост- 20 495 души; следван от заетите в областта
на търговията и услуги свързани с ремонт на автомобили и мотоциклети – 20 084; хотелиерство и
ресторантьорство – 15 395 души; строителство 11 542 души; транспорт и логистика – 9586 души и
образование – 8817 души.
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Отчетеното равнище на безработица в Община Бургас е по данни Дирекция „Регионална
служба по заетостта“ – гр. Бургас, намалява от 5,5% през 2012 г., до 3,3% през 2017 г.
Община Бургас
Безработица

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

4.7

5.0

5.5

5.3

4.8

4.5

3.9

3.3

В общинските търговски дружества и общински предприятия през 2017г. са разкрити 30
нови работни места. В момента те осигуряват заетост на 2 460 души.
Ново строителство. Бургас е привлекателна област за строителните предприемачи, като
предлагането на висококачествени офис площи също се увеличава значително през последните
години.
Бургас е сред районите с най-висока строителна активност в страната, като новото
строителство е относително равномерно разпределено между жилищни и нежилищни сгради (в
т.ч. офиси, индустриални и търговски площи, хотели и складове). Само за 2017 г. са издадени
разрешения за строеж на сгради за ползване от бизнеса с РЗП, достигаща над 400 хил. кв. м.
Около 18% от издадените разрешения през последните 5 години са за строителство на
нежилищни обекти.
През 2017г. на територията на област Бургас са издадени разрешителни за строеж на 682
сгради, от които 389 броя за жилищни сгради с обща РЗП от 241 972 кв. м., 3 броя за
административни сгради с обща РЗП от 9 148 кв. м. и 57 броя разрешителни за други сгради с
обща РЗП от 132 705 кв. м. Започнато е строителство на 334 жилищни сгради с обща РЗП 154 901
кв. м., 3 броя административни сгради с обща РЗП от 230 кв. м. и други 203 сгради с обща РЗП от
190 307 кв. м. Издадените в Община Бургас разрешителния за строеж са 129, от които 114 броя за
жилищни сгради с обща РЗП от 148 200 кв. м., 15 броя за административни сгради.
Образователната среда в града продължава да бъде една от добрите в страната. Налице е
добре структурирана образователна мрежа, която съответства на социално-икономическите,
демографски и географски особености на общината. Изпълняват се плановите документи,
свързани с разширяване и подобряване на материално-техническата база за учениците, без да се
подценява качеството на образованието, въпреки, че са налице трудности и тенденции,
характерни за сферата в цялата страна. През 2017г. дейността на администрацията се обръща към
иновативни мерки, които да внедри в училищното образование.
Социална среда Здравеопазване: И през 2016 г. броят на лекарите в областта е значително понисък от средния за страната спрямо населението. Влагат се усилия в подобряване на
материално-техническата база, сградния фонд на здравните заведения, както и се подпомага
обезпечаването с нова, модерна апаратура.
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Социалната политика на Община Бургас е основана на визията за достъпни, качествени и
ефективни социални услуги, отговарящи на нуждите на потребителите, които с ангажираното
участие на всички заинтересовани страни осигуряват социално включване, живот в подкрепяща
общност и пълноценна реализация. В изпълнение на своите ангажименти, произтичащи от Закона
за социално подпомагане и през 2017г. са реализирани редица мерки свързани с увеличаване
капацитета за предоставяне на социални услуги за деца и възрастни чрез: разкриване на нови
социални услуги в домашна среда, интегрирани почасови услуги, финансиране дейности на
юридически лица с нестопанска цел на и за деца и лица с увреждания, развитие на приемната
грижа.
Околна среда Община Бургас се отличава с добре изградена екологична инфраструктура в
няколко направления - управление на отпадъците и управление на питейни и отпадъчни води.
Реализирани са комплекс от дейности за развитието на цялостната транспортна система в града,
включваща инвестиции в обновяване на подвижния състав, реконструкция и обновяване на
транспортна инфраструктура, оптимизация на транспортната мрежа и въвеждане на първата в
страната Бърза автобусна линия.
Изпълнени и в процес на изпълнение са интегрирани проекти за обновяване на значими
пространства, свързани с благоустрояване на пешеходни и паркови зони, реконструкция на
спортни и детски площадки, ЕЕ улична мрежа и транспортна инфраструктура, цялостно и мащабно
обновяване компонентите на отделните публични инфраструктури - културна, образователна и
социална.
Богатата на дейности и събития културна програма, проведена през 2017г. е показател за високи
ценности и визия на администрацията по отношение на развитието на средата за живот на
населението на общината.
Демографска структура: Демографската картина в областта продължава да е сравнително
добра. Населението застарява, но коефициентите на възрастова зависимост в област Бургас все
още са значително по-ниски от стойностите за страната. Коефициентът на естествен прираст
намалява още през 2016 г., но продължава да е сред най-ниските в страната със стойност от –3,6‰
при –6,0‰ в страната. Нещо повече, област Бургас все още нетно привлича население и
коефициентът на механичен прираст е положителен.
Ключови показатели за Област Бургас 2011-2016 г.
Индикатори на икономическото развитие
БВП на глава от населението (лв., текущи цени)
Средногодишен доход на лице от домакинството
(лв.)

2014 2015

2011

2012

2013

9619

9646

9846

8714

10 310

2016
n.a.

3374

3374

3374

3374

3374

3374

Средна годишна брутна заплата на нает (лв.)

7359

7359

7359

7359

7359

7359

Относителен дял на бедните спрямо линията на
бедност за страната(%)

15,6

15,6

15,6

15,6

15,6

15,6

Коефициент на икономическа активност на
населението на 15-64 години (%)

63,3

63,3

63,3

63,3

63,3

63,3
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Коефициент на заетост на населението на 15-64
години (%)
Коефициент на безработица на населението на 15-64
години (%)
Дял на населението с висше образование, 25-64
години (%)
Брой на нефинансовите предприятия на 1000 души
от населението

55,3

55,3

55,3

55,3

55,3

55,3

12,6

12,6

12,6

12,6

12,6

12,6

17,3

17,3

17,3

17,3

17,3

17,3

62

62

62

62

62

62

Разходи за придобиване на дълготрайни материални
активи (лв./човек)

2379

2379

2379

2379

2379

2379

Чуждестранни преки инвестиции в предприятията от
нефинансовия сектор с натрупване (евро/човек)
Дял на домакинствата с достъп до интернет (%)

4361

4361

4361

4361

4361

4361

47,3

47,3

47,3

47,3

47,3

47,3

Дял на пътната настилка в добро състояние (%)

22,1

22,1

22,1

22,1

22,1

22,1

Покритие на кадастъра (%)

16,2

16,2

16,2

16,2

16,2

16,2

Индикатори на социалното развитие

2011

2012

2013
–3,0

2014

2015

–3,2

–3,4

2016

Коефициент на естествен прираст на населението (%о)

-3,0

–3,3

Коефициент на механичен прираст на населението (%)

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Среден успех от матурите по БЕЛ

4,43

4,43

4,43

4,43

4,43

4,43

Процент оценки на матурите по БЕЛ под „среден” 3,00 3,92

3,92

3,92

3,92

3,92

3,92

Нетен коефициент на записване на населението в VVIII клас (%)

81,1

81,1

81,1

81,1

81,1

81,1

Дял на здравноосигурените лица (%)
Преминали болни за лечение в МБАЛ на 1000 души от
населението
Регистрирани престъпления срещу личността и
собствеността на 1000 души

85,6

85,6

85,6

85,6

85,6

85,6

93,4

93,4

93,4

93,4

93,4

93,4

20,6

20,6

20,6

20,6

20,6

20,6

Разкрити престъпления срещу личността и
собствеността от регистрираните през годината (%)
Дял на висящите наказателни дела (%)

31,8

31,8

31,8

31,8

31,8

31,8

9,3

9,3

9,3

9,3

9,3

9,3

Дял на населението с достъп до канализация,
свързано с пречиствателни станции за отпадъчни води
(%)

60,6

60,6

60,6

60,6

60,6

60,6

Емисии на въглероден диоксид в атмосферата (тонове
вредни емисии/кв.км)
Посещения в кината на 1000 души от населението

75,3

75,3

75,3

75,3

75,3

75,3

101

101

101

101

101

101

Посещения в театрите на 1000 души от населението

289

289

289

289

289

289

–3,6
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Бюджет: За последните три години бюджетите на Община Бургас са били:
2015 - 317 969 490 лв.
2016 - 214 081 512 лв.
в т. ч. средства по капиталова програма :
2015 – 237 770 329 лв.
2016 – 129 170 722 лв.
2017г. – 219 834 799 лв.
Дейността на Община Бургас по отношение управлението на проекти, финансирани от различни
източници през 2017 г., може да бъде представена по следния начин:
1. Успешно финализирани през 2017 г. проекти, финансирани по линия на Оперативните
програми и други донори (на обща стойност над 20 млн. лв.):
През 2017 г. Община Бургас успешно приключи изпълнението на 12 /дванадесет/ проекта,
стартирали през 2016г., с осигурено финансиране от европейските структурни и инвестиционни
фондове, международно и национално финансиране.

Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“,
ФМ на ЕИП

програма Проект
„Създаване
на
център
за
рехабилитация и психологическа
подкрепа за децата с детска
церебрална парализа, аутизъм и
соматични увреждания и техните
семейства на територията на Община
Бургас“

Стойност: 1 009 641,44 лв.

описание
• Изградена липсваща към момента общинска здравна
инфраструктура на територията на Община Бургас и
осигурен достъп до качествени здравни грижи за деца
с церебрална парализа, аутизъм и соматични
увреждания.
• Подобрено качество на живот на децата със
специфични потребности и техните родители чрез
прилагане на набор от дейности, ориентирани към
подобряване условията и
ефективността на
здравеопазването и здравните услуги.
• Допълнен комплекс от предоставяни медицински
услуги на територията на община Бургас.
• Осигурено специализирано медицинско оборудване
за осигуряване на високо качество на съвременно
лечение и рехабилитация за децата.
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"Развиване на нови услуги в Дневен
център за социална рехабилитация и
интеграция на лица с психични
разстройства на територията на
община Бургас"
Стойност: 387 127,05 лв.

Програма
BG04
„Енергийна
ефективност
и
възобновяема
енергия“, ФМ на ЕИП

„Повишаване
на
енергийната
ефективност
на
централно
топлоснабдяване на три общински
сгради за образование в гр. Бургас,
ж.к. Меден Рудник“

Изграден център за социална интеграция и
рехабилитация на лица с психични разстройства на
територията на община Бургас, предлагащ комплекс
от социални услуги, свързани с извършване на
рехабилитация, социално -правни консултации,
образователно и професионално обучение и
ориентиране, изготвяне и осъществяване на
индивидуални програми за социално включване
Доставен и монтиран е автоматизиран водогреен
котел за изгаряне на биомаса с номинална мощност
1650кВт, Подменени 1.3 км. магистрален тръбопровод

Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и
вътрешните води“, ФМ на ЕИП 2009–2014.

Стойност: 1 013 081.64 лв.
„Интегрирано управление на риска от
наводнения в община Бургас” (IMFR)

- изградена мрежа от 17 бр. хидрометрични станции
на територията на община Бургас; - разработена
информационна система за управление на водите.

Стойност: 1 073 049.00лв.
„Инструменти
за
оценка
на
отпадъците,
еутрофикацията
и
шумовите смущения в морските води
(MARLEN)"

Разработени инструменти за подобряване на
мониторинга на морската среда;
2. Повишен капацитет за оценка на състоянието на
околната среда и обучен персонал;
3. Подобрено сътрудничество между научните
институти, регионални и местни власти;
4. Повишаване на информираността на населението за
ползите от опазване чистотата на морските води;

Стойност: 534 247.25 лв.
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Стойност: 47 995.75 лв.
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Energy - Europe
(IEE)
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„Създаване на Местна инициативна
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на Община Бургас и Община Камено“
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„Създаване на местна инициативна
група (МИГ) на територията на
Община Камено и Община Бургас (без
строителните граници на гр. Бургас)“

Изготвена стратегия за ВОМР. Внесен проект за
финансиране на стратегията.

Стойност: 48 895.75 лв.
ФИЕСТА-"Целенасочени действия за
ефективно спестяване на енергия в
домакинствата"
Стойност: 63 000 лв.
„Въвеждане на мерки за енергийна
ефективност
в
Административна
сграда находяща се в имот с
идентификатор 07079.607.67 по КККР
на гр. Бургас, ул. Перущица №67“

НДЕФ „ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА КЛИМАТА

Изготвена стратегия за ВОМР. Внесен проект за
финансиране на стратегията.

Стойност: 310 100,86 лв.

„Проект за насърчаване използването
на електромобили“
Стойност:

107 856,00 лв.

- извършени одити на 100 домакинства; популяризиране на мерките допринасящи за
намаление на енергопотреблението в домакинствата;
- провеждане на томбола и раздадени 10 бр. награди
на домакинства от община Бургас.
Въведени ЕСМ, свързани с: подобряване на
топлотехническите характеристики на прозрачни
ограждащи елементи чрез подмяна на дограма;
подобряване на топлотехническите характеристики на
стени чрез топлоизолация по външни стени;
подобряване на топлотехническите характеристики на
под граничещ с външен въздух (еркер) чрез
топлоизолация; подобряване на топлотехническите
характеристики на покрив чрез топлоизолация на
покрив; подмяна на старите осветителни тела с нови
енергоспестяващи.
Проектът води до директни ползи за околната среда,
като чрез замяната на конвенционални автомобили с
електрически се очаква да бъдат спестени около 10 т.
СО2 годишно. Закупуване на 2 броя електрически
автомобили
за нуждите на Община Бургас.
Автомобилите са предназначени за дейността на
Отдел "Контрол и административно-наказателна
дейност по опазване на околната среда" на Дирекция
„Околна среда“ и Дирекция „Управление при кризи,
обществен ред и сигурност“.
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„Рекултивация на депо Братово Тестване на иновативна технология за
обработка на свеж и депониран
отпадък“
Стойност: 15 169 150 лв.

„Интегриран градски транспорт на
град Бургас - Подготовка за
въвеждане на мерки за устойчив
транспорт“
Стойност: 596 528,15 лв.

Третирани битови отпадъци в 3 режима на работа:
обработка на свеж битов отпадък, обработка на
депониран битов отпадък и обработка на остатъчна
фракция след сепариране на смесен битов отпадък. В
резултат на работния процес на инсталацията са
извлечени минимум 5 броя суровини под формата на
оползотворяеми фракции: хартия, черни метали,
цветни метали, пластмаса, стъкло и текстилни
отпадъци. Образуван на изхода на инсталацията 2
броя краен стабилизиран продукт.
Проектът предвижда пакет от мерки чрез които да
бъде успешно осъществена политика за устойчива
градска мобилност, целяща намаляването на
зависимостта от личния автомобил в полза на
немоторизираните форми на придвижване на
територията на целия град. Фокусът в проекта е
поставен основно върху темите, свързани с
немоторизираните начини и средства за придвижване
в града, а именно развитие на пешеходното и
велосипедното движение и инфраструктура в
съчетание с установяване на ефективна политика за
паркиране.

През 2017 г. Община Бургас оказа подкрепа при изпълнението на 5 проекта в рамките на
Национална кампания „За чиста околна среда“ на ПУДООС, МОСВ, на обща стойност 59 862, 33
лв. Това са:
Ø 1.Проект: „Обособяване на кът за отдих и спорт до Многофункционална и спортна зала в
УПИ IV-93, кв.14 –с. Драганово, Община Бургас“ - 9 996,25лв.;
Ø 2. Проект: „Благоустрояване на пространство - вход гр. Българово в УПИ XIX -522, кв. 69 гр.
Българово, общ. Бургас“ - 9 995,10лв;
Ø 3. Проект: „Улици по плана на РЦ, ж.к. Меден Рудник, гр. Бургас” - 9 974,41лв;
Ø 4. Проект: „Благоустрояване на парк кв. Банево, УПИ X, кв. 37, гр. Бургас”- 9 957,50лв;
Ø 5. Проект: „Благоустрояване на пространството, южно от блок на ул. "Св. Св. Кирил и
Методи" №55, УПИ I, кв. 144 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас“ - 9 981,57 лв;
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2. Изпълнение на стартирали вече проекти, както и на нови, одобрени през 2017 г.:
програма

проект

описание

BG16RFOP001-1.004-0001
„Подобряване
качеството
на
образованието чрез модернизиране
на образователната инфраструктура в
град Бургас- І етап“

1. Изградена нова сграда на детска градина ЦДГ "Чайка" ж.к. "Меден Рудник"
2 .Реконструирана и обновена сграда на ДДРЛГ „Ал. Г.
Коджакафалията и създаден модерен учебен корпус на ОУ
"Ал. Г. Коджакафалията"
3. Обновено дворно пространство и площадки в ОУ Братя
Миладинови, гр. Бургас"
4. "Обновен прилежащ терен/дворни пространства и
площадки в СОУ "Петко Росен" І етап"
5. Изпълнени "Ремонт и реконструкция, както и внедрени
мерки за енергийна ефективност и обновен прилежащ
терен/дворни пространства и площадки в стара баня на ОУ
"Л. Каравелов"
6. Обзаведена и оборудвана сграда на ОУ "Ал. Г.
Коджакафалията в учебен корпус".
Общо рехабилитирана площ - 7,26 ха. 4,315 м.
рехабилитирана улична мрежа, вкл. директно трасе и 6 бр.
връзки и кръгово 1;
1757 м. изместен клон от газопроводна мрежа;
2260,50 м. - Изградена дъждовна канализация за
отводняване на уличното платно;
2100 м. - новоизграден водопровод;
89 - монтирани стъбове за улично осветление;
Подобрен достъп и техническа инфраструктура в СПЗ и
"Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД;
Осигурени бързи транспортни връзки от и до ключови
логистични обекти и международни и регионални пътища;
Осигурен алтернативен маршрут за транзитно преминаващ
трафик;
Подобрена екологична обстановка и повишено качество на
живот на гражданите на град Бургас;
Обновени публични площи, реконструирани пешеходни
алеи, изградени детски площадки, обновени зелени
пространства, обогатена среда с елементи на градското
обзавеждане, изградени паркинги и велоалеи.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 -2020

Стойност: 18 709 438,45 лв.

