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Приложение 1: Видове лечебни заведения по нива на обслужване
(доболнична и болнична помощ, центрове за спешна медицинска помощ,
диспансери, рехабилитационни центрове и др.)
a) Лечебни заведения за извънболнична помощ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

„Диагностично-консултативен център І – Бургас” ЕООД;
„Диагностично-консултативен център ІІ – Бургас” ЕООД;
Диагностично-консултативен център „Ел Масри” ООД
Диагностично-консултативен център „Св. Георги Победоносец” ЕООД
„Транспортно диагностично-консултативен център” ЕООД
„Медицински център І – Бургас” ЕООД
„Медицински център ІІ – Бургас” ЕООД
„Медицински център ІІІ – Бургас” ЕООД със звено „Спортна медицина“
Медицински център -„Лукойл Нефтохим – Бургас“ ЕООД
Медицински център „Оксиком" ООД
Медицински център „Св. София" – ООД
Медицински център „Св.Никола Чудотворец" ЕООД
Медицински център „Литос” ООД
Медицински център „Алфеус – АИСМП“ ООД
Медицински център за специализирана помощ „д-р Иванови-МЛАДОСТ” ООД
Медицински център „Лайф Хоспитал" ЕООД
Медицински център „Мед.консулт-АИСМП" ООД
Медицински център „Европейска здравна грижа Бургас“ ЕООД
Медицински център „Клиника – доц. Михайлов" ООД
Медицински център „Дева Мария” ЕООД
Медицински център „Д-р Маджуров” ООД
„Дентален център І” ЕООД

b) Лечебни заведения за болнична помощ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Многопрофилна болница за активно лечение – Бургас АД
МБАЛ „Черноморска“ - Бургас
МБАЛ „Лайф Хоспитал” ЕООД
МБАЛ „Дева Мария” ЕООД
МБАЛ „Д-р Маджуров” ООД
Специализирана очна болница за активно лечение – Бургас ООД
СБАЛ по пневмофтизиатрични заболявания – Бургас” ЕООД
Център за кожно-венерически заболявания – Бургас ЕООД
Комплексен онкологичен център – Бургас ЕООД
Център за психично здраве „проф. Иван Темков” ЕООД
Специализирана болница за рехабилитация – Бургаски минерални бани ЕАД
СБАЛ по кардиохирургия „Кардио-център Понтика”

c) Медико - диагностични лаборатории
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

МДЛ по цито-хистопатология „Хипократ“ ООД
МДЛ - Медико-диагностична лаборатория ООД
СМДЛ „Лина” ЕООД
СМДЛ „Александър Маджуров” ЕООД
СМДЛ „д-р Б.Тошкина"ЕООД
СМДЛ „Хирон“ ООД
МДЛ „Русев“ ЕООД
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8.
9.
10.
11.
12.

МДЛ „СОТИС” ООД
СМДЛ "СКЕН ТЕСТ" ООД
СМДЛ РАМУС ООД
МДЛ „СИДС Лаб“ ООД
НОВАЛАБ - СМДЛ ООД

d) Медико - технически лаборатории
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Медико-техническа лаборатория „ДОБОР“ ООД
Медико-техническа лаборатория „Дойчинов и Харачеви“ ООД
Самостоятелна медико-техническа лаборатория „ОПАЛ“ ЕООД
Самостоятелна медико-техническа лаборатория „КОЛОР ДЕНТ – Гарови“ ООД
Медико-техническа лаборатория „ДЕНТО“ ЕООД
Медико-техническа лаборатория „Естетика“ ЕООД
Самостоятелна медико-техническа лаборатория „Б.Богданов“ ЕООД
СМТЛ „ПОЛИДЕНТ-Стаматова и Стоянова“ СД
СМТЛ „Пачева“ ЕООД
СМТЛ „ДЕНТАЛ-Н“ ЕООД
СМТЛ „ДЕНТИМО“ ЕООД
МТЛ „ДЕНТАЛ ПЕРФЕКТ“ ЕООД
СМТЛ „ВЕГО-М“ ООД
МТЛ „ДЕНТИНО“ ЕООД
СМТЛ „ДОНИДЕНТ“ ЕООД
СМТЛ „Денто Л“ ЕООД
СМТЛ „ТОНИ-ДЕНТ“ ЕООД
СМТЛ „ФИНЕС ДЕНТ“ ЕООД
СМТЛ „ДЕНТАЛ СТУДИО – ФОРТУНОВА“ ЕООД
СМТЛ „Дентал студио-Златка Тошева“
СМТЛ „СТОМА ДЕНТ - Даскалова, Яханджиян, Желязкова, Недялкова и сие “ СД

3

Приложение 2: Социалните услуги, предоставяни в община Бургас към
края на 2013 г.
Социална услуга
Социални услуги в общността
Защитено жилище за лица с умерена и лека степен на умствена изостаналост, гр.
Бургас, кв. „Акациите“
Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни
увреждания, гр. Бургас, к-с „Зорница“ бл.47
Защитено жилище за хора в риск, гр. Бургас, ул. „Поп Грую“ № 45
Домашен социален патронаж, гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ № 20
Дневен център за възрастни с увреждания, гр. Бургас, к-с „Славейков“ бл.10
Дневен център за работа с деца на улицата, гр. Бургас, ул. „Сан Стефано“ № 32
Център за настаняване от семеен тип „Ронкали”, гр. Бургас, ул. „Ал. Батемберг“№1
Дневен център за деца с физически и множествени увреждания «Св. Николай
Чудотворец», гр. Бургас, ул. „Места“ № 81
Кризисен център за деца и лица пострадали от насилие
/не трябва да се посочва адреса/
Център за настаняване от семеен тип 1, гр. Бургас, к-с „Славейков“
Център социална рехабилитация и интеграция на лица пострадали от насилие, гр.
Бургас, бул. „Мария Луиза“ № 9
Център за социална рехабилитация и интеграция на рискови групи лица, гр.
Бургас, кв. „Победа“ ул. Хан Омуртаг“ № 36Б
Център за настаняване от семеен тип 2, гр. Бургас, ул. „Дебелт“
Защитено жилище за хора с психични проблеми, гр. Бургас, ул. „Кооператор“ № 32
Център за настаняване от семеен тип за деца 3, гр. Бургас, к-с „Меден Рудник“
Център за временно настаняване 1, гр. Бургас, кв. Акациите
Център за временно настаняване 2, гр. Бургас, кв. Акациите
Център за обществена подкрепа, включващ: гр. Бургас, ул. „Дрин“ № 9
Център „Спешен прием” Работа с деца с увреждания
Обществена трапезария, гр. Бургас, ул. „Оборище“ № 95 и к-с „Меден рудник“,
кухня „Аламинут“
Институционални услуги

Дом за стари хора „Цвета и Анка Върбанови”, ул. „Цар Самуил” № 117:

Други услуги в общността

Домашен помощник
Социален асистент
Домашен социален патронаж

Капацитет
(2013/2012)

персонал

7 жени

5

40

4

10 мъже и
жени;
800
30
15
15

71
12
7,5
13

24

12

8

5

7

6

15

5

15

5

8
8
8
15
15
100
6
6

6
5
6
3,5
3,5
21
5
3

44

0

32 възрастни
мъже и жени,
физически и
психически
съхранени
функции
Брой
обслужени
хора 2013
175
800

