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СЪКРАЩЕНИЯ
FTTB – Fiber to the building/ оптика до сградата
ICLEI - International
Environmental Initiatives

Council

for

Local

ДРСЗ - Дирекция "Регионална служба по
заетостта"
ЕИП - Европейско икономическо пространство

IPTV – Internet Protocol Television

ЕСО - Електроенергиен системен оператор

ISDN - Цифрова мрежа с интеграция на услугите

ЗКН - Закон за културното наследство

PLC – Programmable Logic Controller

ЗМ – Защитена местност

PPTP - Point-To-Point Tunneling Protocol

ЗРР - Закона за регионалното развитие

SCADA – Supervisory control and data acquisition

ЗРУ – Закрити разпределителни уредби

UMTS – Universal Mobile Telecommunications
System

ЗУО – Закон за управление на отпадъците

VoIP – Voice over Internet Protocol

ИКПТЕЕ - Инсталация за комбинирано
производство на топлинна и електрическа
енергия

VPN - Виртуални Частни Мрежи
АИС – Автоматична измервателна станция

ИАОС – Изпълнителна агенция по околна среда

БВП – Брутен вътрешен продукт

ИПГВР - Интегриран план
възстановяване и развитие

БДЗП - Българско дружество за защита на
птиците

ИСД – Инвестиционна и стопанска дейност

БДЧР – Басейнова Дирекция “Черноморски
район”
БКП 5 – Биологична потребност от кислород за
период от 5 дни
БЛС – Безпилотни летателни системи
В и К – Водоснабдяване и канализация
ВЕИ - Възобновяеми енергийни източници
ВК – Водогреен котел
ВтЕЦ - Вятърна електрическа централа
ГБД - Газо–бутални двигатели
ГИ – Горивна инсталация
ГИС – Географски информационни системи
ГКПП - Гранично контролно-пропускателен
пункт
ГПСОВ - Градска пречиствателна станция за
отпадни води

за

градско

ИУГ – Излезли от употреба гуми
ИУЕЕО - Излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване
ИУМПС - Излезли от употреба моторни
превозни средства
КРУ – Комплектни разпределителни устройства
МЗХГ - Министерство на земеделието, храните и
горите
МОСВ – Министерство на околната среда и
водите
МРРБ – Министерство на регионалното развитие
и благоустройството
НАП – Национална агенция по приходите
НАСЕМ - Национална система за екологичен
мониторинг
НВ – Напорен водоем
НЕК – Национална електрическа компания

ГРШ – Главна разпределителна шахта

НИГГГ БАН - Национален институт по
геофизика,
геодезия
и
география
към
Българската академия на науките

ДКЕВР - Държавна комисия за енергийно и
водно регулиране

НИМХ – Национален институт по метеорология
и хидрология

ДМА – Дълготрайни материални активи

НКПР
Национална
пространствено развитие

ГРМ – Газоразпределителна мрежа

ДПС – Дъждовна помпена станция

концепция

за

7

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС 2021-2027 Г.
НКЦ – Недвижими културни ценности

РДНО - Регионално депо за неопасни отпадъци

НСРР – Национална стратегия за регионално
развитие

РЗИ – Регионална здравна инспекция

НУБА - Негодни за употреба батерии и
акумулатори

РЗПРН - Райони със значителен потенциален
риск от наводнения

управление

РИОСВ - Регионална инспекция по околната
среда и водите

ПЕВП - Полиетиленовите тръби висока плътност

РОУКАВ – Район за оценка и управление на
качеството на атмосферния въздух

ПЗЦ – Природо-защитен център

РОЦ - Районна отоплителна централа

ППЗРР – Правилник за прилагане на Закона за
регионално развитие

РПИП - Регионални
проучвания

ПС – Помпена станция

РСБО - Разделно събиране на битови отпадъци

ПСОВ - Пречиствателна станция за отпадъчни
води

РСОО - разделно събиране на отпадъците от
опаковки

ПСПВ - Пречиствателна Станция за Питейни
Води

СОЗ – Санитарно-охранителна зона

НУРТС
Национално
радиотелевизионни станции

ПУП-ПРЗ – Подробен устройствен план – План
за регулация и застрояване

прединвестиционни

СПЗ – Северна промишлена зона
УПИ – Урегулиран поземлен имот

ПУРБ – План за управление на речните басейни

ФЕЦ - Фотоволтаична електрическа централа

РГП - Регионален генерален план

ФУА – Функционален урбанизиран ареал
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УВОДНА ЧАСТ
Цели, място и роля на Плана за интегрирано развитие на Община Бургас за
периода 2021-2027 в цялостната система от документи за стратегическо планиране
на регионалното и пространственото развитие
Планирането и управлението на територията се явява сложен и комплексен
пространствено обусловен процес, който включва както разработването и прилагането
на процедури и документи, свързани със стратегическото планиране на териториалното
развитие, така и такива, които са пряко насочени към формирането на конкретни модели
на усвояване на пространството и устройството на територията. В този контекст,
стратегическото планиране на регионалното развитие интегрира социалноикономическото и пространственото развитие, като обхваща разработването,
прилагането и актуализацията на система от документи, насочени към намаляване на
различията и дисбалансите в развитието на националната територия, ефективно
капитализиране на сравнителните предимства, ресурси и потенциали, както и смекчаване
на най-сериозните проблеми, които лимитират възможностите пред развитието на
отделните териториални единици.
Системата от документи за стратегическо планиране на регионалното и
пространственото развитие обхваща:
• Национална концепция за регионално и пространствено развитие;
• Интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране
от ниво 2;
• План за интегрирано развитие на община (ПИРО).
Фигура 1. Система от документи за стратегическо планиране на регионалното и
пространственото развитие
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Настоящият План за интегрирано развитие на община Бургас за периода 20212027 е основен стратегически планов документ, разработен в условията на откритост и
широко партньорство между ръководството и администрацията на община Бургас,
местните представителства на централната власт, заинтересованите страни, включващи
представители на бизнеса, структурите на гражданското общество и местната общност
като цяло. Чрез неговото разработване и прилагане се цели осигуряването на
необходимата стратегическа, функционална и пространствена координация на
необходимите интервенции в общинската територия, целящи подобряване на условията
за живот и бизнес на местната общност, като същевременно се създадат необходимите
предпоставки за ефективно усвояване на местните ресурси и потенциали на територията,
повишаване на инвестиционната и туристическа атрактивност на Община Бургас и
региона през следващия програмен период 2021-2027 г.
Политическата и стратегическа рамка на ПИРО Бургас 2021-2027 осигурява
инструментариума
за
логическа
и
функционално-времева
проекция
на
идентифицираните и оценени сравнителни предимства, потенциали и проблеми на
общината, определената Визия за развитие, свързаните с нея обособени Зони за
въздействие и конкретните мерки и интервенции, които ще се прилагат към хоризонта
на действие на плана.
Разработеният ПИРО е насочен към развитието на общината и на гр. Бургас от
гледна точка на неговата роля като център с национално и регионално значение за
развитието на Югоизточния район и страната като цяло. Чрез прилагането на този
стратегически документ ще се търси устойчиво надграждане на постигнатите резултати
през изминалия програмен период, като същевременно ще се осигурят възможности за
по-високи нива на регионален растеж, основан на прилагането на конкретна и
пространствено обусловена система от стратегически цели, приоритети и мерки
(проекти). Този стратегически документ определя средносрочните цели и приоритети за
устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини в съответствие с
интегрираната териториална стратегия за развитие на съответния район от ниво 2 и
общия устройствен план на общината.
Не на последно място, Планът за интегрирано развитие на общината осигурява
пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики
и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на
икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия.
В по-широк план, стратегическата рамка на ПИРО Бургас е в пълно
съответствие с Европейските и национални приоритети в политиката за
регионалното развитие за периода 2021-2027г.
Същият е разработен в съответствие с философията и принципите на съвременното
стратегическо планиране и управление на територията, които изискват:
• Съобразяване със стратегическата национална и европейска рамка на
политиката за регионално развитие;
• Осигуряване на добра информационна основа при обосновка на
предвижданите интервенции;
• Максимално придържане към изискванията на съществуващия нормативен,
икономически, социален и организационен контекст;
• Определяне на реалистична и същевременно широко приета от
заинтересованите страни визия и стратегическа рамка;
• Ефективно ангажиране на заинтересованите страни в процеса на
разработването и актуализацията;

10

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС 2021-2027 Г.
Ясна комуникация на ключовите послания с различните социални и
икономически субекти, които засяга;
• Разработване на проста като структура и логика стратегическа рамка, но с
конкретни пространствени очертания на нейното приложение;
• Наличието на ясна структура и логика на приложение, включително
последователност на етапите, мерките и действията;
• Осигуряването на ефективен и работещ механизъм за наблюдение, контрол и
отчетност.
ПИРО Бургас за периода 2021-2027 г. е разработен в съответствие с изискванията
на Закона за регионалното развитие (ЗРР, изм. и доп. ДВ № 21/13.03.2020), съгласно който
„Планът за интегрирано развитие на община (ПИРО), определя средносрочните цели и
приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини в
съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на статистическия
район от ниво 2 и общия устройствен план на общината.“
Документът е разработен съгласно Методическите указания за разработване и
прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027
г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройство (март 2020 г.), Закона
за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане /ППЗРР/.
•
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I. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ И АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО,
СОЦИАЛНОТО
И
ЕКОЛОГИЧНОТО
СЪСТОЯНИЕ,
НУЖДИТЕ
И
ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА
I.1. Обща характеристика/профил на общината: местоположение,
административно – териториално устройство, природно – географска
характеристика, историческо развитие
Община Бургас е част от Югоизточния район от ниво 2 (фиг. 2). Съставена е от 12
населени места – общинският център град Бургас, град Българово и селата Братово,
Брястовец, Димчево, Драганово, Извор, Изворище, Маринка, Миролюбово, Равнец и
Твърдица.
Фигура 2. Югоизточен район от ниво 2

Територията на общината е част от непосредствената контактна зона на
националното пространство с акваторията на Черно море. Особеностите на
крайбрежната зона като преход между сушата и морето я прави особено привлекателна
за заселване и развитие на разнообразни стопански дейности.
Територията на общината обхваща 488,6 км2. На север граничи с общините Айтос
и Поморие, на изток – с Черно море, на юг – с общините Средец и Созопол, а на запад –
с община Камено (фиг. 3). От столичния град е на отстояние около 340 км.
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Фигура 3. Географско положение на община Бургас

В пространствено отношение, независимо от преобладаващия низинно-равнинен
характер на релефа, територията на общината е изключително комплексна, с висока
степен на фрагментираност на отделните части от нейната територия, което се обуславя
главно от наситеността на пространството й с обширни водни обекти. Тази сложна
география на общината е важен фактор за инфраструктурното осигуряване на
територията, като в значителна степен тя е предопределила развитието и конфигурацията
на селищната мрежа и модела на социално-икономическото й развитие. От друга страна,
географското положение на общината в рамките на националното пространство,
непосредственият контакт с акваторията на Черно море чрез Бургаския залив и
положението й спрямо основните комуникационно-транспортни коридори и
13
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урбанистични центрове, е главно сравнително предимство на общината, имащо
определящо значение за нейното пространствено и функционално-икономическо
развитие. Именно широкият излаз на Черно море и преминаването на един от основните
коридори, част от TEN-T мрежата, „Ориент/Източно-Средиземноморски“, са едни от
главните фактори, оказващи устойчиво влияние върху местната икономика и потенциала
на общината за бъдещото й социално-икономическо развитие. Това осигурява централно
място и роля на общината в интеграционно отношение не само в регионален, но и в
национален план. Наличието на значим пристанищен комплекс, в съчетание с развитието
на останалите инфраструктурни и транспортни съоръжения и мултимодални връзки,
предпоставя ключовата ролята на общината и нейния административен център в
организацията на територията на цялото Южно черноморско крайбрежие, както и в
непосредствените контактни области и общини, които са част от област Бургас и
Югоизточна България. Не на последно място, централната роля на общината в региона
предпоставя изключителен потенциал и по отношение на достъпа до сериозни пазарни
ресурси, които се формират вследствие на развитието на туристическата индустрия по
крайбрежието, което от своя страна има структуроопределящо значение за
икономическия й профил.
Географското положение на общината е изключително благоприятно и в
наднационален и регионален контекст, което се обуславя както от развитието и
усвояването на транспортно-логистичния потенциал на пристанищния комплекс и
неговата инфраструктурна функционално-икономическа интеграция с АМ „Тракия“ и
ж.п. линия 8, така и от цялостното й позициониране в рамките коридор „Ориент/ИзточноСредиземноморски“. Особено важни са перспективите за развитие на общината в
контекста на неговото разширяване на изток и прерастването му в ТРАСЕКА
(транспортен коридор Европа – Кавказ – Азия). Това от своя страна създава
възможности, свързани с достъпа до пазари в рамките на целия Черноморски регион,
Близкия изток и Централна Азия.
Благоприятното географско положение на територията на общината определя
главните направления на икономическите и на транспортните ѝ връзки. По суша те са
ориентирани предимно по направленията север-юг и запад-изток. По направлението
север-юг тя се свързва с областите и общините от Североизточна България чрез
старопланинските проходи (Върбишки – 870 м н.в., Ришки – 405 м н.в., Карнобатски –
314 м н.в., Аврамовски – 476 м н.в., Марашки – 255 м н.в., Айтоски – 390 м н. в.,
Дюлински – 440 м н.в. и Поморийски – 443 м н.в.), а чрез панорамния път Е-87 (І-9) от
Констанца и Варна през Бургас и Малко Търново – със съседна Турция, Близкия и
Средния изток. Общинският център се свързва с част от селищата и курортите по
Южното Черноморие чрез път ІІ-99 (Бургас–Черноморец–Созопол–Приморско–Царево–
М.Търново). По направлението запад-изток се осъществяват връзките ѝ с другите
области и общини от Югоизточния район, с останалите области и райони в Южна
България, както и със столицата. Най-важно значение за тези връзки имат път Е-773 (І6) Бургас–Айтос–Карнобат–Сливен–Казанлък–Карлово–София (с отклонение от Сливен
по път ІІ-66 за Стара Загора и АМ „Тракия“ към София) и път ІІ-79 Бургас–Средец–
Болярово–Елхово (с отклонение от Средец по път ІІ-53 за Ямбол–Сливен–Елена–
Поликраище).
Пространствената конфигурация на територията на общината, формираната
урбанистична структура в рамките на нейната територия и наличието на урбанистичен
център от най-висока категория, какъвто представлява гр. Бургас, са в основата на
доминиращото положение на общината в урбанистично-функционалната структура на
област Бургас и Югоизточния район от ниво 2. Съгласно Националната концепция за
пространствено развитие (НКПР), територията на област Бургас е дефинирана като
14
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„умерен моноцентризъм“, макар в областта да са налице сериозни вътрешни контрасти
между областния център и останалите центрове от по-ниско ниво. Независимо от това, в
непосредствената зона на влияние на гр. Бургас и общината има стабилни вторични
центрове, които имат компенсаторно и стабилизиращо значение в пространственото
развитие на региона.
Моноцентричният урбанистичен модел на развитие на територията на областта е
в основата на формирането на значителен по размер за мащабите на страната
„функционален урбанизиран регион/ареал“ (или Functional Urban Areas, FUAs) около
общината. Той формира отчетливо функционално пространство, съставено от гъсто
заселен урбанизиран район (ядро) и прилежащите към него територии, отличаващи се с
високо ниво на свързаност (вкл. ежедневни трудови пътувания), основно в посока от
периферните части към ядрото.
С оглед на наличните условия и ресурси, общинският център попада във второ
ниво на „големите градове – центрове с национално значение” в териториалноурбанистичната структура на Югоизточния район (фиг.4). Според Националната
концепция за пространствено развитие на Република България за периода 2013-2025 г.
територията на община Бургас попада в класификацията сред „големи градове, центрове
с национално значение за територията на региона”.
Фигура 4. Териториално-урбанистична структура на Югоизточен район

Източник: Национална стратегия за регионално развитие на Република България

Най-голям относителен дял в територията като площ имат централните силно
урбанизирани територии, защитените територии и водните обекти – езера.
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Регионалният контекст на развитието на територията на общината се определя от
няколко комплексно влияещи фактора, които могат да бъдат обособени в следните
основни групи:
• Фактори, свързани с географското положение и свързаността на общината:
Стратегическа локализация в рамките на област Бургас и в пределите на
Югоизточен регион. Към тази група фактори се отнася и природногеографската предопределеност на територията и нейната принадлежност към
Черноморската физикогеографска област, както и свързаните с това
климатични и хидрографски условия, флората и фауната, почвена покривка и
др., които от своя страна представляват и ресурси за развитие на местната
икономика;
• Фактори, свързани със специфични потенциали и ресурси: наличния
рекреационен потенциал, характера на селищната мрежа и комуникационните
връзки вътре и извън рамките на общината, външно-икономическите връзки;
• Особености в историко-географското развитие на територията;
• Административно-териториални особености – мястото на общината в
административната структура на област Бургас;
• Традиционните връзки, които общината поддържа с близките общински
центрове, но така също и със съседни и близки областни центрове, което пряко
влияе върху усвояването на ресурсите и установените модели на развитие на
урбанистичната и икономически структури на общината.
Спецификата на територията на общината в географско и природно-ресурсно
отношение, в съчетание с наличния социално-икономически и геодемографски
потенциал, влияят върху стопанския профил на общината и значимостта ѝ като важен
промишлен, търговски, транспортен и туристически център, който играе ролята на
основен двигател на икономическия растеж в областта. Широкият излаз на територията
ѝ към Черно море благоприятства развитието на морския транспорт, пристанищните
дейности, външната търговия, морския риболов, туризма и на стопански отрасли и
дейности, свързани пряко или косвено с вноса и износа на суровини, тяхната преработка
и транспортиране.
Специфична особеност на регионалния контекст, в който се развива територията
на община Бургас, е наличието на общинския център като главна икономическа,
социална и обслужваща сила, както и на периферни селища с важни регионални
характеристики. Друга характерна особеност е обстоятелството, че общината е оградена
от близки като профил, потенциал и облик общини. Това предполага необходимост от
търсенето на общ модел за териториално развитие за цялата група, който би позволил
постигането на кумулативен растеж, ефект на мултипликатора /синергичен ефект/ при
ефективното ползване на ресурсите, потенциалите и сравнителните предимства, както на
община Бургас, така и на съседните общини.
•
•

Изводи:
Общината е с централни функции в рамките на Югозиточния район от ниво 2,
което се благоприятства от стратегическото географско положение на нейната
територия, както и на общинския център - гр. Бургас;
Инфраструктурното развитие на тази част от националното пространство
обосновават ролята на гр. Бургас и общината като основен координиращ възел в
националната и регионална транспортно-комуникационна мрежа;
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•

•

Общината и градът са център на добре обособен и вътрешноинтегриран
агломерационен ареал, с добра достъпност до центъра, което е предпоставка за
ефективна организация на критичните локализационни услуги за бизнеса и
населението (включително образователни, здравни, комуникационни и др.);
Разполагането на общинската територия в комплексна от географска гледна точка
част от националното пространство е сериозно предизвикатество за развитието на
урбанизационните процеси и инфраструктурните системи, което изисква не само
по-големи усилия, но и значителни финасови ресурси.
Природно-географска характеристика

Релеф и геоложка основа
Територията на община Бургас се отличава предимно с низинен и равниннохълмист релеф. Средната ѝ надморска височина е 17 м, като най-високата точка в
общината е в. Керезбаир (330 м). Вертикалното разчленение на релефа е 22 м/км2, а
хоризонталното (гъстотата на талвеговата мрежа) – 1,3 км/км2. Тя е разположена в найизточната част на Бургаската низина, като заема нейната най-ниска част. Най-северната
периферия на землищата на селата Драганово и Брястовец включва част от южните
склонове на Айтоска планина, като там се намира и най-високата точка на нейната
територия. В землището на с. Извор (в най-южната му част) попада част от северните
разклонения на рида Босна (в северната периферия на Странджа), където максималната
надморска височина достига 160 метра. В землището на с. Маринка попадат западните
склонове на възвишението Росен баир (267 м). Възвишението Върли бряг (209 м) се
намира в центъра на общината, западно от кв. „Меден рудник“.
Релефът на Бургаската низина се отличава със слабо изразен наклон от
северозапад, запад и югозапад в източна посока към Бургаския залив и тясно свързаните
с него крайбрежни езера (Бургаско, Атанасовско и Мандренско), над които се открояват
хълмовете на Върли бряг (209 м). Под влияние на преобладаващия наклон на релефа е
образувана радиална долинна мрежа, формирана от реките Айтоска, Русокастренска,
Средецка и Факийска. Бреговата линия е дълбоко вдадена навътре в сушата, формирайки
най-големия морски залив у нас – Бургаския. Бреговете му са предимно ниски и на места
блатисти. Крайбрежната зона е арена на активно взаимодействие между литосферата,
атмосферата, хидросферата и биосферата, като обхваща не само откритите крайбрежни
пространства, но и намиращите се в непосредствена близост речни устия, крайбрежни
езера и плажове.
Скалната основа на територията на общината е изградена от различни по възраст,
произход и състав скални формации. Скалите, формиращи земната кора в обхвата на
общината, са с кредна, палеогенска, неогенска и кватернерна възраст (фиг. 5). Те са
представени от неспоени кватернерни седименти (чакъли и пясъци в заливните и
надзаливните тераси на реките и пясъчни плажове), еоценски и олигоценски мергели
(предимно в крайбрежната част на Бургаската низина), както и базалти и андезитобазалти в екструзивни, експлозивни и субвулкански фациеси, на места с пакети от
седименти (предимно пясъчници и алеврити). Миоценски варовици, силно податливи на
разрушение, изграждат релефа в околността на Бургас. С тях са свързани и процесите,
довели до образуването на част от пясъчната ивица.
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Фигура 5. Геоложка карта на Българското черноморско крайбрежие 1

Една от главните гънкови структури в района е Бургаският синклинорий. Той е
изпълнен от сенонски варовици, мергели и вулканити, еоценски, олигоценски, сарматски
и плиоценски седименти, припокрити с кватернерни наслаги. Подмладяването на
седиментния пълнеж в низината от запад на изток свидетелства за унаследените от
сенона (горната креда) ритмични потъвания към Черноморската котловина.
Развитието на релефа през плиоцена е свързано с издигания в обхвата на
Странджа и потъвания на земната кора в района Бургаската низина. В резултат са били
отложени в нейния обсег плиоценски езерни седименти, като в най-ниските части на
низината към Бургаския залив те са припокрити с плейстоценски и холоценски
(съвременни) наслаги. Издиганията в най-западната част на низината обусловили
постепенно разкриване и разчленяване на формиралата се седиментационната
повърхнина. Релефообразуващата дейност на реките и морето, както и движенията на
земната кора, довели до формирането на съвременната долинна мрежа и серията от речни
и морски тераси.
Главно през кватернера е оформен съвременният облик на релефа в землището на
града и неговите околности. Формирането на Бургаския залив е резултат от младо
локално потъване през средата на кватернера и запълване на широките речни долини с
морски и речни наноси. Проявата на съвременните абразионни процеси води до бавно
1

По Чешитев, Г. и кол. (1992). Геоложка карта на България 1:500 000
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разрушаване на бреговите откоси. В долното течение на реките се развиват
акумулационни процеси.
На територията на общината не съществуват богати находища на полезни
изкопаеми. До април 2020 г. добив на кафяви въглища се е извършвало в мина „Черно
море“, където средногодишно са се добивали около 180 хил.т.
Добив на инертни материали се извършва в кариерите в кв. Горно Езерово, кв.
Банево и гр. Българово. Те представляват каменните кариери, от които се добиват
строителни материали и чакъл. В района на гр. Българово има находище на уникалната
суровина „българит“ със запаси от около 688 642,6 хил.т с приложение основно в
строителството, които на този етап не се експлоатират.
Климат
Територията на община Бургас попада в Черноморската климатична област на
страната. Най-важната характеристика на черноморския климат е меката и влажна зима
и горещото, но относително сухо и слънчево лято. Тези особености са особено добре
изразени в южната част на българското Черноморие, вкл. на територията на общината.
През зимата и есента температурата на морската повърхност е по-висока от
температурата над сушата, въздушните маси, настъпващи от морето, са значително потопли. Важна роля за формирането на климата в крайбрежната зона играе бризовата
циркулация. Например, лятната бризова циркулация е причина за малките денонощни
температурни амплитуди. Въпреки че морето оказва смекчаващо влияние върху климата,
макар и рядко по нашето Черноморие се случват и много студени зими, каквито е имало
през 1907, 1927, 1942, 1954, 1972 г., като през 1942 г. за кратко се образувал морски лед
в Бургаския залив.
Средногодишната температура в Бургас е 12,7 °C. Най-ниската средна месечна
температура се регистрира през януари (1,8 °C), а най-високите средни месечни
температури се отчитат през юли и август (съответно 23,1 и 23,0 °C). Средната годишна
температурна амплитуда е 21,3 °C (табл. 1). Есента (септември – ноември) е по-топла от
пролетта (март-май) средно с 3,6 °C. Причината е, че водната повърхност по-бавно
изстива и по-бавно се затопля в сравнение със сушата.
Таблица 1. Средни месечни и годишни температури
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1,8

3,4

6,0

10,8

16,0

20,4

23,1

23,0

19,4

14,6

9,6

4,7

Ср.год.
(°C)
12,7

Особеностите в количеството и вътрешногодишното разпределение на валежите
са тясно свързани с циркулацията на атмосферата и климатичното влияние на Черно
море. Средногодишната сума на валежите възлиза на 540 мм (табл. 2). Във
вътрешногодишното разпределение на валежите се открояват два месечни максимума
(ноември-декември, юни) и два минимума (март и август). Като цяло повече валежи
падат през есента и зимата в сравнение с пролетта и лятото. Валежите през студеното
полугодие са предимно от дъжд.
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Таблица 2. Средни месечна и годишна сума на валежите
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

45

42

35

44

48

56

40

29

36

47

60

58

Год.
сума
(мм)
540

Скоростта и посоката на преобладаващите ветрове в крайбрежната зона пряко
зависят от стойностите на хоризонталния градиент на атмосферното налягане и локалния
циркулационен модел на бризовата циркулация. Средногодишната скорост на вятъра е
3,4 м/с. Тази стойност на климатичния показател е по-ниска в сравнение с данните за
станциите Калиакра (6,7 м/с), Обзор (4,6 м/с) и Поморие (4,1 м/с), но е по-висока в
сравнение с данните за станциите Несебър, Созопол и Царево, в които средната скорост
на вятъра е 2,7 м/с. Обикновено през зимата и пролетта се отчитат по-високи средни
скорости на вятъра в сравнение с лятото и есента. Най-висока скорост на вятъра се
регистрира през март (4,4 м/с), а най-ниска – през декември (2,9 м/с). Преобладаващите
посоки на нахлуващите ветрове са от З, СЗ, С и СИ (табл. 3, фиг. 6).
Таблица 3. Средна скорост на вятъра
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

3,0

3,5

4,4

3,6

3,3

3,1

3,3

3,7

3,9

3,5

3,3

2,9

Ср. год.
(м/с)
3,4

Фигура 6. Роза на ветровете и скорост на вятъра в град Бургас

Слънчевата радиация е един от главните климатични фактори. Интензивността ѝ
зависи главно от продължителността на деня, височината на Слънцето над хоризонта и
облачността. Важен климатичен показател в това отношение е продължителността на
слънчевото греене, измерено в часове. Максималната средногодишна продължителност
на слънчевото греене в страната е измерена в Сандански (2506 часа), като в сравнение с
нея по Черноморието се регистрират по-ниски стойности – в Поморие 2275 часа, а в
Бургас – 2082 часа. От данните в таблицата се вижда, че максималният брой часове
слънчево греене се отчитат през юли (327 часа), а минималният – през декември (49 часа).
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Таблица 4. Продължителност на слънчевото греене в Бургас (часове)
I
58

II
79

III
120

IV
166

V
231

VI
274

VII
327

VIII
310

IX
233

X
157

XI
78

XII
49

Год.
2082

Друг важен показател е броят на дните през годината с облаци, тъй като облачната
покривка силно влияе върху постъпващата слънчева радиация. В годишния ход на този
показател ясно се регистрира максимум през зимата и минимум през лятото. От табл. 5
се вижда, че през зимата в Бургас облачните дни са около 50 %, докато през лятото (юлиавгуст) преобладават случаите без нито един ден с облаци. Средната годишна облачност
в страната е между 5,0 и 5,5 десети, като най-малка облачност се регистрира през август
поради по-слабата атмосферна циркулация, ниската влажност на въздуха и
преобладаващата антициклонална синоптична обстановка. Най-ниски стойности на
средната облачност в крайбрежната зона се регистрират през лятото (2,2 – 2,5 десети).
Зимните месеци обаче се характеризират със значително по-голяма облачност, което се
дължи на преминаващите над Черно море средиземноморски циклони. През зимата
нарастването на облачността се дължи и на ефекта на нахлуващите ветрове от север и
североизток, както и на преноса на влажни океански въздушни маси от запад и
северозапад.
Таблица 5. Среден брой на дните без облаци през годината
I
15

II
11

III
11

IV
6

V
2

VI
1

VII
0

VIII
0

IX
2

X
5

XI
12

XII
16

Год.
81

Води
Територията на община Бургас попада в Черноморския басейн за басейново
управление на водите. По относителен дял на водните течения и водните площи
общината е на първо място в областта и района и на второ място в страната (след община
Белослав). В близост до морския бряг са формирани лимани и лагуни. Лиманни езера са
Бургаското и Мандра, а лагуна – Атанасовското езеро. Най-голямо по площ е ез. Мандра
(37 кв.км) като максималната му дълбочина е ок. 5 м. Солеността на водите му варира в
широки граници (1 – 30 ‰). То е преобразувано в язовир през 1963 г. Най-плитко е
Атанасовското езеро (ок. 1 м), като площта му възлиза на ок. 17 кв.км. Средната му
соленост е 50-60 ‰, достигаща през горещите летни месеци 250 ‰. Това е причина
водите му да се използват от векове за солодобив. Лечебната кал и лугата са други ценни
негови ресурси. Бургаското езеро (Вая) има площ 27,6 кв.км, като дълбочината му е ок.
1 – 1,5 м, а средната соленост на водите му е 10,6 ‰.
Речната мрежа е относително гъста, но реките като цяло са къси и маловодни.
Основната причина за това е близостта на главния вододел, разделящ басейна на р.
Тунджа, отводняваща източната част на Беломорската отточна област, от водосборните
басейни на реките с пряк отток към Черно море.
За начало на р. Айтоска е приета р. Дермендере, която протича през гр. Айтос и
води началото си от чешмата Конакбунар на 10 км североизточно от града. Дължината й
е 32 км, водосборната площ възлиза на 305 км2, при залесеност 15 %, среден наклон на
реката 9,9 ‰ и средна гъстота на речната мрежа 0,580 км/км2.
На юг е разположена групата на т.нар. Мандренски реки. Към тях спадат реките
Русокастренска, Средецка, Факийска, Изворска, Маринка, Отманли, които се вливат в
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Черно море посредством езерото Мандра. За начало на р. Русокастренска е приета р.
Чаирска, която извира на 3 км източно от с. Крумово (Карнобатско). Дължината ѝ е 65,4
км, а водосборната ѝ площ възлиза на 525 км2, при средна надморска височина на басейна
131 м, залесеност 15 % и среден наклон на реката 3,5 ‰. Река Средецка води началото
си северозападно от в. Тетрабаир в местността Габъра. Дължината ѝ е 69 км, а
водосборната ѝ площ възлиза на 985,3 км2, при средна надморска височина на басейна
170 м, залесеност 24 % и среден наклон на реката 4,3 ‰. Река Факийска оформя началото
си от множество притоци близо до българо-турската граница. Дължината ѝ е 87,3 км, а
водосборната ѝ площ възлиза на 641 км2, при средна надморска височина на басейна 260
м, залесеност 24 % и среден наклон на реката 4,8 ‰.
Режимът на реките е типично средиземноморски, характеризиращ се с
продължително маловодие в периода юли-октомври с минимален месечен отток през
август. В периода декември-април се оттичат ок. 75-80 % от годишния обем на оттока.
Реките се отличават с преобладаващо дъждовно подхранване (до 80 %), като максимумът
на речния оток се проявява през февруари в резултат на по-големите валежни количества
и сравнително слабото изпарение. Минималният отток на реките е през месеците август
и септември, което е резултат от оскъдните валежи и значителното изпарение през този
период. Модулът на оттока е средно между 1 и 4 л/сек/км2.
На територията на Басейнова Дирекция „Черноморски район“ са открити
значителни количества подземни води. Техни количествени и качествени
характеристики са тясно свързани с особеностите на водовместващите скални формации
(фиг. 7).
Фигура 7. Подземни водни тела в БДЧР по данни на МОСВ
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В обхвата на територията на общината попадат изцяло или части от 6 подземни
водни тела:
•
BG2G00000Q008 - Порови води в кватернера на р. Айтоска с колектор от
варовици, чакъли, гравий, пясъци и глини;
•
BG2G00000Q009 - Порови води в кватернера на р. Средецка – Мандра с
колектор от глини, чакъли и пясъци;
•
BG2G00000N025 - Порови води в неоген Бургас с колектор от варовици,
пясъци, пясъчници, глини.
•
BG2G0000Pg029 - Порови води в палеоген-еоцен, олигоцен Бургас с колектор
от конгломерати, пясъчници, варовици, глини, мергели;
•
BG2G0000К2034 - Карстови води в горна креда, Бургаска вулканична зона,
северно и западно от Бургас с колектор от андезити, вулкански скали и
седименти;
•
BG2G0000К2035 - Карстови води в горна креда, Бургаска вулканична зона,
южно от Бургас с колектор от базалти, андезити, вулкански скали и
седименти.
На територията на общината има находища на минерални води (Бургаските
минерални бани) при кв. „Ветрен“. Те са държавна собственост и са предоставени
безвъзмездно за експлоатация на общината. От Басейнова Дирекция „Черноморски
район“ са регистрирани в община Бургас следните райони със значителен потенциален
риск от наводнения (фиг. 8):
•
Код на РЗПРН: BG2_APSFR_BS_07; Поречие: Черно море; Водно тяло:
BG2BS000C008; Населено място: Бургас; Община: Бургас; Степен на риск:
Висок
•
Код на РЗПРН: BG2_APSFR_SE_02; Поречие: Северно-бургаски реки; Водно
тяло: BG2SE900R24; Населено място: Българово; Община Бургас; Степен на
риск: Висок
•
Код на РЗПРН: BG2_APSFR_SE_02; Поречие: Северно-бургаски реки; Водно
тяло: BG2SE900R036; Населени места: Българово и Бургас; Община Бургас;
Степен на риск: Висок
•
Код на РЗПРН: BG2_APSFR_SE_03; Поречие: Северно-бургаски реки; Водно
тяло: BG2SE900R034; Населено място: Равнец; Община: Бургас; Степен на
риск: Висок
•
Код на РЗПРН: BG2_APSFR_SE_03; Поречие: Северно-бургаски реки; Водно
тяло: BG2SE900R033; Населено място: Равнец; Община: Бургас; Степен на
риск: Висок
•
Код на РЗПРН: BG2_APSFR_SE_05; Поречие: Северно-бургаски реки; Водно
тяло: BG2SE900R026; Населено място: Рудник; Община: Бургас; Степен на
риск: Среден
•
Код на РЗПРН: BG2_ASPFR_SE_06; Поречие: Северно-бургаски реки; Водно
тяло: BG2SE900R024; Населено място: Съдиево; Община: Бургас; Степен на
риск: Среден.
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Фигура 8. Райони под заплаха и риск от наводнение за области Бургас, Ямбол и
Сливен

Източник: Басейнова Дирекция „Черноморски район“

В резултат от съчетанието между различни природни фактори морското ниво е
подложено на колебателни движения (приливно-отливни, барични и др.) с различна
периодичност и височина 2. Формирането на екстремни колебания на морското ниво в
Бургаския залив се обяснява най-вече с ветровата и вълновата енергия, внасяна в
бреговата зона при силно изразени щормови условия. Обикновено това се случва през
Костичкова, Д. и кол., Максимални морски нива в Бургаския залив. В: Трудове на института ро
океанология, Том 3, 2001, Варна

2
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студеното полугодие под влияние на бурни източни и североизточни ветрове. Пример за
такива явления са максималните морски нива, регистрирани през февруари 1979 г. в
мареографските станции в Бургас, Ахтопол и Иракли, когато за няколко поредни дни
морските нива са се покачили с 1,5-2,5 метра. От друга страна, съществува ясна
тенденция към постоянно покачване на средното морско ниво за дългогодишен период
от време, което се вижда от фиг. 9. Установеното покачване на морското ниво в
Бургаския залив се дължи главно на два фактора – глобалното евстатично покачване на
морското ниво в резултат на климатичните промени и тектонското потъване на
крайбрежните части от сушата.
Фигура 9. Покачване на морското ниво по данни от мареографската станция в
Бургас за периода 1929-2009 г. 3

В резултат от глобалните климатични промени и свързаното с тях на
непрекъснато покачващо се средно ниво на Световния океан, съществува сериозен риск
за населението, материалните активи и природните хабитати, разположени на най-ниска
надморска височина в крайбрежната зона, което налага необходимостта от адаптация и
предприемане на превантивни мерки за намаляване на риска (фиг. 10).

3

http://niggg.bas.bg/wp-content/uploads/2014/02/mare/bourgas.pdf
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Фигура 10. Застрашени от наводнения територии по Българското черноморско
крайбрежие по различни сценарии за покачване на морското ниво4

Установени са участъци със замърсявания на водите на територията на община
Бургас. Един от най-съществените проблеми е замърсяването на езерото Вая /Бургаското
езеро/ и неговия водосборен басейн. Замърсяването му е резултат от значителните
количества непречистени отпадъчни води – промишлени и битово-фекални, вливащи се
директно или индиректно чрез реките Айтоска и Чакърлийска. Съществен източник на
замърсяване на водите на залива са и нефтени разливи от танкерния флот.
Почви
Почвената покривка е силно повлияна от няколко фактора – климатичните
условия, особеностите на релефа, растителния и животинския свят и геоложката основа.
Азоналните почвени типове са представени от алувиалните (наносните) почви с техните
Palazov, А. Flood-prone Low-lying Territories along the Bulgarian Black Sea Coast,
URL: https://serc.carleton.edu/31891
4
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разновидности. Те са разпространени главно по заливните и ниските надзаливни тераси
по протежение на по-големите реки (Средецка, Русокастренска, Айтоска).
От зоналните почвени типове най-голямо разпространение имат смолниците и
канелените горски почви. Широкото разпространение на смолниците се обуславя от
плиоценските седименти, андезитните туфи и туфити и от особеностите на климата.
Отличават се с относително тежък механичен състав (но по-лек в сравнение със
смолниците във вътрешността на страната), съдържание на глина 50-75 %, като имат
специфични физико-механични водно-физични свойства. Най-благоприятни са за
отглеждане на зърнени култури, лозя, овощия, слънчоглед, захарно цвекло и някои други
технически култури.
Канелените горски почви (предимно излужени) са разпространени в местата с поголяма надморска височина на добре дренирани терени. В сравнение със смолниците
имат по-лек механичен състав, по-плитък почвен профил, по-маломощен хумусен
хоризонт с по-ниско хумусно съдържание.
Засолените почви имат ограничено разпространение и обикновено се срещат във
вид на петна в ареалите на разпространение на смолниците и ливадните почви.
Образуването им е свързано предимно с отлагането на соли в резултат на голямата
минерализация на плитко разположени подземни води и значителната
евапотранспирация през топлото полугодие.
Защитени територии и зони
Повечето крайбрежни езера (лимани и лагуни) и блата на територията на
общината са важни влажни зони, определяни като „Рамсар сайтове”. България е сред
страните, които първи се присъединиха към Рамсарската конвенция за влажните зони с
международно значение, особено като местообитания на водолюбивите птици, приета от
участващи страни в Рамсар, Иран на 2 февруари 1971 г. Това е първият международен
договор за опазване на биологичното разнообразие с цел опазване и разумно използване
на влажните зони като местообитания на водолюбивите птици, като ги признава за
международен ресурс. Влажните зони са екосистеми, в които водата е основният фактор
на средата, от който зависят различните животински и растителни видове. Влажните
зони са сред най-ефективните екосистеми на Земята. Те осигуряват основни екосистемни
услуги като регулатори на водните режими и източници на биологично разнообразие на
всички нива – видово, генетично и екосистемно.
На територията на община Бургас, в околностите на град Бургас, има множество
защитени територии и природно уязвими зони, които са обособени в т.нар. проект
„Бургаски влажни зони“. Това са защитената местност Пода, Мандренското, Бургаското
и Атанасовското езеро. Бургаският езерен комплекс е разположен на миграционния път
Виа Понтика и е място с тесен фронт на миграция за прелетните птици 5. Ежегодно по
време на есенната миграция над езерата прелитат до 300 000 щъркела и до 60 000
грабливи птици. Това е мястото с най-голяма концентрация в Европа (по време на прелет)
за розов и къдроглав пеликан, и тръстиков блатар, а също и на второ място по
концентрация на малък креслив орел. Атанасовското езеро е една от важните влажни
зони у нас, обявени по Рамсарската конвенция за защита на блатните и мочурливи места
с международно значение като местообитание на водолюбиви птици. Включени в
Рамсарския списък са още Бургаското езеро и местността Пода. В езерата край Бургас
зимуват защитени видове птици като къдроглав пеликан, чапли (нощна, гривеста, малка
бяла, голяма бяла и червена чапла), корморан, голяма белочела гъска, червеногуша гъска,
5

Euro Bird Portal – https://www.eurobirdportal.org/ebp/en/#home/HIRRUS/r52weeks/CUCCAN/r52weeks/
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саблеклюн и др. В защитената местност Пода е изграден център за наблюдение на
птиците. Там има документирани над 255 вида птици, което представлява 67 % от птичия
свят на България. В природния резерват на Атанасовското езеро са документирани 317
вида птици. От тях 83 са вписани в Червената книга на България, а над 170 вида са с
европейско значение. Там се среща и най-малкият бозайник в света – етруската
земеровка, а от 2010 г. се наблюдават популации на розово фламинго.
Защитените територии на територията на община Бургас са:
•
Поддържан резерват Атанасовско езеро – площ 1031.94 хектара, цели на
обявяване: редки и изчезващи в страната и в Европа, гнездещи прелетни и
зимуващи птици;
•
Защитена местност Бургаските солници - площ 965.3 хектара;
•
Защитена местност Вая – площ 379.44 хектара, цели на обявяване: запазване
местообитания на защитени и редки видове птици включени в Червената
книга на България и в списъка на застрашените видове в Европа;
•
Природна забележителност Водениците -площ 73.6 хектара, цели на
обявяване: опазване на скални образувания;
•
Защитена местност Корията – площ 11.6 хектара, цели на обявяване: опазване
естествена гора от летен дъб;
•
Защитена местност Пода – площ 100.7 хектара, цели на обявяване: запазване
естествените местообитания на защитени и редки видове водолюбиви птици
и колонии на 5 застрашени от изчезване вида вкл. в ЧК на България
•
Защитена местност Узунгерен - площ 211.06 хектара, цели на обявяване:
опазване на естествена влажна зона, остатък от езерото Мандра,
местообитание на повече от 200 вида водолюбиви птици, от които 5 вида
световно застрашени (малък корморан, къдроглав пеликан, червеногуша
гъска, малка белочела гъска и ливаден дърдавец), а също и опазване на
защитени, редки и уязвими растителни и животински видове.
•
Защитена местност Устието на река Изворска – площ 151.0 хектара, цели на
обявяване: запазване естествените местообитания на защитени и редки видове
птици;
•
Защитена местност Ченгене скеле – площ 160.0 хектара, вели на обявяване:
запазване естествените местообитания на защитени и редки видове птици,
включени в Червена книга на РБ и в списъка на застрашените видове в Европа.
Защитените зони по Закона на биоразнообразието на територията на община
Бургас са следните:
•

•

•

Айтоска планина – Код в регистъра: BG0000151, площ 29379.4 хектара,
Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните
местообитания
и
на
дивата
флора
и
фауна,
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000151&s
iteType=HabitatDirective ;
Атанасовско езеро, Код в регистъра: BG0000270, площ: 7210.02 хектара,
Защитена
зона
и
по
двете
Директиви,
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000270&s
iteType=BirdsDirective ;
Бакърлъка - Код в регистъра: BG0002077, площ 33507.89 хектара, Защитена
зона по Директива 79/409/EEC за опазване на дивите птици,
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0002077&s
iteType=BirdsDirective ;
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•

•

•

•

•

Бургаско езеро - Код в регистъра: BG0000273, площ 3066.9 хектара, Защитена
зона
и
по
двете
Директиви,
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000273&s
iteType=BirdsDirective ;
Емона - Код в регистъра: BG0001501, площ 55345.28 хектара, Защитена зона
по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата
флора
и
фауна,
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0001501&s
iteType=HabitatDirective ;
Залив Ченгене скеле - Код в регистъра: BG0000242, площ 190.02 хектара,
Защитена
зона
и
по
двете
Директиви,
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000242&s
iteType=BirdsDirective ;
Мандра – Пода - Код в регистъра: BG0000271, площ 6139.17 хектара,
Защитена
зона
и
по
двете
Директиви,
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000271&s
iteType=BirdsDirective ;
Отманли - Код в регистъра: BG0001502, площ 8.83 хектара, Защитена зона по
Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата
флора
и
фауна
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0001502&s
iteType=HabitatDirective

29

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС 2021-2027 Г.
Фигура 11. Защитени територии и зони на територията на община Бургас
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I. 2. Демографска характеристика
Динамика на населението
Град Бургас е административен и опорен център на общината и на областта. В
него е съсредоточен основният икономически и демографски потенциал, като влиянието
му е доминиращо в целия Югоизточен район от ниво 2. Динамиката на населението в
община Бургас от 2010 г. насам е ниска, като броят остава сравнително стабилен през
последните години. Делът на населението на общината от този в областта нараства от
49% към 2010 г. до 50,9% към 2019 г.
Фигура 12. Динамика в броя на населението в община и град Бургас за периода 20102019 г. Механичен и естествен прираст в община Бургас
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Източник на данните: НСИ, текуща статистика 6

В периода 2010-2011 г. има скок на броя на населението, както в общината, така
и в града, което не може да се обясни с механичното или естествено движение. В
годините на преброяване се прави преизчисление на населението в края на предходната
година. Преизчислението се извършва въз основа на получените резултати от
проведеното преброяване на населението и съответните изчисления за естествения и
механичния прираст, получени от текущата демографска статистика за съответната
година. 7 Ревизираното (преизчисленото) население на община Бургас към 31.12.2010 г.
е 212 886. 8 Ако следваме преизчислените данни, то броят на населението за периода
2010-2019 г. намалява с 2%. За периода 2011-2019 г., понижението е -1,79% за общината
В периода 2010 г.-2019 г. има две административни промени в рамките на общината, които се отразяват при сравнителен анализ на
демографските данни - на 10 май 2010 г. с УКАЗ № 121 с. Извор преминава от община Созопол от община Бургас. Това прави
данните за броя на населението на общината в периода преди и след 2010 г. несравними. За да преодолеем тази трудност, към данните
от статистиката за броя на населението за общината към 2010 г. са добавени данните за броя на населението в с. Извор за тази година.
Към 2015 година селата Черно море и Рудник са присъединени като квартали на Бургас. Това прави данните за броя на населението
на града преди и след 2015 г. несравними. За целите на анализа към броя на населението на града от 2010 до 2014 г. вкл. е добавен
броят на населението в двете села.
7
https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/Pop_6_Metodology_population.pdf
8
Предоставена информация в отговор на запитване до НСИ с вх. номер № УП-4991/01.10.2020 г.
6
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и -1.99% за града. Намалението е незначително на фона на изразените негативни
демографски тенденции в страната. Поглед върху текущите тенденции на броя на
жителите, регистрирани по постоянен и настоящ адрес в общината, сравнено с тези през
2010 г., показва сходна картина:
Таблица 6. Динамика на населението постоянен и настоящ адрес
Година

Постоянен
адрес

Настоящ
адрес

Постоянен
и
настоящ адрес

31.12.2010
15.9.2020
Съпоставка

232265
233 993
0,74

221059
218433
-1,188

205325
201937
-1,65

Източник: ГРАО

Броят на жителите с регистриран постоянен адрес в общината незначително
нараства за последните 10 години. Постоянен адрес е адресът в населеното място, което
лицето избира да бъде вписано в регистъра на населението. Настоящ адрес е адресът, на
който лицето живее. 9 При анализа на тази статистика трябва да се има предвид, че
постоянният адрес на българските граждани, живеещи в чужбина е в България. Найпоказателен за динамиката на населението е броят на населението, чиито настоящ и
постоянен адрес са в община Бургас - той намалява 1,65% за периода, което е близо до
показателите на официалната статистика.
Таблица 7.Динамика на населението към 2019 г. спрямо 2011 г. в населените места
извън град Бургас

Населено място
Братово
Брястовец
Българово
Димчево
Драганово
Извор
Изворище
Маринка
Миролюбово
Равнец
Твърдица

% разлика в
населението 2019
спрямо 2011 г.
-11,19
2,82
-9,58
8,82
-2,30
-16,67
11,20
-1,90
-20,59
3,40
-7,69

Източник: НСИ, данни за текуща статистика, https://www.nsi.bg/nrnm/index.php?i=1&ezik=bul

В таблицата е изведена динамиката в броя на населението в населените места
извън общинския център. Наблюдават се контрастни демографски тенденции. Налице са
села с типичните за страната задълбочаващи се проблеми с намаляване на населението
9

Закон за гражданската регистрация, изм. ДВ. бр.101 от 27 Декември 2019 г.
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като Братово, Извор, Миролюбово. В с. Маринка се наблюдава интересна тенденция за
заселване на млади семейства, които живеят в селото, а работят в град Бургас.
Статистическите данни, обаче, не свидетелстват за подобно движение на населението,
като причина за това може да бъде регистрацията по постоянен адрес. Селата Братово
(127 ж.) и Миролюбово (81 ж.) са най-малките в общината и с най-бързо топящо се
население. Селата Брястовец, Димчево, Изворище и Равнец – нарастват. Причините за
това демографско развитие са комплексни – влияние оказват както етно-културните
особености на населението, така и развитата местна икономика, близостта до Бургас и
морето, което прави селата привлекателно място за живот.
Въпреки слабите флуктуации в последните години, спрямо 2001 г. броят на
населението в общината е намалял едва с 1%, при намаление 11,9% в страната. Тези
специфики в демографските тенденции в общината трябва да се използват по най-добрия
начин, за да се запази стабилността на броя на населението в бъдещите години. На фона
на демографската картина в страната, градът и общината имат стабилни демографски
показатели и не са навлезли в необратими демографски процеси.
В анализа на структурата на населението ще се проследи и демографският
потенциал на населението.
Раждаемост и смъртност. Естествен прираст.
Раждаемостта в общината намалява с бавни темпове през разглеждания период
2010-2019 г. Тенденцията е устойчива, като от 2241 живородени през 2010 г. намалява
до 1855 през 2019 г. Тя е в сила и на ниво област и на ниво град.
Фигура 13. Коефициент на раждаемост в област, община и град Бургас за
периода 2010-2019 г. (в ‰)
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Източник: собствени изчисление на база данни от НСИ, вкл. Статистика на европейските градове

Изследването
на
коефициента раждаемост
на трите
йерархични
административно-териториални нива показва пълно припокриване на тенденцията и
темпа на намаляване на раждаемостта и по-висок коефициент в областта.
Припокриването между града и общината не е изненадващ, тъй като процентно, извън
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града живеят много малко хора (3.1%). Въпреки това, разликата между раждаемостта в
града и тази извън него е достатъчно голяма, че да доведе до отклонения. Коефициентът
на раждаемост в община Бургас за 2019 г. (8,73‰) е близък до този в страната (8,8‰),
по-нисък от този в областта ( 9,2‰) и на района от ниво 2 (9,7‰) . Средният коефициент
за Европа е 9‰. 10 Както е изтъкнато в Демографския анализ за състоянието на град и
община Бургас към 2019 г. раждаемостта е следствие на съвременния семеен модел и
демографски етап на развитие и сред основните причини за намаляването на населението
не е ниската раждаемост, а в нарушената демографска структура и емиграцията.
Фигура 14. Коефициент на смъртност в област, община и град Бургас за периода
2010-2019 г. (в ‰)
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Източник: собствени изчисления на база данни от НСИ, вкл. Статистика на европейските градове

Аналогично сравнение на коефициентите на смъртност на трите йерархични нива
показва не толкова идентична картина между тях. Смъртността на ниво област е повисока и показва по-висок ръст през наблюдавания период – 0,8‰. В общината и града
смъртността също нараства, но с по-бавни темпове. Трябва да се обърне внимание на появната разлика между стойностите на града и общината по този показател, което говори
за по-висок коефициент на смъртност извън град Бургас. Причина за това се крие в
спецификите на възрастовата структура на населението. Коефициентът на смъртност в
страната е чувствително по-висок – 15,5 на 1000 души от населението, за района от ниво
2 – също – 15,4 ‰.
Притеснително е нарастването на коефициента на детска смъртност от 4,6‰ през
2015 на 7,5‰ през 2019 г. при 5,6‰ за страната и 6,1‰ за област Бургас.
Коефициентът на естествения прираст е следствие от разликата в броя на
новородените и починалите на дадена територия лица.