BG16RFOP001-1.004-0002
„Обновяване на градска жизнена
среда в северна промишлена зона и
южна промишлена зона“
Стойност: 18 252 600,84 лв.

BG16RFOP001-1.004-0003-C01
“Осигуряване на балансирана градска
среда в ЦГЧ, ж.к Възраждане и ж.р.
Меден Рудник – етап 1”, ДБФП №

Стойност: 30 475 379, 31 лв.
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„Подобряване
качеството
на
професионалното образование чрез
модернизация на образователната
инфраструктура
в
шест
професионални гимназии в гр. Бургас“
Стойност: 8 970 458,10 лв.
„Техническа помощ за изпълнение на
Инвестиционната
програма
на
Община Бургас“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“
2014 -2020

ЕВРОПЕЙСКА БАНКА ЗА
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И
РАЗВИТИЕ
Финансов механизъм
JESSICA

Стойност: 464 920,00 лв.
„Изграждане на Спортен комплекс със
закрит плувен басейн, игрище за
футбол с трибуни и обслужващи
сгради и открита спортна зона за
сезонни спортове в УПИ І-429, ж.к.
“Славейков“, гр. Бургас“
Стойност: 16 730 237,16 лв.
"Създаване и функциониране на
Областен информационен центърБургас"
Стойност: 499 927,15 лв.

Стартирали СМР на Търговска гимназия Бургас и ПГЕЕ К.
Фотинов; - Извършено проектиране за ПГМЕ- гр. Бургас и
ПГСАГ „Кольо Фичето“- гр. Бургас; - Изпран изпълнител за
СМР на ПГ по Транспорт, гр. Бургас; - Избрани изпълнители
за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на
професионалните училища.
Проектът ще подпомогне дейностите по управление и
изпълнение на Инвестиционната програма за устойчиво и
интегрирано градско развитие на община Бургас до 2023г.,
одобрена от Управляващия орган на ОП „Региони в
растеж“ през месец март 2016 г. В резултат от неговото
изпълнение Община Бургас ще разполага с необходимия
административен капацитет
за изпълнение на
Инвестиционната програма и оценка на проектните
предложения.
Завършен е първи етап от проекта, който включва
изграждане на основната сграда със закрит плувен басейн
и оформяне на околното пространство, включително
изграждане на паркоместа. Осигурено е постоянното
захранване на сградата с вода, ток и газ. За обекта има
издаден акт 15.
Изпълнена е голяма част от вертикалната планировка на
втори етап.
Проектът има за цел да повиши информираността на
гражданите относно възможностите за финансиране,
които Европейският съюз предоставя през програмен
период 2014-2020 г. Проектът се явява надграждащ на
проект „Областен информационен център – Бургас“,
изпълняван по ОП „Техническа помощ“.
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BG05M2OP001-3.002-0040
"Интегриран подход за постигане на
значими и устойчиви резултати в
образователната
интеграция
на
ученици от етнически малцинства в
община Бургас"
Стойност: 650 874.24 лв.
„Пълноценна
подкрепа
на
предучилищното
възпитание
и
подготовка на деца в неравностойно
положение от община Бургас"
Стойност: 493 922 лв.

„Подкрепа в семейна среда за
независим живот чрез индивидуален
подход“

Дейностите са насочени към съхраняване и развиване на
културната идентичност на учениците от етническите
малцинства и техните връстници в интеграционна
мултикултурна среда. Осигуряване, при необходимост, на
психологическа подкрепа и подкрепа за продължаване на
образованието в гимназиалния етап и за успешно
завършване на средно образование за учениците от
етническите малцинства и за учениците, търсещи или
получили.
Проектът е насочен към създаване на условия за
пълноценна подкрепа на деца в предучилищна възраст от
етнически общности, живеещи на територията на кв.
Рудник, с. Равнец и гр. Българово и кв. Победа - община
Бургас, където живее компактно население от етнически
общности, чрез апробиране на иновативни и надграждане
на съществуващи образователни практики, в съответствие
с Програмната цел на операцията за подпомагане на
децата
от
етническите
малцинства
и/или
от
маргинализирани обществени групи да се изградят като
пълноценни граждани и за успешната им професионална,
социална и личностна реализация.
Постигнати резултати: разширяване на възможностите за
подобряване качеството на живот на хората от уязвимите
групи и/или техните семейства, като се насърчават равните
възможности на уязвимите групи и се разширява обемът,
многообразието и целенасочеността на социалните услуги,
предоставяни в общността; предоставяне на интегрирани
услуги за хората с невъзможност за самообслужване и за
хората с увреждания, като комплексни действия в посока
осигуряване на дългосрочна грижа, вкл. и социални и
здравни услуги в общността или в домашна среда;
предоставени възможности за връщане на реалния пазар
на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с
увреждания.
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ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА

Фонд за
европейск
о
подпомага
не на най-

„Общностен център за ранно детско
развитите и родителска подкрепа
„НАДЕЖДА“ Бургас“, BG05M9OP0012.004 - „Услуги за ранно детско
развитие“

В резултат от изпълнението на проекта се очаква
увеличаване броя на доставчици на услуги за социално
включване и увеличаване броя на децата, получили
подкрепа чрез услугите.

Стойност: 658 194,24 лв.

В дейностите по проекта ще се включат 920 деца от
уязвимите социални групи, както и 1125 родители и
бъдещи родители.

„Топъл обяд за хората в нужда от
Община Бургас“

Осигурен топъл обяд на лица в неравностойно положение
на територията на община Бургас.

„Реконструкция
на
приоритетни
участъци от водопроводната мрежа, в
едно със сградни водопроводни
отклонения и изграждане на разделна
канализационна мрежа, в едно със
сградни канализационни отклонения,
КПС с тласкател до отвеждащ
колектор до ПСОВ за селищата Рудник
и Черно Море“2 етап (3)

Осигуреното финансиране покрива частично изпълнението
на мерките, предвидени за изпълнение на Втори етап на
подобект 1 и с отпуснатите средства бяха изпълнени
следните подобекти: КПС с авариен канал и тласкател, 13
363 м канализационна мрежа, в това число 973 м от
трасето на Главен колектор II и 688 бр. СКО, както
същевременно бяха реконструирани 3732 м водопроводни
клонове с прилежащите им СВО. Изградени 5600 м
канализация и 2 000 м реконструиран водопровод.

Стойност: 2 822 710,32 лв.
„КПС с тласкател до изливна РШ при
ПСОВ- Ветрен“
Стойност: 3 087 588 лв.

С проекта се цели отвеждането на отпадъчните води от
квартали Рудник и Черно море на гр. Бургас към ПСОВ
“Ветрен“ посредством канализационна помпена станция и
напорен тръбопровод. В рамките на проекта са изградени
Канализационната помпена станция ще се изгради в ПИ
№000310 съгласно влезлия в сила ПУП-ПРЗ; напорен
тръбопровод е с обща дължина L=7585 м от изход КПС до
изливна шахта при ПСОВ “Ветрен“.
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„Водоснабдяване и канализация на
Лесопарк Росенец – зона Хижи – І
етап, включително КПС 4“

ПРОЕКТ „КРАСИВА
БЪЛГАРИЯ“

НАЦИОНАЛНА
ПРОГРАМА ЗА
ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ

Стойност: 4 077 315.27 лв.

„Обновяване
жилища“.

на

На територията на Лесопарк „Росенец“ има съществуваща
водопроводна мрежа, която е амортизирана и се налага
нейната подмяна и разширение, с цел осигуряване
нормално водоподаване към имотите на територията на
Лесопарк „Росенец”. В рамките на проекта се предвижда:
·
Реконструкция на водопроводната мрежа на
Лесопарк „Росенец“ зона „Хижи“, общ. Бургас с обща
дължина 1 780 м.
·
Изграждане на битова канализационна мрежа с
обща дължина 1404 м;
·
Изграждане на дъждовна канализационна мрежа
с обща дължина 1647,83 м. Съоръжения за заустване на
дъждовни води 1, 2 и 3;
·
КПС 4, захранващ водопровод и ограда в УПИ І12,80 по плана на парк „Росенец”, зона „Хижи”;
·
Канализационен тласкател 4 с ПЕВП тръби с
дължина 354,73 м;
Проектът предвижда отвеждане на част от битовите
отпадъчни води, генерирани на територията на лесопарк
„Росенец” чрез второстепенни канализационни клонове за
битови води в Главен колектор I–битов (в участъка от о.т.
39 до КПС4) и чрез канално - помпена станция КПС4,
водите се отвеждат до ПСОВ за 1500 ЕЖ, съгласно
одобрените схеми и задание за проектиране. ПСОВ не е
предмет на настоящия проект.

многофамилни

Изпълнени дейности по конструктивно укрепване и мерки
за енергийна ефективност в 187 многофамилни сгради на
територията на община Бургас.

„Създаване на условия за равен
достъп
до
предучилищно
образование чрез подобряване на
социалната инфраструктура на ДГ
„Калинка”- село Рудник“

въведени мерки за енергийна ефективност на сградата –
топлоизолация по фасадна; подмяна на стара дървена
дограма, с нова PVC дограма; изолирана е покривната
плоча; подменено е горивната система за отопление на
сградата; въведени са възобновяем енергиен източник за
производство на битова гореща вода; извършена е
подмяна на съществуващите осветителни тела с
луминесцентни енергоефективни такива.

Стойност: 221 574 лв.
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„Проектиране и изграждане на
многофункционална спортна зала с
прилежащата инфраструктура Арена
Бургас“
Стойност: 38 397 364.84 лв.
Популяризиране на спорта в градски
условия - Vital Cities
Стойност: 98 833,96 лв.
Устойчива Европа (Resilient Europe)
Стойност: 88 990.26 лв.

SHARING CITIES - Споделящи градове
Стойност:
ХОРИЗОНТ 2020

Изпълнен груб строеж на блок Б и С на 100 %. Блок А
/основна зала/ на 65 %. Изпълнени временно и постоянно
укрепване, дренажна система. Обекта е в процес на
изпълнение. Краен срок 2019г.

Разработен план за действие и интерактивна карта на
спортните съоръжения на територията на град Бургас,
свързана със страницата на общината.
Идентифицирана зона на въздействие - кв. Долно Езерово,
формирана
инициативна
група
за
подпомагане
изпълнението на проекта и изработване на План за
интегрирано действие за справяне с последиците от
климатичните промени на територията на кв. Долно
Езерово, проведени 3 партньорски срещи
Разработен начален доклад, в който са отразени
съществуващите „умни“ решения в Бургас във всички
области, които влизат в обхвата на проекта (електрическа
мобилност, системи за устойчиво управление на
енергията, саниране на сгради, „умно“ улично осветление,
споделени градски платформи, включване на гражданите).
Идентифицирани основни приоритети и стратегически
цели за развитието на община Бургас като умен град.
Проведени 3 работни срещи във водещите градове, с цел
обмяна на опит и добри практики и демонстрация на
постигнатото до момента, което в последствие да бъде
репликирано на местно ниво.
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проект YOUMIG
Подобряване на институционалния
капацитет
и
насърчаване
на
сътрудничеството за справяне с
влиянието на транснационалната
миграция на младежите“
Стойност: 215 422.94 лв. /бюджет на
Община Бургас/

ПРОГРАМА
ЗА
МЕЖДУРЕГИОНА
ЛНО
СЪТРУДНИЧЕСТВ
О
ИНТЕРРЕГ
ЕВРОПА
2014-

„Роля на културата и културното
наследство в развитието на отговорен,
новаторски и устойчив туризъм –
CHRISTA“
Стойност: 224 040.33 лева

Целта
на
проекта
е
да
се
повиши
местния/регионален/национален
институционален
капацитет
за
по-адекватно
реагиране
на
предизвикателствата пред обществото, произтичащи от
трансграничната миграция на младите хора (между 15-35
години); подобряване на недостатъчните данни на местно
ниво относно младежката миграция, като по този начин се
допринася за подобряване на местните политики, с фокус
върху печеленето и загубването на човешки капитал и
парични потоци. В края на проекта ще имаме създадена
местна стратегия за развитие, на базата на подобрени
показатели за въздействието за младежката миграция,
както и въвеждането на транснационално изпитани
инструменти
за
управление
на
местните
предизвикателства.
Подобрени инструменти в областта на политиката, т.е.
стратегия, план, маркетинг, културен маршрут. Планове за
действие; Ръководства за най-добри практики; Рекламни
материали; Видео документални филми; Приложения за
Европейско наследство.

Към 2017г. общо сключените договори със сдружения на собствениците и ББР по Националната
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради са 205 бр. за 187 сгради.
Санираните сгради към декември 2017г., които имат удостоверение за въвеждане в експлоатация
са – 90 бр. В процес на обновяване са 97 сгради.
Разходвани средства за обновяване на сградите през 2017г. (календарна) – 162 млн.
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3. Подготвени и в процес на оценка проекти през 2017г. на обща стойност 19 мил.
програма

проект

описание

„Обновяване и прилагане на мерки
за
енергийна
ефективност
в
многофамилни жилищни сгради на
територията на град Бургас“

Основните дейности включват въвеждане на
енергоспестяващи мерки за подобряване на
енергийните характеристики на сгради намиращи се
в
историческия център на града. Четири от сградите са
паметници на културата, 2 са ансамблов паметник на
културата, 2 сгради попадат в охранителна зона на
паметник на културата, а останалите 2 не са
паметници на културата. В резултат от въвеждането
на мерките за енергийна ефективност в
многофамилните жилищни сгради включени в
проектното предложение ще се допринесе за:
• повишаване класа на енергийна ефективност на
многофамилните жилищни сгради, като ще достигнат
минимум клас C" и намаляване на разходите за
енергия;
• спестяване на 1 429 875 kWh/год. първична
енергия;
• 470 т./г. екологичен еквивалент на спестените
емисии въглероден диоксид;
• подобряване на експлоатационните характеристики
за удължаване на жизнения цикъл на сградите;
• осигуряване на условия на жизнена среда в
съответствие с критериите за устойчиво развитие.
Проектно предложение е насочено към повишаване
на енергийната ефективност и постигане на клас на
енергопотребление „В“ в сграда на Община Бургас,
находяща се на ул. „Александровска“ № 26.
Планираните дейности включват
въвеждане на
енергоспестяващи мерки по сградни ограждащи
елементи
и
инсталации,
подобряване
на
експлоатационните характеристики на сградата и
осигуряване на достъпна среда за хора в
неравностойно положение.
Планираните дейности включват изграждане и
оборудване на предвидената в Картата на услугите за
подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на
резидентните услуги материална база за създаване
на 5 нови социални услуги на територията на община
Бургас, а именно: Център за обществена подкрепа,

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“2014 -2020

стойност: 1 634 127.41лв.

„Обновяване и внедряване на мерки
за енергийна ефективност в сграда на
Община
Бургас
на
ул.
„Александровска“ № 26“
Стойност: 1 871 778.96 лв.

"Създаване на условия за разкриване
на 5 нови социални услуги на
територията на община Бургас"
Стойност: 1 533 130, 56 лв.

20

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на Община Бургас
2014 -2020
Отчет за 2017г.

„Интегриран модел за управление на
градската мобилност- І етап“
Стойност: 8 810 000 лв.

„Ремонт и обновяване, внедряване
на мерки за енергийна ефективност в
Концертна зала Проф. Иван Вульпе“

ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014 -2020

НА

Стойност: 2 026 018 лв.

«Социално предприятие
асистенти»
Стойност: 136 654 лв.