5

15

169
59
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Приложение 3: Неизчерпателен списък на културни цености в Община
Бургас
Нематериални културни ценности:
Фестивали, традиционни празници, обичаи и български традиционни занаяти:
Великденски народен празник с обредна трапеза, великденски люлки и игри, фолклорни изпълнения
Експериментално ателие за традиционни занаяти
Автентични български празници от летния календар
Народен празник гр. Бургас – обредна трапеза и фолклорни изпълнения
Програма “ Живият музей” с реализиране на изложби, целогодишно представяне в гр. Бургас на
автентични обичаи и календарни празници
Никулден – празник на град Бургас – обредна трапеза и фолклорни изпълнения
Организиране на летни образователни ателиета по български занятия и фолклор с кулминация базар и
демонстрации по време на МФФ в Бургас.
Международен кинофестивал София Филм Фест - „На Брега”
Национален литературен конкурс „Петя Дубарова”
Национален литературен конкурс „Христо Фотев”
Фестивал на Пясъчните скулптури
Фестивал „Спирит оф Бургас”
Фестивал на Българската популярна песен „Бургас и морето”
Международен Фолклорен фестивал
Бианале за съвременно българско изобразително изкуство
Летни музикални празници „Емил Чакъров”
Бианале „Приятели и морето”
Материални културни ценности:
Движими културни ценности
Археологическа експозиция
Етнографска експозиция
Историческа експозиция
Природонаучна експозиция
Музейна сбирка „Петя Дубарова”
Експозиции в Художествена галерия „Петко Загорски”
Недвижими културни ценности
Образци на парковото и ландшафтно изкуство
Историческото ядро на Морската градина – Недвижима културна ценност от категория „Национално
значение”. През 1910 година архитекта Георги Духтев е назначен при бургаската община и слага началото
на изграждането на Приморския парк. Той превръща голото ветровито пространство между града и морето
в един от най-красивите паркове в България. Благодарение на страстта му към екзотичните растения и до
днес в градината има стотици видове растения, от всички континенти, а старата част на Морската градина,
или една четвърт от нея, е обявена за паметник на парковото изкуство.
Археологически недвижими културни ценности
Археологически обекти в ж.к „Крайморие”, н. ”Форос” и м. ”Пода” – археологическите обекти в този
район са обявени от категория „Национално значение”.
Части от крепостна стена на средновековния Парос, на нос Фарос, в двора на кравеферма АПК
„Крайморие”.
Антично и късноантично селище; 2.5 км. западно, вляво от пътя за Камено, м. „Влога” – б.с Житарово;
Селище от османския период, 2км. западно, вляво от пътя за Камено, м. ”Кабата;
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Могилен некропол - 3 км. Запад - югозападно, 800 м. вляво от пътя Житарово-Камено, върху
възвишение – обявен от категория „Национално значение”;
Могилен некропол; 4.5 км. юг-югоизточно, вдясно от шосето за Нефтозавода;
отклонението от магистралата Бургас – София / на 300 м. от него – б.с Житарово – обявен от категория
„Национално значение”;
Могилен некропол; 5 км. юг- югозападно, вдясно от шосето за Нефтозавода, м. "Долния Михлич" – с.
Житарово, кв. Ветрен;
Късноантична и средновековна крепост "Аква калиде – Термополис” – 15км. Северозападно от Бургас;
Античен култов комплекс в м. "Манастир тепе" – кв. Банево. То е било резиденция на местния
тракийски владетел. Запазени са каменните стени на укреплението, ограждащи площ от около 400 кв.
м и квадратна кула, която охранявала входа. Светилището има пряка връзка с Акве Калиде през дерето
на Баневската река – около 1,5км. от Мин. бани през горския парк.
Антично селище /от римски период/, 1500 м. западно до чешмата "Светлийската", м. "Гърнето" – с.
Банево;
Античен водопровод, 1800 м. северно; под височината "Трите сестри"; до параклиса "Света Петка" – с.
Банево;
Древен водопровод, 1500 м. югозападно, м. "Разсадника" – с. Банево;
Древно укрепление, 2.4 км. северно, върху източния връх на височината "Трите сестри" – с. Банево.
Групови недвижими културни ценности
Ансамбъл ул.”Александровска – Гарата” – категория „Местно значение” - ул. „Александроваска” е една
от двете основни централни оси на града и е наситена с недвижими културни ценности от епохата на
„Новото време”.
Ансамбъл ул.”Богориди”- категория „Местно значение” - ул. „Богориди” е другата основна ос на града и
е наситена с недвижими културни ценности. Поради новото строителство, частта източно от
ул.”Славянска” е с понижена културно – историческа стойност. Концентрация на недвижими културни
ценности от „Новото време се наблюдава в частта между ул. ”Славянска” и ул. „Лермонтов”
Ансамбъл ул. ”Княз Александър Батенберг” – ул. ”Филип Кутев” – категория „Местно значение” Концентрация на единични недвижими културни ценности от епохата на „Новото време” има по
продължението на ул. ”Княз Александър Батенберг”. По ул. ”Филип Кутев” сградите – недвижими
културни ценности са по–ниска културно–историческа стойност. В северната част на ансамбъла има позначими единични недвижими културни ценности от епохата на късното Възраждане и Новото време.
Сградите – недвижими културни ценности в южната част на ансамбъла са с по- ниска културна и
историческа стойност.
Ансамбъл ул.”Доктор Нидер” – Категория „Местно значение” - Сградите – недвижими културни
ценности в южната част на ансамбъла са с по-ниска културна и историческа стойност.
Ансамбъл ул. ”Лермонтов” – Категория „Местно значение” - По продължението и се наблюдава
концентрация на сграда – недвижими културни ценности от епохата на „Новото време” и
„Възраждането” с по – ниска културна и историческа стойност.
Ансамбъл ул.”Фердинандова” – Категория „Местно значение”, Новодеклариран – 2009г. - По
продължението и се наблюдава концентрация на сграда – недвижими културни ценности от епохата на
„Новото време” с по – ниска културна и историческа стойност.
Исторически недвижими културни ценности
Историческо място – остров “ Св. Анастасия” с църква и манастирска сграда;
Историческо място - гроб на ген.майор Александър Герман до църква "Св.Богородица" –
„Предварителна категория местно значение”;
Историческо място, където са посрещнати паметник на руските освободителни войски и гроб на
съветските офицери, ул. "Есперанто", бул. "Стефан Стамболово” – „Предварителна категория местно
значение”;
Паметник на починали руски войни по време на Освобождението - Морската градина, до Летния театър
- „Предварителна категория местно значение”;
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Историческо място - гроб на Ал. Георгиев, до църквата "Св.Ив.Рилски"- „Предварителна категория
местно значение”.
Паметник - костница на загиналите в борбата против капитализма и фашизма - Морската градина –
„Предварителна категория местно значение”.
Култови сгради
Манастир „Св. Анастасия” – архитектурно - строителна художествена архитектурна ценност от категория
„Национално значение”О-в „Св.Анастасия „ е най- големият остров на българската територия. Намира
се на 6,5 км. югоизточно от Бургас, между нос „Света Анастасия” и Атия. Най - раните данни за
съществуването на манастира „Света Анастасия” на острова са от 15 век. На о. „Света Анастасия” са
запазени основите на църква от 6-век, по-късно е построен манастир. Храмът на няколко пъти е бил
опожаряван, опустошаван е от бурите, разрушаван от нашественици, но винаги е бил възстановяван.
Островът е природен и културен резерват. През 1924 г. Света Анастасия е превърнат в остров - затвор, а
здравите стени на манастирската обител изпълняват ролята на затвор за политически затворници.
Малката и голяма сграда на Манастира сега са необитаеми, не се ползват и са в лошо физическо
състояние.
Църква "Света Богородица", ул."Лермонтов" №3 – категория „Местно значение”. Тя е най-старата
църква в Бургас, строена в периода 1840-1860 г. Богослужението на гръцки език в църквата Света
Богородица продължава до 1906 г. Тук се стичат бургазлии на Великден, Цветница и другите
християнски празници.
Култова сграда, бивша еврейска синагога, сега художествена галерия, Акт. Еврейска синагога, ул.
"Митрополит Симеон" №22. Сега в сградата се помещава Художествена галерия „Петко Задгорски”.
Сградата е построена през 1909г. по проект на италианския архитект Рикардо Тоскани.
Арменска цъква "Сурп Хач" – категория „Местно значение”, архитектурно строителна и художествена
недвижима културна ценност. Арменската апостолическа и православна църква “Сурп Хач” (Св. Кръст) е
построена през 1673 г., както е посочено на камъка над вътрешната врата и върху мрамора на
кръщелния купол.
Католическа църква "Майчинство на Дева Мария" ул. "Цар Петър" №5, Акт. Нова католическа църква
"Майчинство на Дева Мария" и административната сграда към нея, ул. "Цар Петър" №5,3, ул. "Милин
камък" № 9;
Църква "Св. Св. Кирил и Методий", пл. "Св. Св. Кирил и Методий" – категория „Национално значение“.
Катедралната църква "Св. Св. Кирил и Методий" е построена през 1894-1905 г. с дарения от видни
граждани на Бургас. През миналата година църквата беше осветена с художествено осветление и така
панорамата към площада, на който е разположена тя, се превърна в една от най-атрактивните в нощен
Бургас гледки. По повод стогодишнината от първата служба тук започна голяма реставрация на
стенописите.
Католическа църква "Св.Йосиф", ул. "Шейново" №1 – категория „Местно значение”
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Приложение 4: Общи устойствени и подробни устройствени планове в
община Бургас
Списък на всички общи устройствени планове и по – важните подробни устройствени планове, одобрени
през последните 10г., както и такива които са възложени и са в процедури и такива които се предвижда да
се разработят през новия програмен период.

Списък на одобрени и влезли в сила Общи устройствени планове на
територията на Община Бургас
Изменение на Териториално – устройствения план на Община Бургас, в частта на землищата на
с.Маринка, с.Димчево и с.Твърдица.
Одобрено с Решение №28/18.02.09г. на Общински съвет –Бургас.
Общ устройствен план на гр.Бургас и неговите квартали с техните землища във фаза окончателен
проект, ведно с правилата и нормите за неговото прилагане и специфичните правила и норми по
чл.13, ал.3 от ЗУТ, със следното изменение: Показателите за застрояване на УПИ II, кв.1, ПИ с
идентификатор 07079.618.4 по кадастралната карта на гр.Бургас стават 50% озеленяване и Кинт 0.5.
Одобрено с Решение №51-1/21.07.11г. на Общински съвет –Бургас.
Изработване на проект за изменение на ТУП/ОУП/ на Община Бургас, включващ землищата на
гр.Българово, с.Равнец, с.Братово, с.Миролюбово, с.Изворище, с.Драганово, с.Брястовец, с.Черно
море, с.Рудник и с.Извор“
Проведено е обществено обсъждане, предстои преработка, внасяне за разглеждане и приемане от ЕСУТ
към Община Бургас и одобряване от Общински съвет Бургас.
Трите горепосочени одобрени и в процедура ОУП обхващат цялата територия на Община Бургас. В периода
2014-2020г. няма да има необходимост от възлагане и изработване на нови ОУП. Възможни са процедури
по изменение на ОУП за отделни имоти и масиви при условията на чл.134, ал.1 от ЗУТ.