10

https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.CBRT.IN?locations=EU
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Фигура 15. Коефициент на естествен прираст в област, община и град Бургас за
периода 2010-2019 г. (в ‰)
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Източник: собствени изчисления на база данни от НСИ, вкл. Статистика на европейските градове

Сходните тенденции и данни за раждаемостта не успяват да компенсират
различията в коефициента на смъртност и показват различна картина в естествения
прираст на различните териториални нива. Коефициентът на естествен прираст е
отрицателен, но с най-благоприятни стойности в град Бургас. Там той намалява найбавно и има най-високи стойности -2,75‰ за 2018 г. при -3.11‰ за общината и -4,34‰
за областта. Средното за страната е -6,5‰ за 2018 г. Характерният за страната процес на
намаляване на населението не е толкова силно изразен в Бургас, като в следващите части
на демографския анализ ще се проследят доминиращите фактори, които въздействат на
динамиката на населението.
Механичен прираст
Механичният, заедно с естествения прираст определят промяната на числеността
на населението. Механичното движение на населението като цяло е неравномерно, като
в отделни години се наблюдават пикове на заселвания и изселвания. Ясно изразена
тенденция през последните години няма, но сумарното му значение е голямо. Така за
периода 2010 -2019 г. вследствие на естествения прираст населението в общината е
намаляло с 522 души. За същия период вследствие на механичния прираст населението
е намаляло с 4507 души. Промяната на броя на населението (за всеки 1000 души)
вследствие на разликата в броя на заселилите се и напусналите дадена територия лица се
изразява с коефициента на механичен прираст.
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Фигура 16. Коефициент на механичен прираст в област и община Бургас за
периода 2010-2019 г. (в ‰)
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Източник: собствени изчисления на база данни от НСИ

В област Бургас той е положителен през всички разглеждани години, докато в
общината тенденциите са променливи, което се отразява отрицателно на броя на
населението.
Освен негативния механичен прираст, специално внимание следва да се обърне
и на неговата структура.
Фигура 17. Механичен прираст в община Бургас за периода 2010-2019 г. - полова
структура и коефициент
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Източник: НСИ, собствени изчисления

Основната част от изселилите се са мъже. През 2014 г. разликата между заселите
се и изселилите се мъже е -780 мъже, а при жените - +409 жени. Това води до нарушение
в половата структура на населението. Ако вземем предвид и информацията от
Демографския анализ за състоянието на град и община Бургас към 2019 г., че
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емигрантите от града са предимно млади хора между 20 и 35 годишна възраст,
механичното движение на населението влияе неблагоприятно върху възрастовата
структура на населението както понастоящем, така и в перспектива.
Възрастова структура
Възрастовата структура на населението до голяма степен определя демографския
му потенциал. Нейният нарушен баланс се отразява на раждаемостта, смъртността,
репродуктивните възможности на населението, както и на трудовите му ресурси.
Подробна разбивка по 5-годишни възрастови интервали показва традиционната
за България нарушеност на баланса на възрастовата структура на населението.
Фигура 18. Полово-възрастова пирамида на населението в община Бургас към 2019
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Източник на данните: НСИ

Полово-възрастовата пирамида на общината е деформирана както в основата си,
така и при върха си. Намаляването на ражданията през последните 25-30 години дава
своето отражение за намаление на генерациите, които се включват и в горните стъпала
на пирамидата. Така най-голям дисбаланс се наблюдава при възрастовите интервали
между 20- и 30-годишна възраст, където от една страна влияние оказва динамичното
миграционно поведение на населението в тази възраст, а от друга – това е населението,
раждано в пика на демографската криза. Този двоен демографски натиск оказва
негативно влияние и върху икономически активното население в общината.
Положително е, че в исторически план раждаемостта след тези поколения се е
повишавала през годините, т.е. заключен е значителен демографски потенциал в
основата на пирамидата. Що се отнася до половата структура на населението, тя е в добър
баланс до възрастовата граница от 50 години. След това, във възрастовите интервали над
60 годишна възраст, превесът на жените е значителен. Това може да се дължи както на
по-дългата средна продължителност на живота на жените, така и на миграционното
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движение, което, както вече наблюдавахме, се отличава с приток на жени и отлив на
мъже от населението.
Фигура 19. Дял на населението по възрастови групи в градовете и селата в община
Бургас за 2019 г. (%)
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Източник: НСИ

Ако направим преглед и на разбивката на разпределението на населението по
възрастови групи в разрез села/градове (като тук се включват гр. Бургас и гр. Българово),
ще видим, че процентното отношение към общото население е сходно до интервала 3034 години. Това говори за наличие на младо население в селата в общината. Населението
от 30 до 60 обаче пропорционално е концентрирано в градовете, а с повишаване на
възрастовите интервали се повишава и концентрацията в селата.
Ситуацията в селата е контрастна – има села с демографски потенциал, с младо
население в трудоспособна възраст - селата Равнец, Изворище, Маринка, Драганово,
както и град Българово. Други пък се характеризират с типичния за българските села
профил на населението в селата – концентрация на население над 60 година възраст. В
това отношение най-задълбочени проблеми има Миролюбово – населението над 60
години е около 70%. Това е и най-прогресивно обезлюдяващото се населено място в
общината – населението към 2019 г. намалява с 20,6% спрямо 2011.
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Фигура 20. Възрастова структура на населението в селата Миролюбово и Равнец
2015 спрямо 2019 година, бр. души
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На фиг.20 се вижда разликата във възрастовата структура на селата Миролюбово
и Равнец. Докато в Равнец броят на населението намалява при придвижването на кривата
във високите възрасти, в Миролюбово кривата до интервала 55-59 г. варира между 0 и 4
души. Наблюдава се и още нещо тревожно – проследявайки тенденцията във времето, се
вижда как кривата се измества надясно.
Населението в трудоспособна възраст в община Бургас за 2017 г. е 62%, което е
близо до средното за областта (61%) и малко по-благоприятно от средното за страната
(59%).
Коефициентът на демографско заместване към 2019 г. в общината е 70,8%. Това
означава, че за всеки 100 души във възраст 60-64 годишна възраст, излизащи от пазара
на труда, са налице 70 млади хора на възраст между 15-19 г., които да ги заместят. Този
показател се покачва спрямо 2016 г., когато е 65,5%.
Коефициентът на възрастова зависимост показва броя на лицата от населението в
„зависимите” възрасти (населението под 15 и на 65 и повече години) на 100 лица от
населението в „независимите” възрасти (от 15 до 64 години). Така той измерва тежестта,
която може да падне върху населението в трудоспособна възраст — например,
необходимостта да се допринася за образованието на децата, за здравеопазването или за
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пенсиите. Към 2019 година този коефициент за общината е 60,6% при средно за страната
56,4% и се покачва спрямо 2016 г. (48,8%). На практика това означава, че по-малко от
двама души в трудоспособна възраст отговарят за социалното поддържане на един
икономически зависим човек. По-високият коефициент на възрастова зависимост
показва влошаване на възрастовата структура на населението, което рефлектира върху
пазара на труда, икономическия растеж и натоварване на социалната система. Средната
стойност за ЕС за 2018 г. е 55% 11
Образователна структура
Образователната структура на населението е от значение, когато разглеждаме
качеството на работната сила и икономическите потенциали на града.
Фигура 21. Население на 7 и повече навършени години по степен на завършено
образование към 01.02.2011 година в гр. Бургас
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Източник: НСИ, преброяване 2011 г.

Образователната структура на населението е идентична в град и община Бургас.
Процентът на завършилите висше образование е с 6% повече от средното за страната.
Със средно образование са 49% от населението при средно 43% в страната. В същото
време делът на населението с начално и основно образование е чувствително по-нисък
от характерния за страната (съответно 8% и 23%). Сравнено с други големи градове
обаче, населението на град Бургас с висше образование остава с по-нисък дял. В София
висшистите са 39%, а във Варна- 31%, в Пловдив – 29%. В същото време, съгласно
Статистика за Европейските градове, броят на студените (ниво ISCED 5-6) в град Бургас
намалява почти наполовина - от 11159 през 2011 до 5971 през 2018.

11

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9799207/KS-GO-19-001-EN-N.pdf/e8fbd16c-c342-41f7aaed-6ca38e6f709e
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Фигура 22. Учащи I -VIII клас, напуснали общообразователните и специални
училища за учебните 2013/2014-2018/2019 г. в областта и общината
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Броят на рано напусналите образователната система показва стабилна тенденция
за плавно повишение. Мерките, които се прилагат за преодоляване на този проблем или
не дават резултат, или въздействието им ще се усети по-напред във времето.
Понастоящем обаче, макар и със сравнително благоприятна, образователната структура
на фона на националните тенденции, Бургас към този момент не се намира на нивото на
останалите 3 големи града в страната. Тенденциите за последните години също не
очертават добри перспективи. Образованието е изходна точка към качествена работна
ръка, което от своя страна е ключов фактор за привличане на инвестиции. Именно поради
тази причина е необходимо насочване на усилия в тази посока.
Етническа структура
Етническата структура на населението е хомогенна – 94% от населението се
самоопределя като българи, 3% като турци и 2% като роми (към 2011 г.)
Етническата структура по места изглежда по следния начин:
Таблица 8. Етническа структура на населението на община Бургас и по населени
места към 2011 г. (%) 12

12

българска
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друга

не се
самоопределям

община БУРГАС

93,60

3,27

2,02

0,73

0,38

ГР.БУРГАС

94,91

2,10

1,89
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97,43
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..

..
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0
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76,95
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С.ДИМЧЕВО

94,44
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0

..

..

Забележка: Селата Рудник и Черно море са присъединени като квартали на Бургас през 2015 г.
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В селата Братово, Твърдица и Извор населението е почти напълно хомогенно в
етнически план. Компактно турско население живее в селата Драганово (97,46%) и
Изворище (81,46%), както и в с. Рудник (58,31%). Ромското население е концентрирано
в селата Равнец и Маринка.
Изводи:
•
•
•
•
•

•
•

Община Бургас запазва стабилни демографски показатели за последните 10
години;
Естественият прираст в общината е по-висок от средния за страната и областта;
Налице са села с добър демографски потенциал. В същото време в някои
периферни селища се наблюдават силно изразени депопулационни процеси;
Отрицателен механичен прираст с увеличаващ се дял на миграция на население в
млада възраст с цел придобиване на висше образование. В същото време
общината привлича население в активна възраст от Югоизточния район.
Налице е дисбаланс във възрастовата структура на населението. В същото време
се наблюдава устойчива тенденция на повишаване на коефициента на
демографско заместване, което е добър знак за заключен демографски потенциал
в подрастващото население. Това води обаче до нарастване на коефициента на
възрастoва зависимост на неработещото население под 15 и на 65 и повече
години, което зависи от населението в трудоспособна възраст.
Устойчив дял на населението в трудоспособна възраст;
Благоприятна образователна структура на фона на националното равнище, но с
по-нисък относителен дял на населението с висше образование в сравнение с
останалите големи градове в страната.
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I. 3. Състояние на местната икономика
Град Бургас е важен промишлен, търговски, транспортен и туристически център,
който играе ролята на опорен икономически център в общината и областта. В
Югоизточния район притегателната му сила се балансира с гр. Стара Загора.
Към 2019 г. област Бургас формира 4,6% от БВП на страната – по-малко от
Пловдив (8%) и Варна (6,4%) и малко по-малко от Стара Загора – другият опорен център
в Югоизточния район от ниво 2. БВП нараства в абсолютна стойност, а делът на брутния
вътрешен продукт в този на страната леко намалява, което е признак за различие в
темповете на развитие. Към 2019 г. БВП на човек от населението е 13 437лв. и макар да
нараства с 16% спрямо 2016 г., остава по-нисък от средното за страната (17 170лв.).
Основен дял във формирането на БДС в областта имат услугите със 71,4%, като той
нараства от 2016 насам със 7%. Индустрията формира 24,6% от БВП, а селското
стопанство – 4%. Структурата на БВП е почти идентична с тази на страната.
Макроикономическите показатели на област Бургас за периода 2016-2019 г. се
характеризират с постоянно, но плавно нарастване, следващо динамиката на
националната икономика и запазващо мястото си в региона и страната. Секторите, които
формират БВП в Област Бургас за 2019г. отчитат нарастване. В сферата на услугите и
индустрията темпът на нарастване е равен на темпът на нарастване за средното за
страната, докато темпът на нарастване в аграрният сектор се увеличава спрямо средния
за страната.
В община Бургас са позиционирани индустриални мощности, които имат
дългогодишна роля в определянето на икономическия облик на града, общината и
района. Някои от производствата са с регионално или с национално значение, като тъмни
и светли нефтопродукти, химически влакна, пластмаси и други химически изделия,
кораборемонтни дейности, вентилационна и пречиствателна техника, товарно
вагоностроене, рибопреработвателна промишленост. В същото време излазът на море
създава много възможности за развитие на туристическа, транспортна, складова дейност.
Местната икономика в миналото се характеризира с преобладаващ дял на
нискотехнологични компании с ниска добавена стойност, относителна липса на
диверсификация в производствения сектор, незначителни иновационни дейности и бързо
застаряващо население. 13 След 1989 г. редица фабрики и заводи, определящи
промишления облик на града са заличени. Градът и общината се опитват да
преориентират своето икономическо развитие. Към настоящия момент икономиката на
общината претърпява трансформация като прави опит да се обърне в посока
дигитализация, иновации и технологии. Последните години се работи активно по
изграждането на нов икономически имидж на община Бургас –иновативна община, която
предлага атрактивна бизнес среда и модерна инфраструктура. За целта са
трансформирани индустриалните зони на града, създават се нови многофункционални
комплекси, интернет платформи, ИКТ клъстер, организират се форуми като се използват
различни съвременни начини за популяризиране на възможностите, които предоставя
Бургас. Предприета е стратегия, насочена към създаване на умна и интерактивна среда
на живот, която да бъде атрактивна и за млади и висококвалифицирани хора, както и
създаване на интегрирана среда за създаване на бизнес, с налична инфраструктура,
комуникация и възможности за връзки с други бизнеси, с образование. Активната
промяна в града е осезаема и рефлектира върху преструктуриране на градската среда.
Фийлд, Б., Бургас: Планиране на интелигентен черноморски град, Европейска инвестиционна банка
2019 г.
13
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Към 2019 г. в общината функционират 16 397 нефинансови предприятия. В
периода 2015-2019 г. се наблюдава лека динамика в броя на предприятията в община
Бургас, като те нарастват постепенно.
Фигура 23. Брой предприятия и произведена продукция (хил. лв.)в община Бургас
2014-2018 г.
Произведена продукция в община Бургас
2014-2018 г. (хил. лв.)

Брой предприятия в община Бургас
2014-2019 г.
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Източник: НСИ

Произведената продукция не кореспондира на този плавен прираст. Включително
в години, когато има по-голям брой предприятия се наблюдава намаляване на
произведената продукция по текущи цени, което означава и по-нисък оборот.
Възможната причина за тези флуктуации е големият дял на нефтопреработващата
промишленост в икономиката. Поради доминиращата му роля промените във
финансовите му резултати се отразяват на цялостните икономически показатели на
областта.
Таблица 9. Динамика брой предприятия и произведена продукция по сектори 20142018 г.
Икономически сектор

Динамика брой
предприятия 20142018 г.

Динамика
произведена
продукция
2014-2018 г.

A Селско, горско и рибно стопанство

5,85%

1,01%

B Добивна промишленост

-21,05%

-9,55%

C Преработваща промишленост

-2,21%

D Производство и разпределение електрическа и
топлинна енергия и на газообразни горива

Няма
информация

-36,00%

-67,23%

Е Доставяне на води; Канализационни услуги,
управление на отпадъци и възстановяване
F Строителство
G Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети

10,34%

21,55%

-2,64%
2,30%

-37,25%
13,78%

H Транспорт, складиране и пощи

1,05%

75,00%

I Хотелиерство и ресторантьорство

8,17%

36,57%
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J Създаване и разпространение на информация и
творчески продукти; Далекосъобщения
L Операции с недвижими имоти

36,43%

47,84%

-3,21%

78,35%

M Професионални дейности и научни изследвания

15,45%

-16,68%

N Административни и спомагателни дейности

12,80%

29,49%

P Образование

15,25%

Q Хуманно здравеопазване и социална работа

Няма
информация

5,75%

43,09%

R Култура, спорт и развлечения

14,78%

68,16%

S Други дейности

26,60%

20,29%

Източник: НСИ, собствени изчисления

Така, въпреки общата намаляваща тенденция, произведената продукция за
изследвания период в повечето икономически дейности нараства (търговия, транспорт и
складиране, хотелиерство и ресторантьорство, култура и спорт и др.). Общината
произвежда 80,9% от продукцията в областта, което за пореден път потвърждава ролята
ѝ на икономически център. Общината произвежда 80,9% от продукцията в областта,
което за пореден път потвърждава ролята ѝ на икономически център.
Към 2018 г. продукция за най-висока стойност е произведена в сектори Търговия,
Ремонт на автомобили и мотоциклети, Транспорт, складиране и пощи и Строителство.
Данните за сектор Преработваща промишленост са конфиденциални, което затруднява
изграждането на обща представа. Най-много са заетите в Търговия, Ремонт на
автомобили и мотоциклети, Преработваща промишленост и Строителство. Макар 71%
от БВП в областта да се формира от услугите, трябва да се има предвид, че
преработващата промишленост има немалка роля във формирането, структурирането и
динамиката на тези услуги – така например търговията с горива, транспортните и
складови услуги, свързани с тях са пряко свързани с дейността на Лукойл Нефтохим
Бургас.
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Фигура 24. Произведена продукция, приходи от дейността и нетни приходи от
продажби за нефинансовите предприятия в община Бургас за 2018 г. (хил. лв.)
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Източник: НСИ

Инвестициите в ДМА са най-значителни в Индустрията. През 2018 г. те намаляват
спрямо 2014г. от 1 428 747 хил. лв. на 752 878 хил. Въпреки общата тенденция на
намаление, в някои сектори има ръст - Държавно управление, образование, хуманно
здравеопазване и социална работа, Професионални дейности и научни изследвания,
административни и спомагателни дейности, индустрия.
Броят нефинансови предприятия на територията на община Бургас и
разпределението им по групи и заети в тях лица е както следва:
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Таблица 10. Брой нефинансови предприятия групи и заети в тях лица, 2019 г.
Община Бургас

2019
Бр. заети

Микро предприятия бр.
Малки предприятия бр.
Средни предприятия бр.
Големи предприятия бр.

Източник: НСИ

Относителен дял на
фирмите
93.3%
5.6%
1.0%
0.1%

0-9
10- 49
50- 249
Над 250

Относителен дял на
заетите лица в тях.
37.9%
24.6%
22%
15.5%

Микропредприятитя (с до 9 заети) традиционно съставляват най-големия брой
функциониращи нефинансови предприятия, като в тях работят около 38% от заетите.
Прави впечатление, че 15,5% от всички заети в общината работят в големи предприятия.
Ако направим разрез на броя фирми заетите в тях по сектори, става видно, че делът на
предприятията в сектор търговия е голям, но в него работят предимно
микропредприятия, поради което и броят на заетите е по-малък. Противоположна е
ситуацията с индустрията – едва 5,3% от предприятията работят в този сектор, но тъй
като са представители основно на големите и средни предприятия в общината, в тях
работят 11% от всички заети.
Таблица 11. Предприятия в община Бургас по брой и брой служители към 2019 г.
Предприятия в
общината
29,3%

Търговия

Брой служители
28%

Услуги

43,7%

33%

Индустрия

5,3%

11%

Транспорт

5,1%

13%

Строителство

7,6%

8%

Селско, горско и рибно стопанство

1,8%

3%

7,2%

4%

Други
Източник: Община Бургас

В селското, горско и рибно стопанство работят едва 1,8% от всички предприятия
в общината, но имат своето важно значение.
Средната годишна заплата в общината нараства от 10 196 към 2014 г. на 12 528
през 2019 г., обаче остава по-ниска от тази на страната -14328 лв.
Средна месечна брутна заплата на заетите лица в общината също нараства, като
към 2019 спрямо 2015 г. се увеличава с близо 30%.
Таблица 12. Средна месечна брутна заплата
Средна брутна заплата в лв.

Източник: Община Бургас

2015
856

2016
883

2017
953

2018
1 050

2019
1 194

В национален мащаб, за 2020 г., най-ниско е заплащането в икономическите
дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 647 лева; „Други дейности“ – 903 лева;
„Селско, горско и рибно стопанство“ – 973 лева. Тази тенденция е характерна и за
община Бургас и е дългогодишна.
Равнището на безработица в общината за 2019 г. е 2,7% - по-ниско от средното за
страната (5,6%).
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Таблица 13.Равнище на безработица за 2019 г. (в %) за избрани общини
Община
Бургас

Равнище на безработица за 2019 г. (в %)
2,7

Столична
Варна
Пловдив
Стара Загора

1,8
2,3
2,6
2,4

Източник: НСИ

Безработицата остава малко по-висока от характерното за останалите 3 големи
града в страната, по-висока и от тази на община Стара Загора. Трябва да се обърне
специално внимание на структурата на безработица:30% от безработните са с висше
образование, а 53% - със средно. Безработните с основно и по-ниско образование са едва
17%. Тези наблюдения, биха могли да са сигнал за недобра връзка между образование и
пазар на труда. Направени са стъпки в посока ориентиране на образованието за нуждите
на бизнеса, като бизнесът в община Бургас също е активен в тази посока. Налице са
различни инициативи, като например „Работа в Бургас“, която цели да се мотивира
местни жители, които живеят в страната и чужбина да се завърнат у дома, както и да се
привлекат специалисти от други градове. Въпреки това, немалко са работодателите,
които изпитват трудности при намирането на квалифицирана работна ръка.
Младежката безработица е 11,6% - по-ниска от средната за страната (13%). 14 При
анализа на данните за безработица трябва да се има предвид, че те са обременени от
сезонната заетост, която играе значителна роля в общината. През летните месеци
безработицата в общината намалява значително спрямо зимните, когато традиционно се
наблюдава най-висока безработица.
След март 2020 г. безработицата отново се повишава рязко, поради пандемията от
COVID-19. Създалата се ситуация все още не е отминала (към момента на създаване на
настоящия документ) и последиците от нея върху икономиката тепърва ще се проявяват
и изследват.
Общината привлича трудови ресурси от съседните общини, като чрез ежедневни
трудови пътувания те реализират труда си в община Бургас. От трудово наетите в
община Камено 31% работят в Бургас. За другите общини на ареала процентът е малко
над 15%. В община Бургас се произвежда 92% от продукцията на икономическото
образувание и там работят 84% от всички наети лица. 15
Моментната картина на Икономическия профил на община Бургас показва
преобладаващ дял на сектора на услугите, силна зависимост от преработващата
промишленост и малка, но важна роля на селското и рибното стопанство. Гигантът
„Лукойл Нефтохим Бургас“ АД завърта около себе си една значителна част от
икономиката и неговата роля ще бъде значителна и в бъдеще. Фабриките и заводите,
заличени след 1989 г. отварят ниша за нова икономическа дейност, която за момента се
попълва със складове, транспортни и логистични услуги, ремонтни цехове и сервизи.
Наличието на пристанище и летище отлично допълва този кръг от дейности. В бъдеще
стремежът на общината е за концентрация на високотехнологични и
високопроизводителни и аутсорсинг услуги, които биха дали силен тласък на
икономиката и демографията на града и общината в друга посока. Не трябва да се
пренебрегва и значението на туризма. Ролята на Бургас в този аспект се определя поскоро като разпределителен център на туристическия поток към прилежащите курорти
Източник: Справка за регистрирани безработни лица в община Бургас от ДРСЗ-Бургас
Източник на данните: Регионални профили: показатели за развитие, И.П.И.,
https://www.regionalprofiles.bg/bg/ec/burgas/
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на север и на юг по българското Черноморие. Работи се усилено в посока създаването
на нови атракции и нов туристически имидж на Бургас.
В добивната промишленост работят 19 предприятия, като в сектора са заети 995
души. Към 2018 година произведената продукция в сектора е 40 728 хил. лв (колкото в
сектор Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива). Делът на добивната помишленост в общата произведена продукция
намалява от 0,81% през 2008 до 0,39% към 2019 г. След 11.04.2020 г. е преустановен
добивът на кафяви въглища в мина Черно море. От находище Върли бряг се добиват
средно 200000 тона годишно андезитобазалти, като концесията е дадена на
"Автомагистрали - Черно море" АД, гр. Шумен . Строителни материали се добиват също
в находищата Българово-юг, Българово-Север и Горно Езерово („Андезит“ ООД, гр.
Бургас). Добива се глина от находище „Соката“ , като за периода 2016-2019 г. са добити
51 157 тона глина. Концесията на находището е дадена на „Керамика Бургас“ АД.
Към 2019 г. в общината работят 19 големи предприятия и 162 средни.16 Найголямата компания, не само в общината, но и в областта, е „Лукойл Нефтохим Бургас“
АД, където за 2018 г. работят 1372 човека. 17 Близостта на Лукойл води и до концентрация
на търговци на горива, които също се нареждат сред водещите компании в общината
("Нафта-трейдинг") Други големи работодатели са „БМФ Порт Бургас“ (1010 заети) концесионерът на пристанище Бургас и „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД
(1228 души) – германо-българският концесионер на летищата във Варна и Бургас, които
са и сред компаниите с най-високи приходи в общината и областта.
Вторичният сектор е представен от производство на тъмни и светли
нефтопродукти, химически влакна, пластмаси и други химически изделия,
вентилационна и пречиствателна техника, Електротехническата и електронна
промишленост, машиностроенето и металообработването, товарно вагоностроене,
рибопреработвателна промишленост.
Освен „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, други големи представители на
индустрията са производители на PVC и алуминиеви профили „Алупласт - ЖТГ“ ЕООД
и „Алтест Джи Ти Ес“ ЕООД, както и заводите за товарни вагони „Трансвагон“ АД и за
производство на кабели „Елкабел“ АД - проектиране, производство и продажби на
силови, контролни и телефонни кабели и материали, необходими за тяхното
производство. С производство на измервателни и изпитателни прибори, апаратура за
мониторинг на съоръжения, компоненти и устройства за изграждане на електрически
мрежи се занимава “Елприбор” АД. “Никика-90” ООД е компания, профилирана в
производството на електротабла.
В производството на метални конструкции и изделия от висококачествени
стомани-горещо валцувани е специализирано „Промет Стиил” АД, като предприятието
е локализирано в с. Дебелт.
„Спартак“ АД е старо предприятия с опит в производството на промишлени
вентилатори, автоматични горелки и производство на метални палети и метални
компоненти за мебели за машиностроителната промишленост.
„Кроношпан България“ ЕООД е производител на дървени плоскости, като е една
от големите фирми в общината и района.
Представители има и на парфюмерията и козметика („Еврос КиП“ ЕООД).
Kомпаниите, занимаващи се със строителство са важен участник в икономика на
общината. Към 2018 г, в сектора работят 1217 фирми, или 10% от всички регистрирани,
като те ангажират 6% от заетите.
16
17

.www.nsi.bg
https://www.capital.bg/shimg/oo_4073024.jpg
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Един от водещите производители в хранително – вкусовата промишленост,
подкатегория захарните и шоколадови изделия е „Победа“ АД. Хранителната
промишленост в областта е концентрирана основно в периферията на областта, извън
общината – там са локализирани големите предприятия „СИС Индустрийс“ ООД,
„Черноморско злато“ АД, „Винекс-Славянци“ АД. На територията на Община Бургас
развива дейност единствената в България фирма „Ентосинерджи“ ЕООД, която
произвежда протеин от щурци за храна на хора и животни, хранителни добавки и тор за
растения, която бе отличена в националния конкурс "Иновативно предприятие на
годината" 2020 , в категория „Високи постижения в иновациите“.
В сектора на услугите по-големите фирми са ориентирани към търговията на
горива („Нафта-трейдинг“, „Гитекс“, „Вянд Ойл“ ООД), транспорт („БМФ Порт“Бургас, „Фрапорт Туин Стар Еърпорт“ АД), „Бошнаков“ ЕООД – строителен
хипермаркет.
Селското стопанство също е представено от големи фирми, като те са насочени
основно в отглеждането, реализацията и износа на зърнени и маслодайни култури.
„Севан“ ООД се занимава с износ на зърнени и маслодайни култури, като за 2018 г. е
третата по печалба фирма в област Бургас с персонал от 326 души. „Одисей грейн“ ЕООД
се занимава с търговия на едро със зърнени и бобени култури, „ПРО-АГРО“ ООД –
отглеждане и реализация на маслодайни и зърнени култури.
На територията на Община Бургас са обособени няколко производствени зони,
които, поради големия комплекс от крайморски езера и Черно море, са дисперсно
разположени.
Общината развива производствените си територии, както самостоятелно, така и
съвместно с държавата, като в партньорство с „Национална компания индустриални
зони“ ЕАД (НКИЗ) е създадено съвместно дружество „Индустриален и логистичен паркБургас“ АД.
Проектът на Община Бургас с НКИЗ, се реализира поетапно в няколко фази, в
обособените производствени територии в границите на промишлените зони на града,
като в съвместното дружество са внесени като непарична вноска имоти – държавна и
общинска собственост. Освен това дружеството „Индустриален и логистичен парк –
Бургас“ АД е закупило имоти – частна собственост от физически лица и ги е приобщило
в управляваните от него територии.
Фаза 1 от цитирания проект обхваща територия от 300 дка, разположени в
границите на Промишлена зона „Север“, като към настоящия момент вследствие
последователната устройствена политика на Община Бургас, „Националната компания
индустриални зони“ ЕАД и „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, значителна
част от УПИ са застроени или са в процес на застрояване и зоната е с над 80% заетост.
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Източник: https://www.industrialpark-burgas.bg/bg/parcels/pz-sever

В зоната са позиционирани основно с производствено-складови бази за
промишлени стоки и услуги. В нея функционират или са в процес на изграждане
предприятия, занимаващи се с дистрибуция на селскостопанска продукция (зеленчукова,
зърнена, месни продукти), търговия с хранителни продукти, производство PVC дограма,
промишлена вентилация, хладилна, климатична и авто-климатична техника, метални
парапети, метални конструкции, производство на хидравлични системи, логистичен
център на Волво, високотехнологично оборудване, използвано в аеродинамическата
индустрия (инвеститорът притежава сертификат клас „А“), производство на системи за
сядане и акустични стенни панели за кина, стадиони, аудитории и театри.
Изградена е административна сграда с мултифункционална зала, зона за релакс –
подходяща за споделен офис, офиси, бистро, спортна площадка за футбол, баскетбол,
волейбол, тенис. По този начин администрацията на дружеството е на територията на
зоната, близо до инвеститорите.
Към терени в тази „Фаза 1“ е проявен интерес от страна на дружество „Мекс 2“
ЕАД, което е заявило инвестиционно намерение пред Българска агенция за инвестиции
за издаване на сертификат за „Приоритетен инвестиционен проект“ по реда на Закона за
насърчаване на инвестициите за реализиране на инвестиционен проект за изграждане на
„Комплекс за производство на железопътни колела, оси, гуми и аксиално-симетрични
елементи“.
Целта на проекта е изграждане на високо-технологична комбинирана
производствена линия за производство на железопътни колела, гуми, оси и други
аксиално-симетрични елементи - производство, което е силно ограничено в световен
мащаб. В подкрепа на това са и основните стратегически задачи на ЕС до 2050 г. за
развитието на железопътната инфраструктура и преместването на товарите от пътя към
железопътния транспорт, което е предпоставка за реализация на проекта в дългосрочен
план. За реализацията на инвестицията е необходимо наличие на железопътни линии,
включително пътища за достъп, моторни пътища, автомобилни и железопътни везни,
търговско пристанище с контейнерен терминал. В тази връзка в сътрудничество с
„Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД са изготвени и прединвестиционни
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проучвания за изграждане на нова железопътна връзка към съществуваща железопътна
инфраструктура, изготвени са количествено-стойностни сметки по части Пътна, Ел и
ВиК за довеждане на съответната инфраструктура и мощности, предвид подаването на
заявлението за сертифицирането на проекта по Закона за насърчаване на инвестициите.
Фаза 2 обхваща територия от общо 600 дка, разположени в границите на
съществуваща Промишлена зона „Юг-Запад“, на чиято територия се намират и частни
терени, в които са изградени работещи предприятия. За територията е налична
устройствена обезпеченост, като същата е в добра комуникационна връзка с пътища от
Републиканската пътна мрежа (РПМ) и с общинската улична мрежа.

Източник: https://www.industrialpark-burgas.bg/bg/parcels/pz-iug

бази.

Тази територия дава възможност за развитие на производствени и логистични

В съседство на посочената територия в ПЗ „Юг-Запад“ са изградени работещи
предприятия за производство на алуминиева дограма, производство на ел. инсталации и
климатизации. Вече е заявен инвестиционен интерес за разширяване на съществуващите
там производства, както и от други – за производство на алуминиеви профили, части за
ел. инсталации, видеонаблюдение, контрол на достъп, структурно окабеляване;
производство на пектин; части за линейки и др.
Фаза 3 /Разсадник/ предвижда в територия от 150 дка., държавна собственост, със
силен потенциал за развитие, в много добра локация, в близост до главен път,
осигуряващ бърза транспортна връзка с гр. Бургас от една страна и с РПМ, включително
АМ Тракия.
Плановете са територията да бъде внесена като непарична вноска в капитала на
Индустриален и логистичен парк – Бургас АД, като в нея се реализират
високотехнологични предприятия и обекти за обществено обслужване. Територията е
подходяща както за логистични дейности, така и за производства.
В изпълнение на предвижданията на Общия устройствен план и поставените с
него стратегически цели община Бургас създава устройствени условия и изгражда
техническа инфраструктура с цел развитие и други промишлени територии.
Създаването на условия за развитие на бизнеса и изпълнение на инвестиционните
намерения на собственици на имоти в обособените с ОУП обслужващи и
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производствени зони в дългосрочна перспектива предопределя и гарантира
пространствено развитие на територията на общината и на целия регион. Към
настоящия момент най-голяма е територията на бившето военно летище Равнец с площ
над 3 500 дка (3 524 038 кв. метра) – предоставена на община Бургас въз основа на
Решение № 94 от 26.01.2017 г. на Министерски съвет. Територията е изключително
подходяща за обособяване като индустриална зона, в която да бъдат привличани
стратегически инвеститори. За територията има действащ ПУП.

Източник: https://www.industrialpark-burgas.bg/bg/parcels/pz-ravnets

С общата политика за развитие на общината като стратегическа цел е залегнала
програмата за създаване на зони за труд до градовете и кварталите на гр. Бургас или в
близост до групи от малки населени места, с цел съкращаване на времето за пътуване,
разтоварване на силно урбанизираната градска територия, намаляване на вредните
емисии от МПС и не на последно място преструктуриране на части от съществуващи
производствени зони в контактната територия на брега на Черно море с цел отварянето
на града към морето. Пример в тази посока е създадената Индустриална зона
„Българово“ – непосредствено до гр. Българово на територия от 110 дка, която в момента
е с над 90% заетост.
В интегриран подход ще се обособят и нови зони. Такава е Индустриална зона
„Долно Езерово“ – 120 дка за логистични дейности, за която в момента се разработва
Подробен устройствен план.
Идентифицирани са 900 дка, в непосредствена близост до проектираното трасе на
бъдещата АМ “Черно море“, в които могат да бъдат изградени съвременни логистични
бази. За последните се работи по създаване на устройствена основа, промяна на
предназначението на земята , проектиране и изграждане на довеждаща инфраструктура.
Поради изчерпването на индустриален логистичен парк и зоната в гр. Българово,
се изгражда нова зона край с. Равнец - на мястото на бившето военно летище. Идеята е
зоната да бъде профилирана за чисти производства, високотехнологични обекти и
научно-изследователски цели, като се предвижда и възможност за изграждане на
общежития за работещите, детска градина, обслужваща зона с паркинг и търговски
обекти, за спорт и отдих. Зоната има потенциал да се оформи като съвременен
индустриално-логистичен парк. Тя е с размер от над 3000 декара и осигурява
перспектива за развитие с хоризонт двадесет и повече години напред във времето.
Северно от Бургас, в землището на община Поморие, в paйoнa нa бившaтa минa
„Чepнo мope,“ е предвидена зoнa зa пpoизвoдcтвeнo-cĸлaдoви дeйнocти. Tя гpaничи c
пpoмишлeнa зoнa „Capaфoвo“ и e в нeпocpeдcтвeнa близocт дo Лeтищe Бypгac. Зоната ще
бъде достъпна диpeĸтнo oт пътя Бypгac - ĸв. „Pyдниĸ“ – ĸв. „Чepнo мope“ – Kaблeшĸoвo,
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но развитието ѝ е важно за града и региона, тъй като е в непосредствена близост до
бургаския кв.Черно море и очакванията са работещите в зоната да бъдат основно жители
на квартала.
За целите на Индустриална зона „Българово“ е изграден нов път и са осигурени
всички останали комуникации, необходими за инвеститорите, които до настоящия
момент са закупили терени в зоната. От 2019 г. там функционира търговско-сервизен
комплекс на "Мегатрон" ЕАД, за продажба на земеделска, строителна, горска, градинска
и голф техника, завод за алуминиеви детайли за обувната промишленост . През 2021г. се
очаква да стартират работа предприятия, за производство на ВИК продукти за
канализационни мрежи, складова база за земеделска продукция, център за архивиране и
дигитализация на документи, база за производство на италианска паста.
Направени са редица стъпки в промотирането на града и общината като добро
място за инвестиции. Към момента функционира Инвестиционен портал, на който
потенциалните инвеститори могат да получат информация за града, образователните
институции, стимулите които се предоставят за сертифицирани инвеститори по ЗНИ,
както и процедурата по сертифициране, да се запознаят със свободните терени в
индустриалните зони чрез интерактивни карти. Налична е информация и за офисните
площи. 18 В Интегрирана градска платформа на Бургас е отделено специално внимание
на индустриалните зони. Разработена и внедрена е интерактивна платформа, която
визуализира информация за бизнеса в община Бургас. Към нея е добавен раздел за
„Произведено в Бургас“, който обединява всички производствени предприятия,
развиващи дейност на територията на общината.
Създаден е Бизнес инкубатор Бургас 19, който улеснява намирането на работно
пространство и зали.
Работи постоянна комисия за управление на заложените средства в общинския
бюджет за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия на
територията на Община Бургас.
През 2016 г. е създаден ИКТ Клъстер Бургас, в който членуват над 40 компании,
организации и институции. Един от основните проекти на Клъстера в момента е
развитието на новосъздадения Югоизточен Дигитален иновационен хъб, който
предоставя на бизнес предприятията актуална информация, експертна помощ и достъп
до технологии за тестване на цифрови иновации, както и помага за провеждането на
експерименти с продукти, процеси или бизнес модели. 20
Създадена е една разчупена и съвременна рамка за представяне на икономическия
капацитет на общината, привличане на инвеститори и управление на икономическия
потенциал.
Чуждестранни преки инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор в
община Бургас по години за периода 2015 - 2019 г. нарастват. Повишаването на потока
от инвестиции в общината показва, че нейната привлекателност за чуждестранните
инвеститори също нараства през разглеждания период.
Област Бургас се нарежда на 2-ро място в страната по размер на чуждестранните
инвестиции. За община Бургас за 2019г, ПЧИ възлизат на 1 711 641 хил. евро.

18

https://invest.burgas.bg/bg/ofis-ploshti
https://business-burgas.com/
20
https://ictc-burgas.org/
19
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Фигура 25. Чуждестранни преки инвестиции в предприятията от нефинансовия
сектор в община Бургас по години за периода 2014 - 2018 година (хил. евро)
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Източник: НСИ

Важно е да се отбележи, че в общината се вливат 83% от ЧПИ на цялата област.
Концентрацията на иновативни и високотехнологични предприятия засега е
слаба. Това показва и активността при изпълнението на проекти по Оперативна
програма “Иновации и конкурентоспособност” (ОПИК) за периода 2014-2018 г.,
която - видно от фиг. 26 не е голяма. Към 2018 г. са усвоени 23,5 млн. лв. по програмата
(50 изпълнени проекта и 13 в процес на изпълнение към дата на провеждане на
Междинната оценка на ОПИК), много по-малко от Варна и Стара Загора и в пъти помалко от Пловдив, където активността е най-голяма.
Фигура 26. Стойност на БФП за проекти, изпълнени и в процес на изпълнение по
ОПИК в периода 2014-2018 г.

Източник: Междинна оценка на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Относителният дял на малките и средните иновативни предприятия от всички
малки и средни предприятия за страната и в област Бургас са по-малко от средното за
страната и не се увеличават в периода 2014-2018 г.
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Таблица 14. Относителният дял на малките и средните иновативни предприятия от
всички малки и средни предприятия за страната и в област Бургас
Години
2010 -2012
2012 - 2014
2014 - 2016
2016-2018

Общо за
страната
област Бургас

26,2

24,2

25,2

28,5

22,3

19,5

21,5

21,7

Източник: НСИ

С научно-изследователска и развойна дейност през 2019 г. в област Бургас са
заети 637 изследователи – с 193 повече, отколкото през 2018 г.
В града оперират големи аутсорсинг компании, като Съдърланд с над 350 заети,
Региоком – 50 заети, Бългериън онлайн рисърч- 50 заети и др. Освен това Бургас е на
четвърто място след София, Пловдив и Варна по оборот на фирмите от ИТ сектора. На
пето място по брой фирми, след София, Пловдив, Варна и Благоевград. И се нарежда на
първо място по брой ИТ фирми, заети в тях и реализирани обороти в Югоизточен регион.
Таблица 15. Сравнителна таблица за брой фирми, брой заети и общ оборот в ИКТ
сектора ( Югоизточен регион).

Бургас
Стара Загора
Сливен
Ямбол

Общ брой заети в Общ брой компании
ИТ
в сектора
596
202
584
154
81
35
84
38

Източник: bgindustrymap.com

Общ оборот на
фирмите от сектора
103 389 990.00 лв.
21 794 995.00 лв.
4 940 997 лв.
2 836 999 лв.

Амбициите за привличане на ИКТ и аутсорсинг компании са подкрепени с
изграждането на подходящи офисни пространства, включително пространства за
сътрудничество 21. В новия конгресен център също са обособени подходящи офиси за
компании от сектора. Мисли се и в посока обвързване на образованието с бизнеса - в
града има професионалната гимназия за компютърно програмиране и иновации, в
настоятелството на която са включени едни от най-големите компании в бранша.
Специалисти от тези компании обучават децата и ги напътстват при изпълнението на
реални проекти, за да могат още преди завършване на образованието да бъдат изградени
като специалисти. В града се провеждат ИКТ академии, които имат за цел да създадат
необходимите на бранша специалисти, като практика е на част от завършилите подобни
академии, компаниите да предлагат работа. Организират се и летни академии и стажове
за студенти и ученици в инженерни специалности в ИТ, а за учениците от езиковите
гимназии в аутсорсинг сектора. Общината два пъти е домакин на форум в Аутсорсинг и
IT бизнеса, които събира топ мениджърите от бранша, а ежегодно се провеждат по
няколко хакатона. Разширяването на профила на общината в този аспект е в процес, като
тази посока на развитие и повлияла на повишаване на производителността на труда, и би
направила общината по-привлекателна за младо и образовано население.

21

http://www.dock42.bg/
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Туризъм
Община Бургас се отличава с уникално съчетание на природни и антропогенни
ресурси и транспортно географско местоположение за развитие на туризъм: излаз на
море, впечатляващо биоразнообразие и орнитоложки важни места, красива градска
среда, културно-исторически забележителности, достъп до магистрала, летище и
пристанище и ж.п инфраструктура. Налице е богата културна програма и сезонни
атракции.
Наличната леглова база и търговски и ресторантски обекти, като цяло задоволяват
нуждите на туристите. Броят на местата за настаняване значително нарастват с годините,
като за 2020г. са 406, и предлагат леглова база от 6 648 легла.
Таблица 16. Брой предлагани места за настаняване и легла в община Бургас за
период 2015-2020 г.
Места
за
настаняване -бр.
Легла -бр.

Източник: община Бургас

2015
106

2016
172

2017
158

2018
283

2019
338

2020
406

3483

4603

5180

5485

5 988

6648

Въпреки тези условия и въпреки общия национален устрем за развитие на
туризма, общината не е припозната като туристическа дестинация. Средната
продължителност на престоя е малко над 2 дни (за чужденци – 2,7). Ефективното
използване на легловата база е 37,71% към 2018, като през 2014 е достигала 43,58%.
Средната ефективност на легловата база в страната е 39,9%. значение оказва по- на
обектите през месеците, които обхващат летния сезон и частична заетост през останалите
месеци в годината. Едва 5 от предлаганите места за настаняване са с 4 или 5 звезди. При
значително увеличаващия се брой места за настаняване, приходите от туристически
данък нарастват по-бавно в периода 2015 до 2018г.. Причината е концентрацията на
посещаемостта в по-ниско категорийни места за настаняване. където туристическият
данък е по-нисък.
В Стратегията за развитие на туризма на общината за 2018-2023 г. е посочено, че
макар да имат потенциал по отношение на заетостта, средствата за подслон не могат да
поемат значително увеличен туристопоток, особено масови посещения, свързани със
събитиен туризъм. Туристите се насочват към крайбрежните курорти на север и юг от
Бургас. И макар Бургас да представлява входът към курортите по Черноморието от
транспортна гледна точка (имайки предвид потока, който идва от магистрала
Тракия,летището и ж.п. гара Бургас), Бургас остава разпределител на туристи, без той
самият да се облагодетелства в достатъчна степен от преминаващия поток. Така
наличният потенциал остава неоползотворен. Тези проблеми са ясни и за тях се
предприемат действия. Разработена е Стратегия за развитие на туризма, с набелязани
ясни цели. Създадено е Общинско предприятие (ОП) „Туризъм“ (2013 г.) с цел
обслужване на общински туристически обекти, комплекси и атракции. ОП „Туризъм“
стопанисва и управлява няколко обекта:
• Туристически комплекс „Остров Света Анастасия“;
• Туристически кораб „Анастасия“;
• Туристически комплекс „Акве Калиде“;
• Туристически информационен център „Часовника“;
• Официалния
туристически
портал
на
Бургас
Go
To
Burgas
https://www.gotoburgas.com/.
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Туристическият портал дава полезна информация за туристически атракции,
интересни места или събития.
В Бургас паралелно с морския туризъм през последните години се развива бизнес и
конгресен туризъм.
През 2015 г. е открит комплексът "Акве Калиде", който съчетава балнео- с културноисторически туризъм. Археологическите ценности, намерени в Акве калиде са
крепостните стени на древния град Терме (Термополис), Римските бани от І век сл. Хр.
с топъл и студен басейн, различни средновековни помещения. Те са достъпни за
туристите чрез изградените модерни пасарелки, които улесняват преминаването и
разглеждането им.
Рибарското селище „Ченгене скеле“ край Бургас е самобитно и пленяващо място,
което също привлича туристите, дори и в момента. Самите рибари го определят като жив
етнографски комплекс. Към момента се изгражда Културно-исторически комплекс с
широк обществен достъп за популяризиране на рибарския занаят и традиции, който цели
да превърне мястото в една интересна и различна туристическа атракция.
Бургас е единственият град не само в България, но и в Европа, в рамките на който
има природен резерват, а трите големи езера, които го обграждат, са се превърнали в дом
и място за почивка на едни от най-забележителните видове птици. Това се дължи и на
втория по големина миграционен път „Via Pontica”, преминаващ по цялото крайбрежие.
Бургас е важен и от орнитоложка гледна точка с няколкото места за наблюдение на птици
- едното такова място е укритието за птици на Атанасовското езеро, на изхода за кв.
„Сарафово“, а другото - в Природозащитен център „Пода“ на Мандренското езеро. Там
могат да се наблюдават къдроглави и розови пеликани, лопатарки, чапли, различни
дъждосвирци, ням лебед и много видове патици. Тези места са обект на посещения както
от български, така и чуждестранни групи туристи.
Туризмът се оформя като един от отраслите в общината, който крие неразработен
потенциал. Неговите нужди са свързани с маркетингова стратегия, пакетно предлагане
на туристическите продукти, подобряване и увеличаване на настанителната база,
насочване към целогодишен, не само сезонен туризъм.
Селско стопанство
Земеделският фонд на община Бургас е 348385.818 дка или 60% от територията на
общината. Обработваемите земи са 325989.157 дка, като към 2019-2010 стопанска година
22580.97 дка от тях са засети за целите на растениевъдството. 22
В общината се отглеждат основно зърнени и маслодайни култури, развито е
лозарството и овощарството. Зърнодобивът е най-мащабно развит. В общината и
областта функционират големи предприятия, които се занимават с разпространение,
складиране и износ на селскостопанска продукция. Най-значителни площи заемат
посевите с пшеница 8749 ха за 2019/2020 селскостопанска година и слънчоглед – 2770.86
и рапица – 2961.66 ха. Нова техническа култура, която се отглежда в общината е
кориандърът – 907.13 ха. Зеленчукопроизводството е добре развито и задоволява
нуждите на местното население, консервните предприятия и туризма. Отглеждат се още
кайсии, праскови, пъпеши, дини.
Животновъдството се характеризира предимно с оглеждането на пилета, овце,
говеда, пчеларство и др.
Рибопреработвателната промишленост в Бургас е с богати традиции. Фирмите са
основно бургаски, но част от тях са изнесли производствата си и в други общини на
22

Източник на информация: Общинска служба „Земеделие“, гр. Бургас
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региона (напр. в гр. Айтос). „Черноморски Риболов – Бургас“ АД е наследник на
дейността на бившето държавно обединение „Рибна промишленост“ Бургас, основано
през 1952 г. Предметът на дейност на дружеството включва собствен улов, преработка,
съхранение и транспорт на риба и рибни продукти, както и техният внос и износ от и за
други страни. През 2020 г. се открива първото стоково тържище за риба със 7 хладилни
помещения с капацитет от по 20 тона, финансирано по ОП „Рибарство и аквакултури”,
мярка „Производствени инвестиции в аквакултурата”. Рибната борса ще даде
възможност за реализиране на продукцията на малките рибари, като ще допринесе за
елиминирането на сивия сектор в бранша. Проектът е реализиран от фирма „Атлантик”
АД, която специализира в националната и международната търговия на риба и морски
продукти.
Изводи:
• Устойчива и стабилна структура на местната икономика, осигуряваща базата за
икономическо развитие на общината;
• Развити стопански дейности с национално значение;
• Доминация на нефтопреработващата промишленост и на нискотехнологичните
производства в стопанския профил на общината;
• Наличие на утвърден промишлен, търговски и транспортен център с
надрегионално значение;
• Осигурена териториална основа за съвременно стопанско развитие чрез система
от трансформирани и новосформирани индустриални зони;
• Осъвременена инфраструктурна база и потенциал за привличане на инвестиции
в отрасли и дейности с висока добавена стойност;
• Активно промотиране на града и общината като добро място за инвестиции;
• Устойчива тенденция на нарастване на преките чуждестранни инвестиции;
• Наличие на създадена основа за по-ефективно обвързване на образованието с
бизнеса;
• Подобрена туристическа атрактивност на общината, но със силно изразена
сезонност. Възможности за по-активно усвояване на потребителския и
икономическия потенциал на туристическия поток и контингент в района;
• Устойчива тенденция на намаляване на равнището на безработица. Висок дял на
безработните с висше образование. По-високи нива на младежка безработица от
средното за страната.
• Тенденция на нарастване на доходите на населението и подобрен потребителски
потенциал в общината.
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I. 4. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси
I. 4. 1. Здравеопазване
Към 2018 г. населението на община Бургас се обслужва от елементи на
болничната и извънболничната помощ. Към първата категория спадат: Многопрофилни
болници за активно лечение (5бр.) и Специализирани болници (4бр.), център за кожновенерически заболявания (1бр.), комплексен онкологичен център (1бр.) и център за
психично здраве. Във втората група са: лечебни заведения за извънболнична помощ
(64бр.), от които диагностично-консултативни центрове (7бр.), медицински центрове
(20бр.), дентален център (1бр.), както и самостоятелни медико-диагностични и медико –
технологически лаборатории (34 бр.) и други лечебни и здравни заведения (4бр.).
В община Бургас са концентрирани преобладаващата част от всички здравни
обекти в областта: 12 от общо 20 болнични заведения (60,0%) и 62 от 92 лечебни
заведения за извънболнична помощ (67,4%). Това дава информация, че общината се е
оформила като своеобразно ядро на здравеопазването, като частично обслужва и
населението от останалите съставни общини от областта.
Таблица 17. Лечебни и здравни заведения, 2018г.
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Лечебни заведения за извънболнична помощ
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Област
Бургас
Община
Бургас

многопрофилни
болници

Болнични заведения
центрове за
кожноспециализирани
венерически
болници
заболявания
брой
легла
брой
легла

медикодентални
центрове

самостоятелни
медикоДруги
диагностични
лечебни и
и медикоздравни
технически
заведения
лаборатории
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легла

брой
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легла
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140

7

28
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100

1

1

10

41

7

205

62

92

7

28

20

62

1

-

-

34

4

154

Източник: НСИ– Районите, областите и общините, 2018г.