«Зелени

Дневен
център за подкрепа на деца с увреждания и техните
семейства, Дневен център за подкрепа на деца с
тежки множествени увреждания и техните семейства,
Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна
възраст и Наблюдавано жилище за младежи от 18 до
21г.
В процес на подготовка.
Изготвен е технически инвестиционен проект, който е
възложен от Държавна опера Бургас. Проекта
предвижда реконструкция на сградата, като запазва
основната и функция и обемно планиране с малки
намеси за постигане на съвременните норми за
пожарна безопасност и достъпна среда. Основен
акцент е рехабилитация на носещата конструкция за
осигуряване на нормални условия за експлоатация,
обновяването на фасадата, което е съчетано с мерки
за енергийна ефективност и обновяването на
зрителната зала – актустика, нови настилка, подмяна
на сценичната конструкция, нови седалки,
съвременно озвучаване и осветление.
Проектът е насочен към осигуряване на подкрепа за
социално включване на уязвими групи чрез
създаване на подходящи условия за тяхната
професионална интеграция в сферата на социалната
икономика. В рамките на проекта се предвижда
създаване
и
функциониране
на
Социално
предприятие «Зелени асистенти» в Община Бургас,
което ще отговори на необходимостта от подкрепа
за социално включване и реализация на пазара на
труда на лица в неравностойно положение и други
социално изключени лица. Социалното предприятие
ще осигурява заетост за 14 лица в неравностойно
положение, ангажирани в предоставяне на дейности
и мероприятия по озеленяване и благоустройство на
общински обекти и площи - паркови пространства,
зелени площи, улици, площади, автобусни спирки в
отдалечените квартали на гр. Бургас и малките
селища на територията на общината и 3 души
персонал на предприятието.
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III.

„Доставка на нов електрически
автомобил – категория N 1 (съгл. чл.
149 от Закона за движение по
пътищата) за нуждите на Община
Бургас“ стойност: 54 166.67 лева

Доставка на нов електрически автомобил – категория
N 1 (съгл. чл. 149 от Закона за движение по пътищата)
за нуждите на Община Бургас“. Автомобилът ще се
използва за контрол на Синята зона в Община Бургас.

„Изграждане на водопроводна мрежа
за минерална вода, в. з. Минерални
бани, гр. Бургас, общ. Бургас“
Стойност: 1 082 792.95 лв.

Целта на инвестиционния проект е да се реализира
преносна мрежа за минерална вода, чрез която да се
удовлетворят
нуждите
от
профилактика,
балнеолечение и спорт на настоящите и бъдещи
потребители, да се извърши реконструкцията на
сондаж Б-191 и да се разработи сондаж Б-165.
Проектът предвижда изграждане на покрита
лодкостоянка в кв. „Крайморие“, гр. Бургас, известен
с дългогодишни традиции в риболова и
рибовъдството. Кварталът е с постоянно население от
851 души, като на територията му е регистрирано
рибарско сдружение „Крайморие“, в което членуват
40 човека. До настоящия момент подобно
хидротехническо съоръжение (ХТС), служещо като
временно укритие на риболовни кораби за
акваторията на залива няма изградено.

„Изграждане
на
покрита
лодкостоянка в акваторията северно
от кв. 54, по плана на кв. Крайморие,
Община Бургас“
Стойност: 2 152 427.29 лева

ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОБЩИНСКИЯ
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА
НАБЛЮДЕНИЕ

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).
Главната цел е формулирана, въз основата на желаното развитие на общината като част от
областната и националната територия, реализиращо устойчиво развитие, с подобрено качество на
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живота и съхранена идентичност на природното и културното наследство, както и развитие във
всички сфери - в икономическата, в социалната и в екологичната сфера, както и в
пространствената структура на общината.
Реализирането на Главната цел става в условията на тясно взаимодействие и партньорство между
местните власти, бизнеса, НПО и институциите, на базата на широка подкрепа и реализирането на
адекватни стратегически цели, приоритети и мерки. За изпълнението й е необходимо
ефективното използване на местния потенциал и усвояване на ресурсите по програми и проекти
през новия програмен период 2014-2020 г.
Наблюдението и оценката на Общински план за развитие на Община Бургас 2014-2020 година, се
извършват на базата на система от индикатори за наблюдение, с които се отчита изпълнението на
приоритетите за изминалата 2017 година.

IV.

ОТЧИТАНЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕТНИЕ КЪМ 2017 ГОДИНА

Общинският план за развитие на Община Бургас 2014 - 2020 е основно средство на социалноикономическата политика на Общината и инструмент за планиране и програмиране на местното
развитие. В тази връзка и в съответствие с визията за развитието на общината, са изведени: 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 проведените
обществени обсъждания, кметовете и кметските наместници. Целите са амбициозни, но
същевременно общосподелени, реалистични и постижими във времевия обхват на 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.
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В ОПР Бургас 2014 г. - 2020 г. се поставят 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.
За да подкрепят оптималното постигане на стратегическите цели и за да адресират
предизвикателствата и нуждите на гражданите, бизнеса и администрацията на Община Бургас са
групирани 4 приоритета, съдържащи мерки, изпълнението на които е измеримо със съответните
индикатори:

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА И ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА.
Стратегическата цел покрива области, които са изключително важни за устойчивия и приобщаващ
растеж и за политиките, водещи към постигането на Визията на Община Бургас. Заложените мерки
в рамките на СЦ са свързани с обновяване на благоустрояване на жизнената среда. Поставен е
фокус върху инфраструктурната свързаност като фактор за подобряване на условията на живот и
улесняване на достъпа до услуги, както мерки, свързани с обновяване и благоустрояване на
жизнената среда. При реализацията на приоритетите специално внимание е обърнато на
околната среда. Усилията на общината са насочени към осигуряването на по-здравословна околна
среда и по-ефективно използване на ресурсите чрез създаване на предпоставки за опазване
чистотата на въздуха, водите и почвите и подобряване на екологичните стандарти по отношение
на управлението на отпадъците. Предвидени са мерки, насочени към намаляване на
потреблението на енергия в публичния сектор.
Общо инвестираните средства през 2017 г. за изпълнението на Стратегическа цел 1 са в
размер на 7 915 495,85 лв.
ПРИОРИТЕТ 1: ОКОЛНА СРЕДА
Мярка 1: Подобряване на качеството на въздуха
1.1 Брой дни с параметрите на качеството на въздуха в нормите
През 2017 г. няма регистрирани превишения на допустимите норми за контролираните
замърсители на атмосферния въздух в Бургас с изключение на кв. Долно Езерово, за показателя
фини прахови частици. Данните от автоматичната измервателна станция в квартала показват
наднормено замърсяване през 117 дни от годината, 80% от които са през зимния период. Основна
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причина за нарушеното качество на въздуха в кв. Д. Езерово е отоплението с твърди горива от
населението.
Мярка 1.2 Намаляване на шумовото замърсяване
1.2 Брой дни с параметри на акустичното замърсяване в рамките на нормите
Все още в близост до основни пътни артерии на град Бургас съществува проблем с наднормени
нива шум от автомобилен трафик. На отделни локации високи нива шум инцидентно се
регистрират и при извършване на строителни дейности.
През 2017г. със средства от общинския бюджет беше извършена актуализация на Стратегическа
карта за шума на Агломерация Бургас. Актуализираната стратегическа шумова карта ще
подпомогне по-доброто акустично планиране на агломерация Бургас чрез последващото
актуализиране на Плана за действие с оглед предотвратяване и намаляване на шума в околната
среда, най-вече в случаи, при които превишаването на стойностите на даден показател за шум
може да предизвика вредно въздействие върху здравето на хората, както и за запазване
стойностите на показателите за шума в околната среда в районите, в които стойностите не са
надвишени.
Стойност: 66 000 лв.
Мярка 1.3 Управление на отпадъци по подхода "нулев" отпадък.
1. Увеличаване на рециклираните отпадъци
През 2017 г. е увеличено количеството на рециклираните отпадъци с 963 т. или 46% спрямо тези
през 2016 г. чрез функциониращата система за разделно събиране на отпадъците. Данните са
представителни и са на база отчети за предадени количества разделно събрани отпадъци от
Регионална система за управление на отпадъците – регион Бургас.
2. Изградени съоръжения, мощности, площадки за повторна употреба, приемане на разделно
събрани отпадъци от бита, компостиране и/или рециклиране на отпадъци.
По проект на Община Бургас през 2017 г. са изградени още 10 бр. мобилни центрове за
безвъзмездно предаване на разделно събрани количества отпадъци от домакинствата. Така
общият брой мобилни центрове е 19 бр.
И през 2017 г. продължи надграждането на системата за интегрирано управление на отпадъците
на Бургас чрез поетапно разширяване на системата от подземни контейнери за разделно
събиране на отпадъци. Изграждането на новата инфраструктура за отпадъци се реализира
основно на територии, където се извършват реконструкции на тротоарни и улични настилки и ще
продължи и през следващите 5 години - в района на к-с „Възраждане“ и други места, съгласно
предвижданията на общината по одобрената инвестиционната програма. До момента са
изградени общо 17 точки, в които има поставени подземни контейнери.
Мерки, свързани с намаляванe на врeднoтo въздeйствиe на oтпадъцитe върху oкoлната срeда и
пoдoбряванe eфeктивнoстта на изпoлзванe на oтпадъцитe катo рeсурс са предвидени в
разработената и приета от Общински съвет „Програма за управление на отпадъците на Община
Бургас“.
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Мярка 1.4 Води, наводнения, ерозия
От м. Октомври 2015 г. Община Бургас продължи да надгражда реализираните екологични мерки
като даде старт на изпълнението на проект „Интегриран проект за управление на питейните и
отпадъчни води в с. Рудник и м. с. Черно Море, община Бургас, област Бургас”: Втори етап на
Подобект 1: „Реконструкция на приоритетни участъци от водопроводната мрежа, в едно със
сградни водопроводни отклонения и изграждане на разделна канализационна мрежа, в едно
със сградни канализационни отклонения, КПС с тласкател до отвеждащ колектор до ПСОВ за
селищата Рудник и Черно Море“. Проектът се изпълнява със средства, от бюджета на ПУДООС,
като общия размер на предвиденото финансиране за 2015, 2016 г. и 2017 г. е 7 511 320,44 лв.,
съгласно подписаните Договори за БФП №10625/23.09.2015 г., №10711/21.04.2016 г. и
№11319/30.01.2017 г. между Община Бургас и ПУДООС. Осигуреното финансиране покрива
частично изпълнението на мерките, предвидени за изпълнение на Втори етап на подобект 1 и с
отпуснатите средства бяха изпълнени следните подобекти: КПС с авариен канал и тласкател, 13
363 м канализационна мрежа, в това число 973 м от трасето на Главен колектор II и 688 бр. СКО,
както същевременно бяха реконструирани 3732 м водопроводни клонове с прилежащите им СВО.
Ø Проект: " КПС с тласкател до изливна РШ при ПСОВ- Ветрен"
С проекта се цели отвеждането на отпадъчните води от квартали Рудник и Черно море на
гр. Бургас към ПСОВ “Ветрен“ посредством канализационна помпена станция и напорен
тръбопровод. В рамките на проекта е изпълнен 6 км тласкател.
Ø
Проект „Подобряване на инфраструктурата за събиране и отвеждане на
отпадъчни битови води от гр. Българово, община Бургас: канализация за отпадъчни води втори етап” се изпълнява от месец Февруари 2016 г. на територията на гр. Българово. Първият
проектен етап е реализиран и приключил през 2011 г., когато със собствени средства на Община
Бургас са изградени Главен колектор І от началото 34м след о.т. 153 и от същ. РШ при о.т.178 до
площадката на ПСОВ, част от Главен колектор ІІ и питейния водопровод Ф 90 РЕНD, захранващ
бъдещата ПСОВ. Общата дължина на изградените главни колектори е 3049 м от гофрирани РЕ –
полиетиленови тръби Ф 300 за SN8, а водопроводът е с дължина 824 м. В рамките на втори
проектен етап са изпълнени 4818.00 м битова канализационна мрежа с прилежащи СКО. През
2017г. е подготвено предложение за отпускане на средства за финансиране изпълнението на част
от планираната за израждане канализационна мрежа на гр. Българово в рамките на етап ІІ,
включващ 4569.40 м канализационна мрежа за битови отпадни води и прилежащи СКО.
През 2017 г. реализираните проекти със съответно инвестираните средства от ВиК Бургас
са следните:
Ø
Извършена реконструкция на водопровод в к-с „Лазур“, ж. р „Меден рудник“, кв.
„Победа“, к-с „Възраждане“, к-с „Зорница“, к-с „Изгрев“, к-с „Славейков“, улици в ЦГЧ, ТЕЦ Бургас,
кв. Долно езерово, кв. Горно езерово“, кв. Ветрен, в. з. Минерални бани, кв. „Крайморие“, кв.
„Лозово“, кв. Рудник и Черно море, кв. „Сарафово“ и селата Димчево, Маринка, Твърдица, м.
Пода“.
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Ø
„Реконструкция на канална помпена станция №1 в УПИ III, кв.1 по плана на ЦГЧ гр.
Бургас“, местонахождение: ПИ с идентификатор 07079.618135 по КК на гр. Бургас, УПИ III, кв.1 по
плана на ЦГЧ гр. Бургас“
Ø
„Ремонт на дъждовна канализация по ул. „Константин Величков“ и на смесена
канализация по ул. „Княз Ал. Батенберг“, гр. Бургас“;
Ø
„Ремонтно – възстановителни СМР на обекти в гр. Бургас: - СКО на ул. „Стефан
Стамболов“ 45; -СКО на бл.27 в ж.к. „Лазур“; - битово фекална и дъждовна канализация по ул.
„Шести септември“ –(в участъка м/у ул. „Княз Батенберг и „Приморски парк);
Ø
„Изтегляне на аварийно кабелно захранване на КПС2-Крайморие до КПС 1 –
Крайморие, район Бургас“;
Ø
„Изграждане на битова канализация за бизнес индустриалната зона гр. Българово,
общ. Бургас“
Ø Ремонтни дейности на „ПСОВ Бургас“;
Ø Ремонтни дейности на „ПСОВ Ветрен“;
Ø Ремонтни дейности на ПСОВ Горно езерово“;
Ø Ремонтни дейности на „ПСОВ Меден рудник“
Обща стойност на инвестицията: 4 381 602.49 лв.
Ø
"Изграждане на отводнителни канали за предотвратяване наводненията в кв.
Долно езерово, гр. Бургас. Дублиращ отводнителен колектор по ул. "Младост" и по ул. "Георги
Дълбошки"; Реконструкция мостово съоръжение при кръстовището на улици "Захари Зограф" и
"Петко Д. Петков".
Проектът предвижда реконструкция на съществуващото мостово съоръжение/водосток на
кръстовището на улици „Захари Зограф“ и „Петко Д. Петков“; реконструкция на съществуващия
водосток чрез подмяна на трите нитки и запазване на преходните монолитни участъци. Преходите
разполагат с достатъчна хидравлична проводимост, дължаща се на широчината им и съгласно
инспекцията
отвътре
нямат
видими
конструктивни
дефекти.
Реконструкцията на нитките на водостока да се извърши със сглобяеми стоманобетонови
елементи тип „кахон“ или с отделни коритообразни елементи с плочи с размери 150/90 см и
210/90 см. Габаритните размери на елементите са изцяло съобразени с височината и широчината
на преходните участъци. При полагането им следва да се засече единствено отпаднал от
експлоатация водопровод ф125 мм. При провеждане на СМР да се демонтира източният каменен
устой на стария мост, всички бетонни тръби Ф800 мм, както и подложния и укрепителен бетон за
тръбите и стоманобетоновата конструкция под асфалтобетонната настилка. Бетоновите работи и
полагането на елементите следва да се изпълняват при постоянно водочерпене на оттока в дерето
или с отбиване на водите.
Ø
В рамките на проект: "Интегрирано управление на риска от наводнения в община
Бургас" (IMFR), Община Бургас внедри ефективна електронна система за управление на риска от
наводнения. Системата се управлява от Центъра за видеонаблюдение, където дежурни
оператори следят за показанията в реално време и имат готовност да реагират при нужда.
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Системата дава актуални и стари данни за състоянието на потенциално опасни реки в общината,
прави прогнози. Нейните "очи" са 22 хидрометрични станции с радарни сензори. Те са
оборудвани със соларни панели, гарантиращи автономната им работа, както и с видеокамери,
позволяващи извършването на постоянно наблюдение на застрашените от наводнение територии.
Допълнителни данни постъпват от 3 станции за измерване на количество валежи, ултразвуков
сензор за измерване скорост и посока на вятъра, сензори за измерване на температура и
влажност на въздуха, слънчева радиация и атмосферно налягане.
Ø
Изграждане на отводнителни канали за предотвратяване на наводненията в кв.
Долно Езерово. Дублиращ отводнителен колектор по ул. "Младост" и по ул. "Георги
Дълбошки"; Реконструкция на мостово съоръжение при кръстовището на улици "Захари
Зограф" и "Петко Д. Петков"
Изграждане на отводнителен колектор 210/90 см по ул."Младост" и "Георги Дълбошки"
до заустване в съществуваща корекция с размери 240/210 см по ул. "Петко Д. Петков" / Етап
1.1.2.
Изграден дублиращи колектор по цялата дължина на проектното трасе, Разпределителна
шахта разположена на входа на Западното дере и Събирателна шахта на кръстовището на
ул.“Петко Д. Петков“ и ул.“Георги Дълбошки".
Ø „Корекция на дере и коритото на р. Отманлийска, Община Бургас - етапно
изпълнение:
Втори етап: Подетап II-1- Корекционни дейности р. Отманлийска с дължина 580м с
надлъжни укрепителни съоръжения;
- Корекционни дейности ляв ръкав на р. Узунджията с дължина 82м с надлъжни укрепителни
съоръжения; - Изграждане на разрушен мост при разсадника (ПК2) за възстановяване пътни
връзки по стария път Бургас-Созопол.
Извършена е сеч на дървесните видове, за почистване на строителната площадка.
Трасирано е коритото на корекцията. Поради тежките геоложки условия предстои стартиране
заздравяване на земната основа под нивото на габионната брегоукрепваща конструкция по
детайл на Проектанта.
Мярка 1.5 Биоразнообразие и защитени зони и устойчиво управление на природните ресурси
1. Брой разработени планове за управление на защитени зони
През 2017 г. в компетентния орган РИОСВ Бургас няма внесен разработен план за управление на
някоя от защитените зони.
Мярка 1.6 Създаване на екологично съзнание, насърчаване на общественото участие и
участието на бизнеса.
1. Брой екологични инициативи и кампании, за инициирани от общината и гражданското
общество
През 2017 г. са проведени 6 броя екологични инициативи и кампании, инициирани от общината и
гражданското общество. Сред тях са:
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Ø „Европейска седмица на мобилността“, включваща „Ден без автомобили“- Европейска
инициатива, която се провежда всяка година и включва разнообразни дейности за насърчаване
въвеждането и подпомагането на устойчив транспорт в градовете. Темата на 2017 г. бе „Чиста,
споделена и интелигентна мобилност“ под мотото „Заедно стигаме по-далеч“. Участници в
кампанията са предимно ученици и младежи. Кампанията е проведена от 16 до 22 септември
2017 г.
Ø Пролетни почиствания - в кампаниите са се включили ученици, като са били почистени
дворове на училища в Община Бургас. На участниците са били раздадени чували и ръкавици;
Кампанията се е провела от 20 март до 31 май 2017 г. В рамките на „Пролетно почистване 2017“
започна поставянето на първите 500 броя кафяви кофи за биоразградими (хранителни) отпадъци,
като първоначално са обхванати заведения за обществено хранене, големи
магазини/супермаркети за хранителни стоки, пазари, тържища и др. подобни.
Ø Инициатива „Общини – свободни от пластмаса“ – съвместно с екологично сдружение „За
Земята“ и „Грийнпийс“ – България. Представени възможностите за постигане на устойчиво
управление на отпадъци и намаляване на пластмасовото замърсяване в общините и в
туристическия сектор по Черноморското крайбрежие. В рамките на инициативата ветроходът
„Rainbow Warrior III” на Greenpeace акостира на Морска гара Бургас, като корабът бе отворен за
посещения на гражданите. Представени добри практики за управление на отпадъци и разделното
им събиране, прожектирани филми на екологична тематика. Инициативата бе проведена в дните
от 5 до 7 август 2017 г.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ
Стратегическата цел е фокусирана върху хората и публичните услуги с оглед постигане и
обогатяване на условията и възможностите за пълноценна и по-качествена жизнена среда чрез
многообразие от услуги, 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. Основен акцент е доразвиването на мрежата от социални
услуги и изнасянето на част от услугите от общността.
Стратегическата цел е насочена и към утвърждаването на културата като ресурс за устойчиво
обновяване и развитие на градски пространства, икономически, културни и обществени сектори
като инструмент за приобщаване и сътрудничество в регионален, национален, трансграничен и
транснационален мащаб - средство за разгръщане на творчески потенциал на местните общности,
което от своя страна ще гарантира висок стандарт, нова добавена стойност и качество на живот.
Особено внимание е обърнато на културата като платформа за сближаване и изява, чрез
използване на традициите и установени културни инициативи в съчетание с иновативни
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предложения и решения за предлагане на съвременен културен продукт. По този начин се цели
постигане на културно и икономическо развитие, стимулиране на заетостта и развитието на
културния туризъм и творческите индустрии в региона.
Общо инвестираните средства през 2017 г. за изпълнението на Стратегическа цел 2 са в
размер на 73 568 909 лв.
ПРИОРИТЕТ 2: ИНТЕГРИРАНО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ
Мярка 2.1 Интегриран градски транспорт и мобилност
1. Дължина на ново изградени велоалеи.
Изграждането на мрежата от велосипедни алеи и обслужващи съоръжения е част от
политиката на Община Бургас да популяризира алтернативни и екологични начини за транспорт
като фактор за създаване на нова градска култура на придвижване. Тя представлява неделима
част от интегрирания подход за промяна на модела на придвижване чрез използването на лични
автомобили към екологично чисти превозни средства.
Изграждане и допълване на системата от велоалеи в града, като инструмент за
насърчаване на екологосъобразното придвижване в градски условия е предвидено в
стартиралия през 2016г. проект: „Осигуряване на балансирана градска среда в ЦГЧ ,Възраждане и
кв. Меден рудник“.
2. Брой изградени пешеходни надлези
През 2017 г. по проект „Интегриран градски транспорт на Бургас” са изградени общо 4
пешеходни надлеза- на кръстовище "Трапезица" и на кръгово кръстовище при бул. "Стефан
Стамболов" и бул. "Никола Петков". Основна цел на изградените надлези е да се даде заслужен
приоритет на пешеходците. Изградената инфраструктура гарантира безопасно и безконфликтно
придвижване на главните кръстовища на Бургас. Подобрен е достъпа до маршрута на бързата
автобусна линия и се гарантира безопасно и безконфликтно придвижване на пешеходците.
Постигнати резултати:
1. Проектиране и реконструкция на съществуващо кръстовище „Трапезица“ (пресичане на ул.
“Струга” - “Тодор Александров” /път І-9, Е-87/ с ул. “Одрин”) - кръгово кръстовище “Трапезица” c
нова организация на движение по плана на ж.к. “Братя Миладинови” и Промишлена зона
“Север”, гр. Бургас .
2. Проектиране и строителство на два броя пешеходни надлези 1 и 2 –свързани пешеходни
надлези, осигуряващи пресичане на ниво на бул. “Тодор Александров“ /свързващ ж.к. “Братя
Миладинови“ с Индустриална зона/ и ул. “Струга“ /свързващ ж.к. “Братя Миладинови“ с
Индустриална зона
3. Проектиране и строителство на пешеходни надлези в района на кръгово кръстовище при бул.
”Стефан Стамболов” и бул. Никола Петков, както следва:
- Пешеходен надлез 3, осигуряващ пресичане на ниво на бул. ”Стефан Стамболов” и свързващ
ж. к „Изгрев” с ж. к „Славейков”.
- Пешеходен надлез 4, осигуряващ пресичане на ниво на бул. „Никола Петков“ и свързващ
ж.к. „Зорница” с ж. к „Изгрев”.
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Със средства от общинския бюджет през 2017г. са доставени и монтирани 2 бр.
асансьорни уредби за хора с увреждания за обект: Пешеходен надлез (Пасарелка) на път I-6
(Бургас - София) при км. 490 + 137 за обслужване на пешеходно движение между предвидените с
ОУП зони за урбанизиране в УПИ II-1952, м. 94, гр. Бургас.“. Обекта е реализиран със средства от
общинския бюджет. В резултат е осигурено безопасното преминаване на пешеходци.
Общо изградените 5 пътни съоръжения, осигуряват достъпна среда за хора в
неравностойно положение, майки с колички и велосипедисти чрез монтирани асансьорни уредби.
Мярка 2.2 Управление на трафика и достъпност на крайбрежните зони
1.Обща дължина на реконструирана/рехабилитирана/ изградена
инфраструктура.