Списък на одобрени и влезли в сила Подробни устройствени планове на
територията на Община Бургас
ПУП – План за регулация и застрояване на зона„Д“, ж.р. „М.Рудник“, гр.Бургас, при условията на
чл.16 от Закона за устройство на територията
Одобрен с Решение №6/18.07.2006г. на Общински съвет –Бургас.
ПУП – План за улична регулация на територията на Промишлена зона „Север“, гр.Бургас.
Одобрен с Решение №8/15.12.2006г. на Общински съвет –Бургас.
ПУП – План за регулация и застрояване на кв.Крайморие – окончателен проект при условията на
чл.16 от ЗУТ, ведно със специфичните правила и норми за неговото.
Одобрен с Решение №32/13.04.09г. на Общински съвет –Бургас.
ПУП – План за улична регулация за разширение на кв.Сарафово – масиви 14 и 15, местност „Манаф
хенде“ и местност „Манастирското“, с който се предвиждат нови обслужващи улици и се обособяват
квартали от №70 до №82.
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Одобрен с Решение №29-34/18.12.09г. на Общински съвет –Бургас.
Изменение на ПУП – План за регулация и застрояване на Спортно – атракционен, развлекателен и
рекреационен парк „Езеро“, гр.Бургас във фаза окончателен проект.
Одобрен с Решение №32-18/18.03.10г. на Общински съвет –Бургас.
Изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за имот с пл.№333, местност „Вая кайряк“, в
землището на гр.Българово, за Бизнес-индустриална зона гр.Българово – фаза окончателен проект.
Одобрен с Решение №32-19/18.03.10г. на Общински съвет –Бургас.
Изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за обект „Индустриална зона – Бургас“ – кв.41,
42, 43 , 44 и 46 и 15, по плана на Промишлена зона „Север“ фаза окончателен проект.
Одобрен с Решение №32-42/18.03.10г. на Общински съвет –Бургас.
Актуализация – изменение на ПУП – План за регулация и застрояване на ж.к.„Зорница“ –
окончателен проект при условията на чл.16 от ЗУТ, ведно с правилата и нормите за неговото
прилагане и схемите към него.
Одобрен с Решение №40-16/21.10.10г. на Общински съвет –Бургас.
Актуализация – изменение на ПУП – План за регулация и застрояване на ж.к.„Славейков“ –
окончателен проект при условията на чл.16 от ЗУТ, ведно с правилата и нормите за неговото
прилагане.
Одобрен с Решение №40-17/21.10.10г. на Общински съвет –Бургас.
ПУП – План за регулация и застрояване за м. “Ченгене скеле”, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, в
обхват имоти пл. №009084 и №009087 по КВС, съответно имоти с идентификатор 07079.10.935 и
07079.10.938 по КККР на гр. Бургас – рибарско селище
Одобрен с Решение № 41-18/18.11.10г. на Общински съвет–Бургас.
Актуализация – изменение на ПУП – План за регулация и застрояване на с.Димчево, Община Бургас.
Одобрен с Решение №10-12/29.05.12г. на Общински съвет –Бургас.
Актуализация – изменение на ПУП – План за регулация и застрояване на с.Маринка и разширение на
с.Маринка“ – окончателен проект.
Одобрен с Решение №11-10/26.06.12г. на Общински съвет –Бургас.
ПУП – План за регулация и застрояване на местност „Ъгъла“/бивша „Кюшето“/, в землището на
кв.Сарафово, при условията на чл.16 от ЗУТ, с приложена редукция от 25%, ведно с правилата и
нормите за неговото прилагане.
Одобрен с Решение №11-11/26.06.12г. на Общински съвет –Бургас.
„Интегриран градски транспорт на Бургас“ - ПУП - ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.659.10,
07079.659.11, 07079.659.12, 07079.659.27, 07079.659.29, 07079.659.491, 07079.659.493, 07079.659.532,
07079.659.549 и 07079.659.550 по КК на гр.Бургас, в кв.33, по плана на ПЗ“Север“ (Канал Вая)
Одобрен със Заповед № 3501/14.12.2013г. на Заместник кмет на Община Бургас.
„Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Бургас“ - ПУП – ПР за локално платно
на бул.„Тодор Александров“.
Одобрен с решение №27-9/24.09.2013г. на Общински съвет Бургас
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„Интегриран градски транспорт на Бургас“ - Изменение на ПУП - ПРЗ за част от кв.2, по плана на ЦГЧ
Бургас – Автогара Юг.
Одобрен с Решение №31-33/17.12.2013г. на Общински съвет Бургас
„Интегриран градски транспорт на Бургас“ - Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХIII и ХХIV, в кв.142, по
плана на РЦ „Меден Рудник” – Автобусен терминал Меден Рудник.
Одобрен с Решение №22-2/23.04.2013г. на Общински съвет Бургас
„Интегриран градски транспорт на Бургас“ - Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I, II, III и ІV, в кв.19, по
плана на к-с ”Братя Миладинови”, гр.Бургас – Централна автобусна спирка.
Одобрен с Решение №22-3/23.04.2013г. на Общински съвет Бургас
„Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Бургас“ – ПУП - ПРЗ за част от зона с
потенциал за икономическо развитие ПЗ „Юг-Запад“ (Преливниците).
Одобрен с решение №36-17/27.05.2014г. на Общински съвет Бургас.

Списък на Подробни устройствени планове на територията на Община Бургас –
в процедура и за предвиждане в следващия планов период
„Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Бургас“ - ПУП-ПРЗ за м.„Бялата пръст“,
ж.к.„Меден Рудник“, землището на гр.Бургас.
Проектът е изработен, предстои изготвяне на решения на комисията по чл.210 от ЗУТ и процедура по
обявяване и одобряване.
Актуализация ПУП-ПРЗ на ж.к.„Изгрев“
Проектът е изработен, предстои изготвяне на решения на комисията по чл.210 от ЗУТ и процедура по
обявяване и одобряване.
ПУП - План за регулация и застрояване на „Стрелкови комплекс“ , в землището на с.Извор, Община
Бургас.
Предстои процедура по одобряване и промяна предназначението на земеделските земи.
ПУП – План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 07079.10.1004 по КК на гр.Бургас,
местност„Рибарско селище“ /бивша„Ченгене скеле”/, землище Крайморие, с цел реконструкция и
модернизация на рибарско пристанище.
Проектът е изработен, предстои процедура по съгласуване с държавните и местни администрации,
обявяване, одобряване и процедура по реда на Закона за горите.
ПУП – План за регулация и застрояване за Зоопарк в землището на кв.Г.Езерово, гр.Бургас.
Сключен е договор за проектиране, предстои процедура по изработване, съгласуване, обявяване и
одобряване и процедура по реда на Закона за горите.
ПУП – План за улична регулация за обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори,
пешеходни зони и нови квартали за територията между път І-6 Бургас-София, път І-9 Бургас – Варна,
Северен обходен път и ул. „Транспортна“, при условията на чл. 16 от ЗУТ.
Изготвено и одобрено задание, предстои процедура по възлагане изработване на плана.
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ПУП - ПУР на с.о.„Каменица-Изворите“, землище Меден Рудник, гр.Бургас.
Изготвено и одобрено задание и процедура по възлагане изработване на плана.
Актуализация на ПУП - ПРЗ на Зона „Г“, ж.р.„Меден Рудник“, гр.Бургас.
За предвиждане в Капиталовата програма за 2014г.
Актуализация на ПУП – ПРЗ и разширение на строителните граници на кв.Ветрен, кв.Банево и
в.з.Минерални Бани и ПУП – ПРЗ на с.о.Острица 1 и с.о.Острица 2.
За предвиждане в Капиталовата програма след 2014г.
Изработване на ПУП – ПРЗ на промишлена зона „Меден Рудник“.
За предвиждане в Капиталовата програма след 2016г.
Актуализация на ПУП – ПРЗ и разширение на строителните граници на кв.Лозово и ПУП – ПРЗ на
промишлена зона - кв.Лозово.
За предвиждане в Капиталовата програма след 2016г.
Актуализация на ПУП – ПРЗ и разширение на строителните граници на кв.Д.Езерово и ПУП – ПРЗ на
промишлена зона - кв.Д.Езерово.
За предвиждане в Капиталовата програма след 2016г.
Изработване на ПУП – ПРЗ на промишлена зона – кв.Сарафово.
За предвиждане в Капиталовата програма след 2018г.
Прединвестиционни проучвания и изработване на ПУП – ПРЗ за Бизнес парк с.Братово – с.Равнец, в
зоната на бившето военно летище.
За предвиждане в Капиталовата програма след 2018г.
Изработване на ПУП – ПП на Северен обход на гр.Бургас – 2 етап.
Изпълнителна агенция „Пътна инфраструктура“ - след 2018г.
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Приложение 5: Трафопостове на територията на Община Бургас

Населено място
Гр. Бургас
Кв. Сарафово
Кв. Меден рудник
Кв. Горно Езерово
Кв. Долно Езерово
Кв. Крайморие
Кв. Акации
Кв. Победа
Парк – Росенец
Кв. Банево
Кв. Ветрен
Минерални бани
Гр. Българово
С. Братово
С. Брястовец
С. Димчево
С. Драганово
С. Изворище
С. Маринка
С. Миролюбово
С. Равнец
С. Рудник
С. Твърдица
С. Черно море
Общо