Болнична помощ
Този тип помощ се предоставя от 12 на брой заведения, от които 5 са
многопрофилни болници, 4 – специализирани болници, 1 център за кожно-венерически
заболявания, 1 – онкологичен център и 1 център за психично здраве:
•
Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас;
•
Многопрофилна болница за активно лечение „Лайф Хоспитал“;
•
Многопрофилна болница за активно лечение „Бургасмед“;
•
Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Дева Мария“;
•
Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Маджуров“;
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Специализирана очна болница за активно лечение – Бургас;
Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични
заболявания – Бургас;
•
Специализирана болница за реабилитация – Бургаски минерални бани;
•
Специализирана болница за активно лечение по кардиохирургия;
•
Център за кожно-венерически заболявания – Бургас;
•
Комплексен онкологичен център – Бургас;
•
Център за психично здраве „Проф. Ив. Темков“ – Бургас.
Техният общ капацитет за настаняване към 31.12.2018г. възлиза на 1697 легла.
Към същия времеви момент населението на община Бургас е 208 915 души, което
означава, че 1 легло се пада на 123,1 души. За сравнение този показател за Област
Бургас е едно легло на 141,6 души. Предвид това община Бургас има добра осигуреност
и възможност за поемане на пациенти за активно лечение, както от своята територия,
така и от близко разположени такива. В болничните заведения са разкрити всички
необходими отделения за диагностика и лечение. лечение на новородени, деца и
възрастни. Наблюдава се необходимост от изграждане на специализиран обект за
майчино и детско здравеопaзване, който да предоставя комплексни медицински услуги
със съвременно и висококачествено оборудване за консултации, профилактика,
диагностика, лечение и проследяване на здравен статус. Подобен обект ще окаже
осезаемо положително въздействие на местно, областно и регионално ниво.
•
•

Извънболнична помощ
Този тип помощ се осъществява общо 62 обекта: 7 диагностично – консултативни
центрове, 20 медицински центрове, 1 дентален център, 34 самостоятелни медикодиагностични и медико-технически лаборатории.
Общият капацитет за настаняване на обектите за извънболнична помощ към
2018 г. възлиза на 92 легла. Те се намират в диагностично-консултативните и
медицински центрове, където е възможно поява на необходимост от настаняване на
пациенти за лечение. Количественото отношение спрямо население към същия времеви
момент показва, че 1 легло се пада на 2270,8 души. В област Бургас отчетената стойност
възлиза на 2930,9.
Извънболничната помощ е допълнена и от множество обекти с индивидуална
практика на специалисти, предоставящи грижи за местното население. Те предлагат
консултации и лечение в конкретни медицински области, ката е осъществява много
добра връзка с останали обекти на извънболничната и болничната помощ.
Състояние на обектите на здравеопазването
Преобладаващата част от съществуващия сграден фонд и наличното обзавеждане
и оборудване са в добро състояние. Поетапно се извършват частични ремонтни дейности.
За предоставянето на по-качествени услуги е необходимо тези процеси да продължат.
От съществено значение е обновяването на материално—техническата база,
осигуряването на съвременно и високоефективно оборудване, както и
предоставяне на добри условия за работа на специалистите, възможности за
придобиване допълнителни квалификации, ключови за постигането на успешна и
удовлетворяваща реализация.
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Заболеваемост на населението. Заболеваемост и болестност
Изследването на заболеваемостта обхваща и двата типа помощ – болнична и
извънболнична на областно ниво. Водещите класове болести, регистрирани и
хоспитализирани през 2018 г. са болести на органите на кръвообращението (17,0%,
~22,0 хил.д.), болести на дихателната система (14,7%, ~19,0 хил.д.), болести на
храносмилателната система (10,3%, ~13,3хил.д.), болести на пикочо-половата
система (9,5%, ~12,4хил.д.), травми и отравяния и други последици и от
въздействията на външни причини (9,0%, 11,7), както и бременност, раждане и
послеродов период (7,3%). Общата тенденция спрямо предходните години е за
повишаване на количеството хоспитализации при всички групи. Това може да се
разглежда като повишаване на заболеваемостта и нейната сериозност, както и
подобряване на системната на здравеопазване и предоставяне на медицински грижи на
по-голям брой хора.
Сходни са разпределението и тенденциите за заболеваемостта при обектите за
извънболнична помощ. Наблюдават се някои различния при изследването на
заболеваемостта при децата (от 0 до 18 години), възрастните (над 18 години) и съответно
обобщената структура.
При децата близо половината от регистрирани заболявания са свързани с
болести на дихателните органи – 49,8%. Следващите групи са болести на кожата и
болести на окото и придатъците му – 5,9%, както и травми и отравяния – 4,6%.
При възрастните най-често регистрираните заболявания са свързани с болести на
кръвообращението – 29,5%, болести на дихателната система – 9,7%, болести на
костно-мускулната система и съединителната тъкан – 8,9%.
Логичен е изводът, че хора от определени възрасти са по-податливи на дадени
групи заболявания. Разликите в относителните дялове се дължи също и на
комплексни рискови фактори, които с течение на времето претърпяват промени в
своя вид и характер, интензивност и съответно взаимовръзки с останалите влияния
в средата. Така по-възрастните индивиди са били изложени на едни фактори, които
понастоящем са отпаднали или изменили се и оказват различно въздействие върху помладите.
Фигура 27.Регистрирани заболявания в обектите за извънболнична помощ (общо), обл. Бургас,
2018г.
Болести на дихателната система - 18,1%
18,1%

20,7%

Болести на органите на кръвообращението 23,5%
Болести на еднокр. жлези - 5,2%
Болести на пикочо-половата система - 6,8%

4,5%

Болести на окото и придатъците му - 6,9%

5,7%
23,5%
4,9%

Болести на костно-мускулнта система
съединителната тъкан - 7,3%
Болести на нервната система - 4,9%

и

Болести на храносмилателната система - 5,7%
Травми и отравяния - 4,5%

7,3%
6,9%

5,2%
6,8%

Други - 20,7%
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Регистрирани заболявания от злокачествени образувания
Съгласно официалните статистически данни се отчита тенденция за
увеличаване на броя злокачествени образувания с всяка следваща година.
При вече регистрираните злокачествени новообразувания и новооткритите
такива се наблюдават сходни водещи групи: меланом и злокачествени образувания
на кожата, на млечната жлеза, на храносмилателните органи, женски полови
органи, на пикочната система, на мъжките полови органи и на дихателната
система. При сравнение на регистрираните до момента и новорегистрираните се отчитат
промени в относителните дялове и изпреварване на някои групи. Това може да се
разглежда като резултат от факторите на средата за живот, начина на живот, генетична
обремененост, изменение на съвременната уязвимост на определени заболявания.
Общата заболеваемостта от активна туберкулоза през 2018 г., бележи
повишение спрямо предходните години, докато при новоокритите случаи има
тенденция за намаляване. През 2018г. общото количество на регистрираните болни
възлиза на 265 души, а през 2017г. общото количество на регистрираните болни възлиза
на 263, през 2016г. – 265 и 2015г. – 243 броя, а новооткритите са съответно: през 2018 г.
– 90 случая; през 2017 – 91 случая, през 2016 г. – 104 и 2015 г. – 111.
По форми на заболяването регистрираните през 2018 г. са предимно от
туберкулоза на дихателните органи (89,8%). Те са следвани от други форми на
извънбелодробна туберкулоза – 8,5% и такава на костите и ставите – 1,7%.
Структура на общата и детска смъртност
През 2018 г. основните причини за смъртността на населението в област Бургас
са вследствие на болести на органите на кръвообращението (67,1%), новообразувания
(16,4%), болести на храносмилателната (3,5%) и дихателната (3,7%) системи.
Фигура 28. Структура на общата смъртност, област Бургас, 2018г.
1,4%
3,7%
3,5%
2,3%

Кръвообращението - 67,1%

5,6%

Новообразувания - 16,4%
Травми и отравяния - 2,3%
Болести на храносмилателната система 3,5%
Болести на дихателната систена - 3,7%

16,4%

67,1%

Болести на пикочо-половата система - 1,4%
Други - 5,6%

Източник: Община Бургас

63

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС 2021-2027 Г.
Фигура 29. Структура на детската смъртност, област Бургас, 2018г.
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4,3%

4,5%
17,4%

Вродени аномалии - 17,4%
Състояния през перинаталния период - 56,5%

13,0%

Болести на кръвообращението - 13,0%
Симптоми, признаци и отклонения от
нормата - 4,3%
Травми и отравяния - 4,3%

56,5%

Други - 4,5%

Източник: Община Бургас

При детската смъртност се наблюдава изявяването на три главни причини –
състояния през перинаталния период (56,6%), вродени аномалии (17,4%) и болести
на кръвообращението (13,0%). С равни относителни дялове от случаите са симптоми,
признаци и отклонения от нормата, както и травми и отравяния (4,3%).
Сред основните предпоставки за смъртността са:
•
ограничен достъп на определени социални групи до медицински услуги –
възпрепятства се навременната диагностика и лечение;
•
недостиг на висококачествено оборудване за диагностика;
•
недостиг
на
квалифицирани
медицински
специалисти
по
специалностите с изявена заболеваемост и смъртност;
•
пропуски в профилактичната, имунизационната и информативна дейност;
Рискови фактори
Сред основните фактори, влияещи върху здравето на населението в община
Бургас са: среда за живот, замърсяване на компонентите на околната среда и
поемането на вредни емисии, воденето на нездравословен живот като хроничен
стрес, ограничена физическа активност, нерегулярно и небалансирано хранене,
употреба на алкохол и упойващи вещества, генетична предразположеност,
недостатъчна и ненавременна информираност и други.
Замърсяването на атмосферния въздух е сред най-значимите рискови фактори
за здравето в урбанизираните територии в местен, регионален, национален и световен
мащаб. Въздухът съдържа смес от течни и твърди, газообразни елементи, летливи,
полулетливи и прахови частици, като точният му състав варира. Сред основните
замърсители са праховите частици, озон, азотен диоксид, сернен диоксид, метан, живак
и сажди. Техни източници са промишлени предприятия, особено такива с
несъобразено местоположение спрямо местния ветрови режим, трафик от превозни
средства, отопление, изгаряне на отпадъци, употреба на препарати за селско
стопанство и защита и други. Ключов фактор са природо-географските характеристики
и местния климат, оказващи влияние на задържането и разнасянето на емисиите.
Излагането на замърсявания е свързано с широк спектър от остри и хронични
последици, сред които повишена честота на развитие и утежнено протичане на
респираторни,
сърдечносъдови,
неврологични,
репродуктивни,
хепатогастроентерологични, нефрологични, дерматологични и онкологични
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заболявания, съкратена продължителност на живота, преждевременна смърт.
Силно засегнати са чувствителни и уязвими групи като бременни жени,
новородени, деца, възрастни и вече страдащи от респираторни и други сериозни
заболявания, както и групи с ниски доходи.
Сред основните стъпки за намаляване на замърсяванията са: преход към
нисковъглеродна икономика, развитие на висококачествено здравеопазване
(включително превенция и ранно лечение), внедряване на екологично чисти алтернативи
на енергия, стимулиране на ниско и беземисионен транспорт, обществена
информираност и други.
Възстановяването и укрепването на здравето, както и удължаване на
трудоспособността на населението са съществени фактори, даващи възможност за
предотвратяване на преждевременната смъртност, ограничаването на инвалидността,
увеличаване на средната продължителност на живота, по-бърза ресоциализация на
пациенти с определени заболявания, намаляване на разходите за социални услуги и
подобряване на детерминантите на здравето.
Медицински персонал
В община Бургас към 2018 г. работят 1068 лекари, от които 115 са
общопрактикуващи. В област Бургас броят на лекарите възлиза на 1347, а на
общопрактикуващите - 208. Това означава, че 79,3% от всички лекари в областта и
55,3% от общопрактикуващите са концентрирани в община Бургас.
Средно на един общопрактикуващ лекар се падат по 1816,7 пациенти. За
сравнение този показател е изчислен на областно (1972,7 д.), регионално (1717,3 д.), и
национално ниво (1667,11 д.). Данните показват, че в община Бургас броят на пациентите
на един лекар е по-висок от тези в района и страната и по-нисък от този в областта.
Отчетеният показател е с високи стойности, което дава информация за недостиг на кадри.
Към настоящия момент налични са предпоставки за натоварване и стрес, забавяне на
обслужването, понижаване на качеството на услугите и други проблеми.
Броят на лекарите по дентална медицина в община Бургас възлиза на 224, а за
областта - на 310. Това означава, че 72,3% от всички стоматолози в област Бургас се
намират в едноименната община. Броят на пациентите на един лекар по дентална
медицина е 932,7 души, като стойността е по-ниска от отчетените на всички други нива.
Общо 1849 специалисти по здравни грижи (фелдшери, медицински сестри,
лаборанти и други) се намират на територията на община Бургас, като те представляват
83,3% от всички в областта. Броят лица на един специалист е 113,0 души, което отново
е по-ниско спрямо областта (184,8д.), Югоизточния район (170,2д.) и България (151,1д.)
Статистическите данни показват, че в община Бургас са концентрирани
преобладаващата част от лечебните и здравни заведения, както и медицински
специалисти в областта. Жителите на общината имат осигурен достъп до разнообразни
по вид обекти, които са добре разпределени в общата териториална структура. Основни
затруднения са малкият брой медицински персонал, включително лекари и медицински
сестри. За постигането на добро ниво на здравеопазване на територията е
необходимо осигуряването на медицински кадри по специалностите с водещи
заболявания и смъртност (обща и детска). Също така, необходимо е поддържане и
модернизиране на материално – техническата база. През последните години са
извършени ремонтни дейности на сградния фонд, закупуване на ново оборудване и
провеждане на обучения.
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Детски ясли
На територията на община Бургас през учебната 2018/2019 г. функционират 23
детски ясли, от които само 3 са самостоятелни, а останалите 20 са разкрити като
яслени групи в детските градини. Те представляват 56% от всички в областта, като
стойността се дължи на концентрация на население и съответно по-голямата
необходимост от обекти от този тип.
През разглежданата година в общината са налични 1314 места, като записаните
деца са общо 1267 (661 момчета и 636 момичета). Това означава, че детските ясли са
с 98,7% запълнен капацитет.
Таблица 18. Детски ясли, 2018 г.
общо
31939

Деца
момчета
16449

момичета
15490

4415

2285

2130

Област Бургас
41
1838
1717
Община Бургас
23
1314
1297
Източник: НСИ – Районите, областите и общините, 2018г.

886
661

831
636

България
Югоизточен район

Детски ясли
брой
места
840
33226
111

4825

В периода 2011 – 2018 г. е валидна тенденцията за увеличаване броя на детските
ясли, капацитета им и записаните деца. Общият брой детски ясли се изменя от 16 на 26,
а капацитетът - от 987 на 1314. Най-важният показател за функционирането на
структурите е ефективното използване на капацитета – отношение между броя места
и записаните деца към един и същ времеви момент. През всички години, стойностите
на показателя са много високи – над 95% и се поддържат постоянни във времето.
Като неблагоприятен аспект може да възникнат затруднения при записване на децата в
някои части от територията. Предвид тенденциите може да се появи необходимостта от
добавяне на нови яслени групи във вече съществуващи структури или изграждане на
изцяло нови.
Таблица 19.Детски ясли в периода 2011 – 2018г., община Бургас
Година

Детски ясли

брой
места
2011
16
987
2012
17
995
2013
17
1135
2014
17
1075
2015
19
1185
2016
21
1204
2017
22
1302
2018
23
1314
Източник: НСИ – Районите, областите и общините, 2018г.

Деца
общо
1152
1163
1087
1132
1157
1202
1286
1297

Ефективно
използване на
капацитета (%)
116,7
116,9
95,8
105,3
97,6
99,8
98,8
98,7

На общинско и областно ниво се отчита недостиг на медицински кадри. Това
неминуемо оказва влияние и върху намирането на персонал за обгрижване на децата в
детските ясли.
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Изводи:
•
•
•
•

•
•

•

Община Бургас има устойчиво формирана здравна система чрез концентрация на
обекти за болнична и извънболнична грижа и медицински персонал;
Необходимост от изграждане на специализиран обект за майчино и детско
здравеопазване;
Добра обезпеченост с легла при обектите на здравеопазването;
Изградената материално – техническа база е в относително добро състояние, но с
технологичен дефицит и лимитирани възможности за прилагане на
високотехнологични медицински услуги. При периферните части на общината
има необходимост от подобряване;
Наблюдават се затруднения в осигуряването на достатъчно места в детските ясли
в някои части от територията на общината;
Осигуреността с медицински персонал показва благоприятни характеристики
спрямо областта, района и страната, но въпреки това има дефицит на
висококвалифицирани медицински кадри. Засегнати са болничните и
извънболничните обекти, както и детските ясли.
Нужно е укрепване на капацитета на лечебните заведения за болнична помощ,
чрез привличане на медицински кадри, както и повишаване на знанията и
уменията на съществуващите медицинските специалисти.

I. 4. 2. Социални грижи и услуги
Системата от социални грижи и услуги включва: осигуряване на равностоен достъп до
услуги, подпомагане на социалното включване и осигряване по-добро качество на живот.

Насочена е конкретно към уязвимите групи – възрастни хора, лица с увреждания, лица,
нуждаещи се от подкрепа и помощ за приобщаване. Община Бургас има добре изградена
и балансирана мрежа от широкоспектърни социални услуги.
Развитието на социалните услуги е базирано на потребностите и обхвата на
целевите групи, в съответствие с възможностите за осигуряване на адекватно и
устойчиво финансиране. Община Бургас прилага интегриран подход при управлението
на социалните си услуги, като е изградена неформална вътрешна мрежа между отделните
бюджетни звена, която подобрява ефективността на работата.
Над 90% от предоставяните социалните услуги на територията на община Бургас
са държавно делегирани дейности. Местна дейност са: Домашен социален патронаж,
Център за работа с жертви на престъпление и насилие „Вселена“, 2 Дневни центъра за
девойки и младежи с увреждания, Обществена трапезария, Мобилна услуга за бездомни
лица, „Център за рехабилитация и психологическа подкрепа за децата с детска
церебрална парализа, аутизъм и соматични увреждания и техните семейства Иновативни
дейности в Дневен център за деца и младежи с множество увреждания, Социално
предприятие „Нарисувай ми усмивка“ за онкоболни хора, Интегриране на деца от
социални институции чрез футбол с професионални треньори.
Делегирани на външен доставчик са услуги – за рехабилитация и интеграция на
рискови групи, хора с физически увреждания, хора претърпели домашна насилие,
кризисно настаняване на деца и жени, настаняване на деца лишени от родителска грижа,
последваща реинтеграция на жертви на трафик
На територията на общината има 5 доставчика на социални услуги,
неправителствени организации и Национална комисия за борба с трафика на хора
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Община Бургас предоставя 57 социални услуги, в които са обхаванати всички
нуждаещи се уязвими групи: деца и лица със сетивни, физически психически
увреждания, възрастни хора, реконструирани семейства, деца, отглеждани в социални
услуги от резидентен тип, уязвими семейства с деца в риск, деца и лица със специфични
потребности, граждани в уязвимо социално положение, които живеят в социална
изолация и структурна бедност, стари хора със затруднения в самообслужването и
настанени в специализирани институции и др.
Функционира Обществен съвет за социално подпомагане - консултативен орган
към Общински съвет- гр. Бургас, който оказва съдействие и помощ при извършване на
дейностите по социално подпомагане и упражнява обществен контрол върху тяхното
осъществяване.
Съвместни инициативи се изпълняват за предоставяне на социални услуги 51
неправителствени организации, от и на хора с увреждания, развиващи социални
дейности, развиващи медицинска дейности към своите членове, превенции, обучителни
дейности, работа с хора от третата възраст, болни, ветерани, младежки дейности.
Опитът с разкриване на нова интегрирана услуга в Център за комплексна
подкрепа на лица с увреждания на територията на община Бургас показва интереса и
необходимостта към услуги, които са по-мобилни и ориентирани спрямо
индивидуалните нужди на потребителите.
Към настоящия момент на територията на община Бургас функционират
следните социални услуги с общ капацитет от 2166 души:
Таблица 20. Социални услуги към 2020 г., община Бургас
Наименование
Дом за стари хора „Цвета и Анка Върбанови“
Дом за медико – социални грижи „Вяра, Надежда
и Любов“
Рехабилитационен център, предоставящ услуги за
деца с увреждания – дневна и почасова грижа
НПО „Ранна интервенция за деца в риск“
Център за настаняване от семеен тип за деца без
увреждания
Център за настаняване от семеен тип за деца без
увреждания „Ронкали“
Дневен център за деца с увреждания „Св.
Николай Чудотворец“
Център за работа с деца на улицата
Център за обществена подкрепа
Защитено жилище за лица с умствена
изостаналост
Защитено жилище за лица с умствена
изостаналост
Защитено жилище за лица с психични
разстройства
Център за социална рехабилитация и интеграция
за хора със зрителни увреждания
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания
Кризисен център за деца и лица жертви на
насилие и трафик
Домашен социален патронаж – Звено за услуги в
домашна среда

Капацитет
32 физически и
психически съхранени
хора

Служители

40 (0-3г.)

4

7

6

15

14

24

10,5

15
100

7,5
20

7

5

8

5

8

5

40
30

7 (вкл. хора с
увреждания)
11

8

5

850
30

74
1

15
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Център за социална рехабилитация и интеграция
на деца пострадали от насилие
Център за социална рехабилитация и интеграция
на хора в риск
Център за настаняване от семеен тип за деца без
увреждания
Приют за временно настаняване на жертви на
трафик
Център за временно настаняване на бездомни
лица 1
Център за временно настаняване на бездомни
лица 2
Център за настаняване от семеен тип за деца без
увреждания
Център за настаняване от семеен тип за
пълнолетни лица с умствена изостаналост
Приют за последваща реинтеграция на жертви на
трафик
Дневен център за стари хора с увреждания към
Сдружение „Каритас“

Обществена трапезария

Мобилна грижа за бездомни
Дневен център за деца и/или младежи с
увреждания
Дневен център за младежи в увреждания
Център за настаняване от семеен тип за деца без
увреждания 1
Център за настаняване от семеен тип за деца без
увреждания 2
Център за настаняване от семеен тип за деца без
увреждания 3
Център за настаняване от семеен тип за деца без
увреждания 4
Център за настаняване от семеен тип за деца без
увреждания 5
Център за социална рехабилитация и интеграция
на деца и младежи
Център за социална рехабилитация и интеграция
на деца и младежи
Център за подкрепа на жертви на сексуално
насилие „Вселена“
Център за социална рехабилитация и интеграция
на лица с психични разстройства
Център за социална рехабилитация и интеграция
на лица с увреждания
Център за рехабилитация и психологическа
подкрепа за деца с детска церебрална парализа,
аутизъм и соматични увреждания и техните
семейства на територията на община Бургас

15

5

15

5

8

6

6

5

15

6

15

4,5

8

6

8

6

6

2

20 (самотно живеещи
стари хора; пенсионери
с ниски доходи, които
не могат да се
обслужват сами)
100 (потребители и
семейства на месечно
подпомагане, с
доказана липса на
доходи и близки,
самотно живеещи)
190

5

1

3

10

3

8

2

14

13

14

12,5

14

14,5

14

12,5

14

12,5

20

6

20

6

50

2

30

9

20

6

20
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Център за обществена подкрепа /ЦОП/ за деца и
семейства
Дневен център за подкрепа на деца с увреждания
и техните семейства, ж.к. „Братя Миладинови“,
гр. Бургас
Дневен център за подкрепа на деца с тежки
множествени увреждания
Наблюдавано жилище за деца от 18 до 21
годишна възраст
Преходно жилище за деца на различна възраст от
15 до 18 години в кв. Акациите.

(до 4 места за спешно
настаняване) и
капацитет 100 места
30 места за дневна
грижа и 60 места за
консултативни услуги
30 места за дневна
грижа и 60 места за
консултативни услуги

25

12

12

6

2

8

4

Източник: Община Бургас

Състоянието на обектите за социални грижи е добро, като материалнотехническата база е обновена, в процес на обновяване или нова. На база проведено
проучване са идентифицирани разнообразни нужди, сред които: на процеса на
обновяване и модернизация на материално-техническата база (вкл. сграден фонд,
обзавеждане и оборудване, изграждане на допълнителни помещения за изпълнение на
основните функции, облагородяване на прилежащи озеленени площи, подобряване на
достъпността, провеждане на квалификационни курсове и обучения на персонала,
осигуряване на по-голяма финансова издръжка от бюджета.
През последните години материалната база на предлаганите услуги на
територията на община Бургас е нова или напълно обновена. Община Бургас изпълнява
множество програми и проекти, целящи осигуряването на подкрепа за хората в
уязвимите групи:
Таблица 21. Функциониращи социални услуги по Оперативни програми
Наименование
„Приемна грижа“

Източници на финансиране
ОП „Развитие на човешките
ресурси“

Национална програма за заетост
и обучение на хора с трайни
увреждания
Други национални и/или
регионални програми съгласно
Закон за насърчаване на
заетостта и Националния план
за заетостта за 2020г.
Проект „Нова възможност за
младежка заетост“
Национална програма за
„Активиране на неактивни
лица“
Национална програма
„Предоставяне на грижи в
домашна среда“
Проект „Обучения и заетост“

ОП „Развитие на човешките
ресурси“

проект „Предоставяне на 5 нови
социални и интегрирани
здравно-социални услуги за

Капацитет
58 утвърдени професионални
приемни родители (област
Бургас)
44 приемни семейства
2 потребители

Бюджета на съответната
национална програма

10 потребители

ОП „Развитие на човешките
ресурси“

2 потребители

Бюджета на съответната
национална програма

10 потребители

ОП „Развитие на човешките
ресурси“
ОП „Развитие на човешките
ресурси“

15 потребители

2 потребители

294 потребители
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деца и семейства на територията
на община Бургас“
Договор „Подкрепа за лицата с
увреждания“
Проект „Осигуряване на
патронажна грижа за възрастни
хора и лица с увреждания на
територията на община Бургас“
Процедура „Патронажна грижа
за възрастни хора и лица с
увреждания – Компонент 3“
Целева програма „Топъл обяд у
дома в условията на извънредна
епидемиологична обстановка“

„Развитие на нови
интегрирани услуги в Център
за комплексна подкрепа на
лица с увреждания на
територията на община
Бургас",

ОП „Развитие на човешките
ресурси“
ОП „Развитие на човешките
ресурси“

30 потребители
241 потребители

Бюджета на съответната
национална програма

432 потребители

Държавен бюджет

250 потребители

ОП „Развитие на човешките
ресурси“

30 потребители дневна грижа,
60 потребители за почасови
услуги, 4 потребители
„Заместваща грижа“

Източник: Община Бургас

Като допълнителни услуги освен предоставените в социалните обекти се
предлагат още:
•
Безвъзмездно подпомагане на лица в затруднено финансово положение и
приемни родители на територията на община Бургас;
•
Безвъзмездно подпомагане на лица с влошено здравословно състояние;
•
Механизъм „Лична помощ“ съгласно Закон за лична помощ;
За подобряване на системата на социални услуги на територията на община
Бургас е необходимо увеличаване на капацитета на съществуващите социални услуги,
обогатяване чрез нови, подобряване на достъпа на уязвими групи от населението и хора
в риск, както и продължаване и развитие на партньорства с неправителниствения сектор.
Хора в риск
Индикатори за бедност и социално изключване
Бедността и социалното изключване са много сложни явления с множество
проявления. Те засягат не само доходите и материалното състояние на хората, но и
възможностите им активно да участват в обществото.
Европейското разбиране за „бедност” е, че бедни са тези лица, семейства и
групи, чиито ресурси (материални, културни и социални) са толкова ограничени, че ги
изключват от минимално приемливия начин за живот.
Основният риск за изпадане в бедност на преобладаващата част от
домакинствата в България се определя от тяхната икономическа активност и участието
на пазара на труда.
Основен индикатор за бедност в страната е линията на бедност. В област Бургас
за периода от 2015 до 2019г. тя се повишава. В началото на разглеждания период
стойността ѝ за едно лице възлиза на 3783лв./год. (315,25лв./м.), а в края му –
4980лв./год. (415,00лв./м.). За сравнение, стойността на национално ниво през 2015г. е
3910лв. (325,83лв./м.), а през 2019г. на 4957лв. (413,00лв./м.). Предвид това може да се
обобщи, че област Бургас, към която спада и община Бургас, са близо до средните нива
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и са имат сходни тенденции. Това е валидно и за стойностите, изчислени за домакинство,
състоящо се от двама възрастни и две деца под 14 години. През 2019г. стойността на този
показател за област Бургас е 10457лв (871,42 лв./м.), а за страната 10409лв. (867,42 лв./м.)
Съществена част от населението попада под определената линия на
бедност. Към 2019г. в област Бургас относителният дял възлиза на 20,1% (~ 82 хил.
души), а за страната на 22,6% (~ 1 571 хил. души). Отчетените стойности при мъжете и
при двете разглеждани нива са значително по-ниски от тези на жените.
Фигура 30. Линия на бедност и относителен дял на бедните спрямо линията на
бедност – сравнение между България и област Бургас в периода 2015 – 2019г.
30,00%
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3 000

10,00%

2 000

5,00%

1 000

0,00%
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Отн. дял на бедните спрямо линията на бедност - България
Отн. дял на бедните спрямо линията на бедност - обл. Бургас
Линия на бедност - България
Линия на бедност - обл. Бургас

Източник: НСИ

Държавното подпомагане на хората, попадащи в тази категория включва пенсии,
социални помощи, семейни помощи, помощи за хора с увреждания и други.
Относителният дял на бедните преди осъществяването на социалните
трансфери показва притеснителни данни. В област Бургас стойността на този показател
през 2019г. възлиза на 40,4% от населението (~ 165 хил. души). В страната средната
стойност е 42,2% от населението (~ 2 933 хил. души). След добавянето на пенсиите,
относителните дялове на бедните преди социалните трансфери се понижава до
съответно 29,6% и 27,2%.
На база високите отчетени стойности на показалите, може да се говори за силно
изразена зависимост от социално подпомагане. Малкият брой население в
трудоспособна възраст, както и делът на икономически активните заети, дава
информация за трудно осигуряване на финансови средства на уязвимите групи.
Таблица 22. Относителен дял на бедните преди социалните трансфери – сравнение
между България и област Бургас в периода 2015 – 2019г.
2015
2016
2017
2018
2019
Относителен дял на бедните преди социалните трансфери
България (%)
42,9
45,5
44,8
45,2
42,2
Област Бургас
41,0
43,6
48
44,9
40,4
(%)
Относителен дял на бедните преди социалните трансфери (с включени пенсии)
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България (%)
Област Бургас
(%)

28,4

27,9

29,2

29,5

29,6

26,3

26,4

31,6

29,9

27,2

Източник: НСИ

Към 2019 г. делът от населението, живеещо в материални лишения в област
Бургас възлиза на 22,7%. От тях 21,5% са мъже, а 23,9% - жени. Тези стойности са
по-високи от тези на страната към същия времеви период. Неравенството в
разпределението на дохода, представено като отношение между доходите на найбедните и най-богатите 20% от домакинствата, е 5,9% при средно за страната 8,1%.
Стойностите, измерени посредством коефициент на Джини, показват стойност за
област Бургас от 33,0%, а за страната – 40,8%.
Основната причина за попадането на хората в рискова група от бедност са
икономическа неактивност и безработица. В област Бургас лицата (18-59 години),
живеещи в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност са 4,6% от
местното население или 10,2 хил. души. Общо в страната обхванатите са почти двойно
- 8,7%, представляващи 332,8 хил. души.
На база на три индикатора – риск от бедност, нисък интензитет на
икономическа активност и материални лишения, е образуван комбиниран фактор
– население в риск от бедност или социално изключване. На територията на област
Бургас той обхваща 33,2% от населението или 136,9 хил. души. Относителният дял на
мъжете възлиза на 31,3% (62,6 хил. души), а на жените 34,9% (74,4 хил. души). Отново
отчетените стойности са по-високи от средните за страната.
Попадането на хора в рисковите групи и по-конкретно бедност и социално
изключване оказва затруднява достъпа до здравни, социални и образователни
услуги. Това създава още по-съществени проблеми и възпрепятства възможностите
за социално включване.
Изводи:
•
•
•
•

•

•

Добре изградена и балансирана мрежа от широкоспектърни социални услуги,
насочени към местното население и по-конкретно уязвимите групи;
Изпълняват множество програми и проекти, свързани с развитието и
подобряването на социалните услуги;
Недостиг на персонал за осигуряване на нормалното функциониране на обектите;
Установени са различни нужди 23, сред които са: обновяване на материално –
техническата база, изграждане на допълнителни помещения, облагородяване на
прилежащите площи, подобряване на достъпността, провеждане на
квалификационни курсове и обучения на персонала, както и осигуряване на поголяма финансова издръжка;
Необходимо увеличаване на капацитета на съществуващите социални услуги,
обогатяване чрез предоставяне на нови социални услуги, подобряване на достъпа
до тях на уязвими групи от населението и хора в риск, както и разширяване на
партньорството с неправителствения сектор;
Разширяване мрежата от социални и интегрирани здравно-социални услуги в
общността за уязвими групи, възрастни хора, хора с увреждания или деца,
включително детски ясли.

Включително и от проведено проучване сред социалните институции относно състоянието на сградния
фонд и съществуващи проблеми
23
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•
•

Съществени дялове от населението попадат в рискови групи, което затруднява
достъпа до здравни, социални и образователни услуги.
Разширяване на достъпа и предоставяне на повече възможности за качествено
обучение за възрастни.

I. 4. 3. Образование
Образователната инфраструктура в община Бургас е съставена от обекти за
предучилищно, общо, професионално и специализирано средно образование, както и
висше.
Детски градини
Според официалните статистически данни, към края на 2018 г. на територията
на община Бургас има 34 детски градини от общо 109 в едноименната област. Те
представляват 31,2%. Това показва относително по-балансирана концентрация спрямо
обектите на здравеопазването в областта. Преобладаващата част от тях са концентрирани
на територията на град Бургас. Всички детски градини в община Бургас са целодневни.
В тях са заети общо 552 детски учители, които са 49,9% от тези в областта.
Таблица 23. Детски градини, 2018 г.
В т.ч. постоянни детски градини

Общо
общо

Област
Бургас
Община
Бургас

целодневни

полудневни

детски
градини

детски
учители

деца

детски
градини

детски
учители

деца

детски
градини

детски
учители

деца

детски
градини

детски
учители

деца

109

1107

13651

109

1105

13626

109

1035

12436

-

70

1190

34

552

7157

34

552

7157

34

529

6681

-

23

476

Източник: НСИ – Районите, областите и общините, 2018г.
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Фигура 31. Динамика на броя детски градини, капацитета им и записаните деца
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Детски градини - брой

За периода от учебната 2010/2011 г. до 2019/2020 г. общият брой детски
градини се запазва без промяна – 34 броя, въпреки редувания на откривания и
закривания на обекти.
Броят на обособените групи в детските градини се изменя съществено.
Тенденциите са непостоянни, но общо за периода се отчита нарастване – от 253 през
2010/2011 г. до 265 през 2019/2020г. Темпът на растеж за периода е 4,7%. Към същите
времеви моменти капацитетът на детските градини е съответно 6034 и 6925. За сравнение
темпът на растеж на местата възлиза на 14,76%. Това означава, че съществуващите
детски градини са разширени с групи, но цялостно е увеличен броят на децата в
тях.
Сравнението между броя на разкритите места и заетите от тях показва
ефективността на използване на капацитета. През всички години от разглеждания
период стойността на показателя надхвърля 100%, като в началото на периода се
наблюдават много високи стойности, които постепенно се понижават. Конкретно
през учебната 2018/2019г. отношението на записаните деца и капацитета възлиза на
107,1%. Физически израз на превишението е намаляване на законово изискуемите
площи на дете. Предвид тези показатели може да се направи заключението, че в
детските градини има недостатъчно места.

Учебна година

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Таблица 24. Детски градини, община Бургас, 2018 г.

Детски градини
Групи
Места
Записани деца

34
253
6034
7205

35
258
6328
7547

34
267
6430
7958

34
271
6571
8073

33
268
6725
7927

33
268
6874
7661

33
257
6804
7290

33
259
6794
7391

34
263
6787
7157

34
265
6925
7194
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Ефективно
използване на
119,4
119,3
123,8
122,9
117,9
капацитета
Педагогически
540
556
575
588
592
персонал
Детски учители
511
527
545
558
562
Източник: НСИ – Районите, областите и общините, 2018г.

111,4

107,1

108,8

105,5

103,9

592

570

554

582

575

562

539

525

552

547

По-задълбоченото изследване на детските градини изисква разглеждането на
няколко ключови показатели. Един от тях е броят места на 100 деца от населението.
Според Националния статистически институт броят на местата през учебната 2010/2011
г. е 84 и 95 през 2018/2019 г., което потвърждава вече направените изводи.
Друг важен показател, представящ функционирането на детските градини, е
средният брой деца в една група. Нормативно определеният капацитет е с долна
граница 12 и горна – 25. Превишавания са отчетени през всички от разглежданите учебни
години, като през 2018/2018 стойността възлиза на 27,2 деца в група.
Броят деца на един детски учител показва най-общо натоварването на
преподавателите. Предвид норматива за брой деца в група между 12 и 25, то на един
учител би следвало да се падат между 6 и 12,5 деца. В изледвания период стойностите
са по-високи – между 13,0 и 14,5 деца. През последните години показателят се
доближава до определените граници, което дава информация за постепенно
нормализиране на обстановката.
Училища
Училищното образование на територията на община Бургас се осъществява от
общо 55 училища и 2 университета и специализирани висши училища. Най-голям брой
са общообразователните училища – 41, следвани от професионалните гимназии – 12 и
училищата по изкуства и спорт – 2 броя. В общината се намират 41,0% от всички
училища в област Бургас.
Преобладаващата част от училищата са концентрирани в град Бургас. На
територията на кварталите са изградени и функциониращи шест основни училища
(Горно Езерово, Банево, Ветрен, Долно Езерово, Победа, Сарафово) и едно средно
(Черно море). В останалата част от общината училища има в град Българово, както и
селата Маринка и Равнец.
Таблица 25. Учебни институции, 2018г.

Област
Бургас
Община
Бургас

Общо

Общообразов.
училища

Специални
училища

Училища
по
изкуствата
и спортни
училища

139

118

-

2

17

-

-

2

57

41

-

2

12

-

-

2

Проф.
гимназии

Професионални
колежи с прием
след средно
образование

Самост.
колежи

Университети
и спец. висши
училища

Източник: НСИ – Районите, областите и общините, 2018г.

По вид на собствеността, от училищата преобладават общинската собственост
– 47 броя (85,5%). Общо 5 от всички училища са държавна собственост (9,1%), а
останалите 3 – частна (5,4%).
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Динамика на броя училища, капацитета им и записаните ученици
По-задълбоченото разглеждане на образователната инфраструктура в част
училища обхваща период от 10 учебни години – от 2010/2011 до 2019/2020г.
включително.
Фигура 32. Динамика на броя училища, капацитета им и записаните ученици
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Източник: НСИ

В началото и края на разглеждания период броят на училищата се запазва един
и същ - 55, въпреки наличието на покачвания и спадания. Изменение се отчита само при
общообразователните училища.
През базовата учебна година 2018/2019 общото количество на обособените
самостоятелни паралелки възлиза на 1 111. От тях 859 (77%) се намират в
общообразователните училища, а останалите 252 (23%) – в професионалните гимназии.
Отново се наблюдават покачвания и понижавания, като такива са отчетени и при двата
вида училища. Основно влияние върху това количество оказват децата, попадащи в
съответната възрастова група и по-конкретно записаните учащи.
Според официалните данни на Национален статистически институт, броят на
учащите през 2018/2019г. възлиза на 27 091 деца, от които 20 785 (77%) попадат в
общообразователните училища и 6306 (23%) в професионалните гимназии. През
следващата 2019/2020г. учащите са 26 886 деца. От съществено значение са напусналите
образователния процес. Националният статистически институт предоставя данни само в
общообразователните и специални училища, като от учебната 2017/2018 обхваща
учащите от I – VIII клас, а след това от I – VII клас. Относителният дял на напусналите
образователния процес от съответните учащи през 2018/2019г. е 3,3% (512 деца), а
през 2019/2020г. 2,4% (375 деца). Това е съществен проблем на образователната система
в разглежданата територия и са необходими мерки и стимули за ограничаване на тази
тенденция.
Положителни характеристики се наблюдават при количествата на учителите,
заети в общообразователните и специални училища. Към базовата разглеждана година
те възлизат на 1 478.
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2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

Учебна година

2010/2011

Таблица 26. Училища в периода 2010/2011 – 2019/2020, община Бургас

Училища - общо
55
55
56
57
58
57
56
54
55
55
Общообразователни
и специални
41
41
41
42
43
42
42
41
41
41
училища
Професионални
1
1
1
1
1
1
1
гимназии
Самостоятелни
1067
1054
1061
1091
1147
1133
1123
1105
1111
1113
паралелки - общо
Учащи - общо
26258 25632 25760 26511 26980 27152 27217 27066 27091 26886
Учащи в
общообразователни
19759 19689 19889 20234 20520 20757 21053 20685 20785 20623
и специални
училища
Учащи в
професионални
6499
5943
5871
6277
6460
6395
6164
6381
6306
6263
училища
Напуснали
общообразователни
*136
*174
*183
*201
*331
*508
*427 **588 **512 **375
и специални
училища
Относителен дял на
напусналите от
*1,0
*1,3
*1,3
*1,4
*2,2
*3,3
*2,7
**3,8 **3,3 **2,4
съответните учащи
Учители в
общообразователни
1296
1286
1246
1259
1256
1267
1382
1424
1478
1583
и специални
училища
*Данните за учебните години от 2010/2011 до 2016/2017 обхващат учащите (I-VIII клас), напуснали
общообразователните и специални училища
**Данните за учебните години от 2017/2018 до 2018/2019 обхващат учащите (I-VII клас), напуснали
общообразователните и специални училища.
Източник: НСИ

Завършилите образование се разглеждат в две категории – в професионалните
гимназии, както и в общообразователните и специални училища (общо за основно и
средно). При първите броят е стабилен във времевия периода от 2011г. до 2019г., но при
вторите се наблюдават динамики. През 2016г. броят на завършилите се повишава с 58,7%
(от 2561 деца до 4363). Това е последвано от понижавания. През 2018г. и 2019г.
количествата завършили са съответно 3 577 и 3 074 души.
Не е възможно съпоставянето на учащите от завършилите поради липсата на
данни за броя ученици в VIII и XII клас през съответните години, както и напусналите
професионалните гимназии.
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Фигура 33. Завършили в професионални, общообразователни и специални училища
в периода 2011 – 2019г., община Бургас
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Мрежата на учебните заведения от средното образование е изцяло съобразена с
държавната образователна политика, с изискванията на нормативната уредба, както и с
променящите се демографски и социално-икономически условия в града.
В структурата на община Бургас функционират множество професионални
гимназии, произвеждащи кадри. Обучението на учениците се провежда в следните
специалности:
•
Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации:
Програмно осигуравяне, Приложен програмист. В процеса на обучение се изучават
всички съвременни програмни езици, както и придобиване на специфични знания и
умения в областите – хардуерен дизайн, облачни технологии, роботика, изкуствен
интелект и киберсигурност;
•
Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия
„Кольо Фичето“: Строителство и архитектура (проф. Строителен техник), Водно
строителство, Геодезия (проф. Геодезист), Парково строителство и озеленяване (проф.
Техник-озеленител);
•
Професионална гимназия по механотехника и електроника:
Мехатроника, Автомобилна мехатроника, Микропроцесорна техника, Компютърни
мрежи, Ремонт на летателни апарати, Автотранспортна техника, Електрообзавеждане на
производството, Електрообзавеждане на транспортна техника, Промишлена
електроника;
•
Професионална гимназия по електротехника и електроника
„Константин Фотинов“: Телекомуникационни системи, Програмно осигуряване,
Медицинска техника, Електрически инсталации, Приложен програмист, Компютърна
техника и технологии, Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника,
Възобновяеми енергийни източници;
•
Професионална гимназия по химични технологии ”Акад. Н.
Зелинский“: Системно програмиране, Икономическа информатика, Технология на
фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти, Екология и опазване на
околната среда, Електронна търговия;
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•
Професионална гимназия по транспорт: Автомобилна мехатроника,
Пристанищна механизация, Автотранспортна техника, Спедиция, транспортна и
складова логистика, Електрически превозни средства/хибриди;
•
Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов ”Свети
Никола”: Корабни машини и механизми, Корабоводене (морско). Митническа и
данъчна администрация;
•
Професионална гимназия по дървообработване “Георги Кондолов”:
Горско и ловно стопанство, Производство на мебели;
•
Професионална техническа гимназия;
•
Професионална гимназия по сградостроителство и инсталации “П.
Пенев”: Електрически инсталации (проф. Електромонтьор), Топлотехника - топлинна,
климатична, вентилационна и хладилна (проф. Монтьор на енергийни съоръжения и
инсталации), Газова техника, Вътрешни облицовки и настилки (проф. Строител);
•
Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров":
Организация на обслужването в хотелиерството, Производство и обслужване в
заведенията за хранене и развлечение, Кетъринг, Производство на кулинарни изделия
и напитки,
Организация на туризма и свободното време, Техник-технолог в
хранително-вкусовата промишленост, Хлебар-сладкар. Учащите могат да придобият
професионална квалификация като Хотелиер, Администратор в хотелиерството,
Ресторантьор, Организатор на туристическата агентска дейност, Техник-технолог в
хранително-вкусовата промишленост, Готвач;
•
Търговска гимназия;
При профилираните гимназии е заложено интензивно изучаване на конкретно
направление и специфични профили във втори гимназиален етап. На територията на
община Бургас се намират следните профилирани гимназии и техните профили:
•
Профилирана природоматематическа гимназия „Академик Никола
Обрешков“: Математика с Английски език (Немски език / Руски език), Софтуерни и
хардуерни науки с Английски и Немски език, Природни науки с Английски и Немски
език. Гимназията има прием след завършен IV и VII клас;
•
Английска езикова гимназия „Гео Милев“: Английски език с Китайски
език (Математика и Информационни технологии / Биология и Химия / Информационни
технологии и изобразително изкуство), Английски език с Немски език (Биология и
Химия / Български език и История) и Английски език с Руски език (Информационни
технологии и Изобразително изкуство);
•
Немска езикова гимназия „Гьоте“: Немски език с Английски език
(Български език и Математика / Български език и История / Български език и Биология);
•
Профилирана гимназия за романски езици „Г. С. Раковски“: Френски
език с Английски език (Математика и Информационни технологии / Биология и Химия
/ Български език и История), Френски език с Испански език (Български език и История),
Испански език с Английски език (Математика и Информационни технологии / Биология
и Химия / Български език и История), Италиански език с Английски език (География и
Информационни технологии);
•
Профилирана гимназия за чужди езици „Васил Левски“: Руски език с
Английски език и Руски език с Немски език;
•
Спортно училище „Юрий Гагарин“: Спортна акробатика, Плуване,
Баскетбол, Художествена гимнастика, Лека атлетика, Колоездене, Борба свободен стил,
Борба класически стил, Футбол, Бокс;
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•
Национално училище за музикално и сценично изкуство „Проф.
Панчо Владигеров“: Музикален-инструменталист, Класически танц, Класическо пеене,
Поп и джаз пеене, Актьорско майсторство, Сценичен костюм, Рекламна графика;
Висши учебни заведения
На територията са концентрирани единствените висши учебни заведения в
област Бургас - Бургаски свободен университет, Университет „Проф. Асен Златаров“ и
Национална художествена академия - филиал.
В общото количество студенти през учебните години се наблюдава изразена
тенденция за намаляване. През 2010/2011 уч. г. записалите се студенти възлизат на
12 219 души, а през 2018/2019 уч. год. и 2019/2020 уч. г. съответно на 5936 и 6052
студенти. Темпът на прираст за последните 10 учебни години е -101,9%, което се
дължи на съвкупност от социално – икономически фактори.
През базовата за анализа 2018/2019г. от общото количество студенти 767 (11,7%)
се обучават за професионален бакалавър, 3597 (60,6%) за бакалавър и 1693 (27,7%) за
магистър.

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Таблица 27. Студенти по образователно – квалификационна степен, област Бургас

Общо

12219

11157

9794

9676

8974

8201

7142

6544

5936

6052

Професионален
бакалавър

1629

1754

1641

1771

1658

1587

1317

762

767

765

Бакалавър

7490

6377

5321

5014

4752

4272

4122

3964

3597

3594

3100

3026

2832

2891

2564

2342

1703

1818

1572

1693

Магистър
Източник: НСИ

В представените више учебни заведения се предлагат следните специалности
по тематични направления.
•
Бургаски свободен университет 24:
Център по юридически науки; Център по икономически и управленски
науки; Център по информатика и технически науки; Център по хуманитарни науки.
•
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ 25:
Факултети: Факултет по технически науки; Факултет по обществени науки;
Факултет по природни науки; Факултет по обществено здраве и здравни грижи;
Медицински факултет;
Колежи и департаменти: Колеж по туризъм; Технически колеж; Медицински
колеж; Департамент по ЕО; Департамент по ДКПРПС; Център за дистанционни
обучение
•
Национална художествена академия – филиал 26: Живопис, Стенопис,
Графика, Книга, илюстрация, печатна графика, Плакат и визуална комуникация,
Рекламен дизайн, Мода, Арттерапия;

24

https://www.bfu.bg/bg
https://www.btu.bg/index.php/bg/
26
https://nha.bg/bg/kategoriq/filial-burgas
25
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Състояние на обектите на образованието
Изградената материално – техническа база е в много добро състояние.
Извършват се дейности по цялостното обновяване и регулярни ремонти на сградите,
обзавеждането и оборудването, откритите (дворни) пространства и прилежащите такива
около имотите. Необходимо тези процеси да продължат, заедно с модернизирането и
обогатяването на техническите средства, както и обучението на заетия персонал.
За бъдещото развитие на образователния процес е важно укрепването на връзката
между образователния процес и бизнеса. Част от това е стимулиране на направления,
съобразени с регионалния и местен икономически профил и неговото постепенно
разширяване и разнообразяване, обучения чрез практика в реална работна среда,
повторното включване на напусналите образователните институции, провеждане на
допълнителни курсове на хора, попадащи в рисковите групи и други мерки. За
модернизирането на образователния процес е нужно внедряване на цифрови технологии,
иновативни методи на преподаване, основани на вдъхновяване и мотивиране на учащите.
От съществено значение е подпомагане процеса на реализиране на
завършилите кадри, както на територията на общината, така и желаещите да се
завърнат или заселят в нея. Предвид това следва да се осигурят условия за
включване в икономиката, постоянно развитие, надграждане и обогатяване на
знанията и уменията, както и възможности постигане на удовлетворителна
реализация и постоянен растеж.
Изводи:
•
•
•
•
•
•
•
•

Балансирано териториално разпределение на образователните обекти в общината
и разнообразие от средни и висши училища, произвеждащи добре подготвени
кадри в различни тематични направления;
Ефективността на използване на капацитета на детските градини надхвърля 100%,
което дава информация за дефицит на места;
Повишаване на броя напуснали образователния процес;
Добра осигуреност с преподаватели с общообразователните и специални
училища;
Намаляване на броя обучаващи се студенти във висшите учебни училища на
територията;
Добро състояние на материално – техническата база и постепенни процеси на
поддръжка, обновяване и модернизиране.
Необходимост от укрепване на връзката между образователния процес и бизнеса,
подпомагане процеса на реализация на завършилите кадри и желаещите да се
завърнат и заселят;
Модернизиране на образователния процес чрез внедряване на цифрови
технологии и иновативни методи на преподаване.