пътна

транспортна

Общо рехабилитираната площ в рамките на проект: „Реконструкция на улица „Крайезерна“,
изграждане на буферен паркинг“ е 7,26 ха. 4,315 м. рехабилитирана улична мрежа, вкл. директно
трасе и 6 бр. връзки и кръгово 1; 1757 м. изместен клон от газопроводна мрежа; 2260,50 м. изградена дъждовна канализация за отводняване на уличното платно; 2100 м. - новоизграден
водопровод; 89 - монтирани стъбове за улично осветление; осигурени бързи транспортни връзки
от и до ключови логистични обекти и международни и регионални пътища.
2.Брой системи за управление на обществения транспорт и управление на трафика
В рамките на проект: „Интегриран градски транспорт на град Бургас - Подготовка за
въвеждане на мерки за устойчив транспорт“ са предвидени пакет от мерки чрез които да бъде
успешно осъществена политика за устойчива градска мобилност, целяща намаляването на
зависимостта от личния автомобил в полза на немоторизираните форми на придвижване на
територията на целия град. Фокусът в проекта е поставен основно върху темите, свързани с
немоторизираните начини и средства за придвижване в града, а именно развитие на
пешеходното и велосипедното движение и инфраструктура в съчетание с установяване на
ефективна политика за паркиране. Превръщането на Бургас в "здравословен" град визира
насочването на усилия към намаляване на шумовото и прахово замърсяване (с източник
транспорта) и едновременно с това развитие на навици сред населението, свързани с
използването на немоторизираните форми за придвижване. За тази цел са необходими
координирани намеси във физическото пространство, нормативната уредба и регулациите, чрез
които градската среда да бъде превърната в достатъчно привлекателна, сигурна и стимулираща
придвижването пеша и с велосипед. Това довежда до следващата важна характеристика на
градските пространства, а именно оживеността и свързаните с нея ползи като възможността й да
бъде генератор на икономическо развитие за общността.
ПАРКИНГ ПОЛИТИКА
Концепцията за цялостна паркинг политика заедно със система за управление на паркирането
набляга на няколко основни теми - надграждане на системата за паркиране и интелигентното
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управление на трафика, въвеждане на паркинг ограничения, режими за паркиране на пътното
платно (on-street – Синя и Зелена зона), паркиране в специално обособени за целта места (offstreet), развитие на синя зона, изграждане на многоетажни паркинги, изграждане на буферни
паркинги, модел на функциониране и управление на системата за паркиране.
КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЕШЕХОДНИТЕ ЗОНИ И ВЪВЕЖДАНЕТО НА МЕРКИ ЗА УСПОКОЯВАНЕ
НА ТРАФИКА
Визията за развитие на пешеходните пространства е свързана най-вече с необходимостта от поширок поглед върху възможностите за пешеходни пътувания в рамките на целия град и
подобряване на свързаните с тях характеристики на публичните пространства като достъпност,
безопасност, оживеност и атрактивност. Основните задачи са:
- Осигуряване на пешеходна достъпност в рамките на целия (компактен) град, изразяваща се
основно в провеждането на цялостни и непрекъснати пешеходни маршрути и преодоляване на
физически бариери, свързани със специфичните особености на съществуващата транспортна
инфраструктура
(жп
линии,
големи
транспортни
артерии,
надлези
и
др.);
- Създаване на условия за безопасност на пешеходните пътувания. Поредица от принципи,
свързани с реконструкцията и обновяването на улици, градски дизайн, както и регламентиране
правото на предимство при движение на пешеходеца по направленията на пешеходните
маршрути;
- Създаване на условия за повишаване атрактивността и оживеността
НАДГРАЖДАНЕ НА ОБЩИНСКАТА СИСТЕМА ЗА СПОДЕЛЕНИ ВЕЛОСИПЕДИ „ВЕЛО БУРГАС“
Мярката, свързана с надграждане на общинската система за споделени велосипеди "Вело Бургас",
цели използването на велосипеда в по-достъпен и дори предпочитан начин на придвижване в
град Бургас.
Мярка 2.3 Благоустройство на територията
1.Създадени, рехабилитирана/ благоустроена територия
Постигнати резултати по проект: „Осигуряване на балансирана градска среда в ЦГЧ
,Възраждане и кв. Меден рудник“
Ø обект: Обновяване на градска жизнена среда в ж.к. Възраждане - площад Жени
Патева, ул. Цар Самуил, ул. Македония, ул. Пробуда, ул. Л. Каравелов, ул. В.Левски, част от ул.
Ивайло, м/у бл. п-ва в ж.к. Възраждане(1.м/у ул. Дебелт, ул. Цар Самуил, ул. Цар Калоян, ул. Хр.
Фотев, ул. Ивайло и бул. Сан Стефано;3.м/у ул. Л. Каравелов, ул. Цар Калоян, ул. В. Левски и ул.
Дебелт), ул. Фердинандова“.
Ø площад „Жени Патева“
- Изградена детска площадка в източната част на площада и две беседки в прилежащата
зелена площ;
- Монтирано градско обзавеждане (пейки, кошчета, информационни табла и др.);
- Поставени архитектурно – художествени елементи от полимер, представляващи надписа
„ПЛОЩАД“ от северната и „ЖЕНИ ПАТЕВА“ от южната страна, служещи като места за
сядане и почивка;
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Обособени 8 места за разполагане на подземни контейнери за събиране на отпадъци;
Изграден подземен резервоар за дъждовните води, попадащи на територията на площада
с цел използване за поливни нужди;
- Монтирано енергоефективно осветление допълнено със соларни панели;
- Поставено видеонаблюдение.
Ж. к. „Възраждане“
Завършен паркинг в кв. 3, включително поставена и маркировка;
Завършена настилка зад бл.6 и бл.7 (кв. 2);
Работи се по градинките и детската площадка зад бл.2 и се подготвя трасето за
асфалтиране по ул. Хр. Фотев в частта от ул. Калоян до ул. Дебелт и паркинга зад бл.7;
За обекта има издаден акт 10.
Ул. „Фердинандова“
Рехабилитирани улични платна и тротоарните настилки;
Въведена промяна в организацията на движение по улицата, която става
еднопосочна с цел увеличаването на местата за паркиране;
Поставени нови елементи на градското обзавеждане – пейки, кошчета за отпадъци,
колчета и анти-паркинг (болард елементи);
Монтирано енергоефективно улично осветление;
Скосени са тротоарите и наклоните на алейната мрежа съобразявайки се с
изискванията за достъпност на средата.
-

Ø Обект на интервенция 3 "Проект ЗВ II - 1.3 Обновяване на градска жизнена среда в Зона Г
и зона Д (В)- ул. Кооператор".
-

Реконструирана улична мрежа, отговаряща на изискванията за съответния клас
транспортна инфраструктура- 18 125м2;
Подменено енергоефективно улично осветление- 40 бр. стълбове с лампа тип LED 54
/58/вт, IP-67;
Повишаване на нивото на сигурност в зоната чрез 7 броя нови IP камери за
видеонаблюдение;
Подобрено екологично състояние на средата чрез 40 броя нови широколистни дървета.

Ø Обект: Обновяване на градска жизнена среда в Зона В и Районен център (Б)Облагородяване на междублоково пространство между бл. 440, 442, 443, 444,
445;Облагородяване на междублоково пространство между бл. 446, 451, 452, 447, 449 и
ОДЗ Морска звезда“.
- Изградени четири детски площадки, предназначени за възрастови групи от 0-3 и 3-12
години;
- Изградена спортна площадка за бадминтон;
- Изградена площадка за игра на тенис на маса;
- Изграден фитнес на открито;
- Изградена зона за екстремни спортове;
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-

Изградена система за събиране на дъждовна вода в кв.22А и кв.22 на Зона Б, ж.р. Меден
рудник;
Реализиране на нова улица, свързваща кв. 22 А с кв. 23;
Изграден паркинг между бл. 445 и 441;
Изградени крайулични паркинги в кв.22А и кв.22 на Зона Б, ж.р. Меден рудник;
Рехабилитиран паркинг пред бл. 446;
Разширен паркинг между бл. 451, 447 и 449.