Трафопостове - ТР
Обща инсталирана
Количество
мощност
Брой
kVA
446

256 270

226

160 736

6

1 730

8

3 980

9
4
2
4
2
2
7
2
8
9
4
8
747

2 580
963
410
820
410
410
3000
430
1 750
3 025
910
2 645
440 069

Източник: ЕВН, http://www.burgas.bg/uploads/3beab17266cba23990bf26a6bd16dcfc.pdf

12

Приложение 6: Топлопреносна мрежа на гр. Бургас
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Приложение 7: Опорна мрежа на държавната администрация
През 2002 г. стартира проект: „LОТ-5 - Изграждане на кабелна среда за опорна мрежа на държавната
администрация” на територията на цялата страна, във всички областни градове. Строежът е част от
инвестиционния проект „Информационна система на държавната администрация”, инвестиран от
Министерски съвет на Република България за осигуряване на надеждни връзки за пренасяне на
специфична информация между областните центрове на държавната администрация в Република
България.
По съществуващите, нови и разширени канални телефонни мрежи на БТК са изтеглени едномодови и
многомодови оптични кабели до определен брой възли за достъп. Съгласно предвиденото в работния
проект в гр. Бургас е изграден опорен център в сградата на Областната Администрация Бургас. Във всички
останали изградени пунктове, са изградени възли за достъп. Цифровите оптични разпределители на които
са сплайсвани изтеглените оптични кабели са монтирани в 19" шкафове, разположени и укрепени в
определените за всеки възел за достъп помещения. По цялата си дължина оптичните кабели са изтеглени в
защитна HDPE тръба с диаметър Ø32 мм.
Изградени възли за достъп
№
1

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

Ведомство
Областна администрация.
Областна дирекция „Земеделие и гори“.
Териториална данъчна инспекция.
ТЗ „Гражданска регистрация и административно обслужване.
Регионално управление „Социално осигуряване”.
Областна служба за социално подпомагане. Данъчна служба.
Сметна палата.
Общинска администрация.
Регионален граничен сектор - ГКПП Бургас
Митнически пункт.
Митница.
Районно митническо управление.
Митнически пункт.
Регионален център за масова приватизация.
ИА „Пътища”.
Военно окръжие под. 14 530.
Районно полицейско управление.
Регионална служба „Пожарна и аварийна безопасност.
Областна инспекция по труда.
ТД „Държавен вътрешнофинансов контрол”.
Районно полицейско управление.
Районно полицейско управление.
Данъчна служба.
Районна служба по заетоста.
Регионална инспекция по околната вода и средите.
Данъчна служба.
Бюро по труда
Регионално полицейско управление.
Следствени арести.
Общинска служба за социално подпомагане.
Районно управление „Транспортна полиция”.

Адрес
ул. Цар Петър, №1

ул. Цар Петър, №3
ул. Цар Петър, №7
ул. Александровска, №26
ул. Княз Ал. Батенберг,№1
ул. Княз Ал. Батенберг,№1
Пристанище запад
ул. Филип Кутев, №13
ул. Цариградска, №30
ул. Цар Асен, №4
ул. Ал. Велики, №37 б
ул. Шейново, №24
ул. Дебелт, №9
ул. Г. Кирков, №15
ул. Александровска, №83
ул. Перущица, №67
ул. Места, №101
ул. Хр. Ботев, №46
кс. Братя Миладинови, бл.42
ул. Иван Вазов, №2

Източник: ОУП, гр. Бургас
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Приложение 8: Водоснабдителни системи в област Бургас

Източник: Регионален генерален план за ВиК инфраструктурата
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Приложение 9: Монтирани водомери на водоизточници и вход населени
места в район на обслужване Бургас

№

ВС
Водоизточник
Населено място

Технически данни
Тип на
водомера

Диаметър

Показание
към
31.12.2010 г.

207570

Показание
към
31.12.2011 г.

295380

Забележка

Р-Н БУРГАС
1

ПС БАНЕВО-сондажа

механичен

ф100

2

ПС ДЪБНИК-ГАБЕРОВО

механичен

ф150

3

ПС ДИМЧЕВО

механичен

ф100

105090

127352

4

МАРИНКА

механичен

ф100

387287

537450

5

ТВЪРДИЦА

механичен

ф80

442530

522768

6

Гр.Бургас- каптажи

механичен

ф200

не работи

7

БАНЕВО

механичен

ф150

8

БРЯСТОВЕЦ

механичен

ф50

9

БУРГАС

УЗР

10

ВЕТРЕН

механичен

ф125

1807570

295380

11

Д.ЕЗЕРОВО

механичен

ф200

6964310

7506570

12

ИЗВОРИЩЕ

механичен

ф100

220003

267293

13

ЛОЗОВО

механичен

ф100

684421

815010

14

МИРОЛЮБОВО

механичен

ф100

46810

63131

15

РУДНИК

механичен

ф100

72652

повреден

16

РУДНИК

механичен

ф100

236560

376833

17

САРАФОВО

механичен

ф100

120160

повреден

18

САРАФОВО

механичен

ф100

2205660

2678470

19

ЧЕРНО МОРЕ

механичен

ф100

349640

172414

20

МИНЕРАЛНИ БАНИ

механичен

ф150

505304

608332

механичен

ф50

15969

52705

21

1299633

833085
43400

128371
44603160

22

Г.ЕЗЕРОВО

механичен

ф100

419915

112100

23

КРАЙМОРИЕ

механичен

ф150

14540

56323

от ремонт
01.05

от ремонт
01.06

от ремонт
01.04

от ремонт
01.08
от ремонт
01.06

24
парк РОСЕНЕЦ
механичен
ф100
Източник: Регионален генерален план за развитие на ВиК инфрастурктурата
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Приложение 10: Краткосрочна програма (2014-2020 г.) за инвестиция в
община Бургас съгласно Регионален генерален план за водоснабдяване и
канализация
Община

Населено
място

Включени мерки

Инвестиция,
(лв без ДДС)

ВОДОСНАБДЯВАНЕ

Бургас

Бургас

Подмяна на магистрален водопровод с чугунен, с дължина до 2270 м и
ф700, в участъка от Околовръстен път на гр.Бургас (бул. „Т.Александров”),
между мост над канал „Езеро „Вая” – Бургаски залив” до ПС „Победа”;

23 558 547

Подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в ЦГЧ, Възраждане, Победа,
Лазур и др.
Бургас

Бургас

Изграждане на нов напорен резервоар за обезпечаване на
водоснабдяването с обем до 40 000 м3 в терен собственост на ВиК ЕАД
Бургас, намиращ се до съществуващ напорен резервоар „Лозово”

9 250 000

Бургас

Бургас

РР на съществуващ и изграждане на нов водопровод, ф90-160, с обща
дължина до L=13820 м по улици в промишлените зони и кв.Акациите и
Победа, съгласно ИПГВР на гр.Бургас

4 318 750

Бургас

Подмяна на външен водопровод ф160, до L=1030 м;
Бургас,
Крайморие - І Изграждане на нов резервоар 5000 м3 и РРМ на ПС;
етап
Нова и РР на вътр. водопроводна мрежа ф90-200, с дължина до L=16614 м

8 232 997

Бургас

Изграждане на уличен водопровод, ф90-140, с обща дължина до L = 4640 м,
Бургас, Меден
в зона с преобладаващ социален характер (зони В, Г и Д на кв.Меден
рудник
рудник), съгласно ИПГВР на гр.Бургас

1 334 000

Бургас

Бургас, Меден ПСОВ „Меден рудник” – 2 етап, разширение:
рудник
РР на водопроводна мрежа ф90-200, с дължина до L=8000 м

2 100 000

Бургас

Бургас, Росенец

Бургас

Бургас,
Сарафово

Подмяна на довеждащ тръбопровод ф180, с дължина до L=1600 m;
РР на водопроводна мрежа ф90, с дължина до 3500 м

1 408 750

Интегриран проект за РР на ВиК мрежата в Сарафово:
Изграждане на нов водопровод ф90-110, с дължина до L=6000 m в нови зони
на кв.Сарафово

1 575 000

Българово

Подмяна на съществуваща водопроводна мрежа ф110 -250, до L = 14620 м,
реконструкция на резервоар и ПС, нов тръбопровод ф 90 -110, до L = 2560 м
до ПС и технологичен парк, съоръжение за отстраняване на нитрати и
дезинфекция

4 834 438

Бургас

Маринка;
Твърдица;
Димчево

Подмяна на довеждащ водопровод от деривация "Бургас" за селата
Маринка, Твърдица и Димчево по участъци:
- до резервоари над с.Маринка, ф160, до L=8310 м и ПС;
- от резервоари до РШ за с.Димчево и с.Твърдица, ф125, до 1000 м,
реконструкция на същ.р-р V=160 м3 и изграждане на нов - с V=150 м3;
- от РШ до с.Димчево ф90, с дължина до L=8000 м;
- от РШ до с.Твърдица ф90, с дължина до L=3000 м

5 055 455

Бургас

Маринка

РР на вътрешна водопроводна мрежа, ф90-110, с дължина до L=9262 m

2 434 649

Бургас

Твърдица

Подмяна на вътрешна водопроводна мрежа ф90, с дължина до L=5400 m

1 417 500

Бургас

Димчево

РР на вътрешна водопроводна мрежа, ф90, до L=4000 m

1 047 108

Бургас

Бургас

Рудник - Черно
РР на вътр. водопроводна мрежа ф90-180, с обща дължина до L= 24136 м
море, ІІ етап

Област
Бургас*

ГР4

Надграждане на системата за диспечеризирано управление на
водоснабдителните системи

Област

ЯПБ

Магистрален водопровод "Ясна поляна - Бургас":

8 306 739
391 166
69 435 950
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Община

Населено
място

Бургас*:
общини
Бургас и
Созопол
Област
Бургас*:
общини
Руен,
Несебър,
Поморие
и Бургас

Включени мерки

Инвестиция,
(лв без ДДС)

Подмяна на участъци ф600 – ф900 по трасето с много аварии

Деривация „Китка – Бургас”:
Северна
магистрала

Ремонт на дюкери / участъци по строителни площадки: „Руен”, „Ръжица” и
„Бата” на магистрален водопровод „Китка – Бургас”, ф1100 – ф1600, с
дължина до L=2900 м

14 837 000

КАНАЛИЗАЦИЯ И ПРЕЧИСТВАНЕ
Бургас

Бургас

гр.Бургас централно
ядро

Подмяна на канализационна мрежа в ЦГЧ, Възраждане, Лазур, Победа и др.