82

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС 2021-2027 Г.
I. 4. 4. Спортна инфраструктура и спортни дейности
Община Бургас има широкоспектърно развита система за спорт, включваща
терени и съоръжения, подходящи за масов спорт, тренировки и професионални
занимания и отдих и развлечения. През последните години Община Бургас провежда
целенасочена политики за развитие на физическото възпитание и спорта, като залага
приоритети и мерки, които да са в съответствие с националните приоритети за развитие
на спорта. Особено внимание се отделя на развитието на детско-юношеския спорт и
осигуряването на терени за ежедневен спорт в жилищните територии.
Спортната инфраструктура на община Бургас към настоящия момент включва
общо: 4 спортни центъра, 2 спортни зали, 30 футболни игрища, 15 тенис корта, 2 скейт
парка, 1 стена за катерене, 15 фитнеса на открито, 7 басейна, над 20 км велоалеи, 4
плажни волейболни игрища, 3 плажни футболни игрища, 2 плажни тенис корта, 3
боулинг центъра, 10 танцови студиа, а също и съоръжения, предназначени за
професионални спортове – 2 спортни зали, 10 тенис корта, 2 футболни стадиона, 1 писта
на открито за лека атлетика, 1 стрелбище за стрелба с лък. Понастоящем в етап на
разработване са няколко важни за града проекти, а други са в процес приключване на
строителни дейности.
Териториално разпределение на обектите
Преобладаващата част от обектите за спорт са разположени на територията
на град Бургас и по-конкретно неговите жилищни комплекси. Поради
градоустройствените принципи на планиране и начина на застрояването им в тях и около
са оставени по-обширни свободни пространства. Те са частично усвоени при
териториалното разрастване на селищните структури. Постепенно в тях навлизат
функциите на отдиха и спорта и свързаните с това елементи. Поради по-големия брой на
населението, живеещо в тях, и съответно генериращото се търсене, се увеличава броят
на обектите и тяхното видово разнообразие. Във функционално отношение те обслужват
не само жителите на съответните жилищни комплекси, но и привличат външни за тях
потребители.
При кварталите на град Бургас площите за спорт са сравнително ограничени
количествено и качествено. Това е естествено следствие на тяхното развитие като села,
които с течение на времето са присъединени към основното ядро. Предвид това, към
настоящия момент в по-развитите от тях се обособяват свободни поземлени имоти за
спорт. Локализацията им често е в по-централните части, а при недостатъчност или
невъзможност поради застрояването - в по-крайните.
При град Българово и селата в община Бургас се наблюдават единични
пространства и обекти за спорт. При по-малките села такива изцяло отсъстват, а при
други не са създадени достатъчни условия за изпълнение на своите основни и допълващи
функции. Подбраното местоположение е в близост до централните части, като найдостъпни за местното население и разнообразяващи останалите обекти на социалната
инфраструктура.
Видове спортни обекти
•
Стадиони
На територията на община Бургас съществуват шест обекта: Стадион „Лазур“
(гр. Бургас, ж.к. Лазур“), Стадион „Черноморец“ (кв. Акациите), Стадион „Рудник“
(кв. Рудник) и Стадион към Спортно Оздравителен център „Ветрен“ (кв. Ветрен),
Стадион „Долно Езерово“ (кв. Долно Езерово), Стадион „Българово“ (гр. Българово).
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Община Бургас има разработен проект за изграждане на нов стадион за футбол (между
ж.к. „Меден Рудник“ и Южна промишлена зона).
Изградените обектите са
монофункционални – използват се предимно за един вид спорт, въпреки условия за
осъществяване и на други спортни дейности.
•
Спортни зали и комплекси
Изградени са общо осем на брой обекта, като всички са разположени на
територията на град Бургас:
- Спортна зала „Младост" (ж.к. „Славейков“) - състои от една голяма и три малки
зали. Упражняват се художествена гимнастика, волейбол, хандбал, футбол, бойни
изкуства и други видове спорт. Обектът е в недобро състояние и се нуждае от цялостен
ремонт;
- Спортна зала „Бойчо Брънзов” (ж.к. „Зорница“) – използвана е изцяло за
тренировки и състезания по баскетбол. Обектът е достъпен за хора с увреждания;
- Спортна зала „Никола Станчев" (ж.к. „Меден Рудник") – състои се от голяма
и малка зали. Практикуват се хандбал, баскетбол, волейбол, футбол, бадминтон, тенис
на корт, тенис на маса, художествена гимнастика, спортни танци, народни танци, айкидо,
киокошин – карате, детска танцова школа, балет. В близост са изградени детска
площадка и такава за спорт на открито площадка;
- Спортна зала „Нефтохимик“ (ж.к. „Лазур“) представлява една основна зала и
две допълващи постройки. В нея се практикуват акробатика, волейбол, баскетбол,
скокове на батут, спортна гимнастика. Състоянието й е добро -извършен е ремонт на
покривната конструкция и обновяване на вътрешните помещения. Залата е достъпна и за
хора с увреждания;
- Многофункционална спортна зала към ПМГ „Акад. Никола Обрешков“ и
ГРЕ „Г. С. Раковски“ (ж.к. „Център“) е подходяща за баскетбол, волейбол, плуване,
бойни изкуства и други спортове. Сградата е модернизирана, изградена по
висококачествени материали и отговаря на съвременните изисквания;
- Спортен център „Изгрев" (ж.к. „Изгрев“) - състои се от 3 футболни игрища, 3
тенис корта, игрище за баскетбол и волейбол, закрита площадка за тенис на маса,
комбинирана детска площадка, фитнес на открито, обслужваща сграда с тренировъчни
зали. Подходяща е също за ръгби, бойни изкуства, танци, йога и други видове спорт;
- Спортен център „Славейков“ (ж.к. „Славейков“) – с изградени игрища за тенис,
баскетбол, волейбол, 2 игрища за футбол, лекоатлетическа писта както и стена за
катерене, скейтпарк, детски кът и други. Подходяща е също и за бойни изкуства;
- Спортен комплекс „Парк Арена ОЗК“ – разполага със закрит плувен басейн с
размери 50 на 25м., фитнес, както и открити футболен терен, 2 броя тенис кортове, детска
площадка и фитнес зона със свободен достъп. Общият брой на седящите места за
публика на закрито възлиза на 1200. Комплексът отговаря на изискванията на
Международната федерация по плуване (FINA) за провеждане на състезания от висок
ранг по плуване, водна топка и синхронно плуване;
- Многофункционална спортна зала „Арена Бургас“ - в процес на завършване на
строителните дейности. Очаква се да бъде сред най-големите по капацитет зали с
страната с около 7000 седящи места, като е предвидена и втора за с капацитет от 2000
места. Цялостният комплекс ще осигури инфраструктура за подготовка и провеждане на
разнообразни спортни мероприятия (по лека атлетика, тенис, баскетбол, гимнастика и
други) от най - висок ранг, давайки възможност градът да бъде домакин на национални,
международни и световни събития. Залата се изгражда съгласно съвременните
изисквания за качество, достъпност и сигурност.
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•
Басейни
Изградени и функциониращи са пет обекта от този тип, разположени на
територията на град Бургас: Плувен комплекс „Флора" (Приморски парк) - с два
открити басейна с дължини от 50м. и 20м. съответно за възрастни и за деца, Плувен
басейн в Младежки културен център - закрит (25м.); Плувен басейн „Минерални
бани" (кв. Ветрен) – един басейн с размери 25м. х 12,5м, Плувен комплекс „Меден
Рудник“ (ж.к. „Меден Рудник“) - 2 закрити плувни басейни с размери 25м. х 12,5м и 10м.
х 10м. и басейн при Спортен комплекс „Парк Арена ОЗК“. Подгряването на водите
се извършва посредством газови инсталации.
•
Самостоятелни игрища и площадки
Към момента функционират три зони за тенис и открити спортни площадки
и игрища:
- Тенис корт парк „Езеро“ (парк „Езеро"), разполагащ с 10 тенис корта и една
тенис стена;
- Тенис корт „Трета поликлиника“ (района на бившата Трета поликлиника),
разполагащ с няколко кортове с асфалтово покритие и прилежаща сграда. Тенискорта е
в лошо състояние. Асфалтовата настилка е с големи пукнатини, частично е надигната от
корени на много стари дървета, оградата е за подмяна , има стари осветителни стълбове,
които не работят. Сградата към тенискорта е за основен ремонт;
- Тенис корт „Васил Левски“. Състои се от два тенис корта и прилежащи обекти;
- Спортна площадка „Меден Рудник“ (ж.к. „Меден рудник"). Върху площта й са
изградени игрища за тенис на корт, волейбол, баскетбол, футбол. Има три броя зрителски
трибуни, районно осветление, поливна инсталация и ограда;
- Спортна площадка (кв. „Крайморие“) представлява открито пространство с
комбинирано игрище за мини футбол и баскетбол, както и детска площадка;
- Спортна площадка „Абоба“ (ж.к. Център) – изградени са игрища за мини
футбол с изкуствена настилка и волейбол;
- Спортна площадка „Елин Пелин“ (ж.к. „Меден рудник") състои се от игрище
за минифутбол с изкуствена трева и съществуваща ограда;
- Спортни игрища при централен плаж (ж.к. „Лазур“): включват две игрища за
футбол, едно за волейбол и едно за тенис. Мястото има потенциал за развитие на плажни
спортове.
Част от по-малките спортни съоръжения на територията са разположени в
междублоковите пространства в жилищните комплекси и поземлени имоти
общинска собственост в кварталите и селата. Те са общодостъпни и са насочени
основно към стимулиране ежедневната активност, спорта и воденето на
здравословен начин на живот, социалното взаимодействие и цялостното
повишаване качеството на живот на населението в общината. Те са достъпни основно
пешеходно, велосипедно, което осигурява защитена среда, благоприятстваща
спортните дейности.
Състояние на спортните обекти
Цялостното състояние на обектите в град Бургас (жилищни комплекси и
квартали) може да се обобщи като добро, докато на тези в останалите селища от
общината – влошено. Причина за това е приоритетното инвестиране в
инфраструктурата в зони с по-голяма концентрация на население и съответно достигане
на по-голяма резултатност в обслужването.
Част от обектите са изцяло обновени, в процес на обновяване и изграждане
на нови. При съществуващите се наблюдава необходимост от частични ремонти, с цел
възпрепятстване на физическата амортизация, поддържане на използваемостта и
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повишаване на качеството. Съгласно проведено проучване са идентифицирани нужди от:
ремонт на обслужващите, сервизните и санитарните помещения, подмяната на
съществуващите седалки и поставянето на нови такива, както и засенчване на части
от откритите игрища посредством висока дървесна растителност в близост.
От съществено значение е състоянието и качеството на довеждащата
инфраструктура (улици, тротоари, прилежащи площи, обществен транспорт,
автомобилни и велосипедни паркинги и други). Наблюдават се проблеми като
неблагоприятен характер на прилежащите територии и частично понижени реална и
осезаема безопасност в тъмната част от денонощието, влошено качество на тротоарните
пространства и други фактори.
Спортни клубове
На територията на община Бургас функционират множество спортни клубове,
представящи разнообразни спортове, сред които: автомобилизъм, акробатика, баскетбол,
бадминтон, борба, бокс, вдигане на тежести, ветроходство, водна топка, волейбол,
гребане, голф, кикбокс, карате, колоездене, конен спорт, лека атлетика, плуване,
риболов, ръгби, самбо, спортни танци, стрелба с лък, таекуондо, тенис, фехтовка, футбол,
хандбал, художествена гимнастика, шахмат и много други.
За реализиране на местната политика в областта на спорта в съответствие с
Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорт в Република
България, Община Бургас подпомага финансово 100 спортни клуба.
Основните цели на общинска администрация в тази насока са:
•
Стимулиране и развитие на детско–юношески спорт на клубно ниво;
•
Предоставяне на възможност за изява на спортуващи чрез участие в
държавния и международен събития;
•
Подпомагане развитието на спорта за високи спортни постижения,
аматьорски и масов спорт, както и спорт за хора с увреждания.
•
Разширяване обхвата на масово спортуващите деца, младежи, мъже и
жени, включително хора с увреждания, организирани чрез спортни събития от календара
на Община Бургас в партньорство с местните клубове.
Възможности за развитие
Природно-географските характеристики на община Бургас благоприятстват
развитието на разнообразни видове спорт, които към настоящия момент остават или са
по-слабо застъпени:
•
Водни спортове: подводно гмуркане, гребане, ветроходство, канукаяк, водни ски, уиндсърфинг, кайтсърфинг и атракционни дейности. Част от тях са
подходящи за осъществяване в морски води, с по-голямо изложение на ветрове и
вълнение, а други – в езерни и речни.
•
Въздушни спортове: парапланеризъм, делтапланеризъм, паратрекинг
и други. Пространствено потениалът е концентиран по бреговата ивица. За някои от
спортновете има необходимост от обособяване на специализирани площадки и
съоръжения.
•
Други: конна езда, спортен риболов и провеждане на състезания,
автомобилизъм, спортно катерене, стрийт фитнес и други.
Застъпването на тези видове спорт в структурата на община Бургас ще
подпомогне цялостното обогатяване на възможностите за прекарване на свободното
време, стимулиране на физическата активност и подобряването на здравния статус на
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населението. Ключово за развитието на територията е усвояването на наличния
потенциал по екологичен и рентабилен способ.
Развитие на спортен туризъм
В последните години Община Бургас работи целенасочено за насърчаването
на спорта и развитие на спортен туризъм. Усилията са в две насоки - обновяване на
спортни обекти за нуждите на местното население и посетителите, както и привличане
на възможности, организация и провеждане на широк набор от спортни събития.
Два от най-значимите за територията обекти – „Парк Арена ОЗК“ и „Арена –
Бургас“ са само основата за нова индустрия, основата на провеждането на национални и
международни събития от областта на спорта и културата.
През последните години са изградени и спортни комплекси и зали в различни на
общината. На разположение са множество стадиони, спортни зали и комплекси и други
обекти. Общината предлага и други разнообразни възможности за спорт: конни, плажни,
водни и въздушни спортове, спортен риболов.
Изводи:
Добре развита система с широк спектър от възможности за спортни дейности;
Добро ниво на обезпеченост със спортни обекти в град Бургас, включително в
жилищните комплекси, но ограничени количествено и видово обекти в
кварталите н единични обекти или пълно отсъствие на такива в част от селата;
• Общодостъпни обекти са разположени в междублоковите пространства в
жилищните комплекси на град Бургас, както и свободните имоти в кварталите,
град Българово и някои от селата;
• Добро техническо и експлоатационно състояние на спортната инфраструктура в
град Бургас, но влошено при кварталите и другите населени места в община
Бургас;
• Недостатъчни финансови средства за поддръжка и обновяване и изграждане на
нови обекти и по-конкретно в малките населени места в община Бургас;
Потенциал:
• Възможности за провеждане на местни, регионални, национални и международни
спортни събития и развитие на спортен туризъм;
• Благоприятни възможности за развитие на водни, въздушни и други видове
спортове, както и на по-слабо застъпени към момента такива.
•
•

I. 4. 5. Културна инфраструктура и дейности
Община Бургас е най-важният културен център в Югоизточна България, с
дългогодишни културни традиции в сферата на музиката, поезията, театъра,
художественото изкуство и традиционните занаяти. Културните обекти представляват
съвкупността от читалища, библиотеки, музеи, художествени галерии и други.
Ключово значение имат и културните събития, инициативи и дейности по
съхраняването на автентични местни занаяти.
Териториално разпределение
Преобладаващата част от обектите са концентрирани в общинския център град Бургас и по-конкретно централната градска част. В това число влизат музеи и
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галерии, библиотеки, театри, опери и специфични обекти. При читалищата и
религиозните храмове се наблюдава относително териториално балансиране, както в
град Бургас – неговите жилищни комплекси и квартали, така и при град Българово и
селата в общината.
Музеи и галерии
Музеите и експозициите на територията на община Бургас са представени от:
• Регионален исторически музей – Бургас е най-големият музей в Югоизточна
България. Повече от столетие той организира издирването, научното изследване и
изучаване на културното наследство в региона, съхранява го във фондовете си и го
представя пред публиката. РИМ-Бургас е звеното, което координира държавната и
общинските политики в Бургаска област за съхраняване и използване на културното
наследство и осъществява опазването и управлението на културните ценности в
разработването на национални, регионални и общински планове и програми за развитие.
Четирите експозиции на музея - етнографска, археологическа, природонаучна и
историческа са разположени в самия център на града и се помещават в емблематични
сгради-паметници на културата;
• Къща-музей „Петя Дубарова“ - научен и културно-просветен институт за
издирване, изучаване, съхраняване, документиране и популяризиране на литературното
наследство и творческата личност на бургаската поетеса;
• Галерия-музей „Георги Баев“
Музейната дейност се осъществява в редица музеи на територията на града.
Освен като обекти с културни функции, те следва да бъдат оценявани и като
туристически ресурс.
В общинския център град Бургас се намират художествените галерии: "Петко
Задгорски", „Богориди“, „Бургас“, „Неси“, „Пролет“ и други. В тях посредством
временни и постоянни експонати се представя творчеството на български и
чуждестранни автори на графика, живопис, иконопис, скулптура, съвременно изкуство,
фотография и други. В галерия „Петко Задгорски“ е изложена и най-богатата колекция
от икони в Странджа планина.
Библиотеки и читалища
На територията на града има функциониращи: 1 регионална библиотека, 4
читални, 2 от които се намират в Централната градска част и 2 в ж.к. „Братя
Миладинови“, както и ресурсни центрове, детски отдел в ж.к. „Изгрев“. Те
представляват книжовни и културни центрове, съхранители на фолклорните
традиции. В тях се развива обществена дейност, като заетите в структурите им спомагат
за организирането на събития с разнообразен характер. Към университетите в град
Бургас има обособени библиотеки със специализирана литература.
Регионалната библиотека "П. К. Яворов" е най-голямата библиотека на
територията на Бургаска област. В нея се събират, съхраняват, организират и предоставят
за ползване универсални по вид, език и съдържание библиотечни фондове. Осигурява се
диференцирано обслужване на читатели чрез заемни служби, общи и специализирани
читални. Извършва се справочно-библиографска, информационна, осъществява
краеведска библиотечно-библиографска и издателска дейност. Също така води се архив
на краеведската литература и местния печат на Бургаски региони. Създават се
електронни библиотечни бази данни и осъществяват достъп до национални
информационни центрове.
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Съществен проблем на библиотеките е затрудненото застъпване на
съвременните технологии, интерактивността и улесненият електронен достъп,
както и обменът на информация с различни библиотеки в страната и извън нея.
От културните обекти най-голям е броят на читалищата. Общият им брой в
територията възлиза на 30, като 20 от тях се намират в градовете, а останалите 10 – в
селата.
В част читалищата в кварталите и селата са обособени помещения за
съхраняване на библиотечен фонд и експонати от бита (традиционно облекло,
предмети от дома, пособия на труда), фотографски материали и други. Това означава, че
в техните пространства се изпълняват няколко функции – музейна, библиотечна и
читалищна. Необходимо е подпомагането и обогатяването с цел съхраняване на
материалното и нематериалното културно наследство.
Театри и опери
Театралната дейност е добре представена в територията. В общината
функционират Драматичен театър „Адриана Будевска”, Летен театър, Държавен
куклен театър, Държавна опера Бургас, Концертна зала „Проф. Иван Вульпе”.
Държавната опера има своя балетна трупа. Изпълняват се чуждестранни и български
произведения от балетната класика.
Други обекти, изпълняващи културни функции в град Бургас са Културен
център "Морско казино" и открита сцена "Охлюва". Те са разположени един до друг
в Морска градина. Културният център е своеобразна емблема на града. Разполага с 4
зали, творчески ателиета и Арт-салон, предоставя възможност за развитието на
многообразни културни дейности. Откритата сцена разполага с 300 седящи и много
правостоящи места, като обикновено изявите са със свободен вход. Културен дом на
„Лукойл Нефтохим“ е разположен в центъра и е с изцяло реконструирана сграда.
Предоставя възможност за провеждане на културни събития от различно естество,
големи концерти и театрални постановки на закрито, а също и бизнес-форуми, фестивали
и конференци. Гарнизонен военен клуб има над 600 места, като залите са подходящи за
разнообразни културно мероприятия.
Младежки културен център
Центърът представлява специфичен елемент в социалната инфраструктура в
община Бургас. Открит е през 1974 г. като „Младежки дом“. Материалната му база се
състои от двуетажна сграда със зали с различни площи и оформление (част от тях имат
и седящи места). Подходящи са за провеждане на: репетиции, обучения и семинари,
концерти, презентации, рецитали, изложби, други културни мероприятия. В сградата има
и звено за спорт.
В Младежки културен център са обособени разнообразни клубове и формации:
танцови, художествени (изящно и приложно изкуство), спортни, фолклорни, театрални
и вокални.
Религиозни храмове
В община Бургас са изградени храмове, представящи основните религиозни
вярвания. В територията са разположени:
•
Катедрален храм „Свети Свети Кирил и Методий“ (ж.к. „Център“),
Храм „Света Богородица“ (ж.к. „Център“), Християнска църква „Благовестие“ (ж.к.
„Център“), Храм „Света Троица“ (ж.к. „Славейков“), Храм „Свети Атанасий“ (ж.к.
„Изгрев“), Храм „Свети Иван Рилски“ (ж.к. „Братя Миладинови“), Храм „Свети
Николай Чудотворец“ (ж.к. „Меден Рудник“), Параклис „Свети Димитър“ (ж.к.
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„Меден Рудник“), Храм „Света Троица“ (кв. „Банево“), Храм „Възнесение Господне“
(кв. Ветрен“), Храм „Рождество Богородично“ (кв. „Долно Езерово“), Параклис
„Света Богородица“ (кв. „Долно Езерово“), Храм „Свети Николай Чудотворец“ (кв.
„Сарафово“), Храм „Света Петка“ (кв. „Рудник“), Храм „Свети Георги Победоносец“
(кв. „Победа“), Храм „Свети Пимен Зографски“ (кв. „Крайморие“), Храм „Рождение
Богородично“ (с. Твърдица);
•
Римокатолическа църква „Дева Мария Богородица“, Източна
католическа църква (ж.к. „Център“);
•
Арменска църква „Свети Кръст“, Арменска църква „Сурп Хач“,
Арменска апостолическа и православна църква (ж.к. „Център“);
•
Християнска адвентна църква (ж.к. „Център“);
•
Първа евангелска църква (ж.к. „Център“), Евангелска методиска
църква (кв. „Победа“);
•
Горноезеровски манастир „Света Богородица“ (кв. „Горно Езерово“),
Манастир „Света Анастасия“ (остров „Света Анастасия“);
•
Джамия (с. Изворище).
Състояние на обектите на културата
Преобладаващата част от обектите на културата намиращи се на територията на
град Бургас са в добро и много добро състояние. През последните години част от тях, с
по-голяма обществена значимост, се обновяват и модернизират. В останалите населени
места в община Бургас поддръжката на обектите е по-ограничена, но позволява
изпълнението на заложените им функции.
Наблюдават се няколко основни недостатъка към настоящия момент:
• Изявена концентрация на обектите в централната част на град Бургас;
• Необходимост от обновяване и осъвременяване на материално-техническите бази
(вкл. сграден фонд, обзавеждане, оборудване), облагородяване на прилежащите
пространства,, подобряване на достъпността, дигитализация и други;
• Затруднено застъпване на съвременни технологии. Отчита се необходимост
от цифровизиране на част от наличния музеен и библиотечен фонд,
изграждане на единна система за достъп до дигитализирано съдържание, което
ще осигури на широката публика лесен достъп и ще допринесе за повишаване на
интереса и нивото на осведоменост.
Културен календар
Община Бургас, като притегателен център, има с дългогодишни културни
традиции в сферата на музиката, поезията, театъра и изобразителното изкуство.
Организират се множество фестивали, събития и инициативи, като най-активни са
летните месеци. От съществено значене на територията е идентифицирането,
опазването, представянето и популяризирането на местното нематериално
културно наследство в неговия автентичен вид. Част от този вид наследство са:
•
Устни традиции и форми на изразяване;
•
Обичаи, обреди и празненства;
•
Знания и обичаи, отнасящи се към природата и вселената;
•
Традиционни умения и занаяти (дърворезба, тъкачество, шивачество,
везба, бижутерство, кожарство, ковачество, хлебарство, грънчарство,
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кошничарство, плетене на рибарски мрежи, риболов, лозарство и винарство,
металообработка и много други);
•
Художествено – изпълнителско изкуство;
С цел съхраняването на местното, регионалното и националното културно
наследство и свързаните с него памет и почит на територията на община Бургас се
организират и провеждат ежегодно множество събития. Те са допълнително обогатени и
от други инициативи.
Голяма част от градските събития и фестивали в града са инициирани и
организирани от заетите в културните обекти, неправителствени организации и
групи хора, както в град Бургас, така и в по-малките населени места в общината.
Това подпомага включването, както в етапа на подготовка, така и при самото
осъществяване и подпомагане на цялостното развитие на културата, съхраняването на
паметта и традициите и взаимовръзката между поколенията.
Създадена е много добра организация за рекламирането и
популяризирането на културните събития в територията. Използват се съвременни
способи и канали за комуникация, които осигуряват достигана на информацията до
целевите групи и тяхното заинтересуване в процесите. Ключово внимание следва да се
обърне и на процеса на съхраняване на нематериалното културно наследство.
Необходимо е създаването на единно пространство, в което да се практикуват
занаяти, да се провеждат обучения и практически школи за обмяна на опит и
знания между поколенията, изложби и търговия.

•
•
•
•
•
•
•

Изводи:
Изявена концентрация на обекти на културата в град Бургас и по-конкретно
централната градска част;
Необходимо дигитализиране на фонда на културните обекти;
Наличие на читалища, изпълняващи едновременно библиотечна, читалищна и
музейна дейност - съхраняват и опазват идентичността на общината и нейните
народните традиции и културни обичаи;
Необходимост от ремонт, обновяване и осъвременяване на материалнотехническите бази, подобряване на достъпността и дигитализиране на наличния
фонд;
Богат културен календар, добро организиране и представяне на събития и
инициативи с участието на неправителствени организации и местни общности.
Промяна, загуба на автентичност и заличаване на нематериално културно
наследство – традиции, обреди, обичаи, ритуали, празници и чествания, език и
говор, местни занаяти и други;
Недостатъчни средства за идентифициране, изследване, съхраняване,
представяне, дигитализиране и популяризиране на материално и нематериално
културно наследство.
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I. 5. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията
I.5. 1. Транспортна инфраструктура
Транспортната инфраструктура е важен фактор за цялостното пространствено и
социално-икономическо развитие на територията на община Бургас. От една страна
общината има благоприятно географско местоположение и характеристиките на
релефа, които благоприятстват развитието на транспортните инфраструктури, но
от друга са налични и лимитиращи фактори изразяващи се най-вече в „сложната“
специфична география, която има град Бургас и прилежащите територии. Предвид
това, че преобладаващият релеф в града/общината е равнинен, транспортната
инфраструктура е добре развита и осигурява нуждите на населението. Сложната
специфика на географията в региона обаче затруднява бъдещи транспортни решения,
които биха облекчили натоварените транспортни връзки и функционирането на града с
прилежащите територии в неговия хинтерланд.
Пътна инфраструктура
Пътната мрежа на територията на общината е добре развита и включва както
републикански, така и местни /общински и частни/ пътища. По-голяма част от
населените места в общината са обвързани с общинския център посредством
републиканската пътна мрежа.
Републиканска пътна мрежа
АМ „Тракия“ /София – Пловдив – Стара Загора – Ямбол – Бургас/ преминава в
административно-териториалната структура на областта.
През територията на града/общината преминават два международни пътя – път
Е773 /I-6/ в посока запад-изток и път Е87 /I-9/ в посока север-юг.
Най-близко разположеният гранично контролно-пропускателен пункт (ГКПП) на
българско-турската граница е Малко Търново – Дерекьой. ГКПП Малко Търново
обслужва международния път E87. Пунктът не е предвиден за преминаване на
тежкотоварни моторни превозни средства и обслужва предимно туристическия трафик
– леки автомобили и автобуси. Тежкотоварните превозни средства към Турция се
пренасочват към ГКПП Лесово - Хамзабейли или ГКПП Капитан Андреево - Капъкуле.
На територията на община Бургас, ОПУ-Бургас стопанисва следните
републикански пътища първи, втори и трети клас:
Таблица 28. Републикански пътища първи, втори и трети клас в община Бургас
№
по
ред
1
2
3
4

Клас, N и наименование
на пътя
А-1
ПВ
ПВ
I-6 /Е-773/

АМ "Тракия"
пътни връзки ПВ "Българово" 352+084
пътни връзки ПВ "Б-с Запад" 358+582
гр.ОПУ-Ямбол-Карнобат-Бургас

5
6
7

ПВ
ПВ
I-9 /Е-87/

пътни връзки ПВ "Б-с Запад"
пътни връзки ПВ "Лукойл"
гр. ОПУ-Варна -Обзор - о.п.Слънчев бряг Бургас-Маринка-Звездец-М.Търново-граница
Турция

Километрично
положение
от /км/
до /км/
346.797
359.475

480.261

230.876

дълж.

Община

496.312

/км/
12.678
1.181
0.730
16.051

Бургас
Бургас
Бургас
Бургас

269.306

1.144
1.150
38.430

Бургас
Бургас
Бургас
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8
9
10

ПВ
ПВ
ПВ

11
12
13

ПВ
ПВ
II-79

14

II-99

15
16
17

ПВ
ПВ
III-906

18

ІІІ-5392

19

III-6008

20

III-6009

21

III-7907

22

III-7908

23

III-7909

24
25

III-9008
ПВ

пътни връзки ПВ "Аерогара"
пътни връзки ПВ "Бургас-Север"
пътни връзки ПВ „Надлез над товарна ж.п. гара
– Бургас
пътни връзки ПВ „Юг“
пътни връзки ПВ "Крайморие"
гр. ОПУ-Ямбол-Средец-кв.Меден рудник (Бургас-Маринка )
(Бургас
-Маринка)-Созопол-Приморско
Царево-М.Търново
пътни връзки ПВ"Рибарско селище"
пътни връзки ПВ"Парк Росенец"
гр.ОПУ-Варна
-Оризаре
-Каблешково(о.п.Сл.бряг-Бургас)
(Трояново-Айтос)Винарско-Кръстина-КаменоБратово
(Карнобат - Бургас)-"Лукойл-Нефтохим"-о.п.
"Лукойл-Нефтохим"-Камено
(Карнобат - Бургас)-Миролюбово-ИзворищеБрястовец-Каблешково-Ахелой-(о.п.Слънчев
бряг -Бургас)
(Средец-кв.М.Рудник)-Дебелт-ТръстиковоПолски извор-(кв."Горно Езерово"-Братово)
(Средец-кв."Меден рудник")-Присад-ДимчевоМаринка
(Средец-кв."Меден
рудник")-кв."Горно
Езерово"-Братово-Равнец-(РусокастроТрояново)
Бургас-кв."Д. Езерово"- (П. извор - Братово)
пътни връзки ПВ"Братово" 16+185

1.370
2.040
2.986

Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас

84.125

90.369

1.380
0.890
6.244

0.000

6.400

6.400

Бургас

61.772

65.674

0.030
0.540
3.902

Бургас
Бургас
Бургас

16.316

18.032

1.716

Бургас

0.000

5.497

5.497

Бургас

0.000

15.190

15.190

Бургас

14.640

16.185

1.545

Бургас

14.620

23.191

8.571

Бургас

0.000

19.754

19.754

Бургас

0.000

10.643

10.643
0.320

Бургас
Бургас

Източник: ОПУ-Бургас

Състоянието на републиканската пътна мрежа към 31.12.2019 г. по
предоставени данни от Областно пътно управление Бургас може да бъде определена
като сравнително добро.

Таблица 29. Републиканска пътна мрежа към 31.12.2019 г. в община Бургас
№
по
ред
1

Наименование
на
показателите
Степен на изграждане на пътищата

а/
б/

пътища с настилка
пътища без настилка
Всичко пътища:
Състояние на настилката
добро
средно
лошо
Всичко:
Пътища по вид настилка
асфалтобетонна
биндер
асф.повърхностна обработка

2.
а/
б/
в/
3.
а/
б/
в/

Клас на пътищата
АМ
І клас ІІ клас

ІІІ клас

Пътни вр.
при възли
и крс

км
км
км

12.678

54.481

12.644

66.818

13.761

12.678

54.481

12.644

66.818

13.761

км
км
км
км

11.678
1.000

25.817
28.664
54.481

21.223
28.072
17.523
66.818

13.761

12.678

6.244
3.200
3.200
12.644

км
км
км

12.678

54.481

12.644

66.818

13.761

13.761

ОБЩО

160.382
0.000
160.382
78.723
60.936
20.723
160.382
160.382
0.000
0.000
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г/
д/
е/
ж/
з/

асф.проп.субив и
паважна
циментобетонна
трошенокаменна
баластрена
Всичко:
Източник: ОПУ-Бургас

др.асф.покр.

км
км
км
км
км
км

12.678

54.481

12.644

66.818

13.761

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
160.382

Община Бургас разполага с пространствено добре развита пътна мрежа и с една
определено добра (значително по-висока) плътност на нейното разпределение. На
територията на Община Бургас са изградени общо 202.105 км пътища от които 141.205
kм републикански пътища, които по класове са както следва: АМ „Тракия“ – 10.468 км.
I-ви клас – 46.050 kм; II-ри клас –13.686 kм; III-ти клас – 70.821 kм и 62.90 км общински
пътища като повечето населени места имат връзка с общинския център чрез пътища от
републиканската пътна мрежа. Общинската пътна мрежа се състои от представените в
таблицата по-долу местни общински пътища.
Общата дължина на общинската пътна мрежа е 62.9 км. Средствата за
поддръжката ѝ са недостатъчни, поради което над половината от общата дължина
на общинската пътна мрежа е в лошо състояние, около ¼ са в средно състояние и едва
10% са в сравнително добро състояние. От изградените 55 съоръжения - мостове и
водостоци, 37 броя се нуждаят от ремонт.
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№ път

Наименование

Уч'к
№

от км
до км

дължина /км/

габарит
настилка

габарит
пътно платно

водостоци /бр./

мостове/
надлези /бр./

подпорни
стени /м/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0+000
2+100
2+100
4+100
0+000
1+000
1+000
2+500
0+000
3+400
3+400
4+455
4+455
6+400
0+000
1+000

2.100

4.100

1.000

0+000
2+000
2+000
8+400
0+000
10+000

2.000

1

2

3

BGS1030
/стар
ІV-53918/

„ ІІІ-9008 /Бургас – кв.Долно Езерово/ - Лукойл
Нефтохим Бургас – ІІІ-6008 /І-6 – Камено/“

BGS1031
/стар
ІV-60089/

„ І-6 /Айтос-Бургас/ - Ветрен – Бургаски мин.бани –
Банево“

BGS1033
/стар
ІV-60098/

„ І-6 /Айтос-Бургас/ - Българово – ІІІ-6008 /І-6 –
Камено/“

№1
№2
№1
№2
№1
№2
№3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

BGS1034
/стар
ІV-79057/
BGS1036 /стар
ІV-79066/

BGS1037
/стар
ІV-90059/
BGS1038
/стар
ІV-90061/
BGS1039
/стар
ІV-90638/
BGS2040
/стар
ІV-90638/
BGS3032
/стар
ІV60089
BGS3035
/стар
ІV-79059/
BGS1215
/стар
ІV-98012/

„ІІІ-9008 /Бургас – кв.Долно Езерово/ - кв.Лозово“

№1

„ІІ- 79/Средец – Бургас/-кв.М.Рудник - Твърдица –
ІІІ-7908“

№1
№2

„ІІ- 99/п.в.Крайморие – Созопол/ - м.Отманли –
Гр.общ.Созопол“

№1

„BGS 1037 – кв.Крайморие“

№1

„ІІІ- 906/Каблешково – Бургас/- Черно море –
Рудник – ІІІ-6009/Миролюбово-Брястовец/“

6.00

8.00

5

0

0

бр.ж.п.прелези

№ по
ред

дължина
по уч'ци /км/

Таблица 30. Общинските пътища на територията на община Бургас.

вид
настилка

година на
построяване

13

14

15

0

2.500

12.00

5.00

7.00

6.00

8.00

1.055

8.00

16.00

асфалтобетон

1.945

6.00

8.00

асфалтобетон

1.000

6.00

8.00

0

0

0

0

асфалтобетон

8.400

2х11,25

44.74

2

1

0

0

асфалтобетон

6.00

8.00

1.500
6.400

6.400

1

2

3

0

асфалтобетон

10.00

3.400

1977-78

асфалтобетон

2.000
1.000

асфалтобетон

асфалтобетон
5

0

0

0

асфалтобетон

няма
информация
няма
информация

няма
информация
нямаинфор-мация

асфалтобетон

10.000

10.000

4.00

6.00

4

1

0

0

асфалтобетон

0+000
1+500

1.500

1.500

6.00

9.00

0

0

0

0

без настилка

№1

0+000
10+800

10.800

10.800

6.00

8.00

8

0

0

1

асфалтобетон

„ІІІ-6009/Миролюбово-Брястовец/ - Драганово“

№1

0+000
5+200

5.200

5.200

4.00

6.00

6

1

0

0

асфалтобетон

„ІІІ-6009/Миролюбово-Брястовец/ - Изворище Банево - BGS1031“

№1

0+000
8+500

8.500

8.500

5.00

7.00

3

0

0

0

асфалтобетон

„ІІІ- 7909/Братово – Равнец/ - ІІІ-7907 /ДебелтПолски извор/“

№1

0+000
1+500

1.500

1.500

5.00

7.00

0

0

0

0

без настилка

„І- 9/Бургас – М.Търново/- Извор“

№1

0+000
3+000

3.000

3.000

7.00

8.00

15

2

0

асфалтобетон

няма
информация
няма
информация
няма
информация
няма
информация
няма
информация
няма
информация
няма
информация
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Железопътна инфраструктура
Във функционалния ареал на Бургас преминава и главна железопътна линия № 8
/София – Пловдив – Стара Загора – Ямбол – Бургас/. В обхвата на железопътния ареал –
Карнобат се осъществява и връзката с главна железопътна линия № 3 по направление
/София – Карлово – Карнобат –Синдел – Варна/. Двете железопътни линии обслужват
националните и международни потоци. Освен в Европейските магистрални линии, двете
железопътни линии са категоризирани и в Европейското споразумение за комбинирани
превози, което създава технически и експлоатационни предпоставки за осъществяване
на комбинирани превози на товари по взаимно съгласувана мрежа от международни и
вътрешни линии по железопътен транспорт с участието на автомобилния, речния и
морския транспорт.
В териториалната структура на община Бургас преминават 18 км от трасето на
железопътната линия Пловдив – Бургас и общо 23 км железопътни клонове на отсечките
Бургас – Поморие и Долно Езерово – Вая. Общата дължина на железопътната мрежата,
обслужваща територията на общината е 41 км. Гъстотата и е 7.98 км/100 км2, много повисока от средната за страната 3.87 км./100 км2.
Железопътната гара в Бургас е един от най-големите транспортни възли в
страната, който функционира не само като транспортен възел/гара, а и като транспортен
хъб – място за срещи, търговия, социално обслужване и т.н. Още повече зоната се
определя като средище и от близко разположените Автогара „Юг“, пристанище Бургас,
Морска гара – Бургас и историческото ядро на града /морската градина, площадни
пространства и множеството ансамбли от сгради в централната градска част/.
Фигура 34. Ортофото изображение на железопътния ареал в град Бургас

В железопътния ареал се наблюдават и специализирани индустриални
железопътни клонове на предприятията – Пристанище Бургас, Индустриални зони
„Изток” и „Запад” на град Бургас и Долно Езерово – Дебелт на фирма „Промет”.
В гара Българово се осъществява връзката на коловозното развитие и
индустриалните клонове на захарен завод “Камено”, каменни кариери “Андезит” и др.
Гара Дружба обслужва коловозното развитие на “Лукойл Нефтохим” и е важна със
значителния обем товари които формира към националната железопътната мрежа.
Очакват се промени в коловозното развитие с цел модернизиране на
железопътната линия София – Бургас за скорост от 160 км/час.
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Въздушен транспорт
Международното летище Бургас е разположено в бургаския квартал Сарафово, на
10 км североизточно от централната градска част на града.
Летището е с най-голям брой слънчеви дни в Европа, а след разширението на
летищата в София, Атина и Белград е с 4та по дължина писта /3200 м/ на Балканския
полуостров. Летището има удобни връзки за интермодален транспорт по суша и море.
Пистите са устойчиви и достатъчно дълги, за да приемат всеки използван в гражданската
и военната авиация летателен апарат. Базата на летището има лицензи за осъществяване
на следните дейности: наземно администриране и надзор на полетите; обслужване на
пътници по вътрешни и международни транспортни линии; обслужване на багажи;
обслужване на товари и поща; обслужване с горива и масла; полетни операции и
администриране на екипажи; наземен транспорт; обслужване на ВС; обслужване на ВС
на перон; доставки на провизии; метеорологични интервенции.
Летище Бургас е с 24-часов работен капацитет /средна годишна видимост под
1000m – 3 дни/
Летището заема 2ро място по пътникопоток в страната след Летище София. През
2019 г. са обслужени 2 858 934 пътници.
Таблица 31. Пътникопоток януари – декември – летище Бургас
Бургас – пътникопоток Януари-Декември
2015
Пътници
2 336 971
Източник: летище Бургас

2016
2 857 821

2017
2 952 501

2018
3 256 575

2019
2 858 934

По отношение на натоварването на летище Бургас от представените данни може
да се проследи силно изразената сезонна натовареност в месеците Май-Октомври.
В летния сезон летище Бургас обслужва планирани полети и чартъри предимно
от дестинациите – Чешката Република, Германия, Полша, Русия и Обединеното кралство
Великобритания и Северна Ирландия и Израел, Словакия. През зимния период полетите
са предимно от Русия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.
Таблица 32. Въздушен пътнически поток на летище Бургас
BURGAS - Arrivals Scheduled and Charter Passengers May-October
Country
2015
2016
2017
2018
2019
Albania
14
Armenia
672
649
581
604
661
Austria
11,134
16,223
13,687
15,998
15,334
Belarus
58,424
45,655
36,895
33,901
32,645
Belgium
17,351
24,372
26,492
24,358
25,575
Bulgaria
12,745
9,533
10,407
9,863
12,615
Cyprus
172
Czech
92,708
108,820
130,946
137,915
131,182
Republic
Denmark
24,497
25,590
30,331
25,906
25,405
Egypt
106
Estonia
6,918
8,164
6,758
7,003
10,122
Finland
14,762
14,703
18,896
24,586
21,304
France
3,614
3,780
9,264
7,647
4,440
Germany
132,943
191,755
199,118
243,667
147,951
Greece
505
735
477
9
531
Hungary
12,201
15,442
16,240
19,526
16,147
Iceland
1,262
Iran
172
Ireland
15,239
16,998
19,324
20,035
25,700
Israel
62,488
69,697
65,219
69,877
66,470
Italy
633
642
7,235
6,351
Kazakhstan
4,321
2,574
1,579
39
Kuwait
531
744
709
693
327

BURGAS - Departures Scheduled and Charter Passengers May-October
Country
2015
2016
2017
2018
2019
Armenia
618
602
549
620
630
Austria
11,092
16,036
13,691
15,968
15,419
Belarus
58,249
45,651
36,686
33,783
32,281
Belgium
17,243
24,117
25,760
24,237
25,547
Bulgaria
13,461
9,584
10,809
9,525
12,345
Croatia
15
Cyprus
45
Czech
93,142
109,308
131,848
138,714
133,240
Republic
Denmark
23,816
25,301
30,064
25,445
24,940
Egypt
80
Estonia
7,005
8,081
6,743
7,011
10,312
Finland
14,972
14,926
19,188
25,344
22,045
France
3,481
3,752
8,378
7,608
4,416
Germany
133,997
191,401
199,486
246,466
148,054
Greece
1,229
2,202
36
Hungary
12,271
15,649
16,366
19,456
15,996
Iceland
1,249
Iran
214
Ireland
15,182
17,225
19,545
20,387
25,672
Israel
62,542
69,841
65,128
69,748
66,618
Italy
500
1,280
1,001
7,522
525
Kazakhstan
4,100
2,444
1,429
68
Kuwait
418
1,327
582
685
360
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Latvia
Lebanon
Lithuania
Luxembourg
Malta

10,215
138
6,977
3,760

11,128
2
9,597
4,056
172

9,521

17,806

11,769

9,561
4,785

15,244
4,978

8,253
5,068

Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Slovakia
Sweden
Switzerland
Turkey
Ukraine
UAE
UK
Uzbekistan
Grand Total

22,312
30,647
102,915

23,284
34,065
140,712

24,892
35,014
227,233

22,071
27,372
197,542

252,764
42,535
10,349
2,979
147
13,951
2
168,340

362,218
46,585
9,239
3,486

27,179
37,104
159,533
70
34
319,389
44,536
19,865
2,394

239,463
38,629
13,653
2,620

269,498

1,139,256

14,970

13,662

271,559
55,955
18,596
3,318
33
13,886

189,568
166
1,405,329

212,054
259
1,448,773

243,104
143
1,580,756

17,452

1,396,295

BURGAS - Arrivals Scheduled and Charter Passengers November-April
Country
2015
2016
2017
2018
2019
Belgium
284
122
Bulgaria
2,346
1,102
147
356
39
Denmark
179
Finland
433
183
364
667
1,443
Germany
151
4,890
179
Greece
6
Ireland
96
Israel
1,220
1,733
1,454
3,262
1,321
Italy
1,559
180
Latvia
1,728
Lithuania
818
Norway
584
811
879
786
1,094
Poland
126
4,196
2,117
Russia
13,940
10,789
12,963
14,461
15,002
Slovakia
1,494
633
Spain
300
Sweden
392
134
337
Turkey
2
United Kingdom
9,235
8,149
11,937
13,057
12,592
Grand Total
27,909
23,248
28,358
47,692
35,065

Източник: Летище Бургас, 2020

Latvia
Lebanon
Lithuania
Luxembourg
Macedonia,
FYR
Malta
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Russia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
Ukraine
UK
Uzbekistan
#N/A
Grand Total

10,286
120
7,023
3,761
242

11,170
142
9,616
4,051

9,490

17,892

11,610

9,780
4,764

15,465
4,982
53

8,285
5,122

25,940
36,543
159,357
70
316,717
44,615
32

24,562
35,486
227,020

21,878
27,644
197,545

268,744
56,062

239,948
43,371

4
8,898
3,446

19,508
2,326

14,670
190,904
130

13,562
212,332
204

18,714
3,304
617
13,541
245,016
139

13,266
2,582
4
16,945
268,915

1,404,974

1,445,944

1,584,152

21,630
30,830
102,794

174
21,896
34,084
140,487

251,973
42,385

360,831
46,672

10,054
2,951
147
13,726
171,053

1,141,278

503
1,396,181

BURGAS - Departures Scheduled and Charter Passengers November-April
Country
2015
2016
2017
2018
2019
Bulgaria
2,171
929
174
186
16
Czech Republic
6
Denmark
54
Finland
215
67
131
462
1,059
France
667
Germany
5,147
308
Hungary
171
Ireland
51
Israel
1,057
1,379
1,289
2,666
1,165
Italy
1,594
6
Latvia
1,492
Lithuania
632
Norway
550
648
781
681
844
Poland
3,357
1,383
Russia
12,636
8,392
11,117
12,370
12,526
Slovakia
1,407
452
Sweden
260
30
228
United Kingdom
9,289
8,513
12,337
12,773
12,409
Grand Total

25,918

19,982

26,807

42,968

Воден транспорт
Добрата транспортна осигуреност на община Бургас се допълва и от наличието на
морски транспорт. Обслужва се от четири пристанища за обществен транспорт и четири
със специално предназначение.
Пристанища за обществен транспорт:
• Пристанище Бургас Запад;
• Пристанище Бургас Изток;
• Рибно пристанище;
• Нефтопристанище “Росенец”.
• Пристанища със специално предназначение:
• Пристанище “Кораборемонтен завод”;
• Пристанище “Трансстрой”;
• Пристанище “Бургаски корабостроителници”;
• Пристанище „Европа“.
През 2013 г. е открит нов международен пътнически терминал на Пристанище
Бургас. Към настоящия момент, въпреки законоустановената възможност за изграждане
на частни пристанища – яхтени, за обществен транспорт или със специално
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предназначение, такива все още не съществуват. Изключение правят “Рибно“
пристанище в град Бургас.
В общината функционира и рибарско пристанище в залива на кв. Сарафово,
реализирано по проект „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище
„Сарафово”, финансиран със средства на Оперативна програма за развитие на сектор
„Рибарство” 2007–2013г. Изградена е кейова стена и оградителни съоръжения (молове),
обслужващи пътища за транспортен достъп, паркинг за леки и тежкотоварни
автомобили, пункт за контрол на достъпа, пункт за бункеруване на кораби, площадка за
ремонт на кораби, площадка за разтоварване на риба, административна сграда с
прилежащ покрит пазар за първа продажба на риба и други елементи на
благоустрояването.
На територията на общината в кв. Крайморие и м. Ченгене скеле са изградени и
функционират две лодкостоянки със средства по Програма за „Морското дело и
рибарство“.
Общината работи по реализиране на проект за изграждане на лодкостоянка - в
местността „Ъгъла“ /бивша „Кьошето“/. Лодкостоянката се предвижда да бъде част и от
цялостната концепция за морски таксита – малки плавателни съдове, които да превозват
местни жители и туристи до различни точки в Бургаския залив. Съоръжението ще бъде
от типа – „малко укритие за лодки“.
Стартирана е процедура по избор на изпълнител за обследване на морското
крайбрежие на територията на община Бургас с всички плажове. То ще обхване целия
маршрут от квартал "Сарафово" до квартал "Крайморие" по море. Целта на проучването
е да се предпишат мерки срещу редукция на пясъчната ивица, тъй като с времето морето
я отнема. Проектът трябва да бъде съобразен със съществуващите и нови съоръжения в
територията – пристанища, лодкостоянки и т.н. Като краен резултат може да се очакват
предписания за възстановяване на стари и евентуално обособяване на нови буни, както
и изграждане на други брегозащитни съоръжения. Те ще помогнат през следващите
десетилетия да се образува по-широка пясъчна ивица и ще предотвратяват отнасянето на
съществуващата в морето.
Анализ на транспортната достъпност и осигуреност на територията
Транспортната осигуреност на община Бургас в регионален контекст може
да бъде определена като много добра, като осигуреността на общината с
транспортна инфраструктури се осъществява чрез всички видове транспорт.
Анализът показва висока транспортна достъпност и обвързаност както в рамките
на града, така и спрямо близко разположените общински центрове, наличните и
сравнително добре поддържани пътни връзки, както и от добре изградената мрежа от
обслужващ пътнически транспорт.
Също така почти всички населени места в хинтерланда на общината са в рамките
на 30 минутния изохрон, което се счита за много добре по отношение времето за достъп
до областния център Бургас и до предоставяните от него критично важни услуги за
населението.
Добрата железопътна и авто-транспортна достъпност и модернизираният градски
транспорт /оптимизирани градски маршрути/ дават възможност за бърз достъп до
периферията на общината/областта, което е потенциал за развитие на повече ежедневни
трудови пътувания. Това от своя страна означава, че населението може да работи и
реализира приходите си в града, а след това може да ги инвестира в
периферията/хинтерланда на общината по местоживеене или за отдих в близките до
града малки населени места.
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Фигура 35. Транспортна достъпност. Време за достъп до областния център
– град Бургас

Транзитно автомобилно движение
Съществуващата комуникационно-транспортна система на Бургас е така
изградена, че целият транзитен автомобилен поток по направленията „север-юг” и
„запад-юг” преминава през основните улични артерии на града. Сложната дисперсна
структура на града и дългите пътни връзки до съставните му квартали създават
затруднения при организацията на движение и обслужването на територията.
Пътната инфраструктура, която провежда непрекъснатия транзит, не е
претърпяла промени, (които биха повлияли на транзитния трафик) спрямо 2011 г., когато
е приет Общият устройствен план на Бургас. От направения тогава частичен анализ на
събраната информация за определяне на транзита преминаващ през територията на града
се установи, че общия транзит (входящ и изходящ) представлява 27 % съответно на вход
13 % и на изход 14%. В настоящият момент стойността на транзитния трафик е повисока, тъй като общото натоварване е нараснало.
Основната причина за преминаването на голяма част от транзита през града до
момента е нереализиранeто на затворен пръстен от север, запад и юг, който да обхваща
трасета на преминаващите през града първокласни пътища І-9 и І-6 ( АМ „Тракия”) от
Републиканската пътна мрежа и който да изведе директния транзит извън
урбанизираната територия. В действащият ОУП е предвидено изграждане на такъв ринг.
До момента е реализиран близък обход по съществуващите улици „Транспортна”,
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„Проф. Я. Якимов” и „Крайезерна” по който се провежда транзита в посока „север” и
„запад” към южна посока и обратно.
Към настоящия момент започва строителството на северния обходен път на
Бургас. Той ще свързва АМ „Тракия“ с летището в Сарафово. По този начин ще бъде
изведен и сега автомобилен трафик от юг на север към Поморие, Несебър и Слънчев
бряг, преминаващ през ЦГЧ.
Трасето започва при 230ти км. на главния път Сарафово – Бургас, непосредствено
след Атанасовско езеро и в близост до съществуващото по настоящем кръстовище. Ще
преминава на запад към пътя Ветрен – Бургас и ще завършва при 493ти км на
първокласния път при селскостопански надлез. В обхвата на трасето ще бъдат изградени
четири пътни възли.
Фигура 36. Трасе на северен обходен път