Ø Обект: Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ и Приморски парк- Реконструкция на
историческо ядро на Приморски парк и южна част, ул. Константин Фотинов“.
- Реконструирани 110 533м2 пространства за отдих и рекреация;
- Реконструирани 471м от уличната мрежа в ЦГЧ;
- Реконструиран и обновен фонтан в Южна част на Приморски парк;
- Доставени и монтирани две самопочистващи се тоалетни в Приморски парк;
- Изградена автоматизирана поливна система в Приморски парк- Историческо ядро;
- Изградени два подземни резервоара за събиране на дъждовна вода за поливни нужди;
- Пълна реконструкция на три от осемте подпорни стени в обхвата на Приморски парк;
- Поставени 365 броя ново алейно осветление в Приморски парк;
- Поставени 21 броя нови осветителни тела по ул. Константин Фотинов;
- Поставени 50 броя камери в Приморски парк;
- Реконструирана Питейна фонтанка при паметник Петя Дубарова, Питейна фонтанка при
паметник Васил Левски, Питейна фонтанка при стълбите към централен плаж и изградени
4 нови питейни фонтанки, подходящи за ползване от хора в неравностойно положение на
територията на Приморски парк;
- Обогатена паркова среда с допълнителни елементи на градското обзавеждане- 393 пейки,
195 кошчета за отпадъци, 35 кошчета за кучешки екскременти на територията на
Приморски парк;
- Изградена детска площадка на територията на Приморски парк.
Ø Обект: Обновяване на градска жизнена среда в Зона В и Районен център (Б)Облагородяване на междублоково пространство между бл. 496, 497, 498, между бл. 494,
495, 493, 492“.
Предстои стартиране на строителни дейности, в резултат ще бъдат изпълнение следните
дейности:
- Изградена детска площадка за деца от 0 до 3 годишна възраст;
- Изградена детска площадка за деца от 3 до 12 години;
- Изградено игрище за бадминтон;
- Изградено игрище за тенис на маса;
- Изградена система за оползотворяване на дъждовни води, вкл. подземен резервоар за
събиране на дъждовна вода;
- Рехабилитирани / изградени и регламентирани 113 паркоместа.
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Ø Обект: Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ и Приморски парк- ул. Отец Паисий,
ул. Лермонтов, ул. Успенска, ул. Иларион Макариополски, ул. Граф Игнатиев, ул. Гео
Милев“ и Обект 8 „Проект ЗВ I - 1.7 Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ и
Приморски парк- ул. Шипка„
Предстои стартиране на строителни дейности, в резултат ще бъдат изпълнение следните
дейности:
- Реконструирани 1 800м от уличната мрежа в ЦГЧ;
- Реконструирани 12 480 м2 улични настилки;
- Реконструирани 6 500 м2 тротоарни настилки;
- Поставяне на 53 броя нови елементи на уличното осветление;
- Обогатяване на градската среда с допълнителни елементи на градското обзавеждане пейки, кошчета за отпадъци, боларди, саксии с цветя или дървета.
Ø Обект на интервенция 1 „Проект ЗВ I-1.1 Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ- ул.
Богориди и ул. Възраждане“. В процес на изпълнение.
Мярка 2.4 Развитие на туризма, интегрирани туристически продукти и креативни индустрии
1.Брой социализирани туристически обекти
С оглед изпълнение на задълженията на Кмета, произтичащи от Закона за туризма /чл. 12/ през
2017г. се възложи разработване на програма за развитие на туризма. Програмата следва да е в
съответствие с приоритетите на областната стратегия, маркетинговата стратегия на туристически
район „Южно Черноморие“, както и да е съобразена с местните туристически ресурси и
потребности.
Същата следва да очертава приоритетите за развитие на Община Бургас в сферата на туризма за
периода 2018-2023 година.
Програмата е възложена в изпълнение на проект „Роля на културата и културното наследство в
развитието на отговорен, новаторски и устойчив туризъм“ (CHRISTA), който се осъществява с
финансовата подкрепа на Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 20142020.
2.Участия на национални и международни туристически борси
За популяризирането на община Бургас, нейните обекти и възможности за туризъм, общината е
взела участие в национални и международни борси/изложения и панаири през 2017 г.:
1. „Ваканция и СПА Експо“ е най-голямото туристическо изложение в България. През 2017
година събитието се проведе за 34-ти път под патронажа на Министерство на туризма, в
партньорство със Столична община, БТК, БХРА, БАТА, АБТТА, БУБСПА, Софийски съвет по туризъм.
Туристическият форум дава отлична възможност на изложители от страната и чужбина да
представят своя продукт, новите си програми, да осъществят полезни бизнес контакти, да сверят
часовника си с конкуренцията и да се запознаят с новите тенденции и промени в развитието на
туристическия бизнес.
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През 2017 година Община Бургас участва на изложението със самостоятелен щанд. Общинско
предприятие „Туризъм“ представи както нови възможности за туризъм в Бургас, така и напомни
за вече наложили се туристически продукти. За поредна година бяха презентирани най-големите
атракции – туристическите комплекси „Остров Света Анастасия“ и „Акве калиде“. Освен
туристическите обекти, тема на участието на Община Бургас беше и разнообразната културна
програма и фестивалите, които се проведоха в града през 2017 година.
2. Изложението „ITB Berlin” се провежда от 1966 г. и е предназначено както за
професионалисти, така и за масова публика. Страната ни е сред най-дългогодишните участници и
се представя в немската столица за 49-и път, като тази година съ-изложителите на щанда, заедно с
Министерство на туризма, са 43 (от тях 7 общини и Асоциацията на дунавските общини „Дунав“).
Представени бяха и още българските EDEN дестинации – European Destinations of ExcelleNce („Найдобри/отлични европейски дестинации“). Сред основните продукти и услуги, които България
предложи на вниманието на професионалистите и крайните потребители, бяха оферти за
лятна/морска почивка, културно-исторически и познавателни маршрути, балнео-и СПА процедури,
еко-, селски, планински маршрути и др. Националният щанд привличаше посетителите с
всекидневни дегустации на традиционни вина и продукти, с изработка на типични символи като
мартеници и други атракции. Новост бе и представянето на България с очила за виртуална
реалност, с които могат да се видят атрактивни туристически забележителности.
В изложението взеха участие и представители на туроператорски фирми и големи хотелски
вериги. С техните представители обменихме контакти, рекламни материали и ценови оферти.
Информация за туристическите услуги и обектите, разположени на територията на Бургас, бе
предоставена и на колеги от Германия, Австрия, Италия, Чехия, Полша, Македония, Сърбия,
Грузия, Босна и Херцеговина, Словакия, Румъния, Турция, Япония. Предоставени бяха и рекламни
материали на представители от град Есен, Германия, в отговор на пряко запитване за посещение
на Бургас и региона.
Община Бургас представи подробни туристически карти на града, пътеводители, брошури и
маршрути, включващи по-голямата част от забележителностите от Бургас до Странджа планина.
Акцентира се върху перлата в Бургаския залив, остров Света Анастасия, както и върху мястото,
събрало в себе си хилядолетното минало на древни цивилизации – Акве калиде.
Посетители от различни възрастови групи проявиха голям интерес към дестинация Бургас,
нейната хотелска база и многобройните фестивали, провеждащи се през цялата година. Щандът
на Бургас бе посетен от много крайни потребители, които вече са си резервирали пътуване до
България за предстоящия летен сезон и се интересуваха конкретно от предложенията ни за
туризъм на място.
3. Международно туристическо изложение „Intourmarket“ се проведе за 12 път през 2017
година, като щандът на Община Бургас беше част от общата визия на Министерство на туризма
(водещ слоган на дестинацията е „България – открий и сподели“). Изложението е предназначено
за професионалисти и широка публика от различни целеви групи, различни географски ширини,
възрастови и културни общности. На изложението участваха представители на Кипър, Испания,
Турция, Гърция, Китай, Египет и др. (национални щандове), а представителите на руските
републики бяха над 81. Участието на Община Бургас целеше представяне на град Бургас като
атрактивна туристическа дестинация, ефективно представяне на регионалния туристически
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продукт на международни и национални представители и привличане на потенциални туристи и
контрагенти. Много индивидуални посетители проявиха интерес към различните възможности за
туризъм и към двата туристически комплекса в Бургас – Остров Света Анастасия и Акве калиде. В
рамките на туристическото изложение се проведе среща по въпросите на двустранните
отношения на Уралската област и България, на която се дискутираха насърчаването на
регионалното сътрудничество и партньорството в областта на културния и поклонническия
туризъм. Друго съпътстващо събитие се проведе на 11 март – кръгла маса на тема „Здраве, отдих
и съвременни тенденции за развитието на туристическите маршрути“.
4. През 2017 година за трети пореден път Бургас бе домакин на изложение „За туризма“.
Изложението, организирано от „Експо Тим“ ООД, в партньорство с Община Бургас и с подкрепата
на Министерство на туризма, се проведе на 21 и 22 март в Експо център „Флора“. Форматът на
изложението-договаряне е с делова и бизнес насоченост и е ориентирано към професионалистите
от туристическия бранш. Участниците предложиха на клиентите и посетителите нови идеи за
проектиране, строителство, обзавеждане на туристически обекти, консумативи, професионално и
барово оборудване, компютри и софтуерни продукти, системи за сигурност, иновативни решения,
храни и напитки, работни и специални облекла, реклама и др.
5. Международно туристическо изложение "Културен туризъм" – Велико Търново. 70
български и чуждестранни изложители се представиха във Велико Търново в рамките на МТИ
„Културен туризъм“. Общини, посолствата на Азербайджан, Бразилия, Виетнам, Палестина, ЮАР,
градовете-партньори на Велико Търново – Брага (Португалия), Бурса (Турция), Охрид (Македония),
Серес (Гърция), Хаен (Испания), музеи, неправителствени организации, туроператори, турагенти
презентираха нови продукти, атракции и дестинации за културен туризъм на самостоятелни
щандове.
6. На 20 и 21 април 2017 година се проведе 15-то издание на туристическа борса „Вашата
ваканция“ в Експозиционен център „Флора“. Акцентът на изложението тази година беше ролята
на общините в развитието на туристическия продукт, възможностите за вътрешен туризъм,
кадрите в туризма. Новите туристически обекти и маршрути бяха представени в Бургас както на
туристическите фирми, така и на гражданите и гостите на града, които търсят почивки в страната.
Учебните заведения също представиха своите маршрути за учебни екскурзии и зелени училища.
Участниците в изложението представиха възможности както за масов, така и за селски,
екологичен, планински, приключенски и културно-познавателен туризъм. Туристическа борса
„Вашата ваканция“ се организира от Бургаска регионална туристическа асоциация, под патронажа
на Министерство на туризма, Областен управител на Област Бургас и Община Бургас. Община
Бургас представи туристическия си потенциал, като интерес сред гостите и участниците
предизвикаха популярните вече обекти остров Света Анастасия и Туристически комплекс „Акве
калиде“. Специален акцент беше поставен върху природните забележителности на региона.
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ПРИОРИТЕТ 3: СОЦИАЛЕН КАПИТАЛ
Мярка 3.1 Здравеопазване
1. Брой на реабилитирани/обновени общински здравни заведения
За подобряване на материално-техническата база на общинските лечебни заведения с цел
осигуряване на по-добри условия на труд и най-вече подобряване качеството на преживяване на
пациентите в лечебното заведение по време на тяхното лечение през 2017г. са осъществени
следните дейности:
1.
Център за психично здраве – Бургас
ЦПЗ-Бургас е единствената структура на територията на област Бургас, обслужваща 13
/тринадесет/ общини с население 442 000 души. Политиката на ръководството на ЦПЗ– Бургас е
насочена към подобряване на материално-техническата база и подобряване условията на труд и
преживяване на пациентите по време на лечението им в лечебното заведение. През изминалата
2017 г са ремонтирани на 15 бр. санитарни възли на стойност 28 000 лв.
Вложените в ремонтните дейности финансови средства са на лечебното заведение.
2.
“МЦ 2“ ООД е извършен ремонт на покрива на сградата на стойност 76 000 лв.
Мярка 3.2 Заетост, намаляване на бедността и социално включване
1. Дял на лицата, облагодетелствани от предоставяне на социални услуги в %
Броят на лицата, облагодетелствани от предоставяне на социални услуги през 2017 г. в
Община Бургас приблизително 2300 души.
В Община Бургас функционират 25 социални услуги, които обхващат различни целеви
групи. В сравнение с 2016 г., през 2017г. 70% в повече потребители са преминали през
интегрирани почасови услуги в домашна среда и използвали услугите личен асистент, социално
консултиране, психологическо консултиране, рехабилитация и транспортна услуга.
През 2017 г. продължава предоставянето на социалната услуга „приемна грижа“, в която
се настаняват деца и младежи в риск, като по този начин се избягва трайното им настаняване в
специализирани институции и социални услуги от резидентен тип.
С изпълнение на проект: „Подкрепа в семейна среда за независим живот чрез
индивидуален подход“ се подобрява качеството на живот на хората от уязвимите групи и/или
техните семейства, като се разширява обемът, многообразието и целенасочеността на
предоставяните социални услуги в общността. В рамките на проекта се предоставят интегрирани
услуги за хората с невъзможност за самообслужване и за хората с увреждания, като комплексни
действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, вкл. и социални и здравни услуги в
общността или в домашна среда, от друга страна са предоставени възможности за връщане на
реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.
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По проект:„Топъл обяд за хората в нужда от Община Бургас“ е предоставен обяд за над
200 лица от целевата група.
Акцентът в проект "Приеми ме 2015" е поставен върху развитието на специализираната
приемна грижа за деца с увреждания, деца - жертви на насилие или трафик и деца непридружени бежанци. Специален фокус се поставя и върху настаняването на деца до 3-годишна
възраст, които според анализа са 33,5 процента от общия брой. Целта на проекта е да се
усъвършенства и разшири обхватът на услугата "приемна грижа". Идеята е тя да се утвърди на
местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда.
2. Дял на увеличение на капацитета за предоставяне на социални услуги за деца и възрастни
През 2017 г. са разкрити Центрове за социална рехабилитация и интеграция на възрастни с
увреждания, с общ капацитет - 50 души. Увеличен е капацитет за предоставяне на социални услуги
за деца и възрастни, чрез: разкриване на нови социални услуги в домашна среда, интегрирани
почасови услуги, финансиране дейности на юридически лица с нестопанска цел на и за деца и
лица с увреждания, развитие на приемната грижа.
3. Брой новоразкрити социални услуги
На територията на Община Бургас през 2017 г. са разкрити следните центрове, предоставящи нови
социални услуги:
1 брой Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични увреждания;
1 брой -Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с физически увреждания;
4. Брой включени младежи в програми за заетост и обучения
Ежегодно Община Бургас, съгласно разпоредбите на Закона за младежта изготвя план,
който определя основните цели и мерки на общинската политика за младежта, които от своя
страна са в съответствие с тези залегнали в Националната стратегия за младежта и Националната
програма за младежта (2010-2020).
В изпълнение на Плана, всяка година Община Бургас предоставя възможност на студенти
за стажуване в общинската администрация. Техният брой за 2017 година е 23.
Също така, в качеството си на работодател, Община Бургас предоставя възможност за
работа за период от 6 или 9 месеца в общинска администрация и съставните селища на община
Бургас на младежи както с висше или средно професионално образование, така и с по-ниско
образователно ниво. Работните места се финансират от Държавния бюджет съгласно
Националния план за действие по заетостта, от Европейския социален фонд и Инициативата за
младежка заетост, с цел създаване на възможност за младежите до 29-годишна възраст да