36 582 980

Доизграждане на битова и дъждовна канализация, 3 бр. КПС и тласкатели до
кв.Крайморие,
КПС Вая; РР на КПС Вая и тласкател ф355 до градска канализация в
13 949 738
гр.Бургас
кв.Победа, гр.Бургас

Бургас

кв.Меден
рудник,
гр.Бургас

Изграждане на нова и РР на съществуваща битова и дъждовна канализация
ф250-400, с дължина до L=4600 м, в зона с преобладаващ социален характер
(зони В, Г и Д на кв.Меден рудник), съгласно ИПГВР на гр.Бургас

кв.Меден
рудник,
гр.Бургас

ПСОВ Меден рудник - 2 етап:

Бургас

Изграждане на нова битова канализация ф250-400, с дължина до L=8000 м и
разширение на ПСОВ "Меден рудник" до 56850 ЕЖ

6 090 000

21 213 852

Интегриран проект за РР на ВиК мрежите в кв. Сарафово:
Бургас

кв.Сарафово, Изграждане на нова битова канализация ф250-400, с дължина до L=6000 м;
гр.Бургас
Изграждане на нова дъждовна канализация ф315-700, с дължина до L=4140
м и дълбоководно заустване

17 557 711

Бургас

Българово

Доизграждане на канализация, вкл. технологичен парк, и строителство на
ПСОВ за 2000 ЕЖ

12 105 500

Бургас

Димчево

Изграждане на канализация ф250-400, с дължина до L=3500 м, колектор и
МПСОВ за 200 ЕЖ

2 656 250

Бургас

Рудник - Черно море ІІ етап:
Рудник, Черно
Доизграждане на канализационна мрежа ф315-500, с обща дължина до
море
L=22652 м; Изграждане на 2 бр.КПС-та, тласкатели и ПСОВ за 8400 ЕЖ

21 924 950

* Повърхностните водоизточници – язовирите „Камчия” и „Ясна поляна” и едноименните пречиствателни станции за
питейни води се намират в територията на общините Приморско и Сунгурларе, но от тях се водоснабдяват 119
населени места, 4 национални курорта и над 30 селищни образувания и курортни комплекси с местно значение от
територията на област Бургас. Големите водоснабдителни системи – ВС „Камчия” и ВС „Бургас” преминават през
териториите на всички общини от областта, без Малко Търново. Приведени са към най-голямата административна
единица – област Бургас.
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Приложение 11: Транспортни средства, използвани за събиране на
битовите отпадъци на територията на община Бургас
Рег. №
МАН
СА 60 69 АА
СА 60 61 АА
СА 60 67 АА
СА 60 75 АА
СА 62 10 РР
A 61 02
СА 5750 АА
В 590

Кубатура

МОДЕЛ

Предназначение

4 куб.м.
автометачка
автометачка
автометачка
4 тона
кран
20 куб.м.

МАН243325
МАН 14-136
МАН LE 160 С
МАН LE 160 С
МАН L 2000
автокран с мултилифт
МАН
МАН

КОНТЕЙНЕРОВОЗ
АВТОМЕТАЧКА
АВТОМЕТАЧКА
АВТОМЕТАЧКА
САМОСВАЛ
АВТОКРАН
СМЕТОСЪБИРАЧ
ТОРНАДО

СКАНИЯ
СА 04 41 АК
СА 00 73 АА

14 куб.м.
4 куб.м.

СКАНИЯ Р 92
СКАНИЯ Р92

СМЕТОСЪБИРАЧ
КОНТЕЙНЕРОВОЗ

АВИЯ
А 20 75 МК

8 куб.м.

АВИЯ

СМЕТОСЪБИРАЧ

МЕРЦЕДЕС
СА 60 81 АА
СА 82 45 АА
СА 67 32 АА
СА 67 44 АА
СА 67 58 АА
СА 81 79 АА
СА 81 80 АА
СА 81 82 АА
СА 81 95 АА
СА 05 18ВС
СА 05 22 ВС
СА 63 72 СХ
СА 63 70 СХ
СА 63 68 СХ
СА 57 30 НС
СА 57 32 НС
СА 63 69 СХ
CA 81 77 TT
K 93 42 AX
K 93 36 AX
K 93 40 AX
K 93 21 AX
K 93 29 AX
K 93 25 AX
K 93 31 AX
K 93 41 AX
K 93 20 AX

14 куб.м.
4 куб.м.
4 куб.м.
4 куб.м.
4 куб.м.
4 куб.м.
4 куб.м.
4 куб.м.
4 куб.м.
торнадо
торнадо
8 куб.м.
8 куб.м.
8 куб.м.
8 куб.м.
8 куб.м.
20 куб.м.
автометачка
20 куб.м.
20 куб.м.
20 куб.м.
20 куб.м.
20 куб.м.
20 куб.м.
20 куб.м.
20 куб.м.
20 куб.м.

МЕРЦ.БЕНЦ 1729
МЕРЦЕДЕС 1922
МЕРЦЕДЕС 510
МЕРЦЕДЕС
МЕРЦЕДЕС 510
МЕРЦЕДЕС
МЕРЦЕДЕС
МЕРЦЕДЕС
МЕРЦЕДЕС 510
МЕРЦЕД.1820
МЕРЦЕД.1820
МЕРЦЕД.1823 Л
МЕРЦЕД.1823 Л
МЕРЦЕД.1823 Л
МЕРЦЕД.1823
МЕРЦЕД.1823
МЕРЦЕД.2628Л
МЕРЦЕДЕС 1324
МЕРЦЕД.2628 ЕКО
МЕРЦЕД.2628 ЕКО
МЕРЦЕД.2628 ЕКО
МЕРЦЕД.2628 ЕКО
МЕРЦЕД.2628 ЕКО
МЕРЦЕД.2628 ЕКО
МЕРЦЕД.2628 ЕКО
МЕРЦЕД.2628 ЕКО
МЕРЦЕД.2628 ЕКО

СМЕТОСЪБИРАЧ
КОНТЕЙНЕРОВОЗ
САМОСВ.-ГРЕБЛО
САМОСВ.-ГРЕБЛО
САМОСВ.-ГРЕБЛО
САМОСВ.-ГРЕБЛО
САМОСВ.-ГРЕБЛО
САМОСВ.-ГРЕБЛО
САМОСВ.-ГРЕБЛО
ТОРНАДО
ТОРНАДО
САМОСВАЛ
САМОСВАЛ
САМОСВАЛ
САМОСВАЛ
САМОСВАЛ
СМЕТОСЪБИРАЧ
АВТОМЕТАЧКА
СМЕТОСЪБИРАЧ
СМЕТОСЪБИРАЧ
СМЕТОСЪБИРАЧ
СМЕТОСЪБИРАЧ
СМЕТОСЪБИРАЧ
СМЕТОСЪБИРАЧ
СМЕТОСЪБИРАЧ
СМЕТОСЪБИРАЧ
СМЕТОСЪБИРАЧ
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Рег. №

Кубатура

МОДЕЛ

Предназначение

K 93 34 AX

20 куб.м.

МЕРЦЕД.2628 ЕКО

СМЕТОСЪБИРАЧ

ВОЛВО
СА 84 45 ВХ
CA 64 16 РР
CA 64 15 РР
А 19 65 КА

14 куб.м.
16 куб.м.
14 куб.м.
20 куб.м.

ВОЛВО
ВОЛВО
ВОЛВО
ВОЛВО

СМЕТОСЪБИРАЧ
СМЕТОСЪБИРАЧ
СМЕТОСЪБИРАЧ
СМЕТОСЪБИРАЧ

ДЕНИС
СА 63 91 СХ
СА 63 71 СХ

8 куб.м.
8 куб.м.

ДЕНИС МC1823
ДЕНИС

СМЕТОСЪБИРАЧ
СМЕТОСЪБИРАЧ

ДАФ
СА 37 07 НС
СА 37 13 НС
СА 37 86 РС
СА 37 87 РС
А 82 09 МК

10 куб.м.
8 куб.м.
автометачка
автометачка
10 куб.м.

ДАФ45.150
ДАФ45.150
ДАФ
ДАФ
ДАФ

СМЕТОСЪБИРАЧ
СМЕТОСЪБИРАЧ
АВТОМЕТАЧКА
АВТОМЕТАЧКА
СМЕТОСЪБИРАЧ

ЩАЕР
СА 59 68 АА
СА 59 72 АА

10 куб.м.
10 куб.м.