За в бъдеще ще е необходимо е транзитните трасета да са специфично
сигнализирани с пътни знаци от пътеуказателната система, разположени на съответните
кръстовища, възли и улични участъци, като се съблюдава и изискването за
непрекъснатост на информацията по цялото трасе.
Градска мобилност
Автобусни линии
С Договор №04-06-66/692/ от 10.06.2014 г. Общински съвет – Бургас пряко
възлага на "Бургасбус" ЕООД извършването на услугата за обществен превоз на пътници
по утвърдената транспортна схема на Община Бургас.
През 2016 г. влиза в сила новата общинска транспортна схема на Община Бургас,
утвърдена с решение на Общински съвет - Бургас по Протокол №10/26.04.2016г.
Към момента мрежата от автобусни и тролейбусни линии на градската
транспортна схема в Бургас е с обща дължина от 485 км.
Системата на градския автобусен транспорт се базира на две бързи автобусни
линии "Б1" и "Б2", които свързват ж.к. "Изгрев" и ж.к. "Славейков" с ж.к. "Меден
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рудник". Двете трасета, идващи от Терминалите "Изгрев" и "Славейков", се обединяват
в района на хотел "Мираж" в едно общо трасе, преминаващо по бул. "Стефан Стамболов"
до ул. "Сан Стефано". От Централната автобусна спирка, маршрутът на Бързите
автобусни линии продължава по ул. "Христо Ботев", бул. "Иван Вазов", ул.
"Индустриална", ул. "Спортна", до бул. "Тодор Александров", бул. "Захари Стоянов" и
ул.“Александър Георгиев – Коджакафалията“, като достигат до Терминал "Меден
Рудник", за да обслужат и най-младия жилищен район на града.
Със системата от захранващи Бързите автобусни линии „захранващи“ линии се
покрива територията на целия град и отдалечените квартали.
Две захранващи автобусни линии, обслужват най-големия жилищен комплекс на
града - Меден Рудник - №Б11 и Б12, като осъществяват връзка с ж.к. Лазур, ж.к. Зорница,
ж.к. Изгрев, съответно ж.к. Славейков.
Захранваща линия №12 от Терминал "Славейков", е с маршрут през Автогара
"Запад" и Терминал "Юг", покрай Морската градина, Терминал "Изгрев", бул. "Проф.
Яким Якимов", Терминал "Славейков", а захранваща линия №11 се движи в посока,
обратна на маршрута на №12.
Автобусни линии №3 - до кв. "Банево", №6 - до кв. "Рудник" и линията
обслужваща град Българово, след автобусна спирка "Зорница" (МБАЛ), продължават по
бул. „Демокрация", ул. "Сан Стефано", до АГ "Запад".
Автобусни линии №7 и №7А са с маршрут от Терминал "Славейков" до кв. Долно
Езерово и кв. "Лозово".
Линия №8 обслужва ареала от Автогара "Запад" до кв. "Горно Езерово", като с
определени курсове се обслужват и спирките по ул. "Ген. Владимир Вазов".
Автобус 9 покрива трасето от Индустриален парк до местност „Остриците“ над
кв. Меден Рудник.
Работи и нощна автобусна линия.
В момента текат строителни работи за надграждане на системата от бързи
автобусни линии на града, като отсечката по бул.“Булаир“, бул.“Демокрация“ и
бул.“Стефан Стамболов“ ще се превърне в трети бърз коридор, с тенденция той да се
развие във времето в посока Сарафово. Новост е въвеждането на физически сегрегирана
бус лента по бул.“Демокрация“.
С въведените оптимизация на управлението на светофарите, системите за
приоритет на автобусите, билетната система и системата за информация в реално време,
видеонаблюдение в автобусите и по спирките на градския транспорт, Бургас е един от
водещите градове на страната по отношение опит в ползването на интегрирани системи
за управление на трафика. Потенциалът за надграждане на системите е на лице, а ползата
от натрупаните във времето данни е предпоставка за по-прецизно транспортно
моделиране.
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Фигура 37. Транспортна схема на гр. Бургас – линии и маршрути
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С цел намаляване задръстванията, подобряване транспортната безопасност и
транспортното обслужване, маршрутите на междуселищните автобусни линии се
извеждат от централна градска част и трасето на бързите автобусни линии.
Във връзка с новата транспортна схема на града са променени и автобусните
маршрути по междуселищните линии.
Автобусите обслужващи маршрути до гр. Българово, с. Изворище, с. Брястовец
и с. Драганово, се движат по старите маршрути до автобусна спирка "Зорница" (МБАЛ),
след което продължават по бул. "Демокрация", ул."Сан Стефано" до АГ "Запад" .
Автобусите, обслужващи маршрути до с. Маринка, с. Твърдица и с. Извор, се
движат по старите маршрути до автобусна спирка "Спортна" (Стадион "Черноморец"),
след което продължават по бул. "Мария Луиза",ул."Сан Стефано", ул."Одрин" до АГ
"Запад" .
Определените със Заповед на Кмета на Община Бургас маршрути за движение на
територията на град Бургас, за автобусните линии от областна и републиканска
транспортна схема са следните:
Превозвачите, изпълняващи превози започващи и завършващи на територията на
Автогара "ЮГ", се движат по бул. "Стефан Стамболов" до автобусна спирка "Зорница"
(МБАЛ), след което продължават по бул. "Демокрация", бул. "Булаир" до Автогара
"ЮГ".
Превозвачите, изпълняващи превози започващи и завършващи на територията на
Автогара "Запад" и преминаващите през град Бургас, се движат по бул. "Стефан
Стамболов" до автобусна спирка "Зорница" (МБАЛ), след което продължават по ул.
"Струга" до АГ "Запад".
Автомобилен трафик
Необходимо е да се отбележи, че трафика в град Бургас бързо нараства и това
важи за всички участници в движението.
От справката предоставена от органите на Областна дирекция на МВР, сектор
„Пътна полиция“, за периода от 2016 г. до 2019 г. са регистрирани общо 814 504 МПС
за Област Бургас.
По официална информация от Община Бургас – Дирекция МПДТ регистрираните
МПС от последните години са както следва:
- за 2017 – 117 011 бр.; за 2018 – 119 852 бр.; за 2019 – 121 287 бр.
Представените данни показват нарастване на броя на регистрираните автомобили
на територията на Община Бургас. Особено голям процент от ново регистрираните МПС76% се пада на леките автомобили, които в най-голяма степен влияят за повишаване на
автомобилния трафик.
Характерно за Община Бургас е че попада в регион със силно развита курортнотуристическа дейност и се явява като разпределител на туристическия поток към
прилежащите морски курорти на север и на юг. Поради тази причина транспортният
трафик е неравномерно разпределен през отделните сезони на годината, като през летния
сезон той нараства почти 2.5 пъти.
Големият процент пътувания участващи в транспортния трафик се падат на
превоз с лични автомобили – близо 1/3.
Управление на трафика
В град Бургас функционира Център за управление на трафика разположен в
Центъра за видео наблюдение и управление на трафика (ЦВУТ), където чрез прилагане
на видео наблюдение и други интелигентни системи се осъществява управление на
трафика. В града се реализира поетапно преоборудване на светофарните уредби и
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въвеждане на интелигентно адаптивно управление. До сега са преоборудвани общо 4 от
52-та светофара в града. Те работят за сега в локален и/или координиран режим на работа
и могат да се командват от ЦВУТ. С цел подобряване на трафика, операторите в ЦВУТ
могат да променят режима на работа на светофарните уредби в конкретни ситуации и на
база извършеното видео наблюдение в реално време. В сървърите на (ЦВУТ) се събира
и съхранява информацията от датчиците, разполагани по отделните светофари за
детекция на натоварването на отделните платна в кръстовищата.
В ход е и проекта „Интегриран модел за управление на градската мобилност –
етап 1“, финансиран по ОП “Региони в растеж“, в рамките на който ще бъде въведена и
Интегрирана система за управление на светофарите, ще бъдат преоборудвани 26
светофарни локации, както и 15 локации за наблюдение на трафика с трафик датчици по
основните градски артерии. Данните ще могат да се използват интегрирано както за
сравнение, така и за изчисляване на средно-денонощна годишна интензивност на
автомобилното движение, месечната неравномерност на трафика и други. Активно се
работи и за въвеждането на специализирано електронно управление на трафика чрез
инсталиране на ANPR камери за четене на номера, както и предстои инсталиране на
първите 3 информационни табла за информация за шофьорите на входните градски
артерии.
Интезивност на движението
При направения анализ за установяване на интензивността на движението в
района на кръстовищата със светофарно регулиране са избрани 23 кръстовища, за които
е извършено преброяване. Кръстовищата са избрани така, че да се обхванат пресечните
точки на основните и най-натоварени пътни артерии на град Бургас. В следващата
таблица са показани резултатите от преброяванията на трафика по кръстовищата.
Кръстовищата са подредени от най-натовареното към най-малко натовареното.
Интензивността (авт./час) представлява пиковата интензивност за 15 минутен интервал
пресметната за час (умножена по 4). При всички кръстовища най-натовареният период е
следобед между 17:00 и 18:00 часа.
Таблица 33. Интензивност на движението по кръстовищата на град Бургас
No

Главна улица

Второстепенна улица

1
2
3
4
5
6
7
8
9

бул. Стефан Стамболов
бул. Т. Александров
бул. Захари Стоянов
бул. Стефан Стамболов
бул. Стефан Стамболов
бул. Струга
бул. Стефан Стамболов
бул. Сан Стефано
ул. Индустриална

бул. Струга
ул. Спортна
ул. Въстаническа 1 североизток
бул. Тракия
бул. Демокрация
ул. Янко Комитов
бул. Сан Стефано
ул. Хр. Ботев
ул. Спортна

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

бул. Захари Стоянов
ул. Янко Комитов
бул. Демокрация
ул. Транспортна
бул. Демокрация
бул. Иван Вазов
бул. Никола Петков
ул. Янко Комитов
ул. Булаир
бул. Иван Вазов

бул. Александър Г. Коджакафалията
бул. Тракия
ул. Дунав/ул. Копривщица
Мол „Плаза”
бул. Сан Стефано
бул. Мария Луиза
при църква”Св. Анастасий
Магазин Кауфланд
пл. „Царица Йоана”
ул. Цар Петър

Входящи
ленти
9
7
9
9
8
8
13
9
9

Интензивност
авт/час
5968
4980
3980
3748
3616
3504
3380
3176
2616

7
6
11
13
13
6
14
8
7
6

2604
2492
2460
2424
2400
2340
2332
2156
1904
1784
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20
21
22
23

бул. Демокрация
ул. Димитър Димов
ул. Хр. Ботев
бул. Демокрация

ул. Ген. Гурко
до бл. 29
ул. Сливница
ул. 24-ти черноморски пехотен полк

10
5
6
7

1776
1776
1544
1456

Най-натовареното кръстовище е на бул. Ст. Стамболов и бул. Струга. През
него в пиковия час преминават почти 6000 автомобила. В таблицата е представен и
броят на входящите ленти за всяко кръстовище.
Таблица 34. Данни от преброителните пунктове на АПИ
Път

1
А1

6

9

79

99

906

ПП

Км_пол

Година

леки
автомобили

2
Д 38

3
357+250

4
2015

5
10538

2016

Д 78

Д 888

А
3077

Д
1599

А
3117

492+1‘50

251+400

82+140

0+760

57+156

автобуси

среднотоварни
автомоби
ли
8
380

тежкотовар
ни
автомобили

145

лекотоварни
автомоб
или
7
1099

сума
товарн
и

сума
всич
ки

415

ТТА с
ремарке
и тип
TIR
10
643

11
2537

12
13220

Привед
ени
към
ЕЛК
13
16939

10749

147

1121

388

421

656

2586

13482

17273

2020

11592

156

1209

418

446

707

2780

14528

18603

2015

19058

502

2891

604

605

752

4852

24412

31145

2016

19439

510

2949

613

617

760

4939

24888

31732

2020

20964

540

3180

649

666

790

5285

26789

34069

2015

2896

68

306

87

36

68

497

3461

4162

2016

2939

69

309

88

36

69

502

3510

4219

2020

3113

71

321

91

38

71

521

3705

4439

2015

4881

58

432

141

42

286

901

5840

7257

2016

4979

59

436

142

42

289

909

5947

7378

2020

5369

61

454

148

44

300

946

6376

7864

2015

9688

332

1001

199

285

108

1593

11613

13866

2016

9833

335

1011

201

288

109

1609

11777

14052

2020

10415

349

1051

209

299

113

1697

12436

14801

2015

4329

67

405

108

19

54

586

4982

5750

2016

4372

68

409

109

19

55

592

5032

5809

2020

4545

70

425

113

20

57

615

5230

6036

6

9

В таблицата са посочени данни от преброителни пунктове на Агенция пътна
инфраструктура, показващи натоварването през различните години на сечения, имащи
отношение, както към прекъснатия, така и към непрекъснат транзит преминаващ през
територията на града.
Безопасност на градските пътища
Пътно-транспортни произшествия
България е сред държавите с най-лош показател по брой ранени и загинали при
пътно-транспортни произшествия в Европейския съюз. В градовете са регистрирани над
35% от инцидентите с фатален край. Безопасността на движението е споделена
отговорност – между участниците в движението, законодателната власт, проектиращите
и изграждащите пътната инфраструктура, автомобилостроенето, спешната помощ и
контролните органи.
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Голяма част от пътнотранспортните произшествия при прилагане на редица
подобрения в изпълнение на уличната инфраструктура, организацията на движение и
редица други мероприятия могат да доведат до съществено намаляване на пътнотранспортните произшествия. За да бъдат предприети мерки за намаляване на
травматизма, то на първо място трябва да се локализират участъци с концентрация на
ПТП и да се изследват причините породили ПТП.
При разглеждане на предоставената ни информация от Сектор КАТ Пътна
Полиция при ОД на МВР Бургас прави впечатление, че броя на ПТП от 2015 до 2018 г.
рязко намалява но през следващата година отново се увеличава с около 11% спрямо
предходната година. За сметка на това броят на загиналите през 2019г. е почти 2.5 пъти
по-голям в сравнение с 2018 г.
От предоставените данни от Сектор КАТ Пътна Полиция при ОД на МВР Бургас
за пътнотранспортните произшествия по улици и кръстовища на територията на града
за 2016 г. може да се направи заключение, че по-големият брой ПТП са главно по
трасетата на улиците и кръстовищата от първокласната улична мрежа. Липсват или са
малко ПТП в райони, където е ограничена скоростта на движение (въведените „зона 30
км/ч.) .
От направените проверки и огледи на място се установява, че до момента са взети
мерки и изпълнени на място мероприятия относно подобряване на трафика и намаляване
на произшествията особено по вина на пешеходците (поставяне на тръбно решетъчни
парапети и оградни пана).
Въпреки взетите частични мерки е необходимо на много места да се поставят
предпазни огради, с което да се предотврати пресичане на произволни места по
първостепенната улична мрежа и особено по-натоварените участъци (началото на
бул. „Стефан Стамболов”, ул. „Проф. Я. Якимов”, бул. „Тракия” (в района на
училището), ул. „Булаир” и др.).
Знаково стопанство и маркировка
След направените огледи на територията на общината, може да обобщим, че има
поставени много ненужни знаци. Така наречената „гора от знаци“ объркват шофьорите,
защото нямат време да ги възприемат. Установяват се и много случаи, където знаците са
поставени така, че нямат достатъчна видимост и са закрити от клони на дървета и други
препятствия. На много места се установява, че пътните знаци не са поставени на
необходимото по норматив отстояние от бордюра (0.50 м.) и на необходимата височина
(мин. 2.25 м.) Установени са и неправилно подредени знаци поставени на една стойка.
Състояние на хоризонталната маркировка
В настоящия момент хоризонталната маркировка в град Бургас е изпълнена както
с обикновена бяла или жълта трайна боя (акрилатна) за пътни маркировки, така и с термо
и студени пластици. Термо и студени пластици са изпълнени преди всичко по
първокласната улична мрежа и по-натоварените пътни кръстовища, както и на
реконструираните и новоизградени булеварди и улици и по някой ключови пешеходни
пътеки. На много места маркировката на пешеходните пътеки при кръстовищата не
отговаря на установените нови стандарти. На много места до момента е констатирана
липса или изтрита хоризонталната маркировка особено в районите на натоварените
кръстовищата. Това важи в особена сила за повечето нереконструирани булеварди и
улици. Забелязва се зацапване на новоизпълнени хоризонтални маркировки от
термопластини и студени пластици след определено време с което същите стават
невидими и/или трудно разпознаваеми за водачите. За това е необходимо такива
маркировки изпълнена от пластици периодично да се мият.
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Паркинги
Местата за паркиране както в повечето големи градове така и в град Бургас са
крайно недостатъчни.
Проблемът съществува от години като причините за това са комплексни. На първо
място основната причина за това е бързото нарастване броя на автомобилите . Друга
основна причина отнасяща се главно за жилищните комплекси е, че те са проектирани
през миналия век в съответствие на тогавашните нормативни изисквания за осигуряване
на необходимите бройки паркоместа съобразени с тогавашната степен на моторизация и
концентрация на население. През последните 20 години с приемане на новите
устройствени планове се допусна допълнително застрояване на голяма част от ново
обособени УПИ с което се увеличи необходимостта от изграждане на нови паркинги
голяма част от които за сметка на зелени площи.
В последните пет години Общината е изградила стотици нови места за паркиране,
които обаче отново се оказват недостатъчни, а някои дори неудачни спрямо общото
транспортното обслужване. Проучват се възможности за изграждане на многоетажни
паркинги или буферни такива.
Един от големите проблеми е и нерегламентираното паркиране – по тротоарите,
в част от зелените площи и по кръстовищата с което силно се затруднява както на
пешеходното движение, така и на останалото автомобилно движение. Стремежът е
контролът за неправомерното паркиране да бъде засилен.
Таблица 35. Списък на имотите - общинска собственост, които се предоставят за
управление и поддръжка на Общинско предприятие „Транспорт” при Община
Бургас
№

имот

акт за собственост

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Закрит паркинг „Опера”
Закрит паркинг - площад „Тройката”
Паркинг - културен дом на НХК
Паркинг - до бл.39, к/с „Изгрев”
Паркинг - пред „Млекоцентрала”
Паркинг - срещу бл.5 к/с „Изгрев”
Паркинг - до бл.26 к/с „Изгрев”
Паркинг - зад СЗ „Бойчо Брънзов”
Паркинг - зад ресторант „Пиргос”, к/с „Лазур”
Паркинг - до СЗ „Младост” к/с „Славейков”
Паркинг - пред бл.21 к-с „Изгрев”
Паркинг - пред бл.ЗЗ к/с „Изгрев”
Паркинг - к/с „Лазур” кв.1, УПИ III
Паркинг - под стадион „Нефтохимик”к/с „Лазур”
Паркинг - пред ресторант „Пиргос”к/с „Лазур”
Паркинг - до бл.94, к/с „Меден Рудник”
Паркинг - до бл.96, к/с „Меден Рудник”
Паркинг - до бл.107, к/с „Меден Рудник”
Паркинг - до бл.105, к/с „Меден Рудник”
Паркинг - пред бл.35, к/с „Изгрев”
Закрит паркинг -к/с „Славейков”
Паркинг - зад ДНА, ул. Шейново”
Паркинг - Приморски парк до „Евин плаж”
Паркинг - пред стадион „Черноморец”
Паркинг - Минерални бани с.Ветрен
Паркинг - до Търговска къща
Паркинг за автомобили Сарафово

1095/29.01.99
214/06.06.97
№ 4708/22.С6.2007Г.
1117/11.02.519
3649/19.05.03
1118/12.02.99
1111/11.02.99
741/10.02.93
823/31.03.98
871/23.06.98
1115/11.02.99
1116/11.02 99
209/05.06.97
210/05.06.97
824/31.03.98
695/20.01.98
2368/17.0С-.2000
834/09.04 98
832/09.04.98
3116/17.01.02
4843/07.11.2007
1660/08.1 2.99г.
176/06.05.97
1121/11.02.99
958/1609 98
608/12.12.97
5490/06.04.2009Г.

вид
собственост
публична
публична
публична
публична
публична
частна
частна
публична
публична
публична
частна
публична
частна
публична
публична
частна
публична
публична
публична
публична
частна
частна
публична
публична
публична
публична
частна
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28
29
30
31
32

Част от имот, представляващ временен паркинг до
ДКЦ II -Гурко
Паркинг - до РУМ „Велека”
Паркинг - до „Фрегатата”
Паркинг „Интерхотел България
Паркинг до РУМ Резвая

3314/10.06.2002Г.

публична

808/30.03.98
2986/01 38.01
2273/29.02.2000Г.
833/09.04.1998г.

публична
публична
публична
публична

Освен изброените паркинги в представената таблица на територията на Бургас e
изграден Общински паркинг на ул. „Генерал Гурко” с 500 бр. паркоместа , а в централна
градска част на пл. „Кирил и Методий” е изграден и въведен в експлоатация частен
подземен паркинг на 3 нива за около 400 паркоместа.
Общинско Предприятие "Транспорт" оперира 8 платени общински паркинга на
територията на Община Бургас. В 3 от общинските паркинги са въведени локални
системи за управление на паркирането. Стремежът е тези системи да бъдат увеличени и
обединени в обща система за управление на паркирането в града.
Към момента Община Бургас е стартирала работа по два проекта от новата
общинска програма „Моят град, моят квартал, моята улица“27. Първият е паркинг
за 100 автомобила в междублоково пространство в жилищен комплекс "Меден рудник".
На същото място преди години са били разположени безразборно поставени незаконни
метални гаражни клетки.
Вторият е паркинг до блок 9 в к-с "Изгрев" за 70 автомобила по изрично искане
на неговите жители. Впоследствие ще бъде обновена алейната мрежа, ще бъдат
изградени подходи към входовете и ще се реализират дейности по озеленяване. Обектът
се намира в непосредствена близост до ул. "Петко Задгорски". В момента ВиК подменя
старите тръби, след което ще бъде положена нова настилка с тротоари отгоре.
Община Бургас има ТИП за реализиране на нов етажен буферен паркинг. Той е в
близост до трасето на Бързите автобусни линии, в района на Терминал "Изгрев", в които
да действа системата Park&Ride. Прогнозният капацитет на паркинга е 210 паркоместа
на 3 етажни нива. За жителите на комплекса се запазва съществуващите наземни места
за паркиране. Паркингът е решен и като елемент на градската среда с изграждане на
полифункционални спортни площадки.
Управление на уличното паркиране
В община Бургас функционира пилотна системата за „умно паркиране“, част от
проекта на общината за изграждане на „умен“ град. Тя е иновативното решение за
ефективно и цялостно управление на уличното паркиране и всички свързани дейности с
него чрез датчици в асфалта за 30 броя паркоместа и визуализираща заетостта на
паркоместата платформа, с възможност за заплащане на време за паркиране.
В експлоатация е интелигентна система за управление и мониторинг на т.н.
„синя“ и „зелена“ зона за улично платено паркиране в град Бургас.
Стремежът на община Бургас е да бъде въведена система за интегрирано гъвкаво
решение управление на всички дейности, свързани с паркирането в градска среда – да се
контролира достъпа до обществените паркинги, крайулични паркинги и др., да се
предоставя информация в реално време за потребители, получаване, съхранение и анализ
на информация за управление на паркинг зоните.
Системата може пилотно да бъде внедрена в предвиждания буферен паркинг
"Изгрев", но да позволи лесно бъдещо надграждане и разширение в обхвата на всички
зони за паркиране.

27

https://www.burgas.bg/bg/info/index/1517.

109

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС 2021-2027 Г.
Всеки гражданин или гост на град Бургас може да заплати паркиране с паркинг
автомат, SMS, през платформа в интернет или да закупи карта за паркиране.
Всички аспекти на градската мобилност за представени в дигиталната платформа
на града „СмартБургас“. В нея през мобилно или уеб-базирано приложение всеки може
да получи актуалната информация на града, касаеща мобилността.
Електромобилност
На територията на град Бургас има изградени пет общински зарядни станции за
електромобили, както и няколко частни такива. Основни точки са общински паркинг на
ул. “Генерал Гурко” №64, ОЗК Парк Арена Бургас и Eldrive - Бургас Плаза. В ход е
съвместен проект на Община Бургас е фирма „Елдрайв“ за поетапно въвеждане на общо
50 електро зарядни станции за бързо или бавно зареждане в рамките на целия град в
идните 2 години. С това се цели стимулиране на ползването на частни електроавтомобили. За сега зареждането през общинските ел. зарядни станции е безплатно.
Община Бургас също така с всяка година увеличава броя на служебните електрически
превозни средства. До сега те са 5 , като текат процедури за доставка на още 2.
Велосипедно и пешеходно движение
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 от използването на лични автомобили към екологично чисти
превозни средства.
Като основен компонент по проекта „Интегриран градски транспорт”, бе
изградена единна система от велосипедни алеи, обвързани с основните трасета на
градската транспортна схема и осъществяващи обвързаност и комуникация между
градското ядро и отделните квартали с дължина близо 70 км. В резултат на изградената
нова инфраструктура се отбеляза ръст от до 2 % в дела на велодвижението в града.
Изключително популярни са алеите към кв.Сарафово и кв.Крайморие.
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Фигура 38. Маршрути на велосипедни алеи по проект „Интегриран градски
транспорт на град Бургас“

Към настоящият момент са изградени и действат и множество свободни
велостоянки за свободно паркиране.
Системата за велосипеди под наем „Вело Бургас“ работи всеки ден и разполага с
14 велостанции, като предлага общо 120 велосипеда под наем. Изградени са три пункта
за продажба и зареждане на вело-карти. Работи денонощен кол-център.
С изпълнението на този амбициозен вело-проект гр. Бургас се вписва в градовете
с най-добре развита велоалейна мрежа в страната. В зависимост от географията на
града и степента на застрояване, на места велоалеите са споделени, за да се ползват
и от колоездачи, и от пешеходци.
Планира се изграждането и на нова велостоянка в посока кв. Сарафово.
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В общината/региона са реализиран велосипедни туристически маршрути по
проект „Зелени коридори“ с цел популяризиране на природното, културно и
историческо наследство в региона на Бургас и Къркларели. Обособени са 9 маршрута
обвързващи различни групи от туристически обекти:
- Маршрут №1. Град Бургас – Лугата (Атанасовско езеро) – Антично и
средновековно пристанище и крепост кв. Сарафово – Тракийска гробница Хероон (к-г
Европа);
- Маршрут № 2. Град Бургас– Лугата (Атанасовско езеро) – Точката за наблюдение
на птици (Атанасовско езеро) – Тракийско светилище кв. Банево – Античен и
средновековен град “Акве Калиде - Термополис” кв. Ветрен, Бургаски минерални бани
– Укритие за наблюдение на птици (Атанасовско езеро) – гр. Бургас;
- Маршрут № 3. Град Бургас – езеро Вая – вр. Шилото-Тракийско светилище –
Манастир “Света Богородица” – крепост Русокастрон и светилище Русина дупка
с.Русокастро – Античен и средновековен град Деултум с.Дебелт – ЗМ”Устието на река
Изворска” – гр. Бургас;
- Маршрут № 4. рад Бургас/с.Дебелт – езеро Вая – ЗМ”Устието на река Изворска”
–изворите на р.Младежка – с.Кости – Устието на Велека през ЗМ Велека– ЗМ Парория –
с.Стоилово – водопад Докузак – Петрова нива – Каменска бърчина – Индипасха –
с.Граматиково – Влахов дол – с.Българи –ЗМ ”Марина река”– параклис Св. Илия;
- Маршрут № 5. Устието на река Велека – Устието на р. Резовска– гр. Малко
Търново през ЗМ Силистар – с. Кости –параклис Св. Илия – светилище св. Марина –
Влахов дол – с. Сливарово – Индипасха – Каменска Бърчина;
- Маршрут № 6. Град Малко Търново – с. Бръшлян – с. Стоилово – Бакърлъка –
Пода – гр. Бургас през Пропада – Мишкова нива – водопад Докузак – ЗМ Велека –
Петрова нива – ЗМ Парория;
- Маршрут № 7. Град Бургас – Пода – Созопол – Алепу – Аркутино – Вельов вир
– Устието на р. Ропотамо – Беглик таш – гр. Царево – Ахтопол – Устието на Велека – ЗМ
„Силистар” – Устието на р. Резовска;
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Фигура 39. Велосипедни туристически маршрути по проект „Зелени коридори“

Източник: https://greencorridors.burgas.bg/bg

- Маршрут № 9. Лонгозна гора и езера около Инеада – Крепостта Мидия в
Къйъкьой – Устието на река Пабуч – Скален манастир "Свети Никола" – Пещера
Къйъкьой – Пещера Йенеси – Античен и средновековен град Визе (крепост, античен
театър и църква "Малката Света София") – Гробница на Ахмет баба – Крепостта
Пънархисар – гр. Къркларели.
- Маршрут № 8. Град Къркларели (Музей - гр. Къркларели, джамия Хъзърбей,
банята на Хъзърбей, джамия Капан, могилните разкопки Канлъгечит и Ашаъпънар) –
Долмени Капакликялар – Пещера Казандере – Пещера Дупница – връх Махия –
Средновековна леярна за гюлета Фатих – Езеро Гюнешли – Лонгозна гора и езера около
гр. Инеада;
Предвид големия териториален обхват и разликите в географските особености,
всеки от маршрутите има различна дължина, продължителност и характеристики на
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терена като покритие (асфалтово или земно), степен на изграденост на велоалеите,
допълване с пешеходен или воден път, денивелация, трудност и други.
За всеки един от маршрутите е предоставена подробна информация, съдържаща
описание на отделните обекти, възможни начални и крайни точки, места за настаняване
с препратки към контакти, места за отдих и престой, сервизи, необходима екипировка и
примерен график за разделение на трасето по дни. Предоставена е и информация за
самите забележителности в близост до маршрутите, тяхната история и настояще, както
и всички разрешени и забранени дейности.
В общината се реализира и проект насочен към популяризиране на Атанасовското
езеро, зоната на което е подходяща за пешеходни и вело турове. Българска фондация
Биоразнообразие е разработила четири маршрута за самостоятелно посещение.
Маршрутите дават възможност да се опознае езерото,
да се спортува и да се види дива природа в рамките на
град Бургас. Един от маршрутите е само в южната част на
езерото и може да се мине и пеша и с велосипед – „Парк
Езеро“. Друг е изцяло в северната част /Пътят към
резервата/ и е само пешеходен. Третият – „Лек солен
маршрут“ преминава през южната част на езерото покрай
морето и стига до „Точката“ /за предпочитане с
велосипед/, а последният е кръгов 30 километров и
обикаля цялото езеро отблизо и по-отдалеч.
Направените инвестиции за популяризиране на
възможностите за придвижване, високата достъпност,
качеството и предимствата, с които се отличава този вид
транспорт, дават добри резултати. Отчита се нарастване на
броя велосипедисти с всяка изминала година, но за
формирането на отчетлива велосипедна култура сред
местното население се изисква по-продължително време и дългосрочни усилия. Това
дава информация за необходимостта от продължително насърчаване на здравословния и
природосъобразен начин на живот. Ключова група са децата и младите хора, които имат
най-големи възможности за изграждане на различно поведение, отношение и промяна на
вече съществуващите такива.
Пешеходно движение
Град Бургас разполага с добре развита система от пешеходни пространства
/улици, площади, алеи/ като изяло пешеходно движение е въведено в централната
градска част /ул. „Александровска“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ и ул. „Алеко
Богориди“/ на Бургас обвързващо морската градина и крайбрежната зона с историческия
градски център /историческо ядро/ и изградените в него публични пространства и
градски ансамбли.
В град Бургас са обособени три пешеходни зони .
•
Пешеходната зона по ул. „Александровска” включва пространството и
съседни улици около трасето на улицата. Започва от зоната около ж.п. гарата
преминава през пл. „Тройката” и завършва до бул. „Сан Стефано” при БСУ.
Дължината на тази пешеходна зона е 1310 м.
•
Пешеходна зона по ул. „Кирил и Методий” обхваща участъка
и
пространството около улицата от пешеходния подлез по ул. „Христо Ботев”(
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•

до Операта) до пл. „Кирил и Методий”. Дължината на пешеходната зона е 680
м.
Третата пешеходна зона включва бул. „Алеко Богориди” от пл. „Атанас
Сиреков” до бул. „Демокрация” ( Морската градина). Дължината на зоната е
690 м. Тази зона бе реконструирана през 2019 г. и в нея бяха въведени
множество интелигентни градски решения – „умните“ масички, „умните“
осветителни стълбове, безплатен интернет, видеонаблюдение, умно
сметосъбиране.

С решение на Общината и по предложение на гражданите е обособена пешеходна
зона в кв. „Сарафово” в участъка от ул. „Брацигово” от кръстовището с ул. „Ангел
Димитров” до ул.”Черно море”.
Политиката на Община Бургас се ориентира все повече към съхраняването и
доразвиването на традиционните пешеходни маршрути, обвързването им с възможности
за връзка с природата и био-разнообразието в града и прилежащия хинтерланд.
Традиционни пешеходни маршрути, съхраняване на градската памет, обвързване на
културни обекти и забележителности, симбиоза със зелената система и съхраняване на
връзката човек-море и природа и изявата на характерните културни пейзажи в зоните
около бургаските езера.
Търси се възможност за продължаване на изцяло пешеходното движение към
новоизградената инфраструктура и обслужващи обекти на пристанище Бургас, както
и доразвитие на пешеходната достъпност извън ЦГЧ в прилежащите квартали.
Насърчаването на пешеходното придвижване е съществена мярка за устойчива
мобилност в града. В тази връзка се предвижда да се изпълнят нови проекти за
разширяване на пешеходните зони в града, да се улесни и обезопаси преминаването на
пешеходците през натоварени булеварди и улици. За осигуряване на безопасно
пресичане на пешеходните потоци през уличните платна особено на участъците със
засилено транспортно движение има изградени подлези и пешеходни пасарелки.
Мерките за достъпност, реализирани през 2019-2020 за изграждане на нови 8
асансьора в общо 4 от подлезите на града – а именно подлезите по рехабилитираното
трасе на бързите автобусни линии по бул.“Стефан Стамболов“ и бул.“Демокрация“
подкрепят политиката за подобряване на общата достъпност на териториите между
отделните градски комплекси, разделяни от големи транспортни артерии. Мерките в тази
насока ще продължат. За подобряване на безопасността и сигурността по основните
артерии на града е вход програма за подмяна на осветлението с модерни LED осветители.
Вече действа зона с 30-км.-ограничение на скоростта в ЦГЧ и разширен център.
Предвидени са мерки за въвеждане на зона с „0“ емисии в контактната зона на
Приморски парк. По този начин се дава възможност на пешеходците напълно безопасно
да споделят градското пространство с останалите транспортни потоци, като
същевременно се осигурява една по-чиста „зелена“ среда.
Община Бургас полага усилия за увеличаване на пешеходните зони, за
ограничаване на достъпа и движението на автомобили особено в малките и тесни улички
в старата част на града, където са взети мерки с поставяне на ограничителни елементи
/буларди/ за ограничаване на тротоарите от пътната настилка, за подобряване на
достъпната среда.
На всички кръстовища, както в центъра, така и в квартали е изпълнено скосяване
на тротоарите, поставяне на тактилни плочи за улесняване на ориентацията на хора с
увредено зрение в достъпните пешеходни пространства.
Независимо от изградената инфраструктура, пресичането става на ниво и често
нерегламентирано. Необходими са непрестанни усилия за създаване на благоприятни
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условия за достъпност на подлезите чрез изграждане на рампи и асансьори, парапети
около подлезите за ограничаване достъпа на пешеходци до пътното платно, както и
облагородяване на пространството около и в тях.
Пешеходни пресичания
В настоящия момент на територията на Община Бургас има изградени 8 бр.
пешеходни подлеза и 4 бр. пасарелки.
По проект „Интегриран градски транспорт на Бургас“ през 2017 г. в град Бургас
са изградени 4 броя нови пешеходни надлези, които служат за подобряване на достъпа
до маршрута на бързата автобусна линия и гарантиране на безопасното и безконфликтно
придвижване на главни кръстовища. По този начин е даден приоритет на пешеходците и
пешеходното движение в зоните. Пешеходните надлязи са обвързани и с веломрежата на
града. Това са : Два броя 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 и 2 броя
свързани пешеходни надлези в района на кръгово кръстовище при бул. "Стефан
Стамболов" и бул. "Никола Петков".
Интелигентни транспортни системи
Интегрирана система за управление
Основна дейност по проект "Интегриран градски транспорт на Бургас",
реализиран до 2018 г. бе въвеждането на Интегрирана система за контрол и управление
на обществения транспорт, която позволи постигане на високо ниво на обслужване и
точност на услугата. Тя включи следните елементи:
- Интегрирана билетна система;
- Система за информиране на пътниците в реално време;
- Система за управление и контрол на обществения транспорт;
- Система за осигуряване на приоритет на градския транспорт
- Система за видеонаблюдение (CCTV).
Новите системи допринасят за оптимизацията на градската транспортна мрежа,
като позволят на пътниците да използват различни автобусни линии с унифициран
електронен билет. Електронната билетна система предлага възможности за надграждане
на чрез интегриране на билети, използвани от различните транспортни оператори,
въвеждане на промоционални тарифи и лесно комбиниране с други услуги в градска
среда като велосипеди под наем, паркиране и други.
Функциониращата система за видеонаблюдение на града вече включва повече от
800 камери за наблюдение на градската среда и транспортните обекти на Бургас. с.
•

•

Изводи:
От една страна общината има благоприятно географско местоположение и
характеристиките на релефа, които благоприятстват развитието на транспортните
инфраструктури, но от друга са налични и лимитиращи фактори изразяващи се
най-вече в „сложната“ специфична география, която има град Бургас и
прилежащите територии;
За територията на общината са налични сериозни сезонни флуктуации и
диспаритети в натоварването на транспорта, в комбинации с усложнената
география. Натовареността на всички видове транспорт има силно изразен
сезонен характер (в периода април-октомври);
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Транспортната осигуреност на община Бургас в регионален контекст може да
бъде определена като много добра, осигуреността на общината с транспортна
инфраструктура се осъществява чрез всички видове транспорт;
Добра транспортна достъпност до общинския център в рамките на 30 минутния
изохрон се допълва и от наличието на морски транспорт - четири пристанища за
обществен транспорт и четири със специално предназначение;
Преминаването на АМ „Тракия“ и изграждането на АМ „Черно море“ ще
продължат да оказват благоприятно влияние върху развитието на територията на
общината;
На лице е работещ Транспортен хъб около ЖП гара-Бургас, Автогара ЮГ и Зоната
за обществен достъп на Пасажерското пристанище-Бургас с потенциал за
развитие.
Силно изразената сезонна натовареност в месеците Май-Октомври на
натоварването на летище Бургас. Летището е с удобни връзки за интермодален
транспорт по суша и море;
Добрата транспортна достъпност, модернизирания градски транспорт, вкл.
актуализирана транспортна схема чрез въвеждане на бързи автобусни линии и
бърз коридор дават възможност за по-добър, лесен и бърз достъп до периферията
на общината/областта, което е потенциал за повишаване на броя ежедневни
трудови пътувания и развитие на периферните територии;
Добре развита интегрирана система за управление на обществения транспорт,
въвеждана интелигентна система за управление на трафика по светофарно
регулирани кръстовища и ключови локации в града;
Добре развита система за управление на уличното платено паркиране с потенциал
за разширение;
Добре развита система от велосипедни маршрути и пешеходни пространства в
ЦГЧ обвързваща морската градина и прилежащите квартали с потенциал за
развитие;
Фактор, оказващ позитивно влияние за развитието на града, е добрата
транспортна достъпност и осигуреност на индустриалните зони.
Дигитализация на услугите и интеграция на информацията за мобилността в
Интегрирана градска платформа „СмартБургас“, както и наличие на други
мобилни и уеб-приложения за осъществяване на услугите, свързани с градската
мобилност.
Изграждане на зарядни станции като елемент от системата на обществения
градски транспорт на територията на гр. Бургас.

Възможности:
• Подобряване на системи за обществен градски транспорт, в това число закупуване
на нов, екологично чист подвижен състав за нуждите на градския транспорт и
междуселищния транспорт в рамките на общинската транспортна схема в
съответствие с разпоредбите в Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаването на чисти и енергийно ефективни
пътни превозни среда;
• Развитие на инфраструктурата на велосипеден транспорт –велостоянки от
системата ВЕЛОБУРГАС за електровелосипеди и увеличаване на велопарка от
електровелосипеди, велосипедни алеи, паркинги за велосипеди и ел. скутери,
специализирани пътни знаци, сигнализация и др.;
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•
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Изграждане на зони за етажно паркиране и други мерки по организация на
паркирането в близост до ключови възли на обществения градски транспорт
извън градския център;
Подобряване на връзките между интегрирания градски транспорт, междуградския
автобусен, железопътен, въздушен, морски транспорт, като част от реализиране
на интермодални превози и дигитализиране на процесите, свързани с
управлението и предоставянето на интегрирани транспортни услуги за
гражданите;
Рехабилитация на общинска пътна мрежа свързващи селата с градския център.

I. 5. 2. Водоснабдителна и канализационна мрежа

Община Бургас е един от 14-те експлоатационни района на „Водоснабдяване и
канализация“ ЕАД – гр. Бургас, чиято обособена територия е обявена с Решение № РД02-14-2234 от 22.12.2009 г. от Министъра на регионалното развитие и
благоустройството.
Регионалният генерален план (РГП) за обособената територия на „ВиК“ ЕАД - гр.
Бургас, приет през 2013 г., определя рамката на бъдещото управление на ВиК
инфраструктура в обособената територия. В РГП са представени краткосрочни,
средносрочни и дългосрочни инвестиционни мерки за периода 2014-2038 г. Въз основа
на извършен анализ на съществуващата ситуация в сектора ВиК, брой население и
бъдещи демографски тенденции, развитие на индустрия и туризъм, анализ на финансови
възможности на населението са идентифициране основни инвестиционни намерения.
Представени са алтернативни решения за необходимите инвестиции и са предложени
избрани варианти.
Анализ на съществуващата водоснабдителна система и преценка на
бъдещите възможности/нужди
Източници на водоснабдяване
За целите на питейно-битовото водоснабдяване на обособена територия на „ВиК“
ЕАД, гр. Бургас се използват водите от 4 бр. повърхностни и 20 бр. подземни водни тела.
Изградени са 3 язовира („Камчия“, „Ясна Поляна“ и “Ново Паничарево“) и 1 речно
водохващане (водохващане „Зелениковска“).
Повърхностни водоизточници в границите на Черноморски басейнов район за
питейно-битово водоснабдяване:
 Река Луда Камчия е с дължина 244 km и водосборна площ 5358 km2 и средна
гъстота на речната мрежа 0,7 km/km2. Средно годишния отток на реката преди
яз.“Камчия“ – 6,9 m3/s. 28

Източник: Регионални прединвестиционни проучвания за обособени територии, обслужвани от ВиК
операторите „ВиК“ ЕАД гр. Бургас, „ВиК“ ООД гр. Сливен и „ВиК“ ООД гр. Шумен, Доклад 28.01.2019
г.
28
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Язовир „Камчия“ (BG2KA400L024) изграден на р. Луда Камчия е многогодишен
изравнител със следните технически параметри: общ обем 233,55 млн.м3; полезен обем
157,55млн.м3; санитарен обем 76,0 млн.м3 и мъртъв обем – 49,9 млн.м3.
 Река Дяволска река е с дължина 48,5 km и водосборна площ 249 km2. Средно
годишния отток на реката преди яз.“Ясна Поляна“ – 0,4 m3/s. 29
Язовир „Ясна Поляна“ (BG2IU400L011) изграден на р.Дяволска река е
многогодишен изравнител със следните технически параметри:
 общ обем 32,320 mln.m3;
 полезен обем 24,770 mln.m3; и
 мъртъв обем 7,59 mln.m3.
Пълни се от собствен водосбор, прехвърлени води от яз. “Ново Паничарево“ и
речно водохващане на р. Зелениковска. Водосборната област на водоизточника е 50,00
km, при среден отточен модул 9,50 l/s/km2 осигурява средно годишно водно количество
от 0,482 m3/s приток в язовирното езеро или 15,200 mln m3/g.
 Река Ропотамо BG2IU200R006, тип „Малки и средни черноморски реки“
Язовир “Ново Паничарево“ е изграден на р. Ропотамо, годишен изравнител, пълни се от
собствен водосбор и е с основно предназначение да пълни яз. “Ясна Поляна“ през летния
сезон. Технически параметри:
 общ обем – 2,02 mln.m3;
 полезен обем – 1,22 mln.m3;
 мъртъв обем – 0,8 mln.m3.
Водосборната област на водоизточника е 67,17 km2 при среден отточен модул 8,60
l/s/km2, осигурява средно годишно водно количество от 0,57 m3/s приток в язовирното
езеро или 17,97 mln m3/g. Полезен обем 1,22 mln m3.
 Река Зелениковска BG2IU400R012 тип „Малки и средни черноморски реки“
Речно водохващане „Зелениковска“ – улавя и прехвърля води в яз.“Ясна поляна“
За обособената територия на „ВиК“ ЕАД - Бургас – не се ползват повърхностни
водни тела в границите на Източнобеломорски басейнов район за питейно-битово
водоснабдяване.
Подземни водоизточници
В границите на Черноморски басейнов район водите от 20 бр. подземни водни
тела се ползват за целите на питейно-битовото водоснабдяване на обособена територия
на „ВиК“ ЕАД Бургас. Водовземните съоръжения от тези водоизточници са с общ брой
– 427, които захранват част от населените места на територията на ВиК оператора. В
експлоатация са 395 бр. от тях: каптажи – 173 бр.; тръбни кладенци – 109 бр.; шахтови
кладенци – 31 бр.; дренажи – 82 бр. Не се ползват: каптажи – 6 бр., тръбни кладенци –
23 бр., ШК – 7 бр., дренажи – 1 бр.
В границите на Източнобеломорски басейнов район подземните водни тела,
които се ползват за питейно-битово водоснабдяване на гр. Карнобат и гр. Сунгурларе от
ОТ на ВиК Бургас са 4 бр., а именно водните тела с код BG3G00000K2031;
BG3G0PzK2Pg027; BG3G00000NQ015 и BG3G00000NQ005.

Източник: Регионални прединвестиционни проучвания за обособени територии, обслужвани от ВиК
операторите „ВиК“ ЕАД гр. Бургас, „ВиК“ ООД гр. Сливен и „ВиК“ ООД гр. Шумен, Доклад
28.01.2019г.
29
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Град Бургас се водоснабдява основно от водоснабдителна система „Камчия“ гравитачно от „Дюкер Бургас“ стом. Ф1220. Водоснабдяването на с. Извор и с. Димчево
се осигурява от водовземни съоръжения от местни източници.
Водоснабдяването обхваща цялата територия на града: Централна градска част
(ЦГЧ), комплексите „Изгрев“, „Зорница“, „Славейков“, „Лазур“, „Възраждане“, „Братя
Миладинови“, „Меден Рудник“, кварталите „Акации“, „Победа“, „Горно Езерово“,
„Долно Езерово“, „Крайморие“, „Лозово“, лесопарк „Росенец“, „Банево“, „Ветрен“,
„Минерални бани“, „Черно море-Рудник“, „Сарафово“. Обслужваното население за 2015
г е 203 017 ж.
Водоснабдяване Бургас
Изграждането на водопроводната мрежа в гр. Бургас е започнало през 1907 г., в с.
Миролюбово, кв. Сарафово и гр. Българово – през 1930 г., а при всички населени места
на територията на общината в периода 1949-1963 г.
Общата дължина на уличната водопроводна мрежа на територията на гр. Бургас
и на съставните селища към 31.12.2019 г. е 430 530 метра, а по вид тръби в проценти е:
Фигура 40. Улична водопроводна мрежа на територията на гр. Бургас по вид
тръби в % към 31.12.2019 г.

Източник: “Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас

Общата дължина на довеждащите водопроводи до напорните резервоари към
31.12. 2019 г. е 103 000 м, а по вид тръби в проценти е: етернитови – 42,42%, стоманени
– 50,22%, чугунени – 3,93%, каменинови – 1,48% и тръби от ПЕВП – 1,95%. 30
Понастоящем водоснабдяването на почти всички населени места на територията
на община Бургас се осигурява от водоснабдителната система “Камчия”.
ВС „Камчия“ (от водохващането до потребителите):
ВС „Камчия“ включва резервиращ обем (яз. Камчия), безнапорна деривация със
сечение около 5,5 m2 крушовиден профил и дължина L = 20 km в общата част до с. Китка,
общ. Руен ОТ Бургас, след което се разделя на два клона:



30

Посока ОТ ВиК Варна, оразмерен за 1 400 l/s.
Посока ОТ ВиК Бургас, оразмерен за 2 700 l/s със стоманобетонно кръгло сечение
с диаметър 2,4 m и дължина 109,467 кm.