придобият професионално обучение, трудови навици, трудов стаж и професионален опит. През
2017 год. за Община Бургас при посочените условия са назначени 16 младежи.
Младежки медиатори към община Бургас, съвместно с експерти от Регионалната служба
по заетостта, изнасят приемни в Университет „Проф. Д-р Асен Златаров” и Бургаски Свободен
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Университет и провеждат информационни срещи в средните училища и в съставните селища на
община Бургас, за да консултират завършващите образованието си ученици и студенти и
младежите, живеещи в съставните селища за възможностите, които им предлага Агенцията по
заетостта (младежки програми, EURES портал, услуги в Дирекция „Бюро по труда” и др.).
Мярка 3.3 Качествено образование, обучение, учене през целия живот, развитие на свободните
форми на образование.
1.Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради.
През последните години Общината бе концентрирана върху подобряване на енергийното
състояние в обществените сгради, с което да даде добрия пример за бизнеса и домакинствата.
Към момента по-голямата част от публичните сгради, общинска собственост са с подобрени
енергийни характеристики и логично, в ролята си на мотиватор, Общината е разширила обхвата,
като включва активно домакинствата и многофамилните жилищни сгради.
В тази връзка и през 2017г. продължиха редица инициативи и проекти, насочени към
популяризиране на необходимостта от въвеждане на мерки за енергийна ефективност и
оползотворяване на възобновяемите енергийни източници, сред които:
Ø
Проект ФИЕСТА: „Целенасочени действия за ефективно спестяване на енергия в
домакинствата“. Целта на проекта е насочването на семейства с деца към спестяването на
енергия у дома, чрез промяна на навиците по начините които използват системите за отопление и
охлаждане и чрез насочване към закупуването и употребата на енергийно ефективна техника.
Очаквани резултати: Спестена енергия - 328 тон нефтен еквивален/годишно; нарастващи
инвестиции във високо енергийно ефективни системи за отопление / охлаждане; ускорено
производство на енергия от възобновяеми източници - 134 тон нефтен еквивален/годишно;
намалени емисии парникови газове - 1 130 тона CO2;
Ø Участие в инициативи и програми.
Програма здравословно хранене и физическа активност на децата и учениците в община
Бургас. От месец април 2017 година се въвежда уеднаквена електронна система за управление на
училищно хранене в общински училища на територията на община Бургас.
Целта на програмата е подобряване на здравето и развитието на децата от 1 до 19годишна възраст в Община Бургас и намаляване на риска от хронични заболявания, чрез
подобряване на храненето и физическата им активност. Осигуряването на здравословно хранене и
добър хранителен статус, както и на подходяща и регулярна физическа активност на децата, дава
възможност за ефективно положително повлияване на здравето им в периода на детството и през
целия живот, за намаляване на заболеваемостта и смъртността от хронични болести, поради
което са приоритет в здравните политики на международно, национално и локално ниво.
Община Бургас активно съдейства за увеличаване на физическата активност на децата като
разширява и обогатява спортните дейности сред децата от детските градини и извънкласните
спортни прояви на учениците. Дирекция „Образование и демографски въпроси“ със стремеж за
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максимално ангажиране на свободното време на децата и подрастващите разработва и
реализира през последните години богат Спортен годишен календар, който включва три аспекта:
ученически игри; масови спортни прояви; допълнителни общински спортни прояви.
В рамките на този календар Община Бургас е домакин в 3 поредни години на финал от
Ученическите игри, като организира и провежда десетки състезания по 8 вида спорт. В последните
6 години общината организира и провежда спортно - подготвителни игри за децата от детските
градини, в които те масово участват; организира се мажоретен конкурс - парад на мажоретките от
училища и детски градини, организира спортни празници и др. В детските градини са въведени
задължителни ежедневни занимания на открито при подходящи атмосферни условия. През
последните 9 години община Бургас инвестира значителни средства за подобряване условията за
физическа активност и спорт на децата. Изградени са нови детски площадки за игра в жилищните
райони, извършени се ремонти, благоустроени и озеленени са съществуващи детски площадки.
Инициирана е реконструкция на училищни дворове, изградени се нови физкултурни училищни
салони. Инвестира се в изграждането на нови спортни площадки, включително
мултифункционални, нова спортна зала, които се ползват от цялото население, включително от
децата.
Общинска програма за работа с деца със специални образователни потребности.
Програмата е насочена към децата и учениците със СОП, подобряване на социалната интеграция
на децата с увреждания в масовите училища и детски заведения и по-добра рехабилитация,
корекция и компенсация на увреждането на деца и ученици със СОП.
Ø
Ремонтни дейности за повишаване на енергийната ефективност на общински
сгради.
В рамките на проект "Повишаване на енергийната ефективност на централно
топлоснабдяване на три общински сгради за образование в гр. Бургас, ж.к. Меден рудник",
финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.,
Програма BG 04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ през 2016г. бе извършена
подмяна на отоплителни мощности и реконструкция на районна отоплителна централа (РОЦ), ж.к.
"Меден рудник", гр. Бургас. Доставен и монтиран е автоматизиран водогреен котел за изгаряне
на биомаса с номинална мощност 1650кВт, подменен е 1.3 км магистрален тръбопровод. В
рамките на проекта са изпълнени и допълнителни мерки, свързани с въвеждане на мерки за
енергийна ефективност в сградата на ОУ „Христо Ботев“, гр. Бургас, кв. Ветрен, УПИ І, кв.42“.
Въведените мерки за енергийна ефективност, включват изграждане на отоплителна инсталация в
сградите, която осигурява топлоснабдяване в двете сгради на ОУ „Христо Ботев“. Инсталиран е
нов напълно автоматизиран водогреен котел за изгаряне на биомаса – дървесни пелети.
В рамките на проект: „Създаване на условия за равен достъп до предучилищно
образование чрез подобряване на социалната инфраструктура на ДГ „Калинка”- село Рудник“ през
2017г. са въведени мерки за енергийна ефективност на сградата – топлоизолация по фасадна;
подмяна на стара дървена дограма, с нова PVC дограма; изолирана е покривната плоча;
подменено е горивната система за отопление на сградата; въведени са възобновяем енергиен
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източник за производство на битова гореща вода; извършена е подмяна на съществуващите
осветителни тела с луминесцентни енергоефективни такива.
Ø Изготвени обследвания за енергийна ефективност през 2017 г. в обществени сгради
(общинска собственост):
Административна сграда на Община Бургас ул. Александровска № 26“.
Подготвен проект по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020. Планираните мерки
включват въвеждане на енергоспестяващи мерки по сградни ограждащи елементи и инсталации,
подобряване на експлоатационните характеристики на сградата и осигуряване на достъпна среда
за хора в неравностойно положение. Проектното предложение адресира основни три основни
аспекта на потребности свързани с намаляване на крайното енергопотребление в сградата на
Общинска администрация Бургас; подобряване комфорта на обитаване и осигуряване на подобри условия за работа на служителите; осигуряване на равен достъп и социално включване на
хора с увреждания.
Летен театър;
СЗ "Младост";
"ДКЦ-I-Бургас" ЕООД;
ДКЦ II - Бургас ЕООД;
ДГ „Теменуга”- с. Равнец, общ. Бургас;
ДГ "Изгрев" - административно-кухненски блок;
ДГ "Изгрев" - детска градина;
ДГ „Вълшебство”;
ОУ "Христо Ботев", с. Маринка;
ОУ "Княз Борис I";
Трети учебен корпус на университет „Проф. д-р Асен Златаров”;
ДГ "Чайка, гр. Бургас - филиал "Ракета", с. Твърдица;
Обследване за енергийна ефективност - Система за външно изкуствено осветление,
кв. Изгрев и Зорница;
Обследване за енергийна ефективност - Система за външно изкуствено осветление,
кв. Славейков.
Ø Въведени мерки за ЕЕ в общински сгради:
ОУ „Любен Каравелов“ – бивша „стара баня“;
ОУ „Христо Ботев“ – Ветрен;
ДГ „Ален мак“ – Сарафово;
ОУ „Ал. Г. Коджакафалията“;
ДГ „Чайка“;
ОУ „Климент Охридски“ – Рудник;
Народно читалище „Просвета“ – Долно Езерово;
Пристройка и преустройство на съществуваща сграда в център за рехабилитация и
психологическа подкрепа за деца с церебрална парализа, аутизъм и соматични увреждания в УПИ
III-735, от кв. 7, по плана на в.з. "Минерални бани", кв. Ветрен]
Детска ясла № 5.
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2. Брой реконструирани училища и детски градини.
И през 2017г. продължава изпълнението на проект "Подобряване качеството на
образованието чрез модернизиране на образователната инфраструктура в град Бургас- І етап"
на обща стойност 18 709 438 лв. В рамките на проекта до момента са изпълнени дейности,
свързани с изграждане на благоприятна образователна среда, отговаряща на съвременните
стандарти и тенденции в образователния процес на общо 7 учебни заведения, а именно:
преустройство и промяна предназначението на съществуваща сграда ДДЛРГ „Ал. Г.
Коджакафалията“ в учебен корпус; Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и
площадки в ОУ Елин Пелин; Изграждане на нов корпус на ЦДГ Чайка; Обновяване на прилежащ
терен/дворни пространства и площадки в СОУ Св. Св. Кирил и Методий; Обновяване на
прилежащ терен/дворни пространства и площадки в ОУ Любен Каравелов; Обновяване на
прилежащ терен/дворни пространства и площадки в ОУ П.Р. Славейков; Обновяване на
прилежащ терен/дворни пространства и площадки в СОУ "Петко Росен" І етап.
В края на 2016г. с изцяло обновено и реконструирано дворно пространство, оборудвано с
модерни съоръжения за провеждане на задължителната подготовка по физическо възпитание и
спорт на открито за 1050 ученици разполагаше ОУ "Елин Пелин" в ж. р. Меден рудник“ гр. Бургас.
В рамките на проекта изцяло бяха ремонтирани три игрища за баскетбол, едно за волейбол и
мини футбол, обособена е и нова лекоатлетическа писта. Изградени са две площадки за фитнес на
открито, комбинирана спортна площадка за хандбал и мини футбол с възможност за изграждане
на покривна конструкция в бъдеще. Създадена е площадка за безопасност на движението и зона
за отдих и игра. Ремонтирана е външната сцена, на която след дълго прекъсване отново ще се
играят представления на открито. Изградени са рампи за преодоляване на различните нива, с
което се осигурява достъпна среда за хора в неравностойно положение.
Друг обект, по който изцяло приключиха дейностите през 2016г. по обновяване на
прилежащия терен и дворно пространство е СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Бургас. В рамките
на проекта е реконструирано свободното дворно пространство, като са обособени зони за спорт,
отдих и специфични изяви. Изградена е лекоатлетическа писта със сектор за дълъг и троен скок,
обособени са игрища за футбол, баскетбол и народна топка, както и за фитнес и тенис на маса.
Обособена е детска площадка за нуждите на децата в предучилищно обучение; осигурена е
достъпна среда за хора с увреждания чрез специално изградена рампа. Създадени са условия за
провеждане на задължителна подготовка по физическо възпитание и спорт на открито на 1100
ученици.
Изцяло обновени през 2017г. е сградата на ДДЛРГ Ал. Г. Коджакафалията. Създаден
модерен учебен корпус за нуждите на новото основно училище. Изградена е спортна площадка за
баскетбол, минифутбол и волейбол, площадка за фитнес на открито. Създадени бяха залени
площи за рекреация и отдих. Като резултат е обособен елитен образователен кампус за ученици
от всички възрастови групи.
През годината бе изграден нов корпус на ЦДГ 11 "Чайка", която осигури нови 105 места за
прием на деца от 1 до 7 години в детска градина. Изградени е детски площадки за игра на открито
с капацитет 30 деца. В създадени нови работни места за 8 човека.
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В рамките на обект: "Обновяване на дворно пространство и площадки в ОУ Братя
Миладинови, гр. Бургас - II и III етап“ са създадени условия за провеждане на задължителната
подготовка по физическо възпитание и спорт на открито за 1270 ученика. Реновирани са две
площадки за баскетбол; комбинирана площадка футбол/хандбал; две площадки за волейбол.
Изградена бе площадка за мини футбол, лекоатлетическа писта за бягане 80 м, с три коридора,
съчетаваща сектор за дълъг и троен скок, както и скок на дължина, площадка за фитнес и
безопасност на движението.
Благоустроено и реновирано бе дворно пространство на училище "Петко Росен" І етап". В
рамките на проекта са изградени 2 комбинирани игрища за футбол и хандбал; комбинирано
игрище баскетбол/ тенис/волейбол; създадена е площадка за открита фитнес зона, оборудвана с
подходящи уреди, изградена е пистата за бягане трап за приземяване с фин пясък, както и
спортно игрище за баскетбол.
Общо облагодетелствени деца от обновената инфраструктура 5 124.
В рамките на проекта продължават строително – ремонтните работи по изграждане на
нова детска градина в РЦ – Меден Рудник и внедряване на мерки за енергийна ефективност в
сградата на ЦДГ 2 Ханс Кристиян Андерсен - филиал, к-с Лазур.
Друг значим проект, който стартира в началото на 2017г. е: „Подобряване на качеството на
професионалното образование чрез модернизация на образователната инфраструктура за в шест
професионални гимназии в гр. Бургас“. В рамките на проекта са стартирали строителноремонтните работи за изграждане на нов физкултурен салон към сградата на Търговската
гимназия, който ще бъде свързан с топла връзка. Капацитетът на салона ще бъде за спортни
състезания с около 200-250 човека. Физкултурният салон ще разполага с игрища за волейбол,
баскетбол и мини футбол, а дворното пространство до него ще бъде ремонтирано и превърнато в
мултифункционална спортна площадка със специално покритие, отговарящо на всички
съвременни изисквания за безопасност. Стартираха строително-ремонтните дейности в ПГЕЕ К.
Фотнов; извършено проектиране за ПГМЕ- гр. Бургас и ПГСАГ „Кольо Фичето“- гр. Бургас.
Проект: „Интегриран проект за социално включване на ромите и други уязвими групи в
общините Бургас, Средец и малко Търново“. В рамките на проекта са създадени условия за
устойчива интеграция на маргинализирани и социално изключени роми и хора от други уязвими
групи от Бургас, Средец и Малко Търново чрез въвеждане на интегрирани услуги и дейности,
съчетаващи мерки, облекчаващи достъпа до образование, здравно-профилактични мерки,
укрепване на културната идентичност и мерки за общностно развитие. Извършено е изграждане и
обзавеждане на пристройка за предучилищно образование към ОУ „Хр. Ботев“-кв. Победа,
основен ремонт на Читалище „Хр. Ботев 1937“-кв. Победа, основен ремонт на ДГ „Ален мак“ – с.
Звездец, община Малко Търново, ремонт и обзавеждане на здравна служба в сградата на
Кметство-с. Звездец, община Малко Търново, основен ремонт на и изграждане на Център за
развитие на общността в гр. Средец.
По проект: „Пристройка и Преустройство на ОУ „Васил Левски“, в УПИ V, от кв. 8, по
плана на кв. „Горно Езерово“ – Бургас“ е изпълнено преустройство на съществуващата училищна
сграда със застроена площ на преустройството- 474,89 м2 , както и изграждане на пристройка на
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три етажа. Изграден е първи /приземен/ и втори етаж на сградата с временен покрив с обща
разгъната застроена площ 2236,19 м2 . В приземния първи етаж на пристройката са разположени
главния вход, физкултурния салон, бюфетът за учениците, допълнителни санитарни възли в т.ч и
за деца с увреждания, стълбищна клетка за трите етажа с асансьор до нея и 3 от класните стаи. На
втория етаж на пристройката се намират четири от класните стаи, административни помещения,
помещения за преподаватели, санитарни възли и коридор осъществяващ връзката с втори етаж на
съществуващата сграда. Стойността на инвестицията възлиза на 1 981 193.83 лв.
3.Брой педагогически и управленски кадри, преминали през курсове за квалификация
Брой на участвалите педагогически специалисти и управленски кадри от община Бургас в
квалификационни форми, организирани от РУО - Бургас и МОН:
- 2015 г.: 240 учители и 369 директори;
- 2016 г.: 275 учители и 352 директори;
- 2017 г.: 470 учители.
Мярка 3.4 Култура и социални иновации
1.