ЩАЕР 17S 21
ЩАЕР 17S 21

ГРЕБЛО,ЛУГА,ПЯСЪК
ГРЕБЛО,ЛУГА,ПЯСЪК

ИВЕКО
СА 36 08 АА
СА 14 63 ВМ
СА 14 80 ВМ
СА 14 83 ВМ
СА 14 62 ВМ
СА 14 67 ВМ
СА 14 68 ВМ
СА 14 71 ВМ
СА 14 73 ВМ
СА 14 85 ВМ
СА 72 26 КС
СА 62 16 РР
СА 37 89 РС
CA 53 61 XX
CA 55 24 BM
CA 84 56 TC

14 кум.
8 куб.м.
8 куб.м.
8 куб.м.
5 куб.м.
5 куб.м.
5 куб.м.
5 куб.м.
5 куб.м.
5 куб.м.
5 куб.м.
10 куб.м.
6 тона
14 куб.м.
8 куб.м.
автометачка

ИВЕКО
ИВЕКО 80-12
ИВЕКО 80-12
ИВЕКО
ИВЕКО
ИВЕКО
ИВЕКО 8012
ИВЕКО
ИВЕКО
ИВЕКО
ИВЕКО
ИВЕКО
ИВЕКО
ИВЕКО
ИВЕКО
ИВЕКО

СМЕТОСЪБИРАЧ
СМЕТОСЪБИРАЧ
СМЕТОСЪБИРАЧ
СМЕТОСЪБИРАЧ
МИЯЧКА С ГРЕБЛО
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МИЯЧКА С ГРЕБЛО
МИЯЧКА-ДЕЗИНФ.
САМОСВАЛ МАГИРУС
САМОСВАЛ
СМЕТОСЪБИРАЧ
САМОСВАЛ
АВТОМЕТАЧКА

ТРАКТОРИ
СА 30 31 Е М
СА 30 32 Е М
СА 30 35 Е М
СА 30 34 Е М
С 78 49 ЕМ
С 78 50 ЕМ

трактор
трактор
трактор
трактор
трактор
трактор

БЕЛАРУС 952
БЕЛАРУС 952
БЕЛАРУС 952
БЕЛАРУС 952
БЕЛАРУС 702 Е
БЕЛАРУС 702 Е

ГРЕБЛО
ГРЕБЛО
ГРЕБЛО
ГРЕБЛО
ГРЕБЛО,ЧЕЛ.ТОВАР.
ГРЕБЛО,ЧЕЛ.ТОВАР.

W 849 DBH

4 куб.м.

КОНТЕЙНЕРОВОЗ
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Рег. №
УНИМОГ
СА 07 54 АА

Кубатура

1.5 куб.м.

МОДЕЛ

УНИМОГ УХ101

Предназначение

ГРЕБЛО,У-ВО ПЯСЪК

СЛУЖ.АВТОМ.
В 73 95 РА
С 02 22 МК
СА 62 20 РР
СА 62 11 РР
СА 62 18 РР
СА 62 17 РР

МАЗДА
АУДИ А-6
МОНДЕО
ФИЕСТА
РОВЕР
ОПЕЛ

ДРУГИ
ДЖОНСТОН-1
MUI 9541

ДЖОНСТОН 2000
МИНИ-МЕТАЧКА

МИНИ-МЕТАЧКА
МЕТАЧКА

ПОД НАЕМ
А 15 74 ВК
Бродвай

ИВЕКО
ПРИКАЧНА МАШИНА

СМЕТОСЪБИРАЧ
ПРИКАЧНА МАШИНА

Източник: Община Бургас, Консорциум „Титан-Бургас“ ДЗЗД
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8
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R 2 – Пречистване или регенириране на разтворители
R 3 – Рециклиране или възстановяване на органични вещества, които не са използвани като
разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологично превръщане
R 4 – Рециклиране и възстановяване на метали и метални съединения

0
13

R 5 – Рециклиране или възстановяване на други неорганични материали

2

R 6 – Регенириране на киселини и основи

0

R 7 – Възстановяване на компоненти, използвани за намаляване на замърсяването

0

R 8 – Възстановяване на компоненти от катализатори

0

R 9 – Повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба на масла
R 10 – Обработване на земната повърхност, благоприятстващо земеделието или подобряващо качествата
на околната среда
R 11 – Използване на отпадъците, получени по някой от методите на оползотворяване R1 - R10

4

R 12 – Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11

43

17

24

13

5

5

1

R 13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното
съхраняване до събирането им на мястото на образуване
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Ел. И
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R 1 – Използването им като гориво или по друг начин за получаване на енергия

Общо

1

дърво

стъкло

метал

1

пластмаса

Общ брой

Хартия

R-кодове на дейности по оползотворяване и третиране съгласно ЗУО

2

3

Приложение 12: Издадени разрешения за оползотворяване на отпадъци на територията на община Бургас
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Общият брой надвишава сбора на съоръженията по видове отпадъци, тъй като някои разрешителни са за повече от един вид отпадъци. В информацията не са включени разрешителните издадени
на субекти, регистрирани на територията на община Бургас, чийто площадки се намират извън общината.
2
Включва отпадъци с кодове: 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки;
3
07 02 13 - Отпадъци от пластмаси; 15 01 02 - Пластмасови опаковки; 16 01 19, 17 02 03, 20 01 39 – Пластмаси; 19 12 04 - Пластмаса и каучук; 12 01 05 - Cтърготини, стружки и изрезки от пластмаси
4
03 01 05 - Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04; 19 12 07 - Дървесни материали, различни от упоменатите в 19 12
06; 15 01 03 - Опаковки от дървесни материали; 03 01 01 - Отпадъци от корк и дървесни кори;
5
13 02 08* - Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки; 13 02 05* - Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа; 12 01 12* - Отработени восъци и
смазки; 13 01 13* - Други хидравлични масла
6
20 02 01 - Биоразградими отпадъци; 02 03 04 - Материали, негодни за консумация или преработване
7
19 12 12 - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11; 20 02 01 - Биоразградими отпадъци
8
17 01 01 – Бетон; 16 11 06 - Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05
9
19 08 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места; 10 13 14 - Отпадъчен бетон и утайки от бетон
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Приложение 13: Предметна експертиза на научно-изследователските
лаборатории към Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас
ЛАБОРАТОРИЯ ПО МАТЕМАТИЧНА ХИМИЯ – оборудвана с най-съвременна техника. Към момента в
лабораторията се трудят 21 учени и един техник, включително 2 професори, 5 доценти и 7 изследователи
(физици, химици, програмисти и математици).
КОМПЛЕКСНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АНАЛИЗ НА ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ И ТВЪРДИ ГОРИВА (КЛАППТГ) при
Университет “Проф. д-р Aсен Златаров” – Бургас – акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025
Лабораторията е подготвена да се извършва изпитване на: Автомобилни оловосъдържащи бензини,
горива за дизелови двигатели, газьол за промишлени и комунални цели, горива котелни горива за
реактивни двигатели, нефт, бензини авиационни, горива за корабни дизелови двигатели, бензин
разтворител за каучуковата промишленост, минерален терпентин, неетилиран бензин, тежки горива,
биодизел, газове въглеводородни втечнени, нефтени разтворители, леки, средни и тежки масла,
маслени базови компоненти, масла авиационни, масла моторни, масла моторни работноконсервационни, масла редукторни, масла трансмисионни, масла за хладилни машини, масла за въздушни
компресори, масло трансформаторно с антиокислителна добавка, масла турбинни, масла хидравлични,
масла бели технически, масла бели медицински, масла за двутактови бензинови двигатели ЛТ-2Т
МИКС, масла за цилиндрово смазване на корабни дизелови двигатели, масла за картерно смазване на
кръстоглави дизелов двигатели, масло за хидропредавателни скоростни кутии.
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕНА ЛАБОРАТОРИЯ "БУЛУРИТЕСТ"
Лабораторията съществува от 1990 година и произвежда сухи експресни тест-ленти (единични и
комбинирани) за анализ на урина (8 теста) и 1 за анализ на кръвна захар. Продукцията е утвърдена от
Комисията по лабораторна диагностика и съгласно проверките направени през 2002 година от
Изпълнителната агенция по лекарства тя отговаря на Европейските стандарти. Диагностичните тест -ленти
са добре познати в страната. Лабораторията поддържа връзки с редица болници, ДКЦ-та, частни
клинични лаборатории и семейни лекари.
ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА СИЛИКАТНИ МАТЕРИАЛИ (ЛИСМ).
Изпитване на плочки - керамични, подови и стенни: определяне на водопоглъщаемост, откритата
порьозност, привидна относителна плътност и плътност на сурово, определяне на коефициент на линейно
термично разширение, определяне на термична устойчивост, определяне на якостта на огъване и на
разрушаващото натоварване. Охарактеризиране на насипни силикатни материали: плътност (привидна,
вибрационна, насипна), ситов анализ, термични изпитвания. Охарактеризиране на свързващи неорганични
материали: дисперсност, плътност, начало и край на свързване. Определяне на якостни показатели.
Изпитване на физико-механични, термични и химични показатели на стъкла и керамики.
НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА
НЕОРГАНИЧЕН СИНТЕЗ