Източник: “Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас
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Водоснабдителната система „Камчия“ доставя вода от яз. Камчия до напорните
резервоари на град Бургас. По дължината на трасето има изградени десетки директни
връзки за населените места от Бургаска и Варненска област, чието водоснабдяване също
се обезпечава от системата. Началото на системата е ПСПВ Камчия. От ПС Хан Крум се
отделя водопровод за водоснабдяване на Сунгурларе и Айтос. След ГРШ Китка, от
довеждащият водопровод от ПСПВ Камчия се отделя отклонение в посока Варна. В поголямата си част трасето е безнапорно с яйцевиден профил от бетонови тръби, като в
определени участъци има изградени стоманени дюкери.
Пречистените води се транспортират по безнапорна деривация и дюкери с обща
дължина 26 км до главна разпределителна шахта /ГРШ/ южно от с. Китка.
Деривация Камчия започва от изход ПСПВ Камчия на кота 223.00 m и завършва
на вход НР Лозово с обем 30 000 m3 от водоснабдителната система на гр.Бургас на кота
82.00 м. Проектирана и изградена да довежда необходимите водни количества до вход
населени места от ОТ Бургас и ОТ Варна.
Състояние на деривация „ Камчия“:
 Дълъг срок на експлоатация – над 30 години, изтекъл срок на годност на
стоманените тръби (проектирането е извършено в периода 1966-1970 г. при
нормативен срок на експлоатация 30 години);
 Участъци, изпълнени със стоманени тръби и преминаващи през зони оказващи
външно въздействие върху тях (киселинни почви, ел. проводи и др.), с
концентрация на голям брой аварии и с тенденция към увеличение.
Външни главни водопроводи
Водоснабдяване на централна градска част и комплекси, квартали „Крайморие“,
“Горно Езерово“, „Долно Езерово“ и „Лозово“
ЦГЧ, в едно с жилищните комплекси и кварталите„Крайморие“, “Горно Езерово“,
„Долно Езерово“ и „Лозово“ се водоснабдавят е от ВС „Камчия“ - гравитачно от „Дюкер
Бургас“ - стом.тр. DN1200, като водата постъпва в НВ „Лозово“ и НВ „Изгрев“.От НВ
Лозово чрез ПС Славейков и ПС Братя Миладинови се водоснабдяват съответните
квартали в града. Комплексите „Изгрев“, „Зорница“, „Славейков“ и „Братя Миладинови“
се обслужват от ниска и висока зона. Мрежите „висока зона“ са самостоятелно захранени
помпажно чрез ПС „Изгрев“, ПС“Славейков“ и ХПС“Бр. Миладинови“.
Високоетажните сгради в комплекс „Лазур“ се осигуряват чрез 5 самостоятелни
хидрофорни ПС.- при бл. 12, бл. 72, бл. 74, бл. 81, бл. 78.
Водоснабдяване ж.к. Меден Рудник
Чрез ПС „Победа“ се подава вода към НВ Ниска зона Меден Рудник. От НВ Ниска
зона Меден Рудник се водоснабдява ниската зона на комплекса и ПС „Меден Рудник“.
Тя захранва напорните водоеми за висока и средна зона на комплекса. Трите водоема в
бъдеще ще осигуряват водоснабдяването и на новата зона D към комплекса, която е в
регулация, но незастроена. Над 65% от водопроводната мрежа на комплекса е подменена
с полиетиленови тръби по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”
Водоснабдяване квартали Г. Езерово и Крайморие
Чрез ПС „Победа“ се подава вода към НВ“Ниска зона Меден Рудник“, кв. „Г.
Езерово“ и кв.“Крайморие“. Водопроводът от ПС „Победа“, в посока Крайморие е
аварийна връзка между ВС „Камчия“ и ВС „Ясна поляна“.
Водоподаването към кв. „Крайморие“ е с четири броя директни връзки от
магистрален водопровод DN1000 от деривация „Ясна поляна“.
Водоснабдяване квартали Долно Езерово и Лозово
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Кварталите „Долно Езерово“, „Лозово“, се захранват от НВ Лозово гравитачно.
Водоснабдяването на кв. „Банево“ и кв. „Минерални бани“
Водоснабдява се от система „Камчия“ и от сондаж 108 с ПС. От система „Камчия“
водата постъпва гравитачно в ПС „Банево“ и чрез нея в НВ „Банево“ и НВ с.
Миролюбово. Захранването на кв. „Мин. бани“ се осъществява от черпателен водоем 350
m³ на ПС “Банево“.
Водоснабдяване на квартал Ветрен
По главен водопровод ПЕВП DN315, захранен по отклонението „Хан Крум –
НХК“ на система „Камчия“, водата постъпва в НВ „Ветрен“.
Водоснабдяване на квартали „Черно море – Рудник“
Водоснабдяването се осъществява от три НВ. Двата напорни водоема ниска зона
се захранват гравитачно от вход дюкер „Бургас“, а НВ висока зона се захранва помпажно
от ПС при водоем ниска зона.
Водоснабдяване на квартал Сарафово
Водоснабдява се от НВ при с. Лъка, захранен директно от деривация „Камчия“.
Чрез водопровод чугун DN400 и стомана DN426 водата постъпва в разпределителната
шахта от където се подава в разпределителната мрежа на квартала и към летище Бургас.
Необходимост от вода за битови нужди
Регистрираните измервания на налягания в ключови точки по мрежата на гр.
Бургас показват налягане под максимално допустимото. В точките, в които резултатите
показват налягане по-високо от допустимото, са точки от високите зони на града
водоснабдяващи 12-16-18 етажни сгради, чиято сградна ВК мрежа е зонирана. Високата
зона водоснабдява от 7-8 етаж нагоре.
Очаквана консумация на вода в бъдеще
Таблица 36. Очаквана консумация на вода - Деривация „Камчия“
№

1

Град/село
Деривация "Камчия"

2 Бургас
Общо за ВС "Камчия"
Източник: „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас

Q вход ВС
(m3/а)
2015г.
38 227 000

Q вход ВС
(m3/а)
2023г.
35 249 244

Q вход ВС
(m3/а)
2038г.
35 998 616

Q вход ВС
(m3/а)
2048г.
36 498 198

18 023 162
38 227 000

16 133 079
35 249 244

16 277 815
35 998 616

16 374 306
36 498 198

Вътрешно разпределителни мрежи
Общата дължина на разпределителната мрежа с главните водопроводи е 508,40 км.
Главните външни водопроводи от НВ до гр. Бургас са 54,40 км, а на разпределителната
мрежа в града е 454 км.
Водопроводна мрежа на централна градска част ж.к. „Изгрев“, „Зорница“,
„Славейков“,“Лазур“,“Братя Миладинови“, „Възраждане“, квартали „Акации“,
„Победа“
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Уличната водопроводната мрежа е изградена като сключена, с изключение на
тупиковите улици. Изпълнена е над 50% от етернитови и стоманени тръби.
Високоетажните сгради в комплексите „Лазур“ и „Братя Миладинови“ се
осигуряват чрез няколко самостоятелни хидрофорни ПС. Допълнително за регулиране на
налягането в централната част на града са монтирани два броя регулатори посочени на
картата на съществуващата мрежа.
В системата има постоянно измерване на водни количества с дистанционно
отчитане и запис на данни на вход система – основните са на НВ “Лозово“, НВ „Изгрев“,
ПС „Изгрев“, ПС „Победа“, ПС „Меден Рудник“.
Водопроводна мрежа на квартал Меден Рудник
В ж.к. „Меден Рудник“ има изградени три водоснабдителни мрежи, съответно за
ниска, средна и висока зона. Допълнително за регулиране на налягането по мрежите са
монтирани 6 броя регулатори. Голяма част от мрежата е подменена по ОПОС и
реализирани ремонтни дейности от ВиК ЕАД. Над 65% от водопроводната мрежа на
комплекса е подменена с полиетиленови тръби по проект „Инвестиционни проекти за
водоснабдителната и канализационна мрежи на Бургас - Меден рудник”, финансиран от
ОП „Околна среда 2007-2013 г.”
Водопроводна мрежа на квартал Горно Езерово
Водопроводната мрежа на кв. Горно Езерово е изцяло подменена с полиетиленови
тръби по ОП „Околна среда“ 2007-2013.
Водопроводна мрежа на квартал „Крайморие“
В кв. „Крайморие“ има частична подмяна на съществуващите етернитовите и
стоманени тръбопроводи с полиетиленови тръби
Водопроводни мрежи на кварталите Долно Езерово и Лозово
Разпределителните мрежи на двата квартала са сключени и почти на 80%
изпълнени от етернитови и поцинковани тръби.
Водопроводни мрежи на кварталите „Банево“ и „Минерални бани“
Водопроводната мрежа е изградена като сключена и е зонирана. Тя е изцяло
подменена с полиетиленови тръби в рамките на проект „Интегриран проект за
подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на кварталите
Банево, Ветрен и Минерални бани, гр. Бургас”, финансиран от ОП „Околна среда 20072013 г.”.
Водопроводна мрежа на квартал Ветрен
По главен водопровод ПЕВП DN315, захранен по отклонението „Хан Крум –
НХК“ на система „Камчия“, водата постъпва в НВ „Ветрен“. На главния водопровод,
преди водоема е изградена шахта с регулатор за налягане. Разпределителната мрежа на
квартала е изпълнена като сключена и изцяло подменена с полиетиленови тръби през
2015г.
Подмяната на разпределителната мрежа на кварталите Банево, Ветрен и
Минерални бани е осъществена по „Интегриран проект за подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на кварталите Банево, Ветрен и
Минерални бани, гр. Бургас“. Проектът е финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013г.“
Водопроводната мрежа на квартал Рудник - Черно море
В момента са подменени повече от 50% от азбестоциментовите тръби по мрежата
на кварталите с полиетиленови тръби със средства от ПУДООС.
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Водопроводната мрежа на квартал Сарафово
Вътрешната водопроводна мрежа е сключена. Изградена е изключително от
етернитови, стоманени, манесманови и поцинковани тръби. Малка част от
водопроводната мрежа е подменена с полиетиленови тръби.
Главни водопроводи от НВ до населеното място гр. Бургас
Довеждащите водопроводни вразки са изпълнени от стоманени и етернитови
тръби. От справките, предоставени от оператора, полагането на етернитовите и
стоманени водопроводи е извършено през 1963 г., 1966-69 и 1975г. Общата дължина на
Главните външни водопроводи е 57,70 км. Едва 12,15 км от тях са били подмемени със
съвременни материали при изпълнение на проекти, финансирани по програма ИСПА и
ОП „Околна среда“. Проблем за външната за гр. Бургас водопроводна мрежа е ,че част
от трасетата на захранващите водопроводи преминават през частни имоти, каето
възпрепятства бързия достъп до тях в случай на авария.
Трасетата на същите преминават през частни имоти, няма възможност
за бърз достъп до мястото на аварията на строителната техника, липса на обслужващ път.
Разпределителна мрежа
Общата дължина на разпределителната мрежа с главните водопроводи е 508,40
км. Главните външни водопроводи от НВ до населеното място са 57,70 км, а на
разпределителната мрежа в населеното място е 450 км.
Тя е изградена от чугунени, полиетиленови висока плътност, етернитови и
стоманени тръби. Последните два вида тръби са голям % от общата дължина на мрежата.
Това с особена сила важи за кв. Лозово, Долно Езерово, Крайморие, Сарафово, кв.
Акациите, Победа, за по-голямата част от мрежите на комплексите „Изгрев“,
„Славейков“, „Зорница“, „Бр. Миладинови“ „Възраждане“, „Лазур“, и централна градска
част.
Таблица 37. Анализ, изводи и препоръките за Деривация „Камчия“
Компоненти
Водоизточник:
Яз. „Камчия“
Пречистване на
води:
ПСПВ „Камчия“
Довеждащ
водопровод:
Деривация
„Камчия“

Извод и препоръки
Извод: Водоизточникът осигурява достатъчно вода за населените места, които
понастоящем се водоснабдяват от ВС „Камчия“. Водата във водоизточника е с
„добро“ екологично и химично състояние. Препоръки: НЯМА
Извод: ПСПВ е с достатъчен капацитет и технологичната система за
пречистване не се нуждае от изменение и/или допълване. Подаваната вода към
консуматора отговаря на Наредба 9/2001 г. и Директива 98/83/ЕО. Препоръки:
НЯМА
Извод: Участъците от Деривация Камчия-Юг“ в района на гара Черноград и
участък от Деривация „Камчия-север“- дюкер „Бургас“ преминават през зони
оказващи външно въздействие върху тях (киселинни почви, ел. проводи и др.),
с концентрация на голям брой аварии и с тенденция към увеличение, а от там и
увеличаване на загубите на вода и нарушаване на непрекъснатостта на
водоснабдяването.
Препоръки:
1.Реконструкция на участък от Деривация “Камчия – ЮГ“ в района на гара
Черноград с дължина L=3 000 m и DN 500 mm
2. Реконструкция на участък от деривация Камчия - Север с L =6 500 m DN1000
mm,
Да се извърши цялостна подмяна на стоманения тръбопровод и в двата участъка
- технология- траншейно, направа на нов изкоп успоредно до съществуващия
участък, което ще даде възможност да не се прекъсва водоподаването към
населените места по време на извършване на строителните дейности.
Препоръчва се материал на тръбите – чугун, поради следните предимства:
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ВС Бургас

• Съвместими с над 95% от най-често срещаните типове почви, както и да се
преминава през корозионни почви, без необходимост от допълнителна
защита;
• Дълговечни (експлоатационен период над 50 години), не корозират,
дебелостенни, земетръсна устойчивост;
• Възможност за работа в нестабилни почви - използването им се препоръчва
в следните случаи, които отговарят и на настоящото положение: киселинни
мочурливи почви, почви под нивото на солените подпочвени води и почви
с неконтролируеми ел. токове;
Лесен монтаж и не изискват допълнителна защита на обекта след свързването.
Извод: Съществуващият водоизточник осигурява качество и количество на
водата. По главните водопроводи от НВ до града така и по главни
транзитни клонове, тласкатели и второстепенната разпределителна
мрежа има чести аварии, които компрометират непрекъснатостта на
водоподаване. Те водят до високи загуби на вода. Висока степен на
амортизация на основното оборудване в ПС Изгрев, ПС М.Рудник в. з., ПС
Бр. Миладинови, ПС Славейков, липса на резервни помпени агрегати в
ХПС.дооборудване на ХПС. Това предполага ниска ефективност на ПС и
ниска надеждност на системата. Липса на SCADA при някои ПС. Високо
налягане в ниските зони на квартал Сарафово, което причинява чести
аварии и загуби на вода.
Препоръки:
Реконструкция на главни водопроводи от НВ до населеното място, на главни и
второстепенни водопроводи, тласкатели от разпределителната мрежа,
изграждане на две водомерни зони за кв. Сарафово. Реконструкция на
водопроводна мрежа кв. Сарафово и кв. Лозово. Подмяна на помпени агрегати
и доизграждане на SCADA системата.

Анализ на съществуващата канализационна система и преценка на
бъдещите възможности/нужди
Изграждането на канализационната мрежа на гр. Бургас е започнало от 1910 г,
първо в Централна градска част, като колекторите са изпълнявани от бетонови и
каменинови тръби. Към настоящия момент, от цялата градска територия единствено кв.
Лозово и кв. Крайморие не са присъединени към ПСОВ. Канализационната мрежа на
гр. Българово е частично изградена, а с. Маринка се обслужва от локален ПСОВ. Във
всички останали съставни селища на общината липсват канализационни мрежи и
пречиствателни съоръжения.
Общата дължина на канализационната мрежа –
битова, дъждовна и смесена е 411 900 м при обхванато население 223 115 жители. 31
Канализационна мрежа на кварталите – ЦГЧ, КВ. ВЪЗРАЖДАНЕ
ЦГЧ на гр. Бургас и съставните квартали се обслужват от смесена канализационна
система. Мрежата отвежда гравитачно водите от ЦГЧ, жилищните комплекси
„Славейков“, „Братя Миладинови“ „Възраждане“, кв. „Акациите“, кв. „Победа“ и
ж.к.“Меден рудник“, до съответните помпени станции и обслужващи пречиствателни
съоръжения. Комплексите „Лазур“, „Изгрев“ и „Зорница“, както и двете промишлени
зони: „Север“ и „Юг“ се обслужват от разделна система, при което битовите и дъждовни
води постъпват в отделни колектори.
Цялото колечиство отпадъчни води, събрано от ЦГЧ, жилищните комплекси ( с
изкл. на ж.к. Меден Рудник“ и кварталите Възлаждане, Победа и Акации се транспортира
до ПСОВ-Бургас посредством Главния градски колектор, преминаващ по ул. „Дебелт“
31

Източник: “Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас
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и ул.“Одрин“.Две са помпените станции, които отвеждат водата от второстепенната
канализационна мрежа до Главния градски колектор: КПС-1 препомпва водите от
южната част на града по трасето на колектора при ул. Дебелт, а КПС-2 тези от
комплексите „Изгрев“, „Зорница“ и „Лазур“, като включването става при ул. Одрин.
Последната част от трасето на Главния градски колектор преди включването в ПСОВБургас преминава в сервитута на железопътните трасета по северната граница на ПЗ
„Север“.
Освен канализационни помпени станции в смесената канализационна система са
включени и дъждопреливници, посредством които при дъжд, пререрите водни обеми от
мрежата постъпват в съответните приемници.
Битовите отпадъчни води от кв.Долно Езерово, се събират в мрежа и чрез КПС
„Долно Езерово“, изградени в рамките на проект „Изграждане на канализация в кв.
Долно Езерово, КПС и тласкател до ПСОВ” , финансиран от ОП „Околна среда 20072013“ се отвеждат до ПСОВ Бургас.
Отпадъчните води – битови и дъждовни, на кв. „Меден Рудник“ се събират и
транспортират до локалната ПСОВ чрез 3 бр. КПС, а само една част от отвеждат към
гравитачно към ПСОВ „Меден Рудник“ .
Битовите отпадъчни води на кв. Сарафово, посредством КПС с тласкател се
транспортират до ПСОВ-Поморие, която ги обработва.
Кварталите Ветрен, Банево и Минерални бани се обслужват от разделна
канализационна мрежа и Локален ПСОВ, изграден в рамките на проект „Интегриран
проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на
кварталите Банево, Ветрен и Минерални бани, гр. Бургас”, финансиран от ОП „Околна
среда 2007-2013 г.” Съм него през 2019 г. са присъединени и кварталите Рудник и Черно
море, за които е изградена мрежа и КПС с тласкател със средства от ПУДООС.
Битовите отпадъчни води от кв. Горно Езерово се събират чрез канализационна
мрежа и се преработват от локален ПСОВ, изграден в рамките на проект „Интегриран
проект за управление на питейните и отпадъчни води в кв. Горно Езерово, гр. Бургас,
обл. Бургас”, финансиран от ОП „Околна среда 2007-2013 г.”
Смесените отпадъчни води от централната част на града се отвеждат чрез Главния
колектор по ул „Дебелт“, посредством КПС4, пред която е изграден Д.Пр. №4. Чрез
тласкателят на КПС-4 битовите води заустват в Главния градски колектор по ул.
„Дебелт“, а прелелите дъждовни води с отливен канал заустват в езеро „Вая“. Пред входа
на Пристанищен к-с „Запад“ се намира „ТИР-паркинг“ в периметъра на който е
изградена локална КПС. Последната приема предимно дъждовните води от паркинга и
прилежащата улица, както и битови води от няколко санитарни възела. Водите от тази
КПС се изпращат в Главния градски колектор по ул. „Дебелт“.
Канализационна мрежа на кварталите „ЛАЗУР“, „ЗОРНИЦА“, „ИЗГРЕВ“,
СЛАВЕЙКОВ“ и СЕВЕРНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА“
Комплексите „Изгрев“, “Зорница“ и „Лазур“, са с изцяло разделна
канализационна мрежа. Битовите води от тях заустват в канална помпена станция КПС2. Последната ги препомпва чрез напорен и гравитачен участъци в Гл. градски колектор
по ул. „Одрин“ до ПСОВ – Бургас. В участъка по ул. „Димитър Димов“ от бл. 81 на ж.к.
„Зорница“ до покрития отводнителен канал няма изградена дъждовна канализация и при
всеки проливен дъжд този участък се наводнява, залива парцела на КПС2 и затруднява
придвижването в този участък, подприщва битовата канализация и наводнява сутерените
на прилежащите сгради.
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За да се ликвидират периодичните наводнения при интензивни дъждове е
необходимо изграждането на дъждовен колектор в цитирания участък, както и
реконструкция на дюкера по главния битов колектор, заустващ в КПС2.
През комплекс „Изгрев“ преминава покрит отводнителен канал, приемащ водите
от дъждовните колектори на квартала. Този отводнителен канал ги зауства в открит
поясен сладководен канал, ограждащ „Атанасовско езеро“ и района на „Черноморски
солници“. Чрез ДПС (дъждовна ПС) на територията на Бургаски „Черноморски солници"
те се отвеждат в Черно море. Съществуват още 5бр. зауствания на дъждовни колектори
в този охранителен канал. Точките на заустването им са отразени в приложените чертежи
за канализационата мрежа на града.
Смесените води от ж.к. „Славейков“ чрез три главни колектора също се отвеждат
в Главния градски колектор по ул. „Одрин“. Преди заустването им в него, потока се
разделя в изградените дъждопреливници 5, 6 и 7. Битовите води заустват в градския
колектор, а дъждовните чрез отливни канали в езеро „Вая“. 32
Дъждовната канализационна мрежа на фирмите в Промишлена Зона Север (СПЗ)
зауства в отливните канали на дъждопреливниците от смесената система на ж.к.
„Славейков“ към езеро „Вая“.
Битовите води на промишлените потребители, разположени около трасето на
градския колектор, се заустват в него помпажно или гравитачно. По обслужващите
улици на голяма част от зоната няма изградени ВК комуникации.
От извършените наблюдения в сухо време се наблюдава преливане на битови
води в дъждоотливния канал само при Д. Преливник №6 – в к-с „Славейков“.
В обхвата на смесената канализационна система на град Бургас са разположени
общо 9 бр. Дъждопреливници – 8бр. гравитачни и 1бр. с помпено преливане при КПС-3
„Вая“ в кв. „Акациите“.
В квартал „Акациите“ и „Победа“ има изградена смесена канализационна мрежа.
Отпадъчните дъждовни и битови води от потребителите заустват във второстепенните
колектори, а те в главен колектор по ул. „Чаталджа“ и ул. „Индустриална“. Водите се
отвеждат до КПС-3 „Вая".
Прелелите дъждовни води от преливника пред КПС-3 чрез повдигане от шнекови
помпи и канал заустват в езеро “Вая“, а битовите чрез тласкател Ø315 PVC се препомпват
към Гл. градски колектор по ул. „Дебелт“ до ГПСОВ. В тази зона има промишлени
предприятия, чиито отпадъчни води също заустват в канализационната мрежа, при
спазване на нормативните изисквания, в съответствие с изискванията на разрешителното
за ползване.
В кв. „Лозово“ са изградени дъждовни колектори по ул. „Комлушка“ и по ул.
„Ружа“, които се експлоатират от ВиК оператор. Съществува частична битова
канализационна мрежа в 3 квартала, изградена изцяло по стопански начин, разположена
по уличните тротоари, без ревизионни шахти и на много места преминаваща през
парцелите. Така изпълнената мрежа не отговаря на нормативите за изграждане и
експлоатация на канализационни системи. Много от парцелите не са свързани към
съществуващата канализация, а се обслужват от септични ями, които съгласно Закон за
водите са недопустими като съоръжения.
Генерираните отпадъчни битови водни количества от съществуващите колектори
се заустват в коригираното дере, а незначителна част от тях се отвеждат, чрез колектор
от бетонови тръби DN300 в канализационна помпена станция, собственост на ТЕЦ
Източник: Регионални прединвестиционни проучвания за обособени територии, обслужвани от ВиК
операторите „ВиК“ ЕАД гр. Бургас, „ВиК“ ООД гр. Сливен и „ВиК“ ООД гр. Шумен, Доклад 28.01.2019
г., стр. 482
32
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Бургас. От нея водата по напорен тръбопровод се изтласква до канализационната мрежа
на промишлената зона и постъпва в ПСОВ - Бургас. Необходима е инвестиция за
изграждане на мрежа в квартала, която да отговаря на нормативните изисквания.
За кв. „Голно Езерово“ е изпълнен интегриран проект за управление на питейните
и отпадъчните води в кв. Горно Езерово, град Бургас. С реализацията на проекта по
Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013 е изградена битова и дъждовна
канализационна мрежа която е свързана към ПСОВ Горно езерово. както е извършена и
реконструктущия на водопроводната мрежа.изграден е 1 бр. КПС и е направена корекция
на дере преминаващо в УПИ I-430 в местност Каваците.
Цялостен проект за канализация на квартал „Крайморие“ е наличен в
инвестиционната програма на Оператора. Канализационната мрежа, която обслужва по
настоящем квартала е разделна, битовите отпадъчни водни количества се събират в
колектор по улица „Христо Арнаудов" и се довеждат до КПСт „Крайморие",
разположена пред входа на къмпинг „Крайморие".. От там те се тласкат в септична яма.
От септичната яма има гравитационна връзка с помпена станция, която ги тласка в Черно
море. Дъждовните води се събират в дъждовен канал и се заустват на плажа в морето.
КПСт „Крайморие" в строително отношение е изпълнена, като спускащо се
съоръжение с диаметър ф4000. В него са инсталирани 2 броя потопяеми помпи - мокро
изпълнение. Дължината на тласкателя е 200 м. Няма съответствие с Директива
91/271/ЕОИ.
По настоящем отвеждането и преработката на оптадъчните води от квартала не
отговаря на изискванията на Директива 91/271/ЕОИ, но се очаква с реализацията на
инвестиционната програма на Оператора и посредством изпълнение на проект, за който
е одобрено финансиране от ОП „Околна среда“ мрежата на кв. Крайморие да бъде
присъединена към градската канализационна система, а водите да бъдат преработвани
от ПСОВ-Бургас.
Във връзка с изискванията, поставени в Директива 91/271/ЕИО и Директива
2000/60/ЕО и прекратяване изливането на непречистени битови води в Черно море е
разработен проект, който предстои да бъде реализиран. Изградените по мрежата
дъждопреливници са 10 бр. Дъждопреливниците работят нормално – в сухо време няма
преливане. КПС3 и КПС4 не функционират с пълен капацитет, тъй като не са
реконструирани довеждащите колектори към тях. В агломерацията към ж.к. Меден
Рудник е присъединено и минното селище „Върли бряг“. В минното селище няма
изградена канализационна мрежа и всички потребители се обслужват от септични ями,
което не е нормативно допустимо.
На територията на Община Бургас без изградена канализационна система за
битово-фекални води и ПСОВ са следните населени места с население до 2 000 ЕЖс.Димчево, с.Твърдица, с.Извор, с.Равнец, с.Братово, с.Миролюбово, с.Изворище,
с.Брястовец, с.Драганово. За населинет места има процедирани ПУП-ПРЗ, но няма
инвестиционно проектиране.
В резултат от изпълнение на дейностите по договор с Рег.№ РД-02-29-68 от
31.03.2016г. с предмет: „Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за
обособените територии, обслужвани от ВиК операторите, включени в обособена позиция
1”, за област Бургас са валидирани 13 бр. агломерации с над 10 000 е.ж. и 11 бр. между
2000 и 10 000 е.ж. Община Бургас е обособена агломерация Бургас, Лозово,
Крайморие, Долно Езерово, Меден рудник.
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Фигура 41. Агломерация Бургас, Лозово, Крайморие, Долно Езерово, Меден рудник

Прогнозно
население 2048
(НСИ)

Прогнозно
население 2023

Прогнозно
население 2018
(НСИ)

Достатъчно
концентрирана
зона

Изключено
население

Изключени
къщи

Население извън
концентрираната
зона

Данни население
НСИ 2015

Агломерация

В агломерацията са включени зони с „достатъчна концентрация“. В нея влизат гр.
Бургас-център с комплексите „Изгрев“, „Зорница“, „Славейков“, „Лазур“, кв.
„Акациите“, кв.“Победа“, к-с.“Меден рудник“, кв.“Долно Езерово“, кв.„Лозово“ и
кв.„Крайморие“ с население 187 615 жители.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Бургас, Долно
187 615
579
114
544
187 071 187 175 184 273 164 023
Езерово,
Лозово,
Крайморие,
Меден рудник
Използваният брой жители за базовата 2015г. и целевите 2018, 2048 е съгласно получените данни от
НСИ. 33

Прогнозните количества за агломерация Бургас, Долно Езерово, Меден рудник,
Лозово, Крайморие са направени на база на тенденцията на потреблението през
последните пет години. Прогнозните количества са съобразени с подобряване на
отчитането на водопотреблението, икономическото развитие и благоустрояването.

Източник: Регионални прединвестиционни проучвания за обособени територии, обслужвани от ВиК
операторите „ВиК“ ЕАД гр. Бургас, „ВиК“ ООД гр. Сливен и „ВиК“ ООД гр. Шумен, Доклад
28.01.2019г.
33
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Оразмерителните параметри и характерните водни количества за прогнозните
години 2018, 2023 и 2048 г . за агломерацията са дадени в следващите таблици.
Извод: Оразмерителното отпадъчно водно количество до проектния хоризонт 2048 г.
намалява. Оразмерителната година за агломерация Бургас, Меден Рудник, Долно
Езерово, Лозово, Крайморие е 2023 година за прогнозен брой туристи в пик.
Степен на свързаност на еквивалент жителите към канализационната мрежа към ПСОВ – към 2015 г. за
Агломерация Бургас, Меден Рудник, Долно Езерово, Лозово, Крайморие

№

Квартал

Степен
на
свърза
ност
към
ПСОВ
%

1

гр. Бургас

100

2

гр. Бургас - ж.к. Лазур

100

3

гр. Бургас - ж.к. Зорница

100

4

гр. Бургас - ж.к. Изгрев

100

5

гр.
Бургас
ж.к.
Славейков
гр. Бургас - ж.к. Акациите

100

гр. Бургас - ж.к. Победа и
ЮПЗ
гр. Бургас - ж.к. Лозово

100

6
7
8

Брой еквивалент жители

ОБЩО Е.Ж.
Насел
е ние
и
учащи

Пик
тури
сти

137
851

17
679

Значи
ми и
незна
чими
предп
р.

свързан
и Е.Ж.
към
канализ
ационна
мрежа

несвъ
рзани
Е.Ж.
към
канал
на
мрежа

свързан
и Е.Ж.
към
ПСОВ

155530

-

155530

100

0,00

1 247

0

1 247

0

гр. Бургас - ж.к. Долно
езерово
гр.
Бургас
ж.к.
Крайморие
гр. Бургас - СПЗ

95,17

5 482

5 217

265

5 217

0,00

970

1 888

182

0

5 522

430

5 522

гр. Бургас - ж.к. Меден
рудник- Върли бряг
Общо

43,37

42 637

363

18 649

210 794

2487

184 918

9
10
12
13

1 100

93,24

86,70

5952
43 000
213 281

Степен на свързаност към канализационна мрежа общо за
агломерацията 2015 г. в %

98,83

Агломерацията се обслужва от ПСОВ „Бургас“ и ПСОВ „Меден Рудник“.
Отчетена е присъединеност към двете ПСОВ 86,70%.
Към настоящия момент доказани проблеми с количеството и качеството на
доставяната вода за питейно-битови нужди има в с.Твърдица , с.Димчево и във вилна
зона „Росенец“.
През 2016г. Община Бургас реализира първи етап на проект:„Водоснабдяване с.
Маринка, с. Твърдица, с. Димчево- Община Бургас - I-ви етап“, в който са изпълнени и
въведени в експлоатация частични проводи и съоръжения на водоснабдителната
система. С цел осигуряване водоснабдяването на с.Твърдица, през 2018г. е одобрен
технически инвестиционен проект и е издадено разрешение за строеж №84/04.06.2018г.
на Община Бургас за следващ етап от строежа-етап II.1, който включва: Захранващ
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водопровод PEHD тип PE 100 с диаметър DN 250x14,8 PN10 от Н.В. „Твърдица” до
разпределителна шахта /Р.Ш./ с дължина 1159,8м, Разпределителна шахта /Р.Ш./ и
Главен водопроводен клон PEHD тип PE 100 с диаметър DN 225x13,4 PN10 и DN
200x11,9 PN10 от Р.Ш. до с. Твърдица с обща дължина 4260,9м.
Като следващ и последен етап от реализиране на проект: Водоснабдяване с.
Маринка, с. Твърдица, с. Димчево- Община Бургас към момента не разполага с проектна
готовност.
Пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)
ПСОВ „Бургас“ към настоящия момент пречиства водите от Централна градска
част (ЦГЧ), комплексите „Изгрев“, „Зорница“, „Славейков“, „Лазур“, „Възраждане“ и
„Братя Миладинови“ и кварталите „Акации“, „Победа“, „Долно Езерово“.
Канализационната мрежа на кв. Крайморие не е присъединена към
пречиствателно съоръжение, във връзка с което е констатирано несъответствие с чл.4 от
Директива 91/271/ЕОИ. В РПИП са разгледани варианти за пречистването на
отпадъчните води от кв. „Крайморие“, като при това е избран вариант за изграждане на
мрежа от помпени станции и напорни тръбопроводи за отвеждането им до
канализационната мрежа на гр. Бургас и пречистването им от ПСОВ Бургас.
Планирани са също така и инвестиции за доизграждане на канализационната
мрежа на Долно Езерово, както и за изграждане на мрежа в кв. Лозово, след което
процента на присъединеност на мрежите от територията на централното градско ядро и
кварталите към ПСОВ Бургас за 2023 г. ще бъде 100%.
Пречистените отпадъчни води се заустват в езерото Вая
През 2004 - 2009 г. е разработен и реализиран проект финансиран по Програма
ИСПА и със собствени средства на ВиК Бургас за рехабилитация на ПСОВ Бургас за
отстраняване на биогенните елементи азот и фосфор, в съответствие с изискванията на
Наредба №6/2000 г. за отвеждане на пречистените води във водоприемник „чувствителна
зона“.
ПСОВ Меден Рудник
ПСОВ Меден Рудник пречиства отпадъчните води на квартал Меден рудник.
Процента на присъединеност към ПСОВ Меден Рудник е 43,37% за 2015г. През 2010 г.
е успешно е приключил проект по програма ИСПА, с който са са изградени съоръжения
за механично пречистване и обезводняване на утайките за 45,000 ЕЖ, а Биологичното
стъпало е изградено за 39,133 ЕЖ (1 етап). Със средства от ОП „Околна среда“ 20072013, в рамките на проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води - кв. "Меден
рудник", гр. Бургас - 2 Етап: Разширение“ е изготвен ПИП и идеен проект за разширение
на ПСОВ и увеличаване на хидравличния капацитет на станцията.
Пречистените отпадъчни води след ПСОВ- Меден Рудник се заустват в езеро
„Мандра“.
ПСОВ Ветрен- Банево-Минерални Бани
ПСОВ „Ветрен“, обслужва квалталите Ветрен, Банево и в.з.Минерални бани – 10
560 жители
Кварталите Ветрен, Банево и Минерални бани се обслужват от разделна
канализационна мрежа и Локален ПСОВ, изграден в рамките на проект „Интегриран
проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на
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кварталите Банево, Ветрен и Минерални бани, гр. Бургас”, финансиран от ОП „Околна
среда 2007-2013 г.”.
ПСОВ Горно езерово
Функциониращата пречиствателна станция за отпадъчни води е с проектен
капацитет: 3 166 е.ж. Изградената ПСОВ в зона кв. Горно Езерово на агломерация
Бургас, обхваща включването на цялото население на жилищния квартал към
съвременна канализационна мрежа и пълен обхват и пречистване на генерираните
отпадъчни води от територията на целевия регион. ПСОВ е изградена в рамките на
проект „Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води в кв. Горно
Езерово, гр. Бургас, обл. Бургас”, финансиран от ОП „Околна среда 2007-2013 г.”
ПСОВ Маринка
ПСОВ с. Маринка област Бургаска е изградена за ниждите на с. Маринка – 2 000
д. Пречистената отпадъчна вода след ПСОВ се зауства в съществуващ отливен канал,
който от своя страна се зауства в р. Маринка, протичаща през селото. Река Маринка е
втора категория воден обект. Река Маринка извира южно от с. Маринка, има характер на
поток и се влива в Черно море при Ченгене скеле.
ПСОВ Росенец
Във в.з. Лексопарк Росенец има изградени ЛПСОВ 2 бр. с капацитет по 1 500 е..ж.
Таблица 38. Присъединеност на квартали към ПСОВ
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

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

Обслужваща ПСОВ
Няма
ПСОВ Бургас
ПСОВ Бургас
ПСОВ Бургас
ПСОВ Бургас
ПСОВ Бургас
ПСОВ Меден рудник
ПСОВ Бургас
ПСОВ Бургас
ПСОВ Горно Езерово
ПСОВ Бургас
няма
ПСОВ Бургас
ПСОВ Бургас
ПСОВ Бургас
ПСОВ Поморие
ПСОВ Ветрен
ПСОВ Ветрен
ПСОВ Ветрен
ПСОВ Бургас
Няма
няма
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През 2020 г. Министерство на околната среда и водите и „ВиК“ ЕАД Бургас
подписват договор за изпълнение на интегрирания воден проект на Областта, изпълняван
по Оперативна програма "Околна среда". Предвидена е реконструкция на ПСОВ-Бургас
и ПСОВ-Меден рудник . Ще бъдат реконструирани две пречиствателни станции за
питейни води - ПСПВ Камчия и ПСПВ Ясна Поляна.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Изводи:
Язовир „Камчия“ към настопщия момент осигурява достатъчно вода за
населените места, които понастоящем се водоснабдяват от ВС „Камчия“. Водата
във водоизточника е с „добро“ екологично и химично състояние.
ПСПВ „Камчия“ е с достатъчен капацитет и технологичната система за
пречистване не се нуждае от изменение и/или допълване. Подаваната вода към
консуматора отговаря на Наредба 9/2001 г. и Директива 98/83/ЕО.
Необходимост от подмяна на стоманени тръби на довеждащ водопровод
„Деривация „Камчия“;
Налични проблеми с количеството и качеството на доставяната вода за питейнобитови нужди има в с.Твърдица , с.Димчево и във вилна зона „Росенец“.
Липса на изградена канализационна система за битово-фекални води и ПСОВ са
населени места с население до 2 000 ЕЖ- с.Димчево, с.Твърдица, с.Извор,
с.Равнец, с.Братово, с.Миролюбово, с.Изворище, с.Брястовец, с.Драганово.
Битовите отпадъчни води на кв. Лозово и кв. Крайморие не се преработват в
ПОСВ;
Дългите периода на засушаване могат да окажат неблагоприятно влияние върху
водоснабдяването на почти всички населени места на територията на община
Бургас, които се снабдяват от водоснабдителната система “Камчия”,
Липса на SCADA при част от пречиствателните станции .
Към настоящия момент качеството и състоянието на вътрешните
водоснабдителни мрежи на общината/града е добро и задоволяват нуждите на
местното население.
Трасетата на захранващите външни водопроводи преминават през частни имоти,
каето възпрепятства бързия достъп до тях в случай на авария.
Необходимо доизграждане на ВК комуникации по обслужващите улици в
Промишлена зона Север.
Необходимо е привеждане в съответствие с изискванията на Директива
91/2071/ЕОИ за пречистване на градските отпадъчните води (директивата за
ГПСОВ), чрез осигуряване на инфраструктура за отвеждане и пречистване на
отпадъчните води кв. Крайморие, ПЗ „Север“ и гр. Българово.
Повишаване на съответствие с изискванията на директива 98/83/EО за питейните
води, чрез обновяване и на водоснабдителната система за опазване на наличния
воден ресурс с питейни качества, отчитайки състоянието на съществуващата ВиК
мрежа.
Изграждане на канализационна мрежа в населени места с население до 2 000 ЕЖс.Димчево, с.Твърдица, с.Извор, с.Равнец, с.Братово, с.Миролюбово, с.Изворище,
с.Брястовец, с.Драганово.
Съществуващите ПСОВ осигуряват пречистването на отпадъчни води и
гарантиран опазването на околната среда;
Намаляване количеството на бъдещето водопотребление за град Бургас до
проектния хоризонт 2048 г.
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I. 5. 3. Енергийна мрежа, вкл. възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ и
енергийна ефективност/ газоснабдяване.

Електроснабдителната система на град Бургас е част от електроенергийната
система на страната. Системата включва преносната мрежа 400 kV, мрежата 110 kV,
заедно с разпределителните подстанции 110 kV/ср.н., разпределителните мрежи средно
и ниско напрежение, възлови станции и трафопостове на страна ср.н.
През последните години настъпиха някои промени, които и в бъдеще ще имат
определящо значение върху развитието и функционирането на електроснабдителната
система на град Бургас. Това са извършеното преструктуриране на енергетиката и
последващото приватизиране на електроразпределителните дружества. Така пряко
отношение към електроснабдяването на град Бургас имат следните енергийни
предприятия:
• „ЕВН България Електроразпределение” АД с предмет на дейност: експлоатация
и управление на електроразпределителната мрежа на града;
• Национална електрическа компания (НЕК) ЕАД – собственик на преносната
мрежа 400/110 kV и разпределителните подстанции 110/20 kV, които се
експлоатират и управляват от дъщерното ѝ дружество „Електроенергиен
системен оператор (ЕСО)” ЕАД.
Съгласно Закона за енергетиката изграждането на инфраструктурни енергийни
обекти е задължение на съответните енергийни предприятия.
Подстанции обслужващи Бургас – п/с „Бургас – 400“ 400/110 kV с капацитет 500
MVA, п/с „Славейков“ 110/20 kV с капацитет 105 MVA, п/с „Победа“ 110/20 kV с
капацитет 71.5 MVA, п/с „Индустриална“ 110/20 kV с капацитет 80 MVA, п/с „Меден
рудник“ 110/20kV с капацитет 50 MVA, п/с „Лозово“ 110/20 kV с капацитет 50 MVA, п/с
„Рибари“ 110/20 kV с капацитет 90 MVA.
През 1991 г. е построена п/с „Бургас-център” с идеята да поеме нарастващите
товари на централната градска част. Уредбата 110kV не изпълнена в част ”Електро”,
изградена е само строително-конструктивната част на ЗРУ 110 kV с възможност за
монтиране на два броя силови трансформатори 110/20 kV.
На база на анализа на електрозахранването на град Бургас се вижда, че П/ст
“Бургас-център” работи като възлова станция на 20 kV. Проучванията показват, че ако
се създадат условия за захранване на подстанцията на 110 kV ще се подобри ел.
захранването на централната градска част и ще допринесе за по равномерно
разпределение на товарите както и освобождаване на мощности в п/ст „Индустриална”
и п/ст „Славейков”. За осигуряване на връзка с останалата мрежа 110 kV на града е
наложително оборудване на изводни полета на страна 110 kV в п/ст „Славейков” и п/ст
„Индустриална” и оборудване на уредба 110 kV в п/ст „Бургас-център”.
Основни електропроводи и кабелни линии 110 кV в община Бургас – ВЛ 110 kV
„Езерово”, ВЛ 110 kV „Вая”, ВЛ 110 kV „Спартак”, ВЛ 110 kV „Електровоз”, ВЛ 110 kV
„Сатурн”, ВЛ 110 kV „Буревестник” , ВЛ 110 kV „Чайка”, ВЛ 110 kV „Рубин”, ВЛ 110
kV „Нептун”.
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Общият товар на частта 20 kV на подстанцията надвишава 25 МW през зимния
период, което води до голямо натоварване на съоръженията в ЗРУ 20 kV и е предпоставка
за чести аварии.
По видове консуматори през последните години то се характеризира със:
 значителен спад на потреблението в промишлеността, последван от известно
съживяване в резултат на приватизацията и преструктурирането на енергийната
система;
 значително нарастване на потреблението в сектора услуги;
 най-устойчиво, с постоянно нарастване е потреблението в битовия сектор (вилни
зони, ваканционни селища, спортни зони, рекреационни зони, спорт и атракция)
По данни, получени от община Бургас /МЕР Бургас/ на територията на града има
монтирани 450MVA трансформаторни мощности на страна 110 kV.
Електроразпределителното дружество (ЕВН) не разполага с товаров график за
определяне на върховен товар, но на база годишната консумация на електроенергия
може да се изчисли средночасовата консумация, а от там и средната мощност от 80÷85
MW през зимния период.
Като се използва динамиката на променливите товари и се сравни с натоварването
на град Варна за върхово натоварване на град Бургас, се получава около 320-350 MW,
т.е. монтираните трансформаторни мощности на преносната мрежа за момента
задоволяват потребностите, но са неравномерно разпределени на територията на града.
Основният източник на електроенергия за Община Бургас е националната
електроенергийна система с основен възел п/с „Бургас”-400/110 kV, собственост на НЕК.
Електроразпределителната мрежа ср. н и НН се поддържа от ЕВН България
Електроразпределение АД. Мрежата средно напрежение се състои от кабелни линии 20
kV, електропроводи 20 kV и ТП и възлови станции 20/0,4.
Въпреки инвестициите, които прави ЕВН България през последните години
за подобряване и преструктуриране на съществуващите мрежи Ср.Н и НН трябва
да се отчете и факта, че:
• Съществуващите въздушни електропроводи 20 kV в по-голямата си част са
амортизирани и се нуждаят от основни ремонти;
• Кабелната мрежа 20 kV (особено в централната градска част) е изпълнена с
маслени кабели, кабели тип САПЕкТ, с изтекъл ресурс, които се нуждаят от
подмяна. Съществуващите ТП 20/0,4 са оборудвани със стара физически
амортизирана апаратура;
• Мрежата НН в централната градска част е изпълнена с кабели тип САВТ, като
средното сечение се отчита като недостатъчно, когато води до по-големи загуби
на енергия;
• В крайградските райони мрежата НН е предимно въздушна, изпълнена с АС
проводник с недостатъчно сечение, което затруднява присъединяването на нови
абонати;
• Кабелната мрежа 20 kV на гр.Бургас се захранва основно от п/с „Индустрия”, п/с
„Рибари” и п/с „Славейков”, които са отдалечени от централната градска част и
крайморските жилищни комплекси. По данни на НЕК товарите през зимните
месеци достигат до: 46 MW в п/с „Индустрия”, 60MW в п/с „Рибари” и 78MW в
п/с ”Славейков” с тенденция за нарастване с развитие на системата за
електроснабдяване;
• Електрозахранването на значителна част от града (особено в централната градска
част) не отговаря на съвременните изисквания за сигурност. Голямата дължина на
кабелната мрежа и големите капацитивни токове създават условия за
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пренапрежения, каскадни аварии и
електроснабдяване на потребителите.

нарушаване

непрекъсваемостта

на

Прогноза за потребление на електрическа енергия и максималния товар до
2030г.
Развитие на системата за Електроснабдяване
Перспективното развитие на електрическа консумацията на град Бургас може да
се прогнозира съобразно особеностите на селищната система, а именно за:
•
зони за развитие на жилищни територии;
•
вилни зони;
•
ваканционни селища;
•
рекреационни зони;
•
спорт и атракции;
•
Производствени дейности.
В групата на комунално битовите товари се включват:
• битови потребители в жилищни сгради, вилни сгради, ваканционни селища;
• Комунални потребители-улично осветление, обществени сгради, комунални
предприятия, водоснабдяване и канализация.
Очаква се до 2030 г. нови върхови товари в централната градска част, както и в
развиващите се крайградски райони - кв. Банево, кв. Ветрен, кв. Сарафово, кв. Лозово,
кв. Д. Езерово, кв. Г. Езерово, кв. М. Рудник, кв. Крайморие. Очакваният максимален
товар при годишна използваемост 3600-3800 ч в прогнозния период е от порядъка
900÷1000 MW.
С оглед повишаването на енергийната ефективност в централите на
„Топлофикация Бургас” се предвижда увеличаване дела на комбинирано производство
на топлинна и електроенергия в рамките на очаквания максимален топлинен товар и
годишно потребление на топлина в периода до 2030 г.
Очаква се и едно по-широко навлизане на локални източници на електроенергия
в бита и обществения сектор, като малки когенериращи установки, фотоволтаични
инсталации, водородни горивни клетки, вятърни електрогенератори.
Поради малката си мощност и необходимостта от резервирането им от
електроснабдителната система, те няма да окажат съществено влияние върху нейното
развитие.
Развитие на мрежата
Захранващи подстанции
Развитието на генериращите източници в района показва, че предвижданите за
изграждане нови генериращи мощности и производството на електроенергия от тях не
могат да покрият очакваното нарастване на максималния товар и на потреблението на
електроенергия в района за следващия период до 2030 г. Поради това, сега се налага да
се предвиди увеличаване дела на участие на националната електроенергийната система
чрез по-ефективно използване на съществуващите и изграждане на нови захранващи
подстанции 110 kV.
Извън препоръчаните по-горе мерки за реконструкция на съществуващата мрежа
110 kV, реконструкция на п/с ”Бургас-център”, п/с „Славейков”, п/с „Индустрия”, нови
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кабелни линии 110 kV от п/с „Славейков” и п/с „Индустрия” до п/с „Бургас-център”, е
необходимо да се резервират терени в ОУП за седем броя нови подстанции 110/20 kVзахранващи и разпределителни.
Местата им ще се определят в зависимост от урбанистичните прогнози за
развитие, но най-подходящи за избор на терени са кв. Банево, кв. Сарафово, кв. Долно
Езерово, Северна и Южна промишлени зони и кв. Крайморие.
Развитие на мрежата 110 kV
Развитието на мрежата 110 kV в прогнозния период включва изграждането на
нови въздушни и кабелни линии за присъединяване на уредбите 110 kV към новите
захранващи и разпределителни подстанции.
Присъединяването на всеки нов елемент към мрежата 110 kV представлява
самостоятелна задача, която изисква подробно проучване. В ОУП трябва да се предложат
възможни решения за изграждане на нови въздушни и кабелни линии с цел резервиране
на терени за трасетата на тези линии.
Предлаганите решения трябва да следват общите принципи на електрозахранване
на големите градове. В периферната част новите линии ще се изграждат като въздушни,
а в гъсто застроените централни части като кабелни.
В прогнозния период до 2030 г. ще се наложи и подмяна на съществуващите
кабели 110 kV поради изчерпване на експлоатационния им ресурс. Целесъобразно е
новите кабели да се предвиждат с по-голяма преносна способност. При подмяна на
съществуващи кабели е възможно поради градоустройствени причини на някои от тях
да бъдат променени трасетата, като е възможно и някои въздушни линии или отделни
участъци от тях да се кабелизират.
Поради ограничените възможности за отреждане на терени за изграждане на
трасетата на въздушните и кабелни линии високо и средно напрежение е целесъобразно
в ОУП да се предвидят коридори за изграждане и елементи от техническата
инфраструктура.
Развитие на мрежата Ср.Н и НН
Развитието на мрежата Ср.Н. и НН в прогнозния период трябва да включва:
Поетапна подмяна на същ.кабели Ср.Н тип САПЕкТ и маслени с кабели тип САХЕкТ
или други с по-големи преносни възможности; Изграждане на нови кабели Ср.Н и НН,
които да се предвидят с по-голяма преносна способност; Поетапна подмяна на същ. ел.
оборудване в съществуващите трафопостове и възлови подстанции с КРУ в елегазова
среда или по-нова технология; В новоурбанизираните зони при изграждането на новите
трафопостове, ел. съоръженията да се оразмерят за максимално допустими
трансформаторни мощности.
Изводи:
• Съществуващата преносна и разпределителна мрежа 110 kV на град Бургас е в
добро състояние, има връзка с националната преносна мрежа чрез п/с „Бургас”
400/110 kV и след изграждане на ЗРУ 110/20 kV в п/с „Бургас-център” и
кабелните връзки към п/с „Индустрия” и п/с „Славейков” сигурността на
мрежата значително ще се подобри и загубите на ел. енергия чувствително ще
намалеят;
• Монтираните трансформаторни мощности на преносната мрежа имат резервен
капацитет от около 100÷150 MW и в близките години ще могат да задоволят
настоящите потребности и бъдещо нарастване в посочения резервен капацитет;
• Мрежата Ср.Н и НН, включваща въздушни и кабелни линии Ср.Н и НН,
трафопостове и възлови станции е до голяма степен амортизирана и се нуждае
137

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС 2021-2027 Г.
от модернизация. Голяма част от съществуващите ел. съоръжения са с влошени
технически параметри, което води до каскадни аварии и загуба на ел. енергия.
Газоснабдителна система
Добре развитата газопреносна мрежа в страната е изградена с цел осигуряване на
природен газ за големите промишлени центрове, както и за транзитен пренос на газ към
съседни страни.
В същото време изграждането на газоразпределителни мрежи и газификацията на
домакинствата за най-пълно използване на предимствата на директната употреба на
природния газ все още е на начален етап. В това отношение България изостава
значително спрямо страните от ЕС, съгласно Енергийната стратегия на Република
България до 2020 г. Докато в европейските страни газоразпределителните мрежи
обхващат повече от 80 % от общините, природният газ в България е достъпен на
територията на около 35 - 40 общини, което представлява само 15% от общия брой на
общините в страната. Около 3% от домакинствата са газифицирани, докато средното
равнище за страните от ЕС е повече от 55%.
През територията на Югоизточния район преминават транзитните газопроводи,
пренасящи природен газ за Гърция, Македония и Турция. Те преминават паралелно на
трасето на южната дъга на магистралния пръстен за доставка на природен газ за страната.
Изградени са множество отклонения от магистралния газопровод, които снабдяват
отдалечените от него населени места и промишлени зони – Бургас, Дебелт, Сливен,
Ямбол, Стара Загора и Нова Загора.
Община Бургас е част от територията попадаща в обхвата на лицензия No Л-18908/03.06.2005 г. и продължена с лицензия No Л-189-12/27.04.2009 г. издадена от ДКЕВР
на „Овергаз изток” АД. Периодът на лицензията е до 03.06.2040 г.
Потенциал за развитие:
• Развитието на ГРМ в гр. Бургас е в своя начален етап. До голяма степен достъп до
природен газ имат жк. Братя Миладинови, жк. Център, жк. Възраждане, кв.
Акациите, както и Промишлена зона север и Пристанище Бургас.
Изводи:
• Въпреки началния етап на развитие на мрежата достъп до природен газ имат
значителен брой битови, обществено административни и промишлени
потребители;
• По-голямата част от обществено административните и промишлените
консуматори, които имат достъп до ГРМ, са присъединени;
• Може да се приеме, че е настъпило подобрение на екологичната обстановка в
засегнатите райони поради промяна на горивната база от течни горива към
природен газ.
Данните показват намален интерес от битовия сектор към газификация. За това
могат да бъдат посочени следните причини: сравнително голямата инвестиция в
изграждане на сградна газова инсталация и сравнително високата цена на природния газ.
Не на последно място е и фактът, че подходящият климат в района позволява ефективно
използване на климатични инсталации за отопление през студените сезони на годината.
Перспективни за развитие на газификацията, освен изброените, са: жк. Лазур, жк.
Меден рудник, кв. Победа, кв. Ветрен поради факта, че се предвижда изграждане на ГРМ
в обозримо бъдеще.
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Потенциал за бъдещото развитие на мрежата:
Развитието на мрежата ще осигури възможност за достъп на природен газ на
значителен брой битови потребители;
• Преминаване към гориво природен газ, при замяна на течно или твърдо гориво,
ще подобри значително екологичната обстановка на засегнатите райони.
Особено осезателно това се наблюдава при райони, в които се заменят твърди
горива. Газификацията значително намалява съдържанието на фини прахови
частици в атмосферния въздух. Намаляват се и количествата твърди битови
отпадъци;
• Преминаване към гориво природен газ увеличава енергийната ефективност
поради факта, че в битовата газификация се използват високо ефективни уреди,
КПД на които достига до 93%.
•