Брой обновени сгради и обекти на културата

В Културният календар и културната програма на Община Бургас през 2017 бяха включени
редица международни фестивални, национални конкурси, артистични събития в областта на
музиката, театъра, танца, както и нови инициативи насочени към младите хора в града.
В рамките на 2017г. бе открит „Авиомузей Бургас“, разположен до входа на Летище Бургас и в
непосредствена близост до кв. „Сарафово“, дейностите по които са започнали още от 1998г. С
реализирането на проекта старите амортизирани и недостъпни с години самолети, разположени в
местността до Летище Бургас са превърнати в музей на открито. Музеят на авиацията в Бургас
отваря врати през м. юни 2017г. и разполага с 9 летателни машини, сред които има представители
на селскостопанската, гражданската и военната авиация. В него са организирани редица културнообразователни прояви, сред които: Пленер (посетен от 86 души), детска работилница за
изработване на хартиени самолети и хвърчила, демонстрация на макети, изложба с рисунки на
летателни апарати, Ден на отворените врати (посетен от над 2 800 души). През 2017г. музеят е
посетен от над 14 254 души.
2. Дял на увеличение на проведени културни събития
Културният календар през 2017 година утвърди и оптимизира моделите за културен диалог,
диверсифицира художествения продукт, като предостави на публиката не само възможност да
наблюдава, но и активно да участва във все по-атрактивни и мащабни събития. Постигнат е
напредък в развитието на Бургас като водещ културен и фестивален център в национален и
международен мащаб. В широко партньорство с културния сектор и бизнеса са осъществени над
45 мащабни международни, национални и регионални художествени инициативи с многохилядна
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аудитория, от които най-значими: Бургаски музикални празници „Емил Чакъров“; 20 май –
Европейски ден на морето; 06 декември – НИКУЛДЕН – Празник на град Бургас и други.
През 2017г. в културният календар на Община Бургас се добавиха още две нови знакови
събития, които полагат добри основи за утвърждаването си като традиционни културни емблеми
на града – Китарен фест “Burgas Jam” (3 септември) и „Фестивал на рибата и виното“ (30
септември – 1 октомври). За пореден път в календара бяха включени множество национални и
международни фестивали и конкурси, като се реализират и десетки концерти, спектакли,
фестивали и културни събития от разнообразен характер.
С атрактивна програма и висока художествен стандарт бяха проведени и традиционните за
Бургас: XLV Международен фолклорен фестивал; ХХХV Национален конкурс за забавна песен
„Бургас и морето”; Национален литературен конкурс „Петя Дубарова“; Бургаски музикални
празници „Емил Чакъров“; Фестивал на изкуствата „Включи града“; XI Международен конкурс за
изпълнение на немска и австрийска музика "Magic"; „Джаз в Бургас“; VI Национален Ролерфест
2017; Фестивал „Сребро в косите, песен в душите“; Международен филмов фестивал Бургас; Арт
фестивал „Сезони“; Международен куклен фестивал „Дни на куклите“. Международният
кинофестивал „София филм фест на брега“, Фестивалът на пясъчните скулптури, Дни на
австрийската култура и изкуство в Бургас и редицата събития организирани съвместно с
представителства на посолства на чужди страни в България са малка част от културния календар
на Община Бургас, допринасяща за подобряване на културния диалог и международните
партньорства. По повод станалата вече традиционна в България инициатива „Нощ на музеите и
галериите“ също са проведени множество събития в целия град. Бургас е домакин и на редица
чужди продукции на културни организации и артисти.
И през 2017г. продължиха да се създават международни партньорства между различни
образователни учреждения с бургаски такива, чрез които се осъществиха редица проекти за
младите хора в града.
Успоредно с всички годишни, регионални и национални, както и международни фестивали, и
конкурси се осъществиха с широка гама от съпътстващи културни събития, които не само
обогатиха основната проява, но и поставиха акцентите в културния живот на общината.
През 2017г. се положи началото на най-новата и млада инициатива на кмета на Община
Бургас – „Бургас харесва младите“. Целта и е да се насърчи сътрудничеството между младите
хора в града и реалното участие на младежката бургаска общност във вземането на решения и
реализацията на общи проекти. Обединявайки ученици, студенти, младежи и публична власт
„Бургас харесва младите“ организира през годината множество концерти, конкурси и
разнообразни спортни и културни прояви, част от които: Празник на здравословното градско
придвижване в Деня без автомобили, Конкурс за рисунка „Събуди се“, посветен на Деня на
народните будители, Концерт по повод Международен ден на младежта и Международен ден на
толерантността, Кукерска демонстрация-шествие, лекции, дискусии и много други.
Сред значимите събития се откроиха: 45-тото издание на Международния фолклорен
фестивал, в който взеха участие състави от 12 държави, сред които– Виетнам, Гърция, Германия,
Грузия, Полша, Румъния, Русия, Словакия, Сърбия, Судан, Египет и България; Националния конкурс
за песен „Бургас и морето“, в който се съревноваваха над 51 песни. Победител в конкурса за
2017г. е песента „Имам в сърцето си море“ на Вокален ансамбъл „Фортисимо“.
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За поредна година се проведе Десетото юбилейно издание на Фестивал на пясъчните
скулптури преминава под тема „Пясъчни приказки“ и представлява ретроспекция на темите от
изминалите издания, но с нов сюжет: „Карнавал“ – 2008г., „Приказни герои“ – 2009г., „Цирк“ –
2010г., „Кино“ – 2011г., „Вълшебен свят“ – 2012г., „Алея на славата“ – 2013г., „Приказки от пясък“ –
2014г., „На сафари с фотоапарат“ – 2015г., „Кино герои“ – 2016г. 50 персонажа, изградени от
5 600 тона пясък, преплетени в 20 композиции радват своите посетители, сред които: Пинокио,
Пепеляшка, Гъливер, Хан Крум, Смърфове, Колите и много други. Отново в създаването на
фигурите участват както български, така и скулптори от Германия, Турция, Португалия, Полша,
Австралия, Русия, Латвия, Украйна. Фестивалът е посетен от над 100 000 души.
През годината на сцената на Летен театър – Бургас се състояха общо 51 събития, от които 23
външни и 28 събития, организирани със съдействието на Община Бургас. Мероприятията са от
различен характер като концерти, театри, турнир по снукър, конкурс за красота, опери, балети и
множество традиционни прояви, утвърдени в културния календар и провеждащи се ежегодно.
Сред най-значимите от тях са: Бургаски музикални празници „Емил Чакъров“, организирани от
Държавна опера – Бургас и Община Бургас; петото издание на фестивала “Sea of Black Festival”, в
което взеха участие групи от България, Холандия, Малта и Италия, сред които: SINISTER,
MARTYRIUM, HECKTIC, SCUMLINE, WARSCUM и SHAMBLES и други. Фестивала бе посетен от близо
2 000 души.
Проведе се и пилотното издание на Китарен фест “Burgas Jam” с атрактивната локация
паркинга на Морска гара. В името на музиката и публиката на една сцена са събрани възможно
най-много елитни български китаристи, които заедно с прохождащи и любители на китарното
изкуство правят изключително зрелищен спектакъл. На една сцена са: Цветан Недялков,
Митко Кърнев, Пепи Главанов, Ангел Дюлгеров, Дарин Василев, Мирослав Иванов, Иван
Йорданов -Чери, Светослав Михайлов, Китарен ансамбъл „София“ и още много други. Фестивалът
е посетен от близо 2000 души.
И през изминалата година Експо център „Флора“ – Бургас бе домакин на множество
събития и изложения. Национално изложение за цветя „Флора Бургас“ 2017 се проведе на тема
„Приказка“. В изложението взеха участие над 80 фирми от цялата страна. Събитието бе
съпътствано от редица тематични изложби, арт работилници и майсторски класове. Изложението
е посетено от над 10 000 жители и гости на града. Проведе се и есенното издание на
Националното изложение за цветя „Флора Бургас“ 2017г., в което освен зона с цветя бяха
обособени още три специални зони: „Мед и пчелни продукти“, „Биопродукти“ и „Пазар за ръчно
изработени аксесоари и украшения“. Участие в цветния базар вземат 34 фирми, като изложението
е посетено от над 6 000 души.
Общо 124 се проведените в през 2017г. събития в Културен дом на Нефтохимика
И през 2017г. годишната програма на Културен център „Морско казино“ с открита естрада
„Охлюва“ се откроиха с множество разнообразни културни събития. Сред мероприятията,
предизвикали най-голям интерес, са изложбите: „Светът на българския войн“, „Луксът на XIXв.“,
„Влечугите – тайнствени и непознати“, „Подводен свят – екзотични аквариумни рибки“,
„Завръщане въ стария Бургасъ“, посветена на празника на Бургас – Никулден, и много други.
Представени бяха над 20 книги, проведени редица състезания, конкурси и изложби по повод
национални и християнски празници, сред които станалите вече традиционни: Дни на
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португалската култура, Лятно кино под звездите, „Акустично“ (концерти на група „Горещ пясък“ и
приятели), Аржентинско танго. През 2017г. Културен център „Морско казино“ се включва и в
международната инициатива „Европейска нощ на литературата“.
Културни прояви и изложби се проведоха и в галерия „Георги Баев“, сред които: Изложба на
Photoschool, Фотоизложба „Мост към Кристо“, Изложба „Светът на мита и духовността между
минало и настояще“, както и традиционното Арт Ателие „Цветно“ и много други.
С богата програма културни събития се открояват й читалищата на територията на Община
Бургас, реализирали през годината множество концерти, конкурси, изложби и фестивали, сред
които най-открояващите се: Кино фестивал „Северно сияние“ и Фестивал за близкоизточно кино
“MENAR” (НЧ „Хамалогика“ 2014), „По следите на историята” – организиране на посещения до
исторически места (НЧ „Тракия 2015“), Фестивал на изкуствата „Сезони“ (НЧ „Пробуда 1880“).
През 2017г. в живота на Общинско радио - Бургас настъпват ключови промени, сред които:
- в град Бургас, последен от областните градове, е прекратена кабелната радиофикация след
75-годишно съществуване, едва след като става невъзможно техническото й поддържане;
- името на радиото от „Общинско радио Бургас“ е променено на Общинско радио „Гласът на
Бургас“, в съответствие с ефирната програма, разпространявана на честота 98.3 FM.
Като част от проекта „Студентски практики“ 15 студенти от Бургаски Свободен университет
избират да изкарат своя стаж в общинското радио. Обучени са 10 стажанти от специалностите
„Журналистика“ и „Обществени комуникации и социална психология“ за позицията
„Радиожурналист“ с ментор Виолета Секиранова и 5 студенти от специалностите „Международни
икономически отношения“, „Икономика и маркетинг на туризма“ и „Счетоводство и контрол“ за
позицията „Маркетолог“ с ментор Моника Илиева. Завършили стажа си студенти стават част от
екипа на радиото като доброволни сътрудници.
През годината организираните събития с национален характер и голяма обществена
значимост в Къща музей „Петя Дубарова“: Национален литературен конкурс „Петя Дубарова“, с
краен продукт: Антология – 20 години Национален литературен конкурс „Петя Дубарова“; Лятна
творческа работилница – уъркшоп 2017 с участието на утвърдени имена в академичната сфера, с
краен продукт: Сборник с творбите на участниците; Представяне на книги и изнасяне на лекции,
сред които „Личността и творчеството на Петя Дубарова“ и други.
Многобройни са и културните събития, проведени през 2017г. от ОП „Туризъм“, сред
които:
- Туристически комплекс „Остров Света Анастасия“ – реализират се голям брой концерти,
театрални постановки, представяния на книги, част от които: Концерт на класовете по поп и джаз
пеене и Концерт на камерен оркестър към НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ - Бургас, Концерт на
Рут Колева, „Пътят към Афродита“ – моноспектакъл на Бойка Велкова, участие на квартет от
виенски челисти (част от Австрийски музикални празници), „В открито море“ – театрална
постановка на Младежки експериментален театър към НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“-Бургас,
Благотворителният плувен маратон и концерт на група „P.I.F.“. Организирани са и редица
забавления и игри за деца съвместно с актьорите от Държавен куклен театър – Бургас.
Инициативата се провежда за трета поредна година и се радва на изключителен интерес от страна
на деца и родители.
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- Туристически комплекс „Акве калиде“. Сред по-значимите културни прояви през цялата
година се открояват концертите на клуб „Сезони“, ПФА „Странджа“ и вокален ансамбъл
„Фортисимо“, кинопрожекция на „Бездуховност“ (част от инициативата „Лятно кино под
звездите“), възстановка на български средновековен лагер (съвместно със сдружение „Чигот“).
Следват спортни събития, включващи демонстрации и мини-турнири по футбол на малки
вратички, бадминтон и тенис на маса, представяне на здравословни храни от производители,
открити уроци по зумба и народни танци. През цялата година бяха организирани множество
детски празници и музикални карнавали за най-малките, включващи магическо шоу на фокусника
Николай Матев – Матич, арт ателиета и работилнички за изработване на хвърчила, цветни
картини и фигурки от всички природни продукти, изработване и декориране на къщички за птици,
обработка на глина, представяне на автентични средновековни прически и облекла, музикални
игри, открити часове по рисуване.
За насърчаване на други инициативи и реализиране на културни събития, които не са
включени в Културния календар на общината, Община Бургас предприема действия за
съфинансиране на културни проекти със средства от общинския бюджет. Предоставянето на
финансови средства има за цел да подкрепи и стимулира създаването на културен продукт и
реализирането на културни събития, съответстващи на Стратегията на Община Бургас за развитие
на културата. В тази връзка през 2017г. на територията на община Бургас успешно са реализирани
петнадесет проекта, показвайки ръст в сравнение с реализираните тринадесет през 2016 година.
Проведените културни събития от Младежки културен център през 2017г. са над 40, от които
множество хорови концерта, фолклорни участия и редица събития посветени на национални и
международни празници и чествания. През годината МКЦ изпълнила и взела участие като
партньор в проекти с културна насоченост:
1. Проект: Участие на Хорова школа "Милка Стоева" в Национална инициатива "България
Пее" – Проектът е финансиран по програма „Мобилност“ на Национален фонд култура.
Реализирано е концертно участие на хор „Милка Стоева“ в Националната инициатива „България
Пее“.
2. Проект: Фестивал за съвременни изкуства „Вода“. Проектът е финансиран по Програма за
подкрепа на творчески проекти в областта на професионалното музикално и танцово изкуство на
Министерство на културата. Водеща организация по проекта е сдружение „Танц БГ“, а Младежки
културен център е партньор по проекта. В рамките на проекта се реализира международен
тридневен фестивал за съвременни изкуства.
3. Проект: „Емона„ - Участие в Световен танцов фестивал – Чеонан, Южна Корея – Водеща
организация по проекта е сдружение „Емона“, а Младежки културен център е партньор. Проектът
е финансиран по програма „Мобилност“ на Национален фонд култура. Представителната
фолклорна формация „Никола Гинов“ на Младежки културен център участва в Световен танцов
фестивал Чеонан в Южна Корея.
3. Дял на увеличение на посетители на културни събития
По данни на Регионален исторически музей Бургас /РИМ – Бургас/ броя на посетителите през
2017 г. се доближава до този от 2016г., а именно 27 000 ч., като за същия период през 2015 г. са
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били 19 940г. Наблюдава се тенденция на запазване на нивото на посещение на културни събития
спрямо 2016г.
Наблюдава се повишен интерес и към други емблематични за град Бургас забележителности:
Туристически комплекс „Акве калиде“.
Общ брой посетители на музейната експозиция за 2017 г. - 10 138 души, от които:
•
Посетители в музея – 963;
•
Брой 3D прожекции – 9175.
Туристически комплекс „Остров Света Анастасия“
•
Туристи, посетили остров Света Анастасия – 47 850 души;
Мярка 3.5 Развитие на спорта
1.Брой изградени и реконструирани обекти на инфраструктурата за професионален спорт и спорт
в свободното време
Един от основните приоритети в политиката на Община Бургас през последните години е създаване
на необходимите условия за провеждане на спортни мероприятия на нейната територия от
национален и световен мащаб. В резултат, на което 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“.
И през 2017г. усилията на общината бяха насочени към осигуряване на подходяща, модерна и
достъпна инфраструктура, която да задоволява потребностите на населението от системни
занимания с физически упражнения и спорт, както и да осигурява условия за подготовка и постигане
на високи спортни резултати. Със средства от общинския бюджет се предприеха редица действия
по рехабилитация и модернизация на съществуващи спортни терени и съоръжения. Извършена бе
реконструкция на спортна площадка кв. Крайморие, с изграждане на нов стрийт фитнес. Започната
бе и модернизация на спортна зала "Младост", както и разширяване на съществуващо на футболно
игрище в спортен комплекс "Изгрев " в УПИ XXII-174, кв. 19 по плана на ж.к. Изгрев, гр. Бургас.
Обща стойност на инвестициите 584 500 лв.
Продължават строително-монтажните работи по изграждане на Спортен комплекс със закрит
плувен басейн, игрище за футбол с трибуни и обслужващи сгради и открита спортна зона за сезонни
спортове в УПИ І-429, ж.к. “Славейков“, гр. Бургас, както и дейностите по изграждане на
многофункционална спортна зала с прилежащата инфраструктура Арена Бургас.
2.