И

ПРОИЗВОДСТВЕНА

ЛАБОРАТОРИЯ

ПО

ВИСОКОТЕМПЕРАТУРЕН

И

В лабораторията се извършва химичен анализ на силикатни материали, измерване на коефициент на
линейно термично разширение на стъклени и керамични материали в интервала \20 - 1200оС\, вискозитет,
микротвърдост по Викерс, грапавост на повърхност, дисперсност на прахове, измерване на якостни
показатели.
Произвеждат се: глазури, емайли, керамични пигменти; стъкла, машинно-обработваема, мрамороподобна
и био-стъклокерамика; гранити, шпинели, високоплътна корундова керамика, прозрачна корундова и
итриева керамика, циркониева керамика и феритни материали; малка серия монокристали (рубин,
лейкосапфир, сапфир).
ЦЕНТРАЛНО НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ЛАБОРАТОРИЯ
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Централната научно-изследователска лаборатория (ЦНИЛ) е самостоятелна структурна единица в
Университета, която обезпечава учебния процес и научно-изследователската работа с необходимите
физико-химични анализи по наличните инструментални методи. Занимава се със следните дейности:
Организиране на използването и поддържането на поверената научна апаратура, усвояване и
прилагане на инструментални структурно аналитични методи и разработване на нови методи за анализ
при решаване на проблемите на научно-изследователската работа на Университета по утвърдените
научни направления.
Методична, експертно-консултантска и сервизна дейност.
Учебна дейност – провеждане на упражнения със студенти, съгласно утвърдени учебни програми,
работа с кръжочници, дипломанти, докторанти и др.
Провеждане на профилирани курсове по отделните инструментални методи за анализ с дипломанти,
докторанти, преподаватели и научни работници.
Работа с външни организации.
Структурата на ЦНИЛ се състои от пет секции по структурен, спектрален, термичен, хроматографски и
елементен анализ, които включват десет лаборатории със съответното апаратурно оформление и
методични направления:
А) ЛАБОРАТОРИЯ ПО СВЕТЛИННА И ЕЛЕКТРОННА МИКРОСКОПИЯ
Светлополна амплитудно-контрастна трансмисионна електронна микроскопия (Индиректно изследване на
топография на лом и повърхности и фазови изследвания посредством двустъпални и многостъпални
платино-въглеродни реплики, негативни контрастирания и др.. Директни платино-въглеродни реплики.
Директно определяне на дисперсни системи върху дискретни и непрекъснати колодиеви, формварови и
въглеродни носещи мембрани. Директни определения посредством шлифове и ултрамикротомни
методики. Директно химическо контрастиране на ненаситени полимерни системи. Други видове
химическо контрастиране. Дифракционни и микродифракционни изследвания на срезове и дисперсни
материали. Дефектност на кристалната фаза и др.). Фазово-контрастна тъмнополна светлинна
микроскопия. Електронна дифракция и електронна микродифракция. Сканираща електронна микроскопия.
Светлополна трансмисионна светлинна микроскопия. Тъмнополна поляризационна трансмисионна
светлинна микроскопия. Фазовоконтрастна светлополна трансмисионна светлинна микроскопия.
Високотемпературна фазовоконтрастна светлинна микроскопия. Интерференционна светлинна
микроскопия. Отражателна светлинна микроскопия. Фотолуминисцентна светлинна микроскопия.
Микрометрична измервателна светлинна микроскопия. Стереомикроскопия. Малкоъглово разсейване на
поляризована светлина. Динамично лазерно светоразсейване, лазерно определяне на субмикродефекти
(спекли) и др.
Б) ЛАБОРАТОРИЯ ПО РЕНТГЕНОСТРУКТУРЕН АНАЛИЗ
Качествен и количествен рентгенофазов анализ. Прахов рентгеноструктурен анализ. Пълен профилен
анализ на коригирани по абсорбция на рентгенови кванти и LPG-фактор прахови рентгенови
дифрактограми. Симетрия, тип и параметри на кристалната решетка. Степен на кристалност. Съвършенство
и дефекти на кристалната фаза. Размер на кристалити и микронапрежения. Високотемпературни
рентгенови изследвания. Деформации на елементарните клетки и полиморфни преходи. Дифракционни
изчисления. Определяне на ориентации.
В) ЛАБОРАТОРИЯ ПО МОЛЕКУЛНА СПЕКТРОСКОПИЯ
Идентичност и чистота на вещества. Природа на замърсители във води, почви, въздух. Структура, състав и
идентификация на нефт и нефтопродукти, нискомолекулни и високомолекулни, органични и неорганични
съединения, силикатни материали, комплекси, стъкла. Количествено определяне на съдържанието на
нефтопродукти във води и почви. Определяне на съдържанието на фенол във води. Идентификация на
разливи. Структурно-групов анализ на нефтени фракции. Определяне на съдържанието на бензен в
бензини. Определяне на съдържанието на въглеводороди в дизелово гориво. Определяне на светлинната
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абсорбция на бели масла. Определяне на съдържанието на метил третичен бутилов етер. Идентификация
на естествени и синтетични оцветители в хранителни продукти. Цвят по Хазен.
Г) ЛАБОРАТОРИЯ ПО ЕМИСИОНЕН СПЕКТРАЛЕН АНАЛИЗ
Качествено и количествено определяне на 60 елемента в метални, прахови и течни проби. Определяне на
микропримеси в метали и сплави. Определяне на тежки метали във води, почви, растителни и животински
продукти.
Д) ЛАБОРАТОРИЯ ПО АТОМНО-АБСОРБЦИОНЕН АНАЛИЗ
Количествено определяне на елементи в химически чисти реактиви, метали, сплави, почви, растения,
храни, води и др.
Е) ЛАБОРАТОРИЯ ПО КОМПЛЕКСЕН ТЕРМИЧЕН АНАЛИЗ
Диференциален термичен анализ (DTA). Динамична термогравиметрия (ТG). Диференциална
термогравиметрия. Квази-изотермични, квази-изобарни и изотермични ТG и DTA. Обекти: Чисти вещества и
сложни системи - органични, неорганични, природни, синтетични, полимерни, биологични. Определяни
параметри: температурни, термохимични, масови и кинетични с помощта на фирмен и собствен софтуер.
Изследвани процеси: топене, кристализация, полиморфни преходи, дехидратация (сорбционна,
кристализационна, междуслойна вода), окисление, деструкция, структуриране, синтез, полимеризация и
др. Качествено, полуколичествено и количествено определяне на чисти вещества и съставни компоненти в
смеси. Определяне на нефтени и др. органични замърсители в почви.
Ж) ЛАБОРАТОРИЯ ПО ДИФЕРЕНЦИАЛНО-СКАНИРАЩА КАЛОРИМЕТРИЯ
Определяне температура на стопяване, кристализация, встъкляване и др. Идентификация на ниско и
високомолекулни органични и неорганични съединения, смеси и композиции на тяхна основа. Изследване
на прахове, фолии, ципи, влакна, метални соли и др. Определяне топлини (енталпии) на състояния и
процеси(топене, кристализация, полиморфни и агрегатни фазови преходи, химични реакции,
полимеризация, вулканизация, др. видове омрежване и др.). Определяне на специфична топлина при
постоянно налягане. Определяне чистота на вещества. Обекти за изследване: полимери, восъци, органични
и неорганични вещества. комплекси, стъкла, метални сплави и др.
З) ЛАБОРАТОРИЯ ПО ГАЗОВА ХРОМАТОГРАФИЯ
Газова хроматография с колони с пълнеж. Капилярна; газова хроматография. Парофазен анализ (Head
Space). Разработени методики за анализ на: алкохоли, aмини - алифатни и ароматни, ароматни
въглеводороди, мастни киселини и техни естери, летливи органични съединения в хранителни продукти,
масла, парфюми, спиртни напитки, сокове и др., гликоли, етаноламини, въглеводороди в нефт и
нефтопродукти, пестициди (Cl- съдържащи) и полихлорбифенили, феноли, полиароматни въглеводороди.
Парофазен анализ на летливи органични съединения в питейни, промишлени и отпадни води.
И) ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТЕЧНА ХРОМАТОГРАФИЯ
Разделяне, качествен и количествен анализ на: ароматни въглеводороди, включително полиядрени и
техните производни, феноли и техните производни, стирол, ароматни аминокиселини, дериватизирани
аминокиселини, в т.ч. дериватизирани белтъчни хидролизати, бензенсулфинови киселини, феноли и
фенолни производни в отпадни води.
Й) ЛАБОРАТОРИЯ ПО ЕЛЕМЕНТЕН АНАЛИЗ
Елементен анализ на въглерод, водород и азот с автоматичен анализатор. Елементен анализ на сяра и
халогени по класически методи. Количествен елементен полумикроанализ на сяра, хлор и бром и
субмикроанализ на въглерод, водород и азот в продукти на нефтохимическата и хранителната
промишленост, на органичната химия, селското стопанство, биологията и медицината.
25

К) ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КАУЧУКОВИ ИЗДЕЛИЯ
Тази лаборатория към Университет "Проф.д-р Асен Златаров" е оборудвана със съвременни машини за
преработка на каучукови смеси: валци, каучуков смесител, преси за вулканизация на каучукови изделия,
апарати за физикомеханични изпитания.
Във връзка с обезпечаване на учебния процес на студентите с места за придобиване на практическоаналитични умения в Университета са създадени и общо 83 учебни лаборатории. Тези лаборатории са и
работно място за научно-изследователската дейност на докторантите към Университета.
Учебната база към Университета разполага с оборудвани лаборатории в следните направления:
Неорганична химия; Органична химия; Физика; Зоология; Информатика; Инженерна графика; Физични
методи; Физикохимия; Процеси и апарати; Биохимия; Генетика; Хидромеханика; Аналогова схемотехника;
Електротехника; Микробиология; Аналитична химия; Математическо програмиране; Производствени
технологии; Материалознание; Автоматизация; Ензимология; Реакционна кинетика; Топлообмненни и
маслообменни процеси; Метали и сплави; Поликристални материали; Пречистване на води и флуиди;
Екологичен мониторинг; Инструментални методи; Микропроцесорна техника; Операционни системи;
Преобразувателна техника; Инженерно-технологични изчисления; Биотехнологични методи; Генно
инженерство; Пречистване на отпадни води; Технология на полимерите; Машини и апарати; Композитни
материали; Приложен софтуер; Високомолекулни съединения.
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Приложение 14: Гранични показатели на нивата на шума в териториите и
устройствените зони в урбанизираните територии и извън тях.
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Територии и устройствени зони в урбанизираните
териотории и звън тях
Жилищни зони и територии
Централни градски части
Територии, подложени на въздействието на
интензивен трафик
Територии подложени на въздействието на релсов
железопътен транспорт
Територии, подложени на въздействието на
авиационен шум
Производтвени-складови територии и зони
Зони за обществен и индивидуален отдих
Зони за лечебни заведения и санаториуми
Зони за научно изследователска дейност
Тихи зони извън агломерациите