Топлофикационна система
Град Бургас е единственото населено място в общината, което е снабдено с
централна отоплителна система. Услугата се извършва от „Топлофикация“ ЕАД, гр.
Бургас. За целта дружеството разполага с два лиценза. С решение № Л-023-02 от
15.11.2000 и решение № Л-023-02 от 15.11.2000 Държавна Комисия за Енергийно
Регулиране към Министерски Съвет на Република България издава лиценз на
„Топлофикация – Бургас“ ЕАД за следните дейности:
1. Лицензия за производство на топлинна енергия № Л-023-02/15.11.2000 г. за
срок от 20 години, която се разширява с Решение № Р-036 от 17.04.2006 г. с условията за
изграждане на Инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа
енергия (ИКПТЕЕ).
2. Лицензия за пренос на топлинна енергия № Л-024-05/15.11.2000 г. за срок от
20 години.
3. Комплексно разрешително (КР) № 33/2007 г.
Топлоизточникът на „Топлофикация – Бургас“ ЕАД е разположен на територия
от 116 декара, на около 7 километра от гр. Бургас, на 700 метра от кв. „Лозово", а до кв.
"Долно Езерово" е 2,5 километра.
Общата мощност на централата е 390 MW – топлинна мощност и 18 MW
производство на електричество.
Водогрейни мощности:
• Комин № 1, Водогреен котел ВК 50 № 1 – 58 MW, Водогреен котел ВК 50 № 2
– 58 MW, Водогреен котел ВК 100 № 3 –116 MW, Водогреен котел ВК 100 №
4 –116 MW;
• Комин № 2, Парен котел КГ 12 № 1 7 – 56 MW, Парен котел КГ 12 № 2 – 7,56
MW, Парен газо-мазутен котел – 8,13 MW, ПКГМ 12 № 3.
През 2009 г. в топлоизточника е реализирана смяна на режима на работа на
деаератора от термичен на вакуумен. В резултат от това отпадна необходимостта от
постоянно производство на наситена пара в парните котли за деаериране, а при работа
на природен газ в топлоизточника отпадна необходимостта от работа на самите парни
котли. През отчетния период на 2013 год. парните котли в централа са изведени в
технологичен резерв.
Около 40% от жителите на гр. Бургас имат достъп до услугите, предлагани от
„Топлофикация Бургас“ ЕАД. Топлопреносната мрежа е развита в жилищните
комплекси "Славейков", "Изгрев", "Зорница", "Лазур" и "Братя Миладинови". Извън
системата на топлофикация остават две големи жилищни зони: к-с “Меден Рудник” и
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централната градска част, включително жилищен комплекс
“Възраждане”,
с
относителен дял на населението около 60%. Общото потребление на топлоенергия за
2019 г. е 123 145 MWh.
Инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа
енергия (ИКПТЕЕ)
•
Топлинна енергия с топлоносител гореща вода. Топлинната енергия с
топлоносител гореща вода е предназначена за отопление и битово-горещо
водоснабдяване. Дружеството предоставя услуги на: 30 598 домакинства, свързани към
системата за централно отопление; 62 държавни и общински бюджетни потребители,
свързани към системата за централно отопление; 221 стопански потребители,
присъединени към топлофикационната система. Съоръженията в дружеството са с
инсталирана топлинна мощност от 74,45 MW. За доставката на произведената
топлинната енергия се използва наличната топлопреносната мрежа с обща дължина 125
km. Общия брой захранвани абонатни станции (АС) е 941. От АС топлинната енергия се
предава към вътрешните отоплителни инсталациите на обектите. Основното гориво,
използвано за производството на топлинна енергия, е природен газ. От 2015 г. част от
топлинната енергия се генерира от котел с мощност 14 MW, работещ с биомаса и
използващ само горива, добити на местно ниво (дървесен чипс, пелети). Това води до
поевтиняване на топлоенергията и дава възможност за частична независимост на
дружеството от доставките на природен газ. През 2019 г. дружеството инвестира в първи
етап от реконструкцията на водогреен котел (ВК) №4 с цел подмяна на горивната база
(от природен газ на биомаса).
• Електрическа енергия. Електрическата енергия се произвежда от инсталация за
комбинирано производство и е предназначена за собствени, технологични нужди и
продажба на обществения доставчик „Национална електрическа компания“ ЕАД (НЕК
ЕАД). За целта са налични 6 броя газо-бутални модули с двигатели тип 16W25SG,
куплирани с генератори тип AMG710Мm06 – 4 бр. и LSA 54L9-6P – 2 бр., с обща
електрическа мощност 17,82 MWе и обща топлинна мощност 18,59 MWt. Технологията
предполага производството на електрическа енергия
Предметът на дейност на „Топлофикация Бургас” ЕАД включва и други
дейности, като ремонт и реконструкция на топлоснабдителната мрежа, АС и свързани
инсталации, както и дялово разпределение на топлинна енергия, в съответствие с
разпоредбите на Закона за енергетиката (ЗЕ), за клиенти, разположени в жилищни
сгради.
Инвестициите на дружеството в инсталации, оползотворяващи енергия от
възобновяеми източници, се явяват навременни и обосновани с оглед нормативните
промени, свързани с въвеждането на националната дефиниция за сгради с близко до
нулево потребление на енергия при новото строителство, съгласно които ВЕИ ще имат
пряко отношение за бъдещата дейност на дружеството във връзка с присъединяването на
новопостроени сгради.
На територията на областта функционира една топлоелектрическа централа ТЕЦ „Лукойл”, която е индустриална и с предназначение за захранване на съответното
промишлено предприятие, на което принадлежи. На територията на областта не са
изградени водноелектрически централи, тъй като липсват подходящи условия за това –
реките, които преминават през Бургаска област са къси и с малък дебит.
Възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ и енергийна независимост
Възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/
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Програмата на Община Бургас за насърчаване на използването на енергията от
възобновяеми източници и биогорива 2020-2030 г. се явява естествено продължение на
дългогодишните действия на общината в тази област. Община Бургас ще продължи да
прилага последователни политики, насочени към създаване на устойчив модел за
производство и потребление на енергия при балансирано оползотворяване на
конвенционални и възобновяеми енергийни ресурси на основата на съвременни и
иновативни енергийни технологии.
Основните специфични цели, които общината си поставя са свързани със Замяна
на енергия от конвенционални горива в размер на 7,895 GWh/год. в общинския и битовия
сектор с енергия, произведена от възобновяеми източници, Насърчаване на
инвестициите за изграждане на ВЕИ инсталации на територията на Община Бургас,
чрез проучване на възможностите за нови форми на партньорство и популяризиране на
икономическите и екологичните ползи от енергията, произведена от възобновяеми
източници и Надграждане на общинския капацитет за планиране, прилагане и
мониторинг на политиките за насърчаване и оползотворяване на енергията от
възобновяеми източници.
На територията на общината има разположени мощности за производство на
електроенергия от възобновяеми източници /вятърна, слънчева, био енергия или когенераторни инсталации/.
Продължителността и интензитетът на слънчево греене, слънчевата радиация,
географската ширина на региона, ниската облачност през по-голямата част от годината
представляват предпоставки за реализирането на проекти на основата на използване на
слънчевата енергия.
Слънчева енергия
Нова и амбициозна алтернатива за оползотворяване на слънчевата енергия е
производството на „зелен водород“ 34, алтернативен източник, който Община Бургас вече
е идентифицирала като част от бъдещия енергийния микс на местно ниво. Предстоят
конкретни проучвания с цел навлизане на зеления водород в икономическия живот на
общината, като с цел ускоряване на процеса местната администрация ще търси
възможност за партньорства с научни и частни организации.
В община Бургас функционират 7 броя фотоволтаични електроцентрали с
общ капацитет 4.33 МВт
• ЕЦ "Елприбор - Бургас" – Фотоволтаична електрическа централа с
местоположение Бургас, в експлоатация от 3 януари 2013, с производствена
мощност 0.065 МВт.
• ФЕЦ "ВАТ Бургас - Рудник 1" – Фотоволтаична електрическа централа с
местоположение Рудник, общ. Бургас, в експлоатация от 15 юни 2012, с
производствена мощност 1.756 МВт.
• ФЕЦ "ВАТ Бургас - Рудник 2" – Фотоволтаична електрическа централа с
местоположение Рудник, общ. Бургас, в експлоатация от 15 юни 2012, с
производствена мощност 1.129 МВт.
• ФЕЦ "Пег Пауър - Бургас SG-45" – Фотоволтаична електрическа централа с
местоположение Бургас, в експлоатация от 28 октомври 2011, с производствена
мощност 0.045 МВт.
• ФЕЦ "Михнев - с. Рудник" – Фотоволтаична електрическа централа с
местоположение Рудник, общ. Бургас, в експлоатация от 13 октомври 2009, с
производствена мощност 0.005 МВт.
34

Водород, произведен от възобновяеми енергийни източници, най-често слънчева, вятърна или водна енергия.
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ВтЕЦ "Мулти Хад - Българово" – Вятърна електрическа централа с
местоположение Българово, общ. Бургас, в експлоатация от 19 май 2009, с
производствена мощност 0.5 МВт.
• ВтЕЦ "Виел - Българово" – Вятърна електрическа централа с
местоположение Българово, общ. Бургас, в експлоатация от 13 март 2009, с
производствена мощност 0.33 МВт.
Този енергиен обем е добър показател за потенциала на слънчевата енергия
и в бъдеще предстои повишаване дела на използване на слънчевата енергия като
важен ВЕИ в общината.
Вятърна енергия
В краткосрочен план за реализиране на значими проекти за оползотворяване на
вятърната енергия за енергийни нужди е силно ограничен поради необходимостта от
задълбочени проучвания и оценка за въздействие. Това се потвърждава и от липсата на
подобни изпълнени проекти до момента.
Водна енергия
Анализът на водните ресурси на община Бургас показва, че съществуващите
реки и водни басейни не са подходящи за добив на електроенергия чрез средни и големи
ВЕЦ. В дългосрочен план общината би могла да извърши проучвания за потенциала за
изграждане на малки ВЕЦ.
Геотермална енергия
В Община Бургас, минерални води се използват предимно край кв. Ветрен, което
обуславя развитие на балнео- и лечебен туризъм в тази част от града. Бургаските
минерални бани са разположени на 15 км северозападно от Бургас.
При реконструкция на бивша детска градина в кв. Ветрен за създаване на дневен
център за работа с деца е изградена инсталация за оползотворяване на минералната вода
за отопление през преходните сезони. Поради ограничените находища на термални води
потенциалът за реализация на мащабни проекти е малък.
Съществуващият потенциал за оползотворяване на геотермалната енергия,
различна от топлите минерални извори, следва да се разглежда индивидуално за всеки
обект, най-често при изготвяне на енергийно обследване.
Енергия от биомаса
Дървата за огрев все още са един от използваните ресурси за отопление на
територията на Община Бургас, най-вече в крайните квартали и селата. В много случаи
се използват дърва с висока влажност, които освен това се изгарят с много ниска
ефективност в нискотехнологични и стари печки. Това води до по-голям разход на
енергия и до замърсяване на атмосферния въздух с фини прахови частици. Проблемът се
засилва и от това, че по подобен начин се горят въглища (към днешна дата в минимални
количества), както и нерегламентирано различни видове отпадъци. Чрез използване на
съвременни автоматизирани и високоефективни съоръжения за изгаряне на дървесна
биомаса и дървесина с гарантирано качество, ефективността на оползотворяване на
биомасата може да се повиши до два пъти, което ще намали значително използваното
общо количество дървесина и ще допринесе за намаляване на замърсяването на
атмосферния въздух. Въвеждането на контрол на качеството 35 на пазара на дърва за огрев
и върху използването на нерегламентирано добита дървесина ще допринесе
едновременно за намаляване на локалното замърсяване на въздуха и за увеличаване на
дела на енергията от ВЕИ.
•

Наредба за изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за битово
отопление, условията, реда и начина за техния контрол (Обн. ДВ, бр. 15 от 21 февруари 2020 г.)
35
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Община Бургас изпълнява два мащабни проекта в тази насока:
•
Проект „Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини
прахови частици в кв. Долно Езерово, гр. Бургас“ финансиран от ОПОС 2014-2020. В
рамките на проект се предвижда да се подменят отоплителните уреди на 2800
домакинства в Бургас с по-екологични алтернативи, включително биомаса;
•
Проект „Българските общини работят заедно за подобряване на
качеството на атмосферния въздух“ финансиран от програма life - в момента се
изпълнява пилотна фаза за 74 домакинства, в които се монтират 9 газови котли и 65
инсталации с пелети. Общо домакинствата, които ще бъдат обхванати от проекта, са 1994
бр.
При домакинствата, които са заявили, че предпочитат да използват пелети за
отопление, ще се постигне много по-ефективно оползотворяване на биомасата, дължащо
се на новите уреди. Всички тези домакинства ще използват енергия от ВИ, което досега
не е сигурно дори и при домакинствата, използващи дърва за огрев, поради липсата на
достатъчна информация за това дали са добити по устойчив начин съгласно изискванията
на ЕК 36. Вследствие на това ще се намалят отделяните фини прахови частици в
атмосферата, което ще намали замърсяването на въздуха на местно равнище и
същевременно ще се намалят емисиите на парникови газове. При домакинствата, които
са предпочели газ или климатици (термопомпи), ще бъде постигнат дори още по-голям
положителен ефект по отношение на намаляване на замърсяването на въздуха. В случай,
че новите климатици са със средна сезонна ефективност в режим на отопление над 3,5 (
SCOP>3,5), може съгласно цитирания по-горе чл. 31 на Наредба 7 за енергийна
ефективност в сгради да се счита, че произведената от тях топлинна енергия е от ВЕИ.
Наред с това, с преминаването към биомаса за производство на топлинна енергия
чрез използване на модерни и високоефективни автоматизирани котли в общинските
сгради, които използват течно или твърдо гориво, ще се постигне както намаляване на
емисиите на парникови газове, така и на вредните емисии от местно значение.
Използване на биогорива и енергия от ВЕИ източници в транспорта
В транспортния сектор като част от своята политика за устойчиво градско
развитие, Община Бургас работи върху изпълнението на мерки за намаляване на
използването на традиционните горива и замяната им с електрическа енергия и природен
газ. Делът на биогоривата като част от състава на традиционните горива в транспорта е
регулиран от националното законодателство и в тази връзка общината не разполага с
ефективни механизми за въздействие. Въпреки това, предвид тенденцията за насочване
на приоритетите в сектора на обществения транспорт към електрически превозни
средства е целесъобразно да бъдат проучени възможностите за осигуряване на
максимален дял възобновяема енергия в потребената енергия от транспорта, поради все
още високия дял на енергията от изкопаемите горива в електроенергийния микс на
страната. Възможните действия са в две направления – предвид отварянето на пазара за
електроенергия, при договаряне на количествата необходими за градския транспорт да
бъдат заявени количества „зелена“ енергия произведена от ВИ, или да бъдат изградени
зарядни станции, осигуряващи енергия от ВИ. И в двата случая е необходимо да бъдат
извършени анализи за финансова целесъобразност и ефективност в дългосрочен план.

Доклад от Комисията до Съвета и до Европейския парламент относно изискванията за
устойчивост при използването на източниците на твърда и газообразна биомаса в електроенергетиката
и системите за топлинна и хладилна енергия SEC(2010) 65 final SEC(2010) 66 final
https://eur/*COM/2010/0011окончателен*/
lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0011&from=EN
36
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В периода от 2015 г. до 2019 г. Община Бургас е реализирала редица проекти
и дейности, свързани с използване на енергия от възобновяеми енергийни
източници:
•
„Повишаване ефективността на топлоснабдяването на сградата чрез
преминаване към използване на възобновяем източник на енергия – биомаса
(пелети, костилки) в сградата на ДГ „Теменуга”- с. Равнец, общ. Бургас;
•
„Намаляване на разхода на енергия за подготовка на БГВ чрез използване на
възобновяем източник на енергия в сградата на ДГ „Теменуга”- с. Равнец, общ.
Бургас;
•
„Повишаване ефективността на топлоснабдяването на сградата чрез
преминаване към използване на възобновяем източник на енергия – биомаса
(пелети, костилки) в сградата на ОУ "Васил Левски" - кв. Горно Езерово;
•
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „Христо
Ботев", гр. Бургас, кв. Ветрен, УПИ I, кв.42" - монтиране на котел на биомаса;
•
Районна отоплителна централа, гр. Бургас, кв. "Меден рудник": Инсталиране
на автоматизиран котел за изгаряне на биомаса и подмяна на топлопреносната
мрежа с нова, в основната си част от предварително изолирани тръби за ОУ
„Елин Пелин“, СОУ „Константин Петканов“ и ОДЗ „Морска звезда”;
•
Изграждане на соларни арт инсталации "Соларно дърво" на две локации в
центъра на града, както и соларната арка за преброяване на трафика на
велосипеди в Приморски парк;
•
ДГ „Пролетна дъга“ ,с. Маринка – котел на биомаса (пелети);
•
ОУ „Найден Геров“ – котел на биомаса (пелети);
•
ОУ „Хр. Ботев“, с. Маринка – котел на биомаса (пелети);
•
СУ „Петко Росен“ – котел на биомаса (пелети);
•
ДГ „Ален мак“, кв. Сарафово – котел на биомаса (пелети);
•
ДГ „Калинка“, с. Рудник – котел на биомаса (пелети);
•
ДГ „Калинка“, филиал, с. Черно море – котел на биомаса (пелети).
•
Административна инфраструктура – Общинска администрация – Бургас.
Системата се състои от 108 фотоволтаични модули по 280 вата и един инвертор с
мощност 30 киловата. Панелите са монтирани и ориентирани в посока изток-запад за
постигане на по-балансирано производство.
Важно е да се отбележат и други два проекта на Община Бургас, които са добър
пример за изграждане на инсталации за производство на енергия от възобновяеми
източници в емблематични за град Бургас сгради, съответно при основно енергийно
обновяване на централната сграда на общинската администрация и при проектирането и
изпълнението на новата сграда на експозиционен център „Флора“.
От направения преглед на изпълнените проекти е видно, че основно са насочени
към подмяна на отоплителната база в общински сгради. Предвид наличието на още
общински сгради, които към момента използват течни и твърди горива за отопление, е
необходимо приоритетно да бъдат изпълнени мерки именно в тях. За постигане на
максимален ефект от дейностите, свързани с подмяната на отоплителната база с поекологична алтернатива, е необходимо съчетаването им с мерки за енергийна
ефективност.
В общината се изгражда анаеробна инсталация, която е с мощност около
600kW и ще се добива енергия от третиране на разделно събрани биоразградими
отпадъци от Общините Бургас, Несебър и Поморие, финансирана по „Околна среда 20142020“, подкрепен от ЕФРР.
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Енергийна ефективност
Община Бургас вече има утвърдена репутация като „енергийно ефективна“
община с разширяващи се инициативи в сферата на устойчивото развитие и
привличането на инвестиции в обновяване на сгради.
Енергийните цели, които си поставя общината в дъгосрочната програма за
енергийна ефективност за 2030г. са:
- поддържа общинска енергийна информационна система, обхващаща целия
общински сграден фонд,
- намали потреблението на общинския сграден фонд с 12 972 MWh/а,
- намали генерираните от общинския сграден фонд емисии с 3752 tCO2/а,
- постигне оптимални нива на комфорт на обитаване в общинския сграден фонд,
- реализира и популяризира демонстрационни проекти на нулево и плюсово
енергийни сгради, в които се произвежда енергия, напълно обезпечаваща и надхвърляща
техните нужди,
- премине към изцяло светодиодна технология в системата за УО, водеща до
намаляване на разходите на енергия с 3843 MWh/а и на генерираните емисии с 3148
tCO2/а,
- намали потреблението на дизелово гориво в обществения транспорт и
общинския автопарк с над 95% спрямо нивата от 2019 г.
- повиши капацитета на общинската администрация в сферата на ЕЕ и ВЕИ и
стимулиране на инвестиции за обновяване на общинския сграден фонд, системата за
улично осветление и транспорта.
Приетата цел на ЕС за декарбонизация на сградния фонд до 2050 г. и
изискванията на новата Директива за енергийните характеристики на сградите за
разработване на национални стратегии за привличане на инвестиции за обновяване на
сградния фонд с цел декарбонизация до 2050 г. и конкретни спестявания за 2030 и 2040
г., водещи към тази цел, означават, обновяването на сградите следва да се стремят към
максимални спестявания при икономическа рентабилност в рамките на целия жизнен
цикъл. Обновените сгради следва да оползотворят целия наличен потенциал за
енергийни спестявания, като малкото оставащо количество потребна енергия трябва да
бъде доставяно от възобновяема енергия, произвеждана на място или в близост до
потреблението /renewable mini-grids/. Същевременно, трябва да се осигури оптимален
комфорт, качество на въздуха в помещенията и хигиенни условия на обитаване, което
предполага особено внимание към сградните системи и инсталации.
Целта на политиките в сферата на енергийната ефективност и ВЕИ е да се
промени съотношението на дяловете на енергийните източници, използвани в сградите,
което в съчетание с много добри и балансирани за зима и лято енергийни характеристики
на ограждащите елементи да доведе до оптимизиране на годишния разход на енергия до
ниски нива, без от това да е повлиян комфортът на обитаване в сградите.
Община Бургас разполага с дългосрочна програма за енергийна ефективност
с хоризонт на действие до 2030 г., изготвена е и краткосрочна програма за реализацията
до 2023 г. В програмата са идентифицирани редица неинвестиционни мерки, свързани с
изграждането на експертен и организационен капацитет, организацията на събирането
на данни, подготовката на проекти, привличането на финансиране, изпълнението на
мерките и осигуряването на обществена подкрепа за общинската политика в областта на
енергийната ефективност. Акцент в програмата се поставя върху дълбокото енергийно
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обновяване на сградния фонд и преминаването към високоефективно светодиодно
осветление в системата за улично осветление, както и закупуване на електрически
превозни средства за нуждите на обществения транспорт и общинския автопарк.
Община Бургас е част от Общинска мрежа за енергийна ефективност –
ЕкоЕнергия и от Асоциацията на българските черноморски общини, с които активно си
сътрудничи по въпросите на устойчивото енергийно развитие.
Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
По Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради (НПЕЕМЖС) в община Бургас са обновени 236 жилищни сгради,
което я поставя на първо място по брой обновени сгради в страната.

През последните години Община Бургас инвестира значителни средства във
въвеждането на енергоефективни мерки в обществените си сгради. Въпреки усилената работа в
прилагане на конвенционални мерки за енергийна ефективност на сградите, като саниране,
инсталиране на слънчеви колектори, полагане на топлоизолация, смяна на дограма, смяна на
горивна база, общинската администрация продължава да търси и други възможности за
повишаване на ЕЕ фонд в посока декарбонизация на сградния фонд. Сгарадите в които са
внедрени мерки за енергийна ефективност са Административна сграда на Община Бургас;
Куртурен дом на Нефтохим – Лукойол; сградата на РСПБЗН; Библиотека –музей на съвременно
идзкуство; сгради на образователна инфруструктура – детски градини и училища; Въведени са

мерки за енергийна ефективоност и в държавни и общински сгради за обществено
обслужване (административна, културна, образователна, здравна инфраструктура)..
В програмата за енергийна ефективност на общината за периода 2021 – 2027 г.
се предвижда да бъдат обновени приблизително 43 публични сгради до класове за
енергийна ефективност А или А+ и наред с това еднофамилни и многофалини сгради,
както и въвеждане на системи за енергиен мониторинг.
Наред с това в бъдеще общината ще има и водеща роля в прилагането на мерки
за намаляване на замърсяването на атмосферния въздух - проблем, който до голяма
степен е свързан с битовото отопление чрез твърди горива. Подкрепа за тези мерки в
периода 2021-2027 се очаква да има по новите програми.

Външна осветителна уредба
Основната технология, използвана за осигуряване осветеността на територията
на общината, е базирана на осветители с натриеви лампи високо налягане (НЛВН).
Предвид значителния брой осветители (около 20 000 общо) на територията на общината,
подмяна на съществуващите осветители със светодиодни е започнала поетапно.
Подменени са осветителите в най-големия квартал на града, ж.к. Меден Рудник.
Частично са подменени осветителите в ж.к. Изгрев.
На територията на гр. Бургас е изградена автоматизирана система за мониторинг
и управление на уличното осветление. Системата е базирана на автономни
програмируеми контролери с вградени GSM/GPRS модеми и централен сървър със
специализирано програмно осигуряване.
Електрическата мрежа, захранваща уличните осветителни тела, е от кабелен и
въздушен тип. В града електрозахранването е предимно кабелно, а в крайните квартали
и селата, мрежата е с въздушно захранване – с усукани изолирани проводници и голи
алуминиево-стоманени неизолирани проводници.
Въпреки, че през последните години общината реализира няколко иновативни
проекта в областта на външното изкуствено осветлени, възобновяемите енергийни
източници рядко намират приложение за нуждите на електрозахранването на външната
осветителна уредба. Това се дължи най-вече на високите инвестиции (за слънчеви
колектори, инвертори и акумулатори) и значителните оперативни разходи предвид
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краткия живот на акумулаторите, които правят подобен тип проекти финансово
неизгодни. Инвестициите във външно осветление, захранвано със слънчева енергия,
биха могли да бъдат финансово рентабилни предимно в случаи, когато се изгражда ново
осветление на места, отдалечени от електроразпределителната мрежа и без конкретни
изисквания за нивата на осветеност съгласно светлотехническите класове. Поради тази
причина, на този етап този сектор не идентифициран като приоритетен за Община
Бургас, като следва да се следи развитието на пазара от гледна точка на цена и
дълговечност на акумулаторите.
Необходимо е в бъдеще да се работи за модернизация, усъвършенстване и
постигане на по-високи нива на енергийна ефективност на уличното осветление,
при което се предвижда голям потенциал за икономии на енергия и разходи.
Енергийна ефективност и използване на биогорива в транспорта
През последните години общинската транспортна схема е актуализирана чрез
въвеждане на бързи автобусни линии и бърз автобусен коридор. В допълнение е въведена
и интелигентна система за управление на трафика по светофарно регулирани кръстовища
и ключови локации в града.
Мрежата от автобусни и тролейбусни линии на градската транспортна схема на
гр. Бургас е с обща дължина 485 км. Гръбнак на схемата са две бързи автобусни линии
свързващи ж.к. „Меден рудник“ с ж.к. „Изгрев“ и ж.к. „Славейков“. Въведени са е
захранващи линии за по-ефективно обслужване на вътрешността на кварталите. С цел
допълнително намаляване на задръстванията, подобряване на безопасността и
транспортното обслужване, междуселищните автобусни линии са изведени от
централната градска част и трасето на бързите автобусни линии.
Констатира се, че на територията на общината все още преобладават превозни
средства използващи дизелово гориво, като през периода 2017-2019 г. не са закупувани
нови използващи алтернативни горива.
Към момента Община Бургас е започнала подмяна на автомобилния си парк,
като е закупила 5 нови електрически електромобила. Изградени са зарядни станции в
града.
Към момента на територията на общината се използват сравнително
нови автобуси, използващи дизелово гориво и компресиран природен газ.
Потенциалът за подобрение е определен най-вече в намаляване на замърсяването в
градската среда, чрез поетапна подмяна на всички автобуси използващи дизелово
гориво до 2030 г.
В допълнение е предвидена и поетапна подмяна на лекотоварните автомобили в
общинския автопарк използващи дизелово гориво, като се предвижда към 2030 г. да
бъдат закупени общо 17 нови лекотоварни автомобила използващи електрическа
енергия. Предвижда се до 2023 г. да бъдат закупени общо 56 електробуса и 3
електрически лекотоварни автомобила, а до 2030 г. общо 96 електробуса и 17
лекотоварни автомобила. В допълнение ще бъдат извършени допълнителни проучвания
за възможността за използване на превозни средства използващи зелен водород както в
обществения транспорт, така и за обезпечаване на общинския автопарк.
Изводи:
В община Бургас функционират 7 броя фотоволтаични електроцентрали с
общ капацитет 4.33 МВт;
•
Поради подходящите климатични условия фотоволтаични и соларни
инсталации биха могли да се поставят на голяма част от административните
•
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•
•

•
•
•

и жилищни сгради, което може да продължи тенденцията за намаляване на
енергийните разходи и да реализира значими икономии в общинския бюджет;
Подменени са осветителите в най-големия квартал на града, ж.к. Меден
Рудник. Частично са подменени осветителите в ж.к. Изгрев.
Класове на енергопотребление и комфорт – справка от Агенцията за
устойчиво енергийно развитие на база на предварително изготвен модел за
събиране на данни, показва, че сградите в община Бургас са предимно между
класовете В и Е, като все още се наблюдават сгради с незадоволителен
топлинен комфорт за обитателите. Съгласно изготвените енергийни
обследвания е установено, че в сградите, в които не са приложени мерки за
енергийна ефективност, потенциалът за енергийни спестявания е около 50%,
а в тези с вече извършени мерки е около 20%;
Потребление и разходи за енергия на общинските сгради – Отчита се
тенденция за намаляване на разходите на енергия и горива на годишна база,
като намалениeто за 2018 г. е с 5,4%, а за 2019 спрямо 2018 г. с 13,5%.
Предвид увеличаване на автомобилния състав е необходимо изграждане на
нови станции за зареждане на електомобили.
Въвеждане н амерки за ЕЕ и изграждане на ВЕИ при обновяване на сгради в
държавния и общинския сграден фонд.

Потенциал за развитие:
• Продължителността и интензитета на слънчево греене, слънчевата радиация,
географската ширина на региона, ниската облачност през по-голямата част от
годината представляват предпоставки за реализирането на проекти на основата на
използване на слънчевата енергия;
• Община Бургас има потенциал за използване на слънчевата енергия, следвана от
вятърната и водната енергия, като основни възобновяеми източници за
задоволяване на енергийните потребности;
• На територията на общината може да търси възможност за създаване на
енергийно независими общности в по-малките населени места, като се
комбинират мерки за подобряване на енергийната ефективност и използване на
енергия от ВЕИ специфични за селскостопански райони /по примера на
Фелдхайм, Германия/.
• В общината има възможност за изграждане на microgrid енергийни системи от
възобновяеми източници, както за сгради/комплекси, така и за цели
квартали/селища;
• Енергийната политика на местно ниво е насочена към прилагане на соларно
осветление за фасади на обществени сгради, парково осветление и постепенното
му въвеждане за уличното осветление. Възможностите за приложение на ВЕИ в
този сектор е прилагане на LED осветителни тела с фотосоларни панели и
акумулатори, с което ще се реализират съществени енергийни икономии.
• Въвеждане на Интелигентни системи за осветление в публични пространства.
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I. 5. 4. Комуникационна инфраструктура
Телекомуникационната и съобщителната мрежа в общината осигуряват обмен на
информация от всякакъв вид, обеми и направления, което е важно условие за развитието
на икономиката на община Бургас и целият регион.
Съществуваща телекомуникационна инфраструктура в град Бургас
Към настоящия момент, телекомуникационният пазар е изцяло либерализиран и
има значително развитие на пазара на далекосъобщителни услуги, откриване на нови
телефонни постове, нарастване броя на абонатите с пълен автоматичен входящ
междуселищен и международен достъп, предлагане на аналогови и цифрови наети
линии, разширяване предлагането на допълнителни услуги на абонатите на цифрови
постове, достъп до интернет, електронна поща, пейджинг, телематични услуги и
национален видеотекст.
Цифровизацията на далекосъобщителните услуги в община Бургас води началото
си от 2000 г. и се явява основен компонент в създаването на благоприятна бизнес-среда.
Периодът се характеризира с уплътняване на съществуващата преносна оптична
система на БТК с изграждането на двата оптични ринга Източен и Западен.
Към момента е постигната пълна цифровизация на всички населени места по
Черноморското крайбрежие. Проектът се реализира чрез монтаж на MSАN /Multi-Service
Access Node/, оптична свързаност между тях и ЦАТЦ Бургас и изграждане на абонатна
кабелна мрежа към всеки MSАN. Предлагането на съвременни далекосъобщителни
услуги с европейски стандарт осигурява необходимите условия за развитие на
информационните и комуникационните технологии и създаване на условия за развитие
на информационното общество и икономиката базирана на знанието. Пълната
цифровизация на телекомуникационната услуга за град Бургас означава за бизнеса и
обществото разширен достъп до съвременни, ефективни и качествени съобщителни и
информационни услуги: достъп до цифрови наети линии, ISDN широколентов абонатен
достъп за предаване на данни, високоскоростен интернет, интерактивни услуги и др., с
което по принцип се създават дългосрочни условия за икономически растеж и
конкурентноспособност на региона.
Най-важните характеристики на мрежата на БТК АД в гр. Бургас са общо две.
Първата е: цифровизация – 100%, а втората е: хибридна мрежа изградена от оптични
и медни кабели, съчетани с най-висок клас технологично стационарно оборудване,
позволяващи гъвкавост и възможност за предоставяне на всякакъв вид телеком услуги,
от които обществото/гражданите имат нужда.
През този период продължава развитието и изграждане на продължения на
съществуващите канални и кабелни мрежи и прерайониране на съществуващите
клъстери и нови такива както следва:
• Район ЦГЧ, к-с „Акации”, к-с „Победа”
• Район к-с „Възраждане”, к-с „Братя Миладинови”, к-с „Лазур”
• Район к-с „Славейков”, к-с „Зорница”, к-с „Изгрев”, к-с „Сарафово”
• Район к-с „Меден Рудник”, кв. „Крайморие” – RSU „Нефтопорт“, RSU Долно
Езерово, РСУ Горно Езерово, RSU Порт Бургас.
От 2015 г. Община Бургас изгражда собствена тръбна мрежа за осигуряване на
оптични връзки. В експлоатация са две основни магистрални трасета - от кв. Меден
Рудник до кв. Изгрев и от кв. Меден Рудник до кв. Славейков с обща дължина 15 км. В
процес на изграждане е и трето магистрално трасе по ул. „Булаи“ и бул. „Демокрация“,
бул. „Стефан Стамболов“ и ул. „Транспортна“ с допълнителна дължина от 10 км.
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Стремежът на Община Бургас е да разширява оптичната си свързаност, за да
достига до максимален брой крайни устройства (сензори, видеокамери и др.),
осигуряващи данни за градската среда и ползвани от интегрираните системи за
мониторинг и управление на града (интегрирана система за управление на градския
транспорт; интегрирана система за управление на светофари; интегрирана система
за видеонаблюдение, система за мониторинг на въздуха, водите и сметосъбирането и
др.)
По съществуващите, нови и разширени канали на държавната оптична мрежа са
изтеглени оптични кабели до определен брой възли за достъп. Съгласно предвиденото в
работния проект в град Бургас е изграден опорен център в сградата на Областна
администрация - Бургас.
В Бургас излъчват ефирни програми следните радиа: “Браво“, „Гонг“, „Рок“,
„Дарик“, „БГ Радио“, „Фокус“, „ФМ плюс“, “Зи рок“, „Стар ФМ“, „М-Джой“,
„Веселина“, „Витоша“, „Радио 1“, „Мая“ и „Канал 0“ и БНТ “Море“. По-голямата част
от предавателите са изнесени извън града, като намеренията на Комисия за регулиране
на съобщенията са всички предаватели да бъдат позиционирани извън застроената
част на Бургас.
Община Бургас води целенасочена политика за осигуряване на безплатен достъп
до интернет в публичните градски пространства/зони и обществени сгради. В града
има изградено безплатно безжично интернет покритие по основните пешеходни зони в
централната градска част на Бургас по ул.“Александровска“ и ул.“Богориди“, по
протежението на велоалеята до кв. Сарафово, в Приморски парк - около „Казиното“ и в
района на комплекс „Флора“ и комплекс „Нептун“. Безплатен достъп до интернет е
наличен и по 10 от основните спирки на трасето на бързите автобусни линии, както и на
автогарите и жп гара Бургас.
Община Бургас успешно приключи изпълнението на проект по програмата
„WiFi4EU - насърчаване на интернет свързаността в местните общности“,
финансиран от Европейската Комисия. Жителите и гостите на града вече могат да
използват предимствата на безплатния безжичен достъп до интернет, като изграденото
разширение на мрежата се разпростира в 9 зони:
• ж.к. "Меден рудник" - кв. 12-14, около СУ "Петко Росен";
• ж.к. "Славейков" - около плувен комплекс "Парк ОЗК Арена";
• ж.к. "Изгрев" - около Скейт парка;
• ж.к. "Лазур" – парк „Лазур“;
• пл. "Жени Патева";
• около Младежки културен център;
• пл. "Св. св. Кирил и Методий";
• пл. "Тройката";
• спирка "Опера".
Осигуреният високоскоростен интернет на обществени места дава
възможност за бърза връзка при извършване на дистанционна работа, за информиране
и онлайн обучение, както и за общуване с близките хора, които се намират на далечно
разстояние. Ползването на интернет със свободен достъп е важно условие за повишаване
на цифровата грамотност. То е необходимо и съвременно допълнение към обществените
услуги, предоставяни от Община Бургас.
Проследява се неразвита инженерна и не в достатъчна степен
телекомуникационна инфраструктура в крайградските райони, курортните комплекси и
селищните образования, което затруднява премахването на изградените до голяма степен
незаконни въздушни телекомуникационни мрежи.
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Структурата на новоизграждащите се мрежи в по-голямата си част дублира
трасетата на БТК АД и като нея започва с изграждането от централната част на града.
Бъдещо развитие на телекомуникационната мрежа град Бургас
Развитие на телекомуникационните услуги в общината се основава на няколко
важни компонента и тяхното внедряване на територията на цялата община:
 VPN – Виртуалните Частни Мрежи осигуряват сигурен комуникационен
канал между мрежа и отдалечен компютър или друга отдалечена мрежа през преносна
среда Интернет. VPN позволява установяване на криптиран тунел (канал, през които
всички данни преминават в кодиран вид) предпазващ мрежовия трафик от проследяване
и подслушване.
Вграденият във всеки Microsoft Windows Point-To-Point Tunneling Protocol
(PPTP) клиент позволява отдалечено свързване с офиса от дома или от всяко друго място
толкова сигурно, колкото и когато сте си в самия офис. IPSec спомага за интегрирането
на съществуващата инфраструктура и мрежовите услуги, възползвайки се от
предимствата на VPN в съчетание с върхови технологии като лични и публични ключове
и цифрови сертификати, превръщайки се в логическо разрешение на нуждата от
отдалечена свързаност при гарантирана конфиденциалност на информацията в мрежата;
 Високоскоростен (широколентов) достъп до интернет – водещата услуга,
която всеки потребител получава е високоскоростен достъп до интернет. Няколко са
компонентите, които характеризират тази услуга и на базата на тези компоненти са
оформени голям брой разновидности, които отделните доставчици предлагат;
 IPTV – това е услугата, която дава възможност на доставчиците да предлагат
телевизионни програми през своята LAN мрежа като използват интернет протокол.
Трябва да отбележим, че за сега това не е масова услуга и се ползва само от домашни
потребители. Почти всички фирми в Бургас и няколко фирми в другите области на
района предлагат IPTV;
 VoIP – Voice over Internet Protocol, Voice over IP – глас чрез интернет протокол.
Разпространението на услугата е различно за различните райони на общината.

Бургас на път да се превърне в първия 5G град в България
Бургас е сред градовете в националното пространство, който заема челно място
по дължина на общинската оптична мрежа. Показател, който позволява на морския град
да се превърне в първия 5G град с пълно покритие на мрежата в страната.
5G мрежата предлага много бърза скорост, изключително малко времезакъснение
/латентност/ и капацитет да поддържа повече устройства от една локация по едно и също
време. Това позволява стрийминг на 4K видео почти без буфериране, видео в HD
качество без никакво забавяне на картината. Мрежите на операторите предлагат 2 метода
за реализация на 5G мрежата си – метод за динамичното споделяне на спектъра (DSS),
при който една и съща антена и честота се използва и за 4G и за 5G-услуги, според
конкретните нужди на потребителите от скорост и капацитет или 5G честоти в спектъра
от 3,6GHz и съответно 5G базови станции. Покритието на града ще доведе до повече
възможности за развитие на умни решения, видеонаблюдение с по-нисък разход за
общината и други.
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Общината проучва възможностите и работи по изграждане
изграждането на ИТ хъб за развитието на новата 5G мрежа в града.

на

ИКТ Клъстер Бургас е водеща организация с нестопанска цел, представляваща
технологичния сектор в град Бургас и Югоизточна България.
Бургас на картата на Европейската мрежа от дигитални иновационни хъбове
Картата на Дигиталните иновационни Хъбове (DIH) е създадена, за да предостави
изчерпателна картина на DIH в ЕС с различни компетенции, продукти и услуги. Днес
мрежата наброява над 650 DIH. Към нея вече е добавен и новосъздаденият
Югоизточният Дигитален Иновационен Хъб, който ще работи за създаването и
развитието на 5G мрежата в региона, както и ще генерира решения за новите условия
на пазара, пред които ще бъде изправен не само град Бургас, но и целият свят.
Югоизточен Дигитален Иновационен Хъб (Digihub.BG) подкрепя развитието на
дигитализацията в югоизточния регион на България и подпомага компаниите да намерят
подходящите експерти, съветници и доставчици на ИТ решения в града или в други
европейски страни, които могат да им помогнат да дефинират и успеят с дигиталната си
трансформация.
Бургас - Интелигентния град на България
Община Бургас води целенасочена политика за увеличаване на икономическия и
социалния си потенциал посредством превръщането си в „интелигентен град“.
Реализацията на редица иновативни дигитални проекти, са инструмент за надграждане
на съществуващите инфраструктурни решения в градска среда. Тази дейност на община
Бургас е резултат от възприемането на единен и интегриран подход по отношение на
развитието на администрацията на града, провеждането на градските политики и
стремежа за осигуряване на подкрепа от бизнесите и осъзнато гражданско включване за
подобряване на живота и благосъстоянието на гражданите на Бургас.
В рамките на последователните усилия за постигане на напредък в прилагането
на интегрирани дигитални решения за градска среда, община Бургас повече от 10 години
реализира последователни дейности и проекти за да предлага на експертите си и
гражданите инструменти за работа в електронна среда и ползването на електронни
административни услуги, като това включва осигуряване на интелигентна
инфраструктура, харуер и софтуер, обучения за работа в дигитална среда и др.
Градът има интегрирана градска платформа, с интерфейс за служители и
интрфейс за публично ползване, предлагаща интегрирана информация в реално време за
различни аспекти на града. В рамките на един единствен дашборд да се обединява
разнообразна информация за града. Тя се предоставя или публично, в полза на
гражданите и гостите на града, или на експерти, със специализиран достъп за ползване.
Платформата е в постоянно развитие и към момента дава възможност за достъп до 18
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различни модула. Публичният интерфейс и интерфейсът за служители имат различно
ниво на достъп до информацията.
Интерактивните карти, базирани на ГИС данни на Общината подпомагат
представянето на различни аспекти от живота награда, като ползвателите получават
статично въведена информация и динамична информация, получавана в реално време от
датчици и сензори.
Проектът на софтуерно ниво обединява и обработва ресурси от различни
интелигентни градски системи. Информацията за различните модули се интегрира по
различен начин – или директно или чрез интеграционни модули. Данни от различни
модули могат да бъдат обработвани едновременно, според предпочитанията на
ползвателя.
Неразделна част от системата е и хардуера, който от една страна обезпечава
набирането на информация (сензори и други измервателни или записващи видеопотоци
устройства), а от друга страна гарантира интероперативността на платформата и
предоставянето на сервизите.
SmartBurgas не е само информационен портал. Платформата е инструмент и за
мониторинг и дори за управление на града.
През сайта на общината се предлагат повече от 40 електронни услуги; чрез
туристическия портал GoToBurgas е възможно е осъществяване на плащания за
закупуване на билети за събития и атракции; ползването на платено паркиране и наема
на велосипеди се осъществява с различни дигитални инструменти.
В Смарт Бургас е налична информация за мобилните приложения, които могат да
се използват ефективно за територията на Бургас.
Услугите, свързани с градския транспорт се осъществяват чрез интегрирана
билетна сиситема, система за информация на пътниците в реалоно време.
Системата за градско видеонаблюдение осигурява възможност за превенция и 24часов контрол на ключови градски пространства, пътни артерии и локации, свързани със
управлението на сметосъбирането в града.
Работата на експертите в община Бургас вече се подпомага и от ГИС на града.
Информацията за кадастъра на града през следващата година ще стане достъпна и за
гражданите през нов портал за издаване на скици и закупуване на информация от
заинтересованите страни в инвестиционното проектиране.
В процес на разработка е ГИС за зелената сиситема на града.
Предизвикателство е дигитализиране на архивите, осигуряване на сървърна мощ
и хранилища на данни; поддръжка и адмниструране на софтруера и системите, които
вече са интегрирани и тъй като предоставят информация към обща платформа, трябва да
предоставят постоянно актуална информация.
Интеграцията на допълнителни датчици, както и надграждане и модернизиране
на софтуерната част и сървърните системи на съществуващите интегрирани системи в
града е приоритет с постоянно значение. Това води след себе си нужда от осигуряване
на нов инфраструктурен капацитет – развиване на оптичната инфраструктура на
общината и интелигентната логическа инфраструктура на Община Бургас, включително
разширяване на сървърната мощ в ЦВУТ, където се концентрират интегрираните данни
на града.
Изводи:
•
Като цяло град Бургас разполага със силно развита съвременна
телекомуникационна система. Развитието на телекомуникационната
инфраструктура се осъществява съвместно с изграждането на общата
инженерна инфраструктура на град Бургас, общината и региона.
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Телекомуникационната и съобщителната мрежа в общината осигуряват
необходимия обмен на информация от всякакъв вид, обеми и направления,
което е важно условие не само за развитието на икономиката на община
Бургас, но и в национален и международен план;
Чрез приоритетно изграждане на модерна информационно-комуникационна
инфраструктура се създават реални предпоставки за издигане на ролята на
град Бургас, като регионален център на растеж и средище за развитие на
науката, културата, икономиката и образованието;
Общината разполага с добре функционираща интегрирана градска платформа
– Смарт Бургас, която събира данни от различните интелигентни устройства
и системи и улеснява процеса по наблюдение и контрола на публичните
процеси/дейности, което има за цел да окаже положително влияние върху
организацията на предоставяните услугите и да повиши информираността и
качеството на живот на местното население и гостите на общината/града.
Бургас е сред градовете в националното пространство, който заема челно
място по дължина на общинската оптична мрежа. Показател, който позволява
на морския град да се превърне в първия 5G град с пълно покритие на мрежата
в страната.

I. 5. 5. Инфраструктура за събиране и третиране на битови отпадъци
Община Бургас е с традиции в доброто управление на отпадъците. Към настоящия
момент има изградена и действаща инфраструктура за всички етапи от процеса на
управление на отпадъците: събиране и транспортиране, вкл. разделно; предварително
третиране (сепариране), оползотворяване и обезвреждане на битовите отпадъци.
5.5.1 Регионална система за управление на отпадъците
Съществуващата инфраструктура за събиране и третиране на смесени битови отпадъци
съдържа следните елементи:
Регионално депо – клетка 2 с капацитет 400 000 т. с инсталации за:
• сепариране на смесени битови отпадъци с предсепариращ модул за отделяне на
инертни примеси и раздробени растителни и биоразградими отпадъци с капацитет
160000т/год
• - инсталация за компостиране на растителни отпадъци от поддържане на зелените
площи(окосена трева, клони, листа и др.) с капацитет 12 000 т/год. ;
• инсталация за третиране на строителни отпадъци от домакинствата,
• инсталация за раздробяване на едрогабаритни отпадъци
• екопарк за временно съхранение на опасни други специфични потоци отпадъци.
5.5.2 Системи за разделно събиране на отпадъци, на територията на Община Бургас
Организирани са системи за всички потоци на битовите отпадъци, образувани на
територията на общината, вкл чрез организациите по оползотворяване, които работят по
отношение на разделното събиране на отпадъци от опаковки:
• Система за разделно събиране на отпадъци от опаковки, с три цветни контейнера
с оператор „ЕКОПАК“ организация по оползотворяване ;
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Система за разделно събиране на оползотворими отпадъци от домакинствата в
подземни съдове с оператор „Нелсен чистота“
Система за събиране на оползотворими и масово разпространени отпадъци от
домакинствата с оператор „Чистота Еко“ в 24 бр. –Мобилни центрове ;
Система за разделно събиране на ЕГО и строителни отпадъци от малки
строителни ремонти в домакинствата;
Сисетма за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно
оборудване;
Система за разделно събиране на излезли от употреба батерии и акомулатори;
Система за разделно събиране на стари дрехи в специализирани съдове;
Зелените отпадъци от поддържане на зелени площи – паркове и градини се
доставят на компостиращата инсталация директно отфирмите извършващи
поддръжката им.

Изгражда се инфраструктура за анаеробно третиране на биоразградими отпадъци с
капацитет 30 000 т./год., предназначена за общините Бургас, Несебър и Поморие.
Изгражда се система за разделно събиране на биораградими отпадъци от бита,
включваща съдове и автомобили.
Изграждат се и се надграждат системи за умно управление, събиране и анализ на
база данни за управлението на отпадъците.
5.5.3 Предоставяни услуги за събиране и третиране на отпадъци
В Община Бургас се генерират годишно около 95 000т. смесени битови отпадъци.
Прогнозите за следващия 20 годишен период е лек ръст на образуваните отпадъци. В
техния състав се включват основно: хранителни – 19%; хартия и картон – 16 %;
пластмаса – 18%; инертни – 12%; зелени – 13 %. Биоразградимите отпадъци съставляват
общо – 49 % от генерираните отпадъци.
Цялата територия на общината, респ. 100% население е обхваната от системата за
събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци.
Изпълнителят е избран по реда на ЗОП и договорът е със срок на действия до 2025г.
Контролът по изпълнението на договора се осъществява от експертите и инспекторите в
Дирекция „Околна среда“, на база на одобрена честота на събиране и графици за
обслужване. Периодичността на извозване на отпадъците за град Бургас е ежедневна, а
за кварталите и останалите населени места по одобрен график.
Таблица 39. Честота на обслужване по видове съдове на територията на Община
Бургас
№

Населени места

Вид съд в литри

1.