Дял на увеличение на спортни мероприятия

Ø Развиване на клубния спорт в Община Бургас чрез финансово подпомагане и
организиране на престижни международни и национални мероприятия.
В сферата на спорта важен акцент е разширяване на програмата на спортни мероприятия,
чрез привличане на престижни Международни състезания, Европейски и Световни първенства.
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Спортния календар на Община Бургас е сред най – богатите в страната и утвърждава града
ни, като спортен и туристически център, като всяка година се стреми да се обогатявя с нови
събития.
На територията на гр. Бургас през 2017 година се проведоха над 80 спортни прояви, които
бяха финансирани от Община Бургас. Бюджета за финансиране на престижни международни и
национални мероприятия е 206 800 лв.
За първи път град Бургас беше домакин на Европейско първенство по Ветроходство за деца в
клас «Оптимист». В първенството взеха участие 270 състезатели от 44 страни и състезатели от
всички континенти. Ветроходци от Америка, Аржентина, Бразилия, Сингапур, Хонконг и др.
Националният отбор на Р България беше представен от състезатели на Бургас, Несебър,
Поморие, Варна и София.
За първи път Бургас беше домакин на Международен танцов – Гимнастически фестивал. Над
350 акробати от 5 държави участваха в четвъртото издание на Международния летен танцовогимнастически фестивал. Целта на това събитие бе стимулиране на децата от най-ранна възраст
да се занимават със спорт. При огромен интерес от страна на бургаската общественост и гости на
града се проведе й Международната ветроходна регата „Кор Кароли“, в която взеха участие 50
яхти.
Ø Поддържане на местните и национални традиции в областта на професионалния и
любителски спорт чрез морални и финансови стимули.
Всяка година в спортния календар на Община Бургас се включват и организират местни за
града прояви в областта на спорта. През 2017 година се организираха и проведоха следните
Традиционни турнири: Международен турнир по спортни танци „Купа Бургас“, Турнир по футбол
за деца на загиналите служители на МВР, Традиционния турнир по художествена гимнастика за
приз “Жулиета Шишманова”, Осмомартенско рали за жени, Турнир по борба в памет на І-вия
Олимпийски шампион на България – Никола Станчев, Турнир по Киокушин за деца,
Международен - турнир по бадминтон за глухи /хора с увреден слух/, Международен турнир по
фектовка „Купа Бургас“, Международна ветроходна регата „Порт Бургас“, Уиндсърф регата, Кайт –
сърф регата „Черноморец“, Международен турнир по водна топка и Хандбален турнир за
подрастващи в памет на „Димитър Гурбалов.
Ø Подобряване на условията за развитие на спорта за хора с увреждания и в
неравностойно социално положение, развитие на интеграционни схеми чрез спортни
мероприятия.
Специално внимание бе отделено на спортни занимания на хора с увреждания и в
неравностойно социално положение. В тази насока през 2017 година беше проведен
традиционния за Община Бургас - Републикански турнир за хора с увреждания. В турнира взеха
участие 70 състезатели от цялата страна състезаващи се в дисциплините: плуване, вдигане на
тежести и тенис на маса. Община Бургас получи отлична оценка за организацията на турнира от
Българска Пара олимпийска асоциация. При отлична организация се проведе и традиционния
Международен турнир по тенис на маса за глухи.
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Един от основните приоритети на общинска администрация е чрез спорт да бъде
подпомогната социалната интеграция, личната изява, мотивацията и отговорността на хората с
увреждания и децата в риск за реализация на техния потенциал в обществото.
Ø Стимулиране развитието на детско – юношеския, ученическия и масовия спорт.
Действащите спортни клубове на територията на общината са над 120 на брой. През 2017
година Община Бургас финансово подпомага 93 клуба, в това число и аматьорски спортни
клубове и клубове за хора с увреждания. Общата субсидия разпределена по действаща Наредба
за финансовото подпомагане на бургаските спортните клубове за тях е 1 034 000лв.
По отношение на спортните клубове се създаде регистър, който е публичен. Публикуван е на
официалната страница на община Бургас.
Основни акценти на общинска администрация по отношение на бургаските спортните
клубове за 2017 година са:
- Подпомагане дейността на спортните клубове/аматьорски и професионални/ с
необходимите ресурси – финансови, материално-технически, кадрови и др. за развитието
на детско-юношески спорт.
- Развитие и оптимизиране на двигателния режим на децата в най – ранна възраст/в
детските градини/, чрез включването им в различни общински спортни прояви.
- Осъществяване на политика за включване на семейството, като реален партньор при
реализиране на училищните и общинските програми за развитие на извънучилищните
дейности по физическо възпитание и спорт.
- Разширяване формите и средствата за обучение, практикуване и спортно-състезателна
дейност през периода на ваканционните дни на учащите се.
В тази връзка по инициатива на Кмета на Община Бургас се изиска от спортните
клубове, които ползват общинска база, да въведат безплатни начални обучения за деца.
Програмата стартира през м. юли с уроци по плуване и тенис, като поетапно се включиха и
други клубове с практикуване на спорт в други дисциплини.
Целта е на подрастващите да бъдат предоставени още по-достъпни възможности за
участие в занимания с физически упражнения и спорт, да се подобри здравният им статус,
физическата и психическа дееспособност, свободното им време да се уплътни по смислен
начин. Друг от търсените ефекти е откриването на млади и перспективни състезатели,
които впоследствие да бъдат поощрени в развитието си.
Продължителността на Програмата за безплатното обучение е един месец.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: ПОДКРЕПА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ЧРЕЗ ЕФЕКТИВНИ ПУБЛИЧНИ
УСЛУГИ.
Стратегическата цел е фокусирана върху създаване на условия за развитие на икономиката и
повишаване конкурентоспособността на бизнеса. В този смисъл политиката на община Бургас е
насочена към насърчаване на предприемачеството и преодоляване на бариерите пред бизнеса с
фокус върху предоставяне на ефективни публични услуги. Предвидените мерки са насочени към
стимулиране
партньорствата между бизнеса, браншовите организации, образователните
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институции, местните общности и местна власт. Акцент е поставен към реформата и подобряване
на административните услуги на местно ниво, с цел намаляване на административната тежест за
бизнеса и създаване на ефективна и ефикасна публична администрация.
Общо инвестираните средства през 2017 г. за изпълнението на Стратегическа цел 1 са в
размер на 410 923, 00 лв.
ПРИОРИТЕТ 4: ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ
Мярка 4.1 Насърчаване на развитие на бизнеса, предприемачеството и привличане на
инвестиции и стимулиране на ПЧП
1. Брой МСП, получаващи бизнес услуги
Чрез предоставянето на подходящи терени с изградена инфраструктура Община Бургас предлага
комплексни услуги за развитие на бизнеса.
Индустриална зона Българово с площ 110 декара е разположена в землището на гр. Българово,
местност "Вая - Кайряк", на 20 км. от центъра на гр. Бургас. Подробният общ устройствен план
предвижда обособяването на 13 урегулирани поземлени имоти, предназначени за промишлено
строителство, от които 11 за високотехнологично производство.
През 2016 г. четири компании изградиха предприятия в индустриалната зона край град Българово,
Община Бургас. Италианската компания "Стратеджия" беше първият инвеститор в зоната, който
закупи терен от 12 дка. Завода произвежда алуминиеви детайли за "бомбета" на работни обувки.
Друга фирма закупила терен е "Мегатрон" ЕАД, която изгради търговско-сервизна база.
Дружеството се занимава с продажба на българския пазар на земеделска, строителна, горска,
индустриална, градинска и голф техника на водещи световни производители. "Мегатрон"
възнамерява да инвестира над 3 млн. лв. за изграждане на модерен център за търговия и сервиз.
Освен тях терени са закупили фирмите „Интерагри България“, за продажба на българския пазар на
земеделска, строителна, горска, индустриална и фирма Генчев Агри ООД, крупен земеделски
производител, занимаващ се с преработка, съхранение и продажба на зърно. Фирма „Панайот
Пейчев“ ЕООД е петият инвеститор в зоната, която е с предмет на дейност производство и
доставка на едро на ВиК продукти за реконструкция и изграждане на инфраструктурни мрежи и
предстои. Инвестиционното предложение е за инвестиции в размер на 700 хил. лв. и откриване на
10 работни места.
Индустриален и логистичен парк Бургас. В зоната има 30 реални инвеститора, закупили терени,
които са на различен етап от изпълнение на проектите си. Общият размер на заявените
инвестиции е в размер над 80 млн. лв., като се очаква откриването на над 700 работни места.
Към настоящия момент четири фирми вече извършват своята дейност - „Термал Инженеринг“
ООД, „Хидробетон“ ООД, „Волво груп България“ ЕООД и „Вихри транспорт“ ООД.
Приключват СМР-та по изграждане на инвестиционните намерения на, „Роял спот“ ЕООД, за
изработка на мебели и „Зоомаркет“ ООД, за пакетиране на храни за домашни любимци.
Очаква се през 2018г. да стартира изграждането на производствени бази на „Джей Ел Пи“ ЕООД –
за хляб и хлебни изделия, „Асти груп“ ООД – за метални конструкции и транспортна дейност,
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„Стиб-2“ ООД, за месо и месни продукти, „Тандем 1991“ЕООД, за сувенири и „Премиум кар
сервиз“ ЕООД, автосервиз.
В процес на проектиране са производствени бази за хранителни продукти от „Метал инс“
ЕООД, „БМК Бургас“ ЕООД (млечни продукти); „Младост“ ООД (месо и месни изделия).
В производството на метални изделия и дограма, в зоната ще инвестират „Козлодуй“ ООД и
„Тал Бургас“ ООД, а „Хидротек“ ООД - в производство на хидравлични системи за товарни
автомобили.
Индустриална зона Равнец е създадена за привличане на стратегически инвеститори и развитие
на производствени комплекси.
Обща площ – 3500 дка, като са предвидените територии за обществено обслужване, озеленяване
и благоустрояване са 350 дка (10%), териториите за транспортна и техническа инфраструктура са
350 дка (10%), териториите за производствени и складови дейности – 2800 дка.
Прогнозна застроена площ при средна плътност 50% – 1,400,000 кв.м.;
Прогнозна разгърната застроена площ при среден Кинт 1,5 – 2,100,000 кв.м.;
Брой работни места – 10 000-12 000 работни места, според спецификата на извършваните
дейности.
В процес на проектиране са електричество, вода, комуникации.
Терените, предвидени за индустриален парк са отдалечени от населеното място и граничат
със земеделски земи, които при необходимост могат да бъдат усвоени. Предвид предишното
предназначение на терените, налице са и две самолетни писти, които са в годни за експлоатация
и могат да бъдат използвани.
Проекта включва централна зона, която ще представлява обслужващо ядро, минипарк –
обособена зелена зона за отдих на работещите, детска градина и занималня за деца,
професионално занаятчийско специализирано училище, дейности за обществено обслужване,
поддръжка на общите части и др.
Очаква се с реализацията на новите индустриални зони в бъдеще развитието на
промишлеността да прерасне в ново качество - високо интелектуално високотехнологично,
опазващо ресурсите и екологичния баланс, които са приоритет на електронното
електротехническото и машинното инженерство, леката и хранителната промишлености.
Мярка 4.3 Ефективна администрация
1. Брой въведени електронни услуги
Оценките на администрацията за предоставяните електронни услуги и обслужването на „едно
гише“ се повишават през 2017 г. и изпреварват средните за страната. Що се отнася до покритието
на територията от кадастъра, единствено община Бургас разширява кадастралната си карта през
2016 г.
През 2017 г. с одобреното проектно предложение на Община Бургас стартира реализацията на
проект „Eфективно функциониране на Областен информационен център – Бургас”, финансиран от
Оперативна програма „Добро управление 2014 - 2020” със срок за изпълнение до 31.12.2018 г.
Осигуряването на функциониращ Областен информационен център в област Бургас има за цел да
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повиши информираността на гражданите относно възможностите за финансиране, които
Европейският съюз предоставя през програмен период 2014 - 2020. Проектът се явява
надграждащ на проект „Областен информационен център – Бургас“, изпълняван по ОП
„Техническа помощ“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие. През изминалата
година ОИЦ - Бургас проведе: 51 информационни събития, в които участваха над 4629
потенциални бенефициенти, представители на различни сектори - публичен, частен, граждански,
като акцент е поставен върху популяризирането на обявени за кандидатстване процедури или
предстоящи за стартиране процедури за кандидатстване с публикувани проект за Условия за
кандидатстване, за да се предостави повече време на потенциалните кандидати за подготовка на
проекта им. ОИЦ – Бургас участва в една национална инициатива на Мрежата от областни
информационни центрове под наслов „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“. Посетителите за 2017 г. наброяват
396 души.
Внедрените електронни услуги в Общинска администрация Бургас към края на 2017 г. е
общо 40, от които:
Ø
35 услуги, които могат да се заявяват, заплащат и получават целогодишно по
електронен път – https://burgas.auslugi.com/public/index.php?/Unit/burgas/Home/Index ;
Ø
3 бр. временни електронни услуги на основание чл. 36, 37, 39 от Изборния кодекс,
които се активират на същия електронен адрес при провеждане на избори;
Ø
2 бр. услуги по ЗМДТ - https://mdt.burgas.bg:81/OnlineReportWSClient/obligations ;
Ø
Въведена система за справка за задължения по ЗМДТ;
Ø
Въвеждане на система за плащания по електронен път към Дирекция „Местни
данъци и такси“ .
Община Бургас е осигурила множество Free WI-FI зони. Всички училища имат интернет
свързаност, което улеснява достъпа до различна информация налична в интернет пространството.
По отношение на стимулиране на неформалното обучение сред младите хора, Община
Бургас чрез своите звена – Център за подкрепа на личностното развитие, Младежки културен
център, Бизнес инкубатор Бургас, Областен информационен център – Бургас, предоставя
възможност на младите хора да се включват в различни обучения и школи по интереси.
Със средства, осигурени от общинския бюджет през 2017г. е извършено обновяване и
разширяване на сървърна и мрежова инфраструктура, включително доставка на компютри за
нуждите на общинска администрация Бургас.
Общата стойност на инвестицията възлиза на: 66 666 лв.
2.Брой обучени общински служители:
Обучените в общинска администрация служители през 2017 г. са 123, като така с
отчетените през 2016г. се отчита постигане на целевата стойност на индикатора.
Мярка 4. Маркетинг на града и общината
През 2017г. в рамките на проект: „Създаване на местна инициативна група (МИГ) на територията
на Община Камено и Община Бургас (без строителните граници на гр. Бургас)“ е учредена Местна
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инициативна група Камено - Бургас“. Разработена е Стратегията за водено от общностите местно
развитие на територията на общините Камено и Бургас. Проектът за финансиране на стратегията е
в процес на оценка.
В изпълнение на проект: „Създаване на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) на
територията на Община Бургас и Община Камено“ е изготвена стратегия за ВОМР. Внесен проект
за финансиране на стратегията.
Община Бургас подпомага и подкрепя инициативи и дейности на неправителствени организации
учредени в обществена полза, осъществяващи дейности на територията на Община Бургас,
съгласно утвърден Правилник за предоставяне на средства от общинския бюджет за
съфинансиране на проекти на НПО. Подкрепа се предоставя за проекти, свързани решаване на
конкретни социални проблеми; повишаване социалната ангажираност на младежите за
разрешаване на специфичните им проблеми; преодоляване социалната изолация и реинтеграция
на уязвими и маргинализирани групи, социална интеграция; насърчаване на доброволческа
дейност, междукултурно и междуетническо сътрудничество в утвърждаване на национални
традиции и европейски практики, както и в секторите: здравеопазване, екология, развитие на
демокрацията и защита на човешките права, спорт и туризъм. През 2017 год., Община Бургас
съфинансира проект „МИКЦ Астика“, финансиран по националната програма за младежта (20162020), подпрограма „Развитие на мрежата от младежки информационно- консултантски центрове
(МИКЦ), изпълняван от Фондация „Астика“.
Мярка 5. Международни проекти
През 2017 година Община Бургас изпълнява два проекта, финансирани по програма URBACT
съвместно с партньори от Европа – Vitale Cities и Resilient Europe. Двата проекта са с
продължителност 30 месеца, стартирали през 2015 година.
През 2017 година стартира изпълнението на два проекта като партньор по Програма за
транснационално сътрудничество Дунав 2014-2020, INTERREG – „Регионално и транспортно
развитие на региона Дунав – Черно море към транснационален и много пристанищен регион –
портал към Каспийския регион и Далечния Изток“ - DBS GATEWAY REGION и YOUMIG.
По програма Хоризонт 2020 изпълнява два проекта: „Природосъобразни решения за зелени
градове“ - CONNECTIG Nature и Споделящи градове - SHARING CITIES (стартира през 2016 г.), които
са продължителност 60 месеца и се изпълняват в партньорство с Европейски партньори.
Като партньор изпълнява проект „Роля на културата и културното наследство в развитието на
отговорен, новаторски и устойчив туризъм“ (CHRISTA) по Програма за междурегионално
сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 и е продължителност 48 месеца - 01.04.2016 г. 30.03.2020 г.
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В края на 2017 г. Община Бургас подписа договор за съ-финансиране на проект „Техническа
помощ за подготовка на интегриран проект в сектор „Води“ за изпълнение на План за управление
на Черноморския речен басейн (2016-2021)“ TA-Black Sea, LIFE, съфинансиран по програма LIFE
2017.
V. ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ ОБЩИНА БУРГАС С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И
ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ, В Т.Ч.:

1. ПРЕГЛЕД НА ПРОБЛЕМИТЕ, ВЪЗНИКНАЛИ В ПРОЦЕСА НА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН
ЗА РАЗВИТИЕ ПРЕЗ СЪОТВЕТНАТА ГОДИНА, КАКТО И МЕРКИТЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ТЕЗИ
ПРОБЛЕМИ
Най-общо, проблемите във връзка с изпълнението на Общинския план за развитие на
Община Бургас 2014 - 2020 г., са свързани с недостатъчните и ограничени финансови ресурси.
Постигнатите резултати в изграждането на модерна техническа, социална и образователна
инфраструктура, в подобряването обхвата и качеството на предлаганите административни,
социални и образователни услуги, могат да бъдат измерени и с резултатите от усвояването на
Европейските фондове. Една от основните задачи на общинска администрация през 2017г. бе да
използва максимално възможностите, предоставени от Оперативните програми и другите
финансиращи механизми и програми на ЕС за изпълнение на местните приоритети за
подобряване качеството на живот на населението, подкрепа на социално – икономическото
развитие и превръщането на Бургас в модерен европейски град.
2. МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ДЕЙСТВИЯТА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
Общинският план за развитие на Община Бургас 2014 - 2020 е общодостъпен на
електронната страница на Община Бургас. Информация за стратегическия документ, както и
програма за неговото изпълнение са широко популяризирани още на етапа преди неговото
приемане. Дирекция "Европейски политики и програми" в Община Бургас участва в процеса на
изготвяне на настоящия доклад за наблюдение като събра, обработи и анализира данни по
изпълнението на дейностите и проектите, включени в Програмата за изпълнение на Общинския
план за развитие 2014 - 2020 г. Годишният доклад за наблюдение на изпълнението през 2017 г. е
публикуван и е на разположение на официалната страница на Община Бургас.
3. МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА НЕОБХОДИМОТО СЪОТВЕТСТВИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕКТОРНИТЕ ПОЛИТИКИ, ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
С цел осигуряване на информация и постигане на съответствие между Общинския план за
развитие и секторните политики на Община Бургас, разработването на секторни стратегически
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документи се извърши в контекста на приоритетите на ОПР 2014 - 2020 г. В допълнение,
програмирането и изготвянето на проектни предложения в различните сектори се синхронизира и
обоснова, както със съответната секторна политика, така и със заложените приоритети в ОПР на
Община Бургас за периода 2014 - 2020 г.
4. МЕРКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО
В процеса на наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие се
осъществява координация и взаимодействие между администрацията на Община Бургас и
принадлежащите кметства, Общински съвет и Областен съвет за развитие на Област Бургас, към
който Общината има задължение да изпрати на неговия председател копие от годишния доклад
за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие. Общината осигурява
участието и на организации, физически и юридически лица, като се спазва принципа за
партньорство, публичност и прозрачност.

V.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО

В Община Бургас е създадена добра организация за прилагане и изпълнение на
Общинския план за развитие 2014 - 2020 г. от гледна точка на съпоставимост между планирани и
реализирани проекти и действия, вътрешен мониторинг и контрол. През последните години
Община Бургас натрупа сериозен опит в подготовката на проекти и административен капацитет за
тяхното управление и отчитане. Разработен е също механизъм за избор на приоритетни за
територията проекти и дейности на база нуждите на отделните звена.
Създадена е добра проектна готовност и база данни с проектни предложения, за които се
търсят възможности за финансиране. Независимо от съществуващите проблеми, свързани с
ограничените финансови ресурси, за постигане на ефективно изпълнение на ОПР 2014 - 2020 г.,
Община Бургас използва целия си потенциал за максимално оползотворяване на различните
възможности за финансиране – национално и от европейските структурни и инвестиционни
фондове.
Набелязани са и мерки за насърчаване на активното сътрудничество между публичната
администрация и бизнеса; създаване на успешни публично-частни партньорства; подобряване на
услугите за предприемачите и създаване на условия за привличане на инвеститори, разкриващи
нови работни места. Ще продължат усилията за по-конкретно адресиране на социалноикономическите проблеми като се насърчи взаимодействието и координацията между всички
заинтересовани страни при изпълнението на приоритетите на Общинския план за развитие.
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Приложения
Таблица 1. Изпълнявани проекти през 2017 г., разпределени по съответните стратегически
цели, приоритети.
Таблица 2. Индикатори по Приоритет 1: Околна среда
Таблица 3. Индикатори по Приоритет 2: Интегрирано териториално развитие
Таблица 4. Индикатори по Приоритет 3: Социален капитал
Таблица 5. Индикатори по Приоритет 4: Добро управление
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