Еквивалентно ниво на шума в dB(A)
Lден
Lвечер
Lнощ
L24
(7-19)
(19-23)
(23-7)
55
50
45
55
60
55
50
60
60
55
50
60
65

60

55

65

65

65

55

66

70
45
45
45
40

70
40
35
40
35

70
35
35
35
35

76
45
44
45
42

Като допълнителен показател се използва LAмакс – за тертории подложени на въздействието на авиационен
шум и представлява максималното ниво на шума над дадена територия. Граничната стойност за LAмакс е 85
dB(A).
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Приложение 15: Индустриалните източници на замърсяване
Предприятия, които през 2013 г. са изпускали приоритетни и приоритетно опасни вещества (съгласно
Приложение 1 към чл. 1, ал. 2 на Наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетни
вещества и някои други замърсител).
„Лукойл Нефтохим Бургас“ АД основна площадка – предприятието е с основна дейност
нефтопреработване, отпадъчните води от площадката, след централна пречиствателна станция (ЦПС),
се заустват във – ІІро предезеро от Системата окислителни езера. В ЦПС няма изградени съоръжения
за отстраняване на азот и фосфор. През 2013 г. са констатирани превишения на ИЕО, определени в
издаденото за обекта Комплексно разрешително № 6-Н1/2009 г. по показател: общ азот.
„Лукойл Нефтохим Бургас“ АД – нефтен терминал „Росенец“ – отпадъчните води от площадката,
след ЛПС, се заустват в четвърто окислително езеро – естествена влажна зона;
„Нафтекс Петрол“ ЕООД, гр. Варна – „Петролна база Бургас“ – площадка за съхранение на
нефтопродукти (бензин, дизелови горива) – отпадъчните води след ЛПС се заустват в канал, свързващ
ез. Вая с Черно море;
„Строителни материали“ АД – “Флотационна фабрика „Върли бряг“ с пречиствателно съоръжение
хвостохранилище“ – отпадъчните води след пречиствателното съоръжение се заустват в яз. Мандра;
„Бургаски корабостроителници“ АД, гр Бургас – завод за кораборемонт и корабостроене.
Отпадъчните води, след ЛПС се заустват в Черно море, в пояс на санитарна охрана.
Точкови източници на замърсяване на повърхностните води, по поречия:
„Мина – Черно море – Бургас” ЕАД (рудник „Черно море - 2”) – от дейността на обекта се
формират два потока отпадъчни води – поток № 1 – руднични води, след утайници и поток № 2 –
битово – фекални води, пречистени в септична яма. Изпомпваните отпадъчни руднични води при
минните изработки се извеждат на повърхността преди да се извършат дейности по добива –
фактически те се явяват пречещи при добива. След утаяване на механичните частици в утаителите по
преливен тръбопровод водите се заустват в р. Азмак - втора категория воден обект,
водосборната зона на Атанасовско езеро. Пречистения поток битово – фекални води, чрез колектор,
се зауства също в река Азмак, на 125 м след заустване на рудничните отпадъчни води. През 2012 г.
не е констатирано превишение на ИЕО, определени в издаденото за обекта разрешително за
заустване;
„Керамика Бургас 2001” АД гр. Бургас – обекта е с издадено комплексно разрешително. Няма
заустване на отпадъчни води от обекта в повърхностни води.
„Чикън груп” ООД гр. Бургас /предприятие за добив и преработка на месо в м-ст “Оникилика”,
землището на гр. Бургас/, за пречистване на отпадъчните производствени и битово – фекални води е
изградена ЛПСОВ, която през 2012 г. и 2013 г. не е функционирала. Отпадъчните води от обекта са
транспортирани за пречистване до ГПСОВ – Бургас.
„Вая – 96” ООД (кариера за пясък) – отпадъчните води след утаяване в два броя утаителни
съоръжения за механично и гравитационно утаени производствени отпадъчни води се заустват в
езеро „Вая”. През 2012 г. са констатирани превишения на ИЕО, определени в разрешителното за
заустване по показатели: активна реакция и неразтворени вещества. През 2013 г. не са констатирани
превишения на ИЕО, определени в разрешителното за заустване;
„Андела” АД гр. Бургас – баластиера (хвостохранилище „Горно Езерово”) Отпадъчните води след
ЛПС се заустват в Бургаско езеро. През 2012 г. и 2013 г. няма превишение на ИЕО, определени в
разрешителното за заустване;
„Завод за строителни конструкции (ЗСК) Лозово” АД гр. Бургас, Северна промишлена зона – поток
битово – фекални отпадъчни води след ПСОВ се заустват в езеро „Вая” – втора категория
водоприемник. Поради настъпилата криза и липса на заявки част от годината обекта не е работил.
През 2012 г. и 2013 г. няма превишение на ИЕО, определени в разрешителното за заустване;
„Строителни материали” АД – флотационна фабрика „Върли бряг” – пречистените води след ЛПС
(хвостохранилище) се заустват в язовир „Мандра” През 2012 г. няма превишение на ИЕО, определени
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в разрешителното за заустване. През 2013 г. има превишения на ИЕО по показател: неразтворени
вещества;
“ДК – Домостроене” АД гр. Бургас – производство на стоманобетонни елементи. Отпадъчните
битово – фекални води от обекта се отвеждат във водоплътна шахта, откъдето се изчерпват със
специализиран транспорт. Производствените отпадъчни води, след ЛПС (утаител), са били зауствани в
Черно море, в пояс на санитарна охрана. Във връзка с постъпило през месец декември 2012 г.
писмо от дружеството за преустановено заустване в Черно море при проверката е констатирано, че
е монтирана помпа за оборотно използване на пречистените отпадъчни води в производствения
процес и няма заустване на пречистени в ЛПС производствени отпадъчни води в Черно море.
“Бургаски корабостроителници” АД гр. Бургас - пречистените отпадъчни води след ЛПС (утаител), се
заустват в Черно море - срещу гр. Бургас, в пояс на санитарна охрана. През 2012 г. не са констатирани
превишения на ИЕО, определени в разрешителното за заустване.
"Пристанище Бургас" АД - терминал "Запад" – през 2012 г., вследствие на реализиран
инфраструктурен проект, е преустановено заустването на отпадъчни води от Терминал Запад на
Пристанище Бургас – те са включени в канализационната система на гр. Бургас и се отвеждат за
пречистване в ГПСОВ “Бургас“.
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Приложение 16: Морфологичен състав съгласно Методиката
Населени места
Хранителни
Хартия
Картон
Пластмаса
Текстил
Гума
Кожа
Градински
Дървесни
Стъкло
Метали
Инертни
Опасни
Общо

под 3 хиляди

3-25 хиляди

15.60%
6.10%
4.00%
10.30%
2.00%
1.00%
1.00%
30.90%
2.90%
2.40%
1.90%
21.30%
0.60%
100.00%

23.20%
8.50%
5.50%
10.10%
3.70%
0.90%
0.90%
21.70%
2.00%
6.10%
2.00%
14.80%
0.60%
100.00%

25-50
хиляди
28.00%
8.10%
6.90%
12.80%
2.90%
1.00%
1.00%
13.10%
2.90%
7.00%
2.00%
13.70%
0.60%
100.00%

50-150 хиляди
30.60%
9.40%
8.20%
15.40%
2.90%
1.00%
1.00%
11.00%
2.10%
7.80%
2.00%
8.00%
0.60%
100.00%

Над 150
хиляди
28.90%
11.40%
9.40%
11.30%
2.80%
0.90%
0.90%
11.00%
2.00%
9.20%
1.90%
9.70%
0.60%
100.00%

Източник: НСИ
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Приложение 17: Тенденции в шумовото замърсяване (2009-2012 г.)
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Източник: СКШ на гр. Бургас
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Приложение 18: Стратегическа карата на шума на гр. Бургас – всички източници
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Приложение 19: Разпределение на мерките, предвидени в
Националната приоритетна рамка за действие по НАТУРА 2000, по
зоните на територията на община Бургас
BG0000151

Айтоска планина

BG0000242

Залив „Ченге скеле“

BG0000270

„Атанасовско езеро“

BG0000271

Мандра-Пода

BG0000273

Бургаско езеро

BG0002077

Бакърлъка
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Приложение 20: Карти на районите със значителен риск от
наводнения

BG2_APSFR_SE_02 Айтоска-Айтос
BG2_APSFR_SE_03 Чукарска - Равнец
BG2_APSFR_SE_05 Дермендере –Черно море
BG2_APSFR_BS_07 Черно море - Бургас
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