гр.Бургас
Център
Квартали
/съставни
селища
Селищни образувания

Кратност на обслужване,
месец

1100 / 240
1100 / 110 / 170/240

ежедневно
съгласно график

1100 / 4000

съгласно график

2.
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За целия период на поръчката изпълнителят е задължен да закупува и поддържа
за своя сметка контейнерния и машинния парк, а в предвиденото по договора
възнаграждение общината заплаща тяхната амортизация.
За целите на разделнот събиране на рециклируемите оттпадъци и други
специфични потоци, като дрехи, лекарства, пържилни мазнини и други са предназначени
цветни контейнери, обслужвани от организация по оползотворяване и мобилните
центрове, в които гражданите могат да предадат разделно събраните си отпадъци.
Строителните отпадъци от ремонти и едрогабаритните отпадъци се събират и извозват
безвъзмездно при подадена заявка.
Системата за разделно събиране на оползотворими отпадъци от домакинствата –
хартия, пластмаса, метал и битови отпадъци, с оператор „Нелсен –Чистота“, включва 152
бр. подземни съдове в обхвата на общината, от които 41 подземни контейнери на
територията на гр. Бургас. В изпълнение на чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО със свое иновативно
решение Общината е осигурила вместо площадки за безвъзмездно предаване на
разделно събрани отпадъци от домакинствата - 24 броя мобилни центрове. Чрез
системата от мобилни центрове на гражданите е предоставена възможност да предават
различни видове масово разпространени отпадъци, генерирани от домакинствата, в т.ч.
негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване, опасни отпадъци, лекарства с изтекъл срок на годност, излезли
от употреба гуми, луминисцентни и живачни лампи, изразходвани тонеркасети,
пържилни мазнини и др. На интернет страницата на общината и ОП „Чистота ЕКО“ е
посочено местоположението на всички мобилни центрове и видовете отпадъци, които
могат да бъдат предавани в тях.
Община Бургас разполага със система за разделно събиране на отпадъци от
опаковки и отпадъчни материали, обслужвана от „Екопак България“АД. Системата
разполага с 960 бр. цветни съдове (тип „Иглу“), териториално локализирани в пределите
на общината и обслужвани по график. Съгласно чл.24 от „Наредбата за опаковки и
отпадъци от опаковки“ община Бургас е предвидила следното покритие на една
трицветна точка със съдове за разделно събиране: за град Бургас - за всеки 750
жители/съдове с минимален обем 3300 л; за останалите населени места в общината - на
всеки 350 жители/съдове с минимален обем 3300 л. Данните (на община Бургас),
представени в приложената таблица демонстрират, че населението на общината е
осигурено с над изискуемия по „Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки“ обем на
съдовете за разделно събиране – всеки контейнер е с вместимост от 1500 л. Само за град
Бургас са осигурени 171 150 л (обем на съдовете за разделно събиране) над посочените
спрямо изискванията Наредбата съдове с минимамен обем/брой жители.
Събраните количества отпадъци от опаковки нарастват ежегодно като за 2019 г.
са събрани: 375 868 кг хартия, 191 490 кг пластмаси и метали, и 339 988 кг стъкло.
Таблица 40. Брой жители, брой трицветни точки със съдове за разделно събиране,
брой контейнери – данни за община Бургас
Селища в община
Бургас
гр. Бургас
гр. Българово
с. Братово
с. Брястовец
с. Димчево
с. Драганово
с. Извор

Брой жители, по
данни на ГРАО
31.12.2019
213 868
1931
121
330
174
440
608

Брой трицветни
точки със съдове за
разделно събиране
372
4
1
1
1
1
1

Брой контейнери
1141
13
3
3
3
3
4
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с. Изворище
с. Маринка
с. Миролюбово
с. Равнец
с.Твърдица

437
1174
91
1647
446

1
2
1
4
1

3
8
3
12
3

Локализацията на всички контейнери (наземни и подземни) и мобилни центрове
за събиране на отпадъци е отразена в интегрираната градска платформа
https://map.smartburgas.eu/. Общината полага сериозни усилия за повишаване
информираността на населението и приобщаването им към целите на щадящо природата
управление на отпадъците от бита, вкл. чрез разяснителни кампании в училища, детски
градини, чрез средствата за масова информация, на сайта на Община Бургас и на
страницата на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“. Въведени са и „Вендиг автомати“ - при
постъпилите в тях пластмасови бутилки от населението, гражданите получават доза
храна за домашните си любимци или цветни моливи за своите деца.
В териториалният обхват на община Бургас липсват предприятия за рециклиране
на отпадъци, за тази цел се използва сепариращата инсталация на Регионалното депо
"Братово-запад". Изградена и в експлоатация е предсепарираща инсталация за обработка
на смесени битови отпадъци. Отпадъците от хартия, пластмаса и метал, събрани от
контейнерите за разделно събиране, се насочват за сортиране на сепарираща инсталация
при гр. Каблешково (община Несебър). Стъклените отпадъци (зелени контейнери за
разделно събиране) се транспортират и сортират на площадката край с. Равно поле
(община Елин Пелин).
В изпълнение на нормативната уредба по управление на отпадъците, община
Бургас има сключени договори с организации по оползотворявяне на: НУБА (Негодни
за употреба батерии и акумулатори, изпълнител на услугата „Екобатери“ АД, в срок до
юли 2012 г.), ИУМПС (Излезли от употреба моторни превозни средства), ИУГ (Излезли
от употреба гуми, изпълнител на услугата “Еко Ен Рисайклинг“ ЕООД), ), отработени
масла (изпълнител на услугата „ОЙЛ Рециклейшън“ ЕООД, в срок до август 2021),
битови отпадъци от облекла и текстилни материали (с изпълнител на услугата
“Евротекс“ ЕООД, в срок до октомври 2022 г.), дървесни отпадъци (с изпълнител на
услугата “ КРОНОШПАН България“, в срок до юни 2022 г.) или с лица, притежаващи
документ по чл. 35 от ЗУО. Излязлото от употреба електрическо и електронно
оборудване (ИУЕЕО) се събира по предварителна заявка на гражданите, системата се
обслужва от „Елтехресурс“ АД (изпълнител в срок до юли 2021).
Населените места на територията на Община Бургас по отношение на състава на
отпадъците се различава значително. Това изисква разработването и прилагането на
различни мерки за предотвратяване на отпадъците, но също така и за системата за
сметосъбиране и сметоизвозване. Същевременно количествата на рециклируемите
материали в смесените битови отпадъци в града са значителни, което предполага, че
мерки за тяхното разделно събиране при източника ще бъдат значително по
икономически целесъобразни. По отношение на биоразградимите отпадъци усилията
следва да бъдат насочени към разделнот им събиране при източника.
Изводи:
•
Всички населени места в общината са обхванати от системата за
организирано сметосъбиране и сметоизвозване.
•
Към настоящия момент е изградена инфраструктура за екологосъобразното
обезвреждане на цялото количество битови и строителни отпадъци,
генерирани на територията на регион Бургас;
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•

•
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Основното количество отпадъци в община Бургас се образува в града. От една
страна поради факта, че над 90 % от населението е концентрирано там, от
друга поради факта, че нормата на натрупване в селата е двойно по-малка
спрямо град Бургас.
Наличната и изграждащата се в момента инфраструктура обезпечава нуждите
на общината по отношение на видовете и количествата образувани отпадъци.
Необходимо е да се надгражда умното управление на отпадъците, чрез
системи за събиране на цялата информация от различните видове оператори,
която да се анализира за подобряване на действията.
Необходимо е провеждането на масови кампании с населението за
увеличаване дела на разделно събраните рециклируеми отпадъци.

I. 6. Екологично състояние и рискове
I. 6. 1. Екологично състояние на компонентите на околната среда
6.1.1 Състояние на атмосферния въздух
Със Заповед № РД-969/21.12.2013 г. на Министъра на околната среда и водите за
определяне на районите за оценка и управление на КАВ и на зоните, в които са
превишени нормите с допустимите отклонения, Община Бургас е включена в район за
оценка и управление на КАВ “Югоизточен” с код BG0006, като е посочена като
зона/териториална единица с превишаване нормите за показатели: серен диоксид (SO2),
фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5) и озон (О3).
Качеството на атмосферния въздух се контролира чрез автоматични
измервателни станции (АИС) – АИС кв. Долно Езерово, АИС к-с „М. Рудник“ и ДОАС
система OPSIS, част от Националната система за мониторинг на качеството на
атмосферния въздух на Министерство на околната среда и водите. В АИС се извършва
контрол на нивата на следните основни и специфични замърсители на въздуха: бензен,
въглеводороди, СО, H2S, азотни оксиди, O3, PM10, SO2, стирен, ксилени и толуен.
Община Бургас притежава и поддържа в експлоатация собствена Мобилна
станция за контрол качеството на въздух. Следят се нивата на осем замърсители на
атмосферния въздух: серен диоксид, азотни оксиди, озон, бензен, стирен, сяроводород,
фини прахови частици РМ 10 и фини прахови частици РМ 2.5 . Отчита се и стандартен
набор метеорологични параметри, които са в основата на прогнозирането на потенциала
на атмосферата за разсейване на замърсяването – температура, посока и скорост на
вятъра, налягане, влажност и слънчева радиация. Мобилната станция за КАВ е снабдена
с GPRS, която автоматично подава координатите на станцията и нейното
местоположение се визуализира на картата на Бургас, а качеството на данните се
гарантира посредством автоматично калибриране на уредите и анализаторите.
В съответствие с изискванията, поставени в чл.27, ал.1 от Закона за чистотата на
атмосферния въздух и Наредба №12/15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен
диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атосферния
въздух на МОСВ и МЗ, Община Бургас изпълнява одобрена от Общински съвет Бургас
Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух с времеви хоризонт 2016
– 2020 г. и с обхват за замърсителите фини прахови частици (ФПЧ 10 и ФПЧ 2.5 ), серен
диоксид (SO2) и озон (О3).
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Извършеният подробен анализ на съществуващите източници на замърсяване,
които биха могли да бъдат причина за нарушеното качество на атмосферния въздух
(КАВ), оценката на замърсената територия и население, експонирано на замърсяването,
както и предвид резултатите от извършено дисперсионно моделиране на разсейването на
емисиите показват, че част от населението на Община Бургас е било изложено на
периодични наднормени нива единствено по показателя ФПЧ10.
Оценката на произхода на замърсяването дефинира източниците на емисии на
фини прахови частици в три групи – битово отопление, транспорт и промишленост.
Подробен анализ на данните за емисиите показва, че битовото отопление е основен
източник на фини прахови частици, емитирайки 49,7% от общото количество ФПЧ10;
делът на транспорта при формиране на емисиите е 25,2%, а в резултат на
производствените процеси се емитират 25,1% от емисиите на ФПЧ10.
Влиянието на битовото отопление с твърди горива върху КАВ в Бургас по
отношение на ФПЧ10 се оценява двузначно:
За по-голяма част от територията на общината и жилищните комплекси
„Славейков“, „Изгрев“ и „Зорница“ влиянието му може да се оцени като слабо; в тези
райони през отоплителния сезон битовото отопление създава приземни концентрации
около 20 - 25 µg/m3, без да се превишава праговата стойност на СДН за опазване на
човешкото здраве. За к-с „Меден Рудник“ и ЦГЧ на гр. Бургас обаче битовото отопление
може самостоятелно да доведе до приземни концентрации над СДН, но в рамките на
допустимия брой (35 превишения) за една календарна година. Единственият район, за
който влиянието на битовото отопление върху КАВ по отношение на ФПЧ10 може да се
оцени като значително е територията на кв. Долно Езерово. През отоплителния сезон то
се превръща в основен източник за замърсяване с ФПЧ10 и може самостоятелно да
предизвика създаването на приземни концентрации, превишаващи СДН от 50 µg/m3, в
екстремни ситуации и до над 2 пъти над нормата.
Отчетливо е влиянието на сезоните върху регистрираните концентрации на
ФПЧ10 във всички пунктове за мониторинг на територията на Бургас. През студените
месеци от ноември до март, съвпадащи с отоплителния сезон, се наблюдава завишаване
на регистрираните средно-месечни концентрации на ФПЧ10 с около 20-25 µg/m3 в
сравнение с периода април – септември. От пунктовете за мониторинг, най-високи
стойности на СДК се регистрират в АИС „Долно Езерово“, като през периода ноември –
март средно-месечните концентрации се задържат над праговата стойност на СДН от 50
µg/m3. Освен общата зависимост на СДК от отоплението през студеното полугодие,
данните показват, че става въпрос не въобще за отоплението, а конкретно за битовото
отопление, тъй като в жилищните комплекси и райони, отоплявани преобладаващо с
твърдо гориво, СДК са по-високи.
Влиянието на автомобилния транспорт върху КАВ в Община Бургас има сериозно
значение, тъй като той е най-динамично развиващият се източник на емисии в
атмосферния въздух както в световен, така и в регионален мащаб. Този извод е от
особено значение за големите градове и силно урбанизираните територии, вкл. и за
Бургас, поради това, че в тези райони се съчетават множество неблагоприятни фактори:
постоянно нарастване на броя на МПС; относително изоставане на пътната
инфраструктура в сравнение с бързо увеличаващия се брой на МПС; все още
относително висок дял на автомобили “втора употреба”; висока средна възраст на МПС
в експлоатация (за автомобилния парк в страната е характерно, че само 6% от превозните
средства са до 5-години, докато близо 70% са над 15-годишна възраст).
Влиянието на източник транспорт върху КАВ в Бургас по отношение ФПЧ10
може да се оцени като значително. През летния сезон то се превръща в основен източник
за замърсяването с фини прахови частици. В годишен план относителното му влияние
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намалява, но все още формира високи СГК, които в рамките на относителната грешка, в
някои райони, могат да превишат СГН от 40 µg/m3.
Несъмнено проблемите с качеството на атмосферния въздух в община Бургас са
непосредствен резултат от неблагоприятното съчетано влияние на различни фактори –
тясно съседство на урбанизирани площи с жилищни и промишлени функции; сложна
градска морфологична структура на града и висока плътност на застрояване; наличие на
контрастни среди – суша/вода, водещи до силно диференцирани характеристики в
микро-климатичната картина в градска среда; относително висок брой на дни с мъгла в
района; висока активност на транспортните и промишлени функции на Бургас в рамките
на настоящия функционален урбанизиран ареал (ФУА). Пряко влияние върху качеството
на въздуха оказва също и използването на твърди горива с високо влаго- и пепелно
съдържание за битово отопление от населението, а в някои случаи и горене на отпадъчни
продукти или материали; състоянието на пътната инфраструктура и прилежащите й
терени, причиняващи вторичен унос на прах; строителни дейности на широки площадки,
както и емисиите от промишления сектор.
Данните от извършвания мониторинг за качество на въздуха през последните 5
години показват, че превишения на регламентираните норми за опазване на човешкото
здраве, се регистрират само за замърсителя ФПЧ10. В отделни случаи в АИС кв. Долно
Езерово се регистрират единични превишения на средно-часовите норми за замърсителя
H2S.
За периода 2016-2020 г. не са регистрирани превишения в съдържанието на озон
- концентрациите на замърсителя са далеч под краткосрочната целева норма от 120
µg/m3. Нивата на замърсителя не създават проблем по отношение качеството на въздуха.
Не се регистрират и превишения на допустимите норми по отношение
замърсителя серен диоксид, както средночасовата от 350 µg/m3, така и
средноденонощната от 125 µg/m3. Нивата на този замърсител не създават проблем по
отношение качеството на въздуха.
Общинската Мобилна станция за КАВ е единствената, чрез която се извършва
контрол на концентрациите на замърсителя ФПЧ 2,5 . Данните за периода 2016-2020 г.
показват, че не се регистрират превишения на средногодишната норма за замърсителя
(20 µg/m3).
В публикуваните доклади на РИОСВ-Бургас за състоянието и качеството на
атмосферния въздух за периода 2016-2020 г. се отбелязва, че са констатирани
превишения на средно-денонощната норма на замърсителя ФПЧ10 (50 µg/m3) в повече
от допустимите 35 дни от годината съгласно разпоредбите на Наредба 12 от 15.07.2010
г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен,
въглероден оксид и озон в атмосферния въздух. Преобладаващата част от тях са
регистрирани през зимното полугодие, основно в АИС „Долно Езерово“, като най-голям
е броят им през 2017 г. – 116 дни с наднормени концентрации на замърсителя. Запазва се
трайната тенденция в АИС „Меден Рудник“ да се регистрират нисък брой дни с
превишения на средно-денонощната норма, без да се достигат допустимите 35 дни в
рамките на календарна година.
През 2019 г. във всички пунктове за мониторинг в Бургас се регистрират по-малко
от допустимите до 35 дни с превишения на средно-денонощната норма за фини прахови
частици ФПЧ10 – 29 дни в АИС Долно Езерово, 18 дни в пункт ДОАС РИОСВ и 3 дни в
АИС „Меден Рудник“.
Община Бургас прилага последователна и целенасочена политика за
предотвратяване замърсяването и подобряване на качеството на въздуха. Не се прави
компромис и с пълната прозрачност по отношение информираността на гражданите изградена е и функционира Информационна система за качество на атмосферния въздух,
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чрез която данните за измерените концентрации на контролираните замърсители са
достъпни в реално време за гражданите. Системата предоставя информация и за
пределно-допустимите концентрации на замърсителите, както и за влиянието им върху
човешкото здраве. Достъпна е на адрес: http://87.126.141.158/burgas/.
Качеството на атмосферния въздух е сред приоритетите в направление Околна
среда в Програмата за управление на община Бургас в периода 2019-2023 37. Предвид
приключилия времеви хоризонт на изпълняваната „Програма за подобряване на
качеството на атмосферния въздух на територията на община Бургас за периода 20162020 година” 38, представляваща неразделна част от общинския План за развитие 20142020 г., Община Бургас изпълнява проект „Разработване на Програма за подобряване
качеството на атмосферния въздух на Община Бургас 2021-2027“, по Оперативна
програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за
регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕС по процедура чрез директно
предоставяне № BG16M1OP002-5.005 „Разработване/Актуализация на общинските
програми за качеството на атмосферния въздух – 2“.
Прилаганата последователна политика на общинска администрация за
подобряване качеството на въздуха и за опазване здравето на хората намира пряко
изражение в изпълнявания интегриран проект за „Намаляване на замърсяването на
атмосферния въздух с фини прахови частици в кв. Долно Езерово, гр. Бургас“ 39.
Общината е бенефициент и по програма LIFE в рамките на мащабния Интегриран проект
„Българските общини работят заедно за подобряване качеството на атмосферния
въздух“ 40. Основният инструмент и при двата изпълнявани мащабни проекти за
постигане на по-добро качество на атмосферния въздух е разработване и прилагане на
схема за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата. Схемата
включва насърчаване използването от гражданите на пелети, газ или централна
топлофикация, за сметка на използването на дърва и въглища за битово отопление. През
м. октомври 2020 г. е успешното финализирана пилотната фаза по интегрирания проект
по програма LIFE за подмяна на старите печки на дърва и въглища с уреди на екологично
гориво в Бургас 41.
Общината публично чрез интернет страницата си е предоставила информация за
гражданите какви са изискванията относно качеството на дървесината, която се използва
за битово отопление42.
Изпълнява се и пакет от мерки, които имат пряк ефект върху намаляване
генерирането на емисии на замърсители от автомобилния транспорт.
В изпълнение разпоредбите на Закона за чистотата на атмосферния въздух, «за
ограничаване на уврежданията върху здравето на населението, когато съществува риск
от превишаване на установените норми или алармени прагове, при неблагоприятни
метеорологични условия и други фактори» Община Бургас, съгласувано с РИОСВ
Бургас, е разработила „Оперативен план за действие при превишаване на
установените норми или алармените прагове на замърсители на атмосферния въздух
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https://www.burgas.bg/uploads/9f74ccefc255b354794fc11b2f409be4.pdf
Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас за периода 2016 –2020 г.
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Българските общини работят заедно за подобряване качеството на атмосферния въздух
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https://www.burgas.bg/bg/news/details/1/44346
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Изисквания и контрол върху дървесината, която се използва за битово отопление на територията на
община Бургас https://www.burgas.bg/bg/info/index/115
38

161

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС 2021-2027 Г.
при неблагоприятни метеорологични условия и други фактори“ с конкретни мерки
за защита на населението и схема за комуникация при възникване на обстоятелства 43.
Оперативният план поради липса на обстоятелства и ситуации за прилагането му,
не е привеждан в действие.
Въпреки позитивните тенденции, все още са налице нерешени проблеми с
наднормено замърсяване на атмосферния въздух в община Бургас с фини прахови
частици, комплексен резултат от използването на некачествени твърди горива за
битово отопление на домакинствата, интензивното развитие и използване на
автомобилния транспорт и териториалната свръх концентрация на
производствени мощности, всичко това в комбинация и под влиянието и на
специфични климатични особености на територията. Общината прилага системен
и последователен подход за преодоляването на проблема, като е създадена
необходимата организация по изпълнението на комплексни дългосрочни мерки за
контрол върху основните източници на вредни емисии и оперативни мерки за
действие за защита на населението.

•
•
•

Изводи:
Естествените условия на средата – топографски и климатични, в съчетание с
конфигурацията на урбанизираната среда, създават негативни предпоставки за
задържане на замърсители в атмосферния въздух;
Данните от извършвания непрекъснат мониторинг за качеството на атмосферния
въздух доказват, че нерешен остава проблема с превишаване на допустимите
норми по отношение концентрациите на замърсителя фини прахови частици;
Като основен източник и с най-голям принос за наднормено замърсяване на
въздуха с ФПЧ10 се определя битовото отопление от населението с използването
на твърди горива – дърва и въглища.

Възможности за преодоляване на проблема:
 Съчетаване на инициативите за общинско и регионално развитие (в контекста на
настоящия документ) с целенасочените усилия по устройство на територията за
минимизиране на негативния ефект на градската морфология – чрез засилване ролята
на зелената инфраструктура, включително и зелени коридори, структурните
елементи с линеен характер, плътност на ново застрояване, облагородяване на
открити пространства и др.
 Комуникация с обществеността и бизнеса за осигуряване на активно участие и
ефективно съдействие при прилагането на необходимите мерки по преодоляването
на обстоятелствата за влошаване на качеството на атмосферния въздух – алтернативи
за ежедневни придвижвания и паркиране, алтернативни енергоизточници, и др.
 Активно прилагане на комбинирани мерки за подпомагане и насърчаване на
гражданите за поетапната подмяна на стари отоплителни устройства с нови
екологосъобразни такива, както и насърчаване използването на електрически МПС.
6.1.2 Състояние на водните ресурси
Територията, заемана от община Бургас, се явява ерозионен базис за водосборите
на реките Дермендере, Айтоска, Русокастренска, Средецка, Факийска, Изворска всички, притежаващи характеристиките на „малки и средни черноморски реки“ на
43

https://www.burgas.bg/uploads/7a62fd1d64f659d58d9d76514693c8c8.pdf
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Понтийската провинция 44. Откритите водни тела на сушата показват голямо
типологично разнообразие от гл.т. на съдържание на соли и условия за смесване полимиктичност: Атанасовско езеро – „черноморски свръхсолени езера и блата“; езеро
Вая - „черноморски средносолени езера и блата“ и Мандра - „черноморски сладководни
езера и блата“. В категорията „крайбрежни води“ на екорегион Черно море, попадат
водите на Бургаския залив – мезохалинни, защитени от вълново въздействие и в
условията на пясъчен субстрат.
В териториалния обхват на община Бургас всички повърхностни водни тела се
отнасят към категорията „силно модифицирани водни тела“, което пряко се отразява на
условията за динамика и самопречистване на водите. Преобладаващата част от тях, в
териториалния обхват на община Бургас, са определяни като „водни тела в риск“45 по
отношение замърсяване с органични вещества, азот и фосфор, а за реките Средецка и
Факийска като рисков фактор се посочва и нарушаването на оттока. Екологичното
състояние 46 на повърхностните водни обекти в общината се определя като „умерено“
(Атанасовско езеро, река Русокастренска, река Средецка), до „лошо“ (река Айтоска) и
„много лошо“ (Бургаско езеро, яз Мандра, ез.Мандра/Узунгерен). Химическото
състояние на „Бургаско езеро“ се дефинира като „непостигащо добро“.
В териториалния обхват на община Бургас са регистрирани общо 47 изкуствени
водни тела (към 2018 година) 47, от които 16 се използват за напояване, 7 за аквакултури,
1 за риборазвъждане и 1 за промишлени нужди (яз.“Мандра“, стопанисва се от "Лукойл
Нефтохим-Бургас" АД).
Условия за формиране на подпочвени води съществуват основно в обхвата на
наносите 48 от кватернера (BG2G000000Q008; BG2G000000Q009), неогена
(BG2G000000N025) и палеогена (BG2G00000PG029). Установена е водоносност и в
материалите от горната креда – карстови води (BG2G00000К2034). Всички подземни
водни тела са в добро количествено състояние и се захранват в условия до 5%
инфилтрация. Регистрира се подтиснат водообмен с повърхностните обекти, въпреки
пряката връзка (за поровите води) с речни тела.
Върху състоянието 49 на подпочвените води е налице много сериозен
антропогенен натиск – установено е потенциално въздействие от дифузни източници в
над 80% от разкритата площ на подземно водно тяло BG2G000000Q009 (Порови води в
кватернера на р.Средецка -Мандра), 86% за BG2G00000PG029 (Порови води в палеоген
Бургас) и близо 99% в BG2G000000Q008 (Порови води в кватернера на р. Айтоска).
Влиянието на точковите източници върху последното е близо 34% от разкритата му
площ.
Терените, подхранващи подземните водни тела, понастоящем са заети
доминиращо от земеделски площи – функции на земите, които съдържат пряк риск от
торово замърсяване, и от урбанизирани градски територии – източници на комплексно
замърсяване от битови отпадни води, депа за отпдадъци, транспорт. Унаследените
проблеми със замърсяването на почвите в общината от индустриални източници намира
допълнително негативно отражение върху диагностицирането на състоянието на
подпочвените води. Като се отчетат и специфичните локални условия на формирането
на солени аквасистеми - то химическото състояние на всички подземни водни тела се
определя комплексно като „лошо“ по съдържание на PO 4 , Na, Mg, Mn. Замърсяване е
БДЧР, ПУРБ, 2016-2021, https://www.bsbd.org/v2/bg/purb_razdel_1.html
БДЧР, ПУРБ, 2016-2021, https://www.bsbd.org/v2/bg/purb_razdel_2.html Приложение 2.4.1.5.
46
БДЧР, ПУРБ, 2016-2021, https://www.bsbd.org/v2/bg/purb_razdel_2.html Приложение 4.1.4.
47
http://riosvbs.com/home/bar/1010
48
БДЧР, ПУРБ, 2016-2021, https://www.bsbd.org/v2/bg/purb_razdel_1.html
49
БДЧР, ПУРБ, 2016-2021, https://www.bsbd.org/v2/bg/purb_razdel_2.html Приложение 2.3.2.2.
44
45
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установено и в карстовите резервоари – състоянието им се определя като „лошо“ с
присъствие на NO 3 и Fe.
По данни на РИОСВ-Бургас за 2019 г. 50, констатираното влошено състояние по
физико-химични елементи за качество е обусловено от следните фактори: замърсяване с
минерални форми на азот и фосфор от дифузни източници (земеделски практики);
еутрофикационни процеси, съпроводени с ежегодни цъфтежи на фитопланктон
(Бургаско езеро) и непостоянен речен отток, съчетан със замърсяване от населени места
под 2000 ж. без ПСОВ.
ПУРБ 2016-2021 на БДЧР разпознава като потенциални източници на
замърсяване – с дифузен характер: депата за битови отпадъци, кариерата за строителни
материали в м-ст Върли бряг; Андезит ООД кариера Българово; Керамика Бургас – АД
и кариерите „Черноморски басейн“ и „Акациите“, и с точков характер: Регионалното
депо за неопасни отпадъци, вкл. за община Бургас; ПСОВ Бургас-кв. Меден рудник;
"Промет Стиил"АД, гр. Бургас; "Топлофикация - Бургас" ЕАД, гр. Бургас; "Керамика
Бургас 2001" ООД, гр. Бургас; Хвостохранилище "Андела"АД; Бургаски медни мини
ЕАД- Върли бряг; Автомагистрали Черно море АД Кариера Върли бряг.
Допълнително предизвикателство за опазване на качеството на подземните води
е обстоятелството, че те имат отношение към поддържането на представителните
екосистеми - 1410-Средиземноморски солени ливади; 91FO-Крайречни смесени гори от
Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи
реки (Ulmenion minoris); 6430-Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и
в планинския до алпийския пояс.
Всички населени места в община Бургас разполагат с изградено централно
водоснабдяване, което се осъществява от водоснабдителна система “Камчия”. За
пречистване на водите, подавани за питейни нужди, е изградена ПСПВ. По данни на
РИОСВ Бургас за 2018 и 2019 г. 51 състоянието на водите на язовир „Камчия“ не показва
отклонение от характерните стойности по съдържание на O 2 , БПК 5 , NH 4 -N, NO 2 -N, NO 3 N, N общ, P-PO 4 , P общ. През 2019 г. е издадена Заповед от Министъра на околната среда
и водите, с която е определена санитарно-охранителна зона (СОЗ) около повърхностен
водоизточник за питейно-битово водоснабдяване – язовир „Камчия“, предназначен за
питейно-битово водоснабдяване. На местен водоизточник за водоснабдяването си
разчитат селата Димчево, Изворище, Маринка и Твърдица. През 2016г. е издадена
Заповед от БДЧР за учредяване на СОЗ около шахтовия кладенец използван за питейнобитово водоснабдяване.
Независимо от високата степен на изграденост на водоснабдителната мрежа не е
постигнато оптимално задоволяване на нуждите от питейна вода. Община Бургас разчита
на основен източник на водоизточник за питейно-битово водоснабдяване – язовир
„Камчия“, който е сред комплексните и значими язовири (Приложение № 1 към Закона
за водите) в качеството си на осигуряващ потреблението на питейни води за Централното
и Южното Черноморие.
По данни на МОСВ 52 към 31 октомври 2020 г. се потвърждава тенденцията за
намаляващ приток на захранващи води към водния колектор яз.„Камчия“, във връзка с
което се предвиждат ограничения в разрешените количества води за питейно-битово
водоснабдяване. Информационният бюлетин за състоянието на водите към ноември 2020
на МОСВ посочва, че яз.“Камчия“ има процент на запълване на полезния обем от
РИОСВ Бургас Доклад за състоянието на околната среда 2019 http://www.riosvbs.com/home/bar/1010
http://riosvbs.com/home/bar/1010
52
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Water/Povarhnostnivodi/Info_Yazoviri/2020/
info_10_2020.pdf
50
51
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24,7% 53. За преодоляването на потенциален недостиг на води за питейно-битово
водоснабдяване, община Бургас е потърсила съдействието на МОСВ за осигуряване на
резервни количества от язовирите "Ахелой" и "Порой". И двата язовира се експлоатират
и поддържат от „Напоителни системи” ЕАД – клон Бургас. С Решение на Министерски
съвет, на МРРБ е възложено ремонт на язовирите „Порой“ и „Ахелой“ и изграждането
на довеждащи водопроводи до деривация „Китка“ 54.
Язовир „Порой” е публична държавна собственост, разположена в общините
Несебър и Поморие. Водните маси от язовира се използват за напояване. През април 2020
г. в годишния си доклад за състоянието на околната среда 55, РИОСВ Бургас посочва че
превантивно понижава водното ниво за целите на предстоящи ремонтни работи по мокър
откос и корона на язовира, които се финансират от МЗХГ в работен проект на стойност
3,5 млн. лв. и разрешително за строеж от Областна управа.
Язовир „Ахелой” е публична държавна собственост в обхвата на община
Поморие. Водните маси от язовира се използват за напояване. Язовирът е отдаден под
наем за рибопроизводство и отглеждане на риба в садки. Към април 2020 година (по
данни на РИОСВ Бургас 56) нивото на язовира е понижено, поради извършващ се основен
ремонт на затворния орган на изхода на изпускателя. След завършване на ремонта, ще
започне завиряване на язовира. От язовира се подава необходимото водно количество за
нормалното функциониране на екосистемите в коритото р. Ахелой.
По данни на РИОСВ Бургас за 2018 и 2019 г. 57 състоянието на водите на язовирите
„Порой“ и „Ахелой“ не показва отклонение от характерните стойности по съдържание
на O 2 , БПК 5 , NH 4 -N, NO 2 -N, NO 3 -N, N общ, P-PO 4 , P общ.
По данни на РЗИ-Бургас 58 за периода 2017-2019 г. не са установени
несъответствия в качествата на питейната вода. Жителите на община Бургас могат да
получават ежедневно информация за нивото на питейните язовири от Дневния бюлетин
за състоянието на водите на МОСВ 59 - достъпен и чрез страницата на Община Бургас.
Продължават усилията на общината по обезпечаване на населените места с
канализационна система.
Обобщеният анализ показва, че община Бургас е разположена в зоната на
непосредствен и силен антропогенен натиск върху разнообразни по произход и уязвими
от екологична гледна точка аквални системи. Наложително е придържането към
устойчива политика по опазване на наличните водни ресурси от пресни води и
приоритетно – питейни води, в количествено и в качествено отношение. Според
„Прогнозата за райони с недостиг на вода и риск от засушаване за периода 2071-2100,
съгласно най-песимистичния сценарий на климатични промени“60 територията на
община Бургас и прилежащите й общини попадат в „зона със значим риск от недостиг
на вода“.
За целите на опазването на водните ресурси и минимизирането на антропогенния
насик върху тях, общината успешно е финализирала61: Пречиствателна станция за
отпадъчни води – Бургас, Меден рудник (ГПСОВ с население над 10 000ж); Изградени
53

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/Monthly%20Bulletiin/02112020_Bulletin.pdf
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/Monthly%20Bulletiin/02112020_Bulletin.pdf
55
http://riosvbs.com/Files/Doklad_OS_2019_new_%20(Repaired).pdf
56
http://riosvbs.com/Files/Doklad_OS_2019_new_%20(Repaired).pdf
57
http://riosvbs.com/home/bar/1010
58
Доклад за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, доставяна чрез
водопроводната мрежа на населението в Бургаска област за 2019 г. http://www.rziburgas.com/Vodi/kachestvo%20na%20vodite.htm
59
https://www.moew.government.bg/bg/prescentur/upravlenie-na-vodite/dneven-byuletin/
60
https://www.bsbd.org/v2/bg/purb_razdel_2.html Приложение 2.1.5.3.
61
https://www.burgas.bg/bg/info/index/1124/0/
54
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ВиК мрежи в кв. Рудник и м.с. Черно море; в кв. Горно Езерово, гр. Бургас с ПСОВ; кв.
Долно езерово и тласкател до ПСОВ; и кварталите Банево, Ветрен и Минерални бани,
гр. Бургас.
С Решение № 38 и Решение № 39 от 04.02.2011 г. на Министъра на околната среда
и водите на Община Бургас са предоставени, безвъзмездно за управление и ползване
находища на минерална вода, изключителна държавна собственост - „Рудник“, с. Рудник
и „Бургаски минерални бани“, кв. Ветрен , за срок от 25 години със следните
експлоатационни ресурси:
• находище „Рудник“ – утвърден експлоатационен ресурс 2,10 л/сек., технически
възможен дебит на водовземно съоръжение сондаж Б-166 – 2,10 л/сек. (Т на
водата 20,2о С);
• находище „Бургаски минерални бани“ – утвърден експлоатационен ресурс на
находището – 16,45 л/сек., технически възможен дебит на водовземните
съоръжения: сондаж Б-191 – 14,35 л/сек. /Т на водата 41,2о С/ и сондаж Б-165 –
2,10 л/сек. (Т на водата 33о С). Лечебната вода е азотна, силно алкална (рН 9.9).
Характеризира се като минерализирана, хлоридно-хидрокарбонатна натриева,
силициева вода, съдържаща флуор. Използва се за лечение чрез пиене и къпане.
С оглед определяне на състава и свойствата на минералната вода от двете находища,
Община Бургас възложи извършване на пълен физикохимичен, микробиологичен и
радиологичен анализ на минералната вода. В тази връзка Министерство на
здравеопазването издаде, както следва:
• Балнеологична оценка № 4 от 20.02.2014 г. за минералната вода, добивана от
сондаж Б- 166, находище „Рудник“;
• Балнеологична оценка № 5 от 20.02.2014 за минералната вода от сондаж Б-191 на
находище „Бургаски минерални бани“;
• Балнеологична оценка № 6 от 20.02.2014 за минералната вода от сондаж Б-165 на
находище „Бургаски минерални бани“ с определени лечебно-профилактичните и
балнеолечебни свойства на минералната вода.
С Решение № 13 от 22.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите на
Община Бургас бе предоставено за управление и ползване находище на минерална вода,
изключителна държавна собственост - „Изворище“, с. Изворище. След проведено
допълнително проучване са утвърдени експлоатационните ресурси на находище
„Изворище“ – 10,39 л/сек., като технически възможния дебит на водовземните
съоръжения е както следва: сондаж Б-81 – 3,41 л/сек. (Т на водата 22,4о С) и сондаж Б108 – 6,98 л/сек. (Т на водата 25,5о С). Към момента предоставения от сондаж Б-81 за
ползване дебит – 0,46 л/сек.
За оползотворяване капацитета на минералната вода Община Бургас изпълни проект
за изграждане на водопроводна мрежа за минерална вода, в. з. Минерални бани, гр.
Бургас, общ. Бургас" 62, с обща дължина 2 858 м.
•
•

62

Изводи:
Унаследени екологични проблеми – трайно замърсяване от земеделие и
индустрия; Непосредствено съседство на уязвими екосистеми с урбанизирана
среда; Прогноза за траен дефицит на пресни води.
Налице е лошо състояние както на повърхностните, така и на подземните водни
тела.

https://www.burgas.bg/bg/info/eventdetails/1121/39911
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•
•

Осигуряването на питейна вода се осъществява от източник извън територията на
общината и е количествено недостатъчно.
Липсата на канализация в селата в общината оказват негативно влияние върху
състоянието на повърхностните и подземни водни тела.
6.1.3 Почви

Почвените ресурси в териториалния обхват на община Бургас се свързват с
присъствието на смолници – с определящо значение за организирането на земеделски
земи (и подходящи за отглеждането на зърнено-житни и технически култури); канелени
горски почви в периферните възвишения на Странджа, и наносни почви, привързани към
водните тела. Територията се отличава с относително добра влагообезпеченост в
еднометровия почвен слой, но изразена „умерена“ към „повишена“ податливост на
засушаване през активния вегетационен период 63. Данните на ИАОС 64 за 2017-2018
година показват, че територията се отличава със „слаб до умерен“ риск от действителна
водна ерозия и с „умерен“ и „умерен към висок“ действителен риск от ветрова ерозия.
Последното се обяснява с относителната хомогенност на територията в ниския
хипсометричен пояс, близостта на морската повърхност и откритостта на хоризонта,
които създават трайни условия за проява на ветровата ерозия.
Основните предизвикателства в поддържането на почвените ресурси на общината
се коренят в териториалното съседство на земеделски земи с индустриални площи и
транспортна инфраструктура и периодичното отнемане на земеделски земи под натиска
на урбанизационните процеси (стабилни темпове на запечатване на териториите – по
данни на ИАОС за периода 2012-2018 г. 65).
Ежегодно провежданият мониторинг на почвите потвърждава и към 2019 г.
трайното задържане на нивата на наблюдаваните индикатори за тежки метали и
органични замърсители (пункт в землище на кв. Долно Езерово, НАСЕМ) 66, макар и в
граници много под пределно допустимите норми. Сериозен риск за състоянието на
почвите в обработваемите земи на Община Бургас са локалните инцидентни и/или
унаследени замърсявания с нефтопродукти по трасетата на продуктопроводите,
собственост на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД. Тези замърсявания са определяни като
“временно замърсени почви”, поради задължение на замърсителя своевременно да
санира и възстанови замърсените терени.
В териториалният обхват на общината се наблюдават естествено засолени почви
- ливадно-блатните почви се засоляват в резултат на капилярно покачване на силно
минерализирани подпочвени води със състав, близък до морската вода.
РИОСВ-Бургас, съвместно с “Растителна защита” – Бургас и ТД “Гражданска
защита“ Бургас, подлага на проверка състоянието на складовете и площадките за
съхранение на залежали и негодни за употреба пестициди – община Бургас поддържа
общо 52 бр контейнери „Б-Б куб“ 67. Съоръженията са в добро състояние, което се
потвърждава от Годишните доклади на РИОСВ-Бургас.
РИОСВ-Бургас осъществява необходимия контрол върху земеделските
производители - животновъдите и земеделските кооперации за правилното съхранение
Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария 2019
http://eea.government.bg/bg/soer/2018/land-use/sastoyanie-na-pochvite
64
http://eea.government.bg/bg/soer/2017/land-use/sastoyanie-na-pochvite
65
ИАОС, фиг.19 http://eea.government.bg/bg/soer/2018/land-use/sastoyanie-na-pochvite
66
РИОСВ Бургас Доклад за състоянието на околната среда 2019 http://www.riosvbs.com/home/bar/1010
67
ИАОС, http://eea.government.bg/bg/nsmos/soil/pesticides
63
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на торовият отпадък от дейността на животновъдните ферми и използването му за торене
чрез сключени за тази цел договори с кооперации и селскостопански производители. Не
се допускат замърсявания на почвите при извършване на проучвателните и добивните
работи и при управлението на минните отпадъци Следи се да не се нарушават земните
недра и земната повърхност извън концесионните площи 68.
Община Бургас разполага с добри почвени ресурси, но уязвими на ветрова
ерозия и засушаване (естествени фактори) и индустриално замърсяване
(антропогенен фактор).
Изводи: Основните предизвикателства в поддържането на почвените ресурси на
общината се коренят в териториалното съседство на земеделски земи с индустриални
площи и транспортна инфраструктура и периодичното отнемане на земеделски земи под
натиска на урбанизационните процеси – стабилни темпове на запечатване на
териториите.
Възможности: Изграждане и поддържане на зелени пояси с буферен ефект – за
инфраструктура в индустрията и транспорта. Възстановяване на естествени
местообитания в периферията на водните тела – реки и езера, за възобновяване на
регулиращата роля на естествената растителност върху качеството на почвите и
подпочвените води.
6.1.4 Биоразнообразие
Община Бургас е разположена в зона на богато и ценно биоразнообразие –
комплексен резултат от природно-географски условия с елементи на преходност и
прякото отражение върху тях на структурните ландшафтни контрасти на крайбрежията.
В териториалния обхват на общината се наблюдават отличителни обекти на
георазнообразието по Черноморското крайбрежие – лагунни и лиманни тела, плажови
ивици.
Основно предимство, но и основно предизвикателство за интегрираното развитие
на общината, е тясното съседство на защитени територии и урбанизирани пространства.
В непосредствена близост до град Бургас (4 км в северна посока) е разположена
Атанасовската лагуна, която има статут едновременно на: поддържан резерват
“Атанасовско езеро”, обект по Рамсарската конвенция, глобално важно орнитологично
място и Корине сайт (№77). През 2007 година неговата буферна зона е
прекатегоризирана в самостоятелна защитена територия – защитена местност “Бургаски
солници”. Атанасовското езеро се отличава със свръхсоленост, което е предпоставка за
формирането на най-редкия тип екосистема в България и едни от най-редките за
Черноморския биогеографски район влажни зони. Тук е единственото значимо находище
на артемия (Artemia salina) – водно ракообразно, в България. Акваторията му се определя
и като “място с тесен фронт на миграция” за значителна част от европейските видове
прелетни птици по прелетния път Via Pontica. Значителна част от водоема традиционно
се използва за солодобив, но не се регистрират трайни деградационни изменения.
В териториалния обхват на Общината са разположени още:
Защитена местност “Вая“ - еврихалинна влажна зона, опазваща естествени
местообитания на защитени и редки видове птици, включени в Червена книга на
България и в списъка на застрашените видове в Европа; Защитена местност „Пода“ блатиста влажна зона, орнитологично важно място и Корине сайт за запазване
естествените местообитания на свръхбогато разнообразие от водолюбиви птици и
гнездови колонии (1 кв. км. са установени 252 вида птици); защитена местност
68

РИОСВ Бургас Доклад за състоянието на околната среда 2019 http://www.riosvbs.com/home/bar/1010
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„Узунгерен“, граничеща с „Пода“, защитена местност „Устието на река Изворска“,
защитена местнот „Корията“ и защитена местност „Ченгене скеле“.
Защитените местности „Пода“, „Узунгерен“ и „Устието на река
Изворска“се опазват в общ комплекс „Мандра-Пода“, предвид на свързаният им генезис
и присъщото им биоразнообразие. Съгласно Закона за биологичното разнообразие, обект
на защита са и 4 вековни дървета.
В землището на село Извор със статут на природна забележителност са
защитени скални формирования под наименованието „Водениците“.
Значителна част от пространството, заемано от община Бургас, попада под
действието на Закона за биологичното разнообразие – тук са идентифицирани 69 6
защитени зони за опазване на природните местообитания: BG0000151 Айтоска планина,
BG0000242 Залив Ченгене скеле, BG0000270 “Атанасовско езеро”, BG0000271 МандраПода и BG0000273 Бургаско езеро, и 5 за защита на птиците: BG0000242 Залив Ченгене
скеле, BG0000270 Атанасовско езеро, BG0000273 Бургаско езеро, BG0000271 МандраПода, BG0002077 Бакърлъка, BG0001502 Отманли. Защитените зони имат
териториално/акваториално припокриване с обособените защитени територии (по
Закона за защитените територии).
Таблица 41. Припокриване на защитените територии и защитените зони на
територията на община Бургас
Защитена
територия
„Атанасовско
езеро"

Площ (ha)
ЗТ
1074,5

Площ (ha)
ЗЗ
7210,01

Припокриване
с ЗЗ
33 по двете
директиви

Номер на ЗЗ

Име на ЗЗ

BG0000270

„Атанасовско
езеро"
„Атанасовско
езеро"

„Бургаски
солници"

ЗМ

900

7210,01

33 по двете
директиви

BG0000270

„Пода"

ЗМ

100,7

6139,17

33 по двете
директиви

BG0000271

„Вая"

ЗМ

379,35

3066,90

33 по двете
директиви

BG0000273

Бургаско
езеро

ЗМ

211,13

6139,17

33 по двете
директиви

BG0000271

МандраПода

„Устие на р.
Изворска"

ЗМ

151

6139,17

33 по двете
директиви

BG0000271

МандраПода

„Ченгене
скеле"

ЗМ

160

190,02

33 по двете
директиви

BG0000242

„Корията"

ЗМ

Залив
„Ченге
скеле"

11,6

„Водениците"
Айтоска
Планина

ПЗ
ЗЗ

73,60

BG0000151

Айтоска
Планина

Бакърлъка

ЗЗ

33507,89

BG0002077

Бакърлъка

Отманли

ЗЗ

8,83

BG0001502

Отманли

„Узунгерен"

69

Вид
ЗТ
ПР

няма
29379,40

няма
33 за
местообитания
та
33 по двете
директиви
33 за
местообитания
та

МандраПода

http://natura2000.moew.government.bg/Home/Natura2000ProtectedSites

169

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС 2021-2027 Г.
Сериозно предизвикателство пред интегрираното управление на община Бургас е
адаптивното вписване на обектите на природното наследство в управлението на
пространството на общината и умелото извличане на всички екосистемни ползи в
подкрепа на хармоничното съседство на урбанизирани с естествени терени.
Извод:
Основно предизвикателство се явява тясното съседство на защитени територии
и урбанизирани пространства.
Община Бургас е разположена в зона на богато и ценно биоразнообразие –
свръхконцентрация на обекти със статут на защитени територии и защитени зони,
доминиращо представени от водни тела и прилежащите им влажни зони.
Възможности: Обвързване – структурно и функционално (по смисъла на
настоящия документ) на зелената инфраструктура на урбанизираните територии със
съседстващите им защитени обекти. Търсен ефект:

засилване на позитивното значение на рекреацията на открито за градските
жители;

разнообразяване на традиционния летен морски туризъм с природнобазиран и познавателен туризъм;

засилване на мотивацията на населението за опазване на природното
наследство чрез непосредствен досег с природата и полагане на грижа за нея
(мероприятия от културната програма на общината).
I. 6. 2. Екологично състояние от гл.т. на фактори за въздействие
6.2.1 Управление на битови отпадъци
Община Бургас прилага интегрирания подход за управление на битовите
отпадъци, включително и поотношение на попадането им и замърсяването на Черно
море.
Замърсяването на морето и тяхното нарастващо натрупване по бреговете, във
водния стълб и на морското дъно се отразяват на икономическия ресурс на морето и на
туристическия потенциал на града. В тази връзка се планират и провеждат нови модели
на управление на битови и строителни отпадъци, които ще спомогнат за намаляване на
общото количество депонирани отпадъци, а също и за тяхното екологосъобразно
оползотворяване и предотратяване попадането им в околната среда.
Община Бургас разполага със система за управление на отпадъците, която
обслужва всички населени места. Населението е на 100% обхванато от организирано
сметосъбиране. Броят на обслужваното население е 221 267 жители. Услугата се
извършва от "Чистота" ЕООД, гр.Бургас - лицензирана фирма за извършване на дейност
по събиране и транспортиране на отпадъци с рег. документ № 02-РД-273-00 на РИОСВ
- Бургас за следните видове отпадъци по кодове: 20.02.02-Почва и камъни; 20.03.01Смесени битови отпадъци; 20.03.02-Отпадъци от пазари; 20.03.03-Отпадъци от
почистване на улици; 20.03.07-Обемни отпадъци; 20.03.99-Битови отпадъци,
неупоменати другаде; 17.01.07-Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и
керамични изделия 70.
През 2019 г. след проведена обществена поръчка спечелилият изпълнител на
дейностите „Нелсен – Чистота“ ЕООД е извършил тотална подмяна на съдовете за
70

https://www.burgas.bg/bg/info/index/949
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смесени битови отпадъци, като морално остарелите видове „Бобър“ и „Ракла“ са
заменени с модел „NORD“. От новите съдове на територията на общината са поставени
1364 бр. от 2,25 м3, 3 м3 и 3,75 м3. Те се обслужват ежедневно от 4 броя специализирани
сметоизвозващи машини. Времето за обслужване на един съд е намалено 3 пъти. Всички
съдове са снабдени с индивидуален таг, който идентифицира съда в съответното му
местоположение. Сметоизвозващите автомобили са снабдени с интелигентна система за
контрол на работата като във всеки един момент възложителят Община Бургас може да
проследи обслужването на съдовете и теглото на отпадъците от всеки съд.
В активна експлоатация е „Регионално предприятие за управление на отпадъцитеБургас“ (включващо девет общини – Бургас, Айтос, Карнобат, Камено, Несебър,
Поморие, Руен, Сунгурларе и Средец), регионално депо за неопасни отпадъци Братовозапад (на територията на община Камено) и претоварни станции Бургас (Капчето),
Карнобат и Несебър. Регионалното предприятие е изградено върху площ 238 584 дка.
Изградената инфраструктура осигурява екологосъобразното обезвреждане на цялото
количество битови и строителни отпадъци, генерирани на територията на община
Бургас, с което ще бъдат изпълнени изискванията на Директива 1999/31/ЕС за
депониране на отпадъци и изискванията на националното законодателство.
През 2019 г. е реализиран проект за предварително сепариране на смесените
битови отпадъци, чрез който се отделя значителна част от неоползотворимата фракция,
преди същинската сепарация.. Управлението, експлоатацията и поддържането на
регионално депо „Братово-Запад“ е предмет на дейност на общинско предприятие
„Чистота Еко“ 71.
Количеството депониран отпадък за 2018 г., по докладвани данни в Годишните
доклади по околна среда за 2018 г. е 132,361,093 т/год. (общо количество депониран
отпадък, включително от външни фирми, плюс количества отпадък за запръстяване – 133
495,593 т/год.), а за 2019 г. - 117 082,680 т/год. (общо количество депониран отпадък,
включително от външни фирми, плюс количества отпадък за запръстяване – 118 811,16
т/год.). Средните количества събрани битови отпадъци са 255 кг/годишно на жител на
общината. Съотношението на количеството отпадъци, насочени към сепарация, и на
количествата, директно депонирани в Клетка 1 на РДНО „Братово-Запад“ зч 2018 и 2019
г. по общини, обслужвани от Регионалното предприятие за управление на отпадъците, е
представено в таблицата.
Таблица 42. Съотношението на количеството отпадъци, насочени към сепарация, и
на количествата, директно депонирани в Клетка 1 на РДНО „Братово-Запад“ по
общини, за 2018 и 2019 г.
Община

Айтос
Бургас
Камено
Карнобат
Несебър
71

2018
Количество отпадък,
Количество отпадък,
на вход на ОП
директно депониран на
„Чистота Еко“, преди
Клетка № 1,
т/год.
сепарация,
т/год.

7 871,150
57 607,200
3 068,310
4 382,430
34 598,960

125,253
4,831
337,965
4 024,220

2019
Количество
Количество
отпадък, на
отпадък,
вход на ОП
директно
„Чистота Еко“,
депониран на
преди
Клетка № 1,
т/год.
сепарация,
т/год.
7 360,050
45,770
56 545,330
3 177,100
5,523
5 996,460
21,557
23 772,870
22 888,220

https://www.chistotaeco.com/
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Поморие
Руен
Средец
Сунгурларе

14 199,160
6 264,140
2 856,060
1 074,07

1 216,740
110
2,358
49,293

10 560,990
6 596,380
1 535,530
1 354,400

22,240
3,008
3,482

Съгласно Комплексно разрешително № 385-Н2/2020 г., издадено за работата на
„Регионално предприятие за управление на отпадъците, обслужващо общините Камено,
Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе“, остатъчният
капацитет на Клетка № 1 е до края на 2021 год. (максимален капацитет на Клетка № 1 600 000 тона). Общо запълнен капацитет на Клетка № 1 до 31.08.2020 г. (със
запръстяване) е 498 896,648 тона. Извършват се дейности по изграждане и въвеждане в
експлоатация на Клетка № 2, част от РДНО „Братово-Запад“ с проектен капацитет 578
894 м3 и срок на експлоатация от пет години.
Общината изпълнява „Програма за управление на отпадъците“ 2016-2020 72. В
приложение на плана за действие към Програмата, Община Бургас изпълнява
задълженията си в областта на разделното събиране на отпадъци и поетапно постигане
на целите за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци, за което ясно е
посочено в годишните доклади на РИОСВ-Бургас 73.
Обезвреждането на строителните отпадъци се свързва с функционирането на
площадката за строителни отпадъци Бургас. Собственици на инсталации за третиране на
отпадъци по чл.35 на ЗУО са „Автомагистрали Черно море“ и „Андезит“ АД. РИОСВБургас осъществява регулярни проверки за нерегламентираното използване на стари
кариери за изхвърляне на строителни отпадъци.
Община Бургас е въвела система от мобилни центрове за безвъзмездно разделно
събиране на масоворазпространени отпадъци от НУБА, ИУЕЕО, ИУМПС, ИУГ и други
отпадъци, разположени на различни места на територията на гр. Бургас. На интернет
страницата на общината е извършено уведомяване на гражданите, собственици на лични
МПС, че могат да предават безплатно ИУГ и в общинските мобилни центрове за
разделно събиране на отпадъци 74; Разделно събиране и предаване на отработени масла
от МПС 75; Отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и картон 76.
На територията на Общината функционират обекти, изпълняващи условията на
комплексно разрешително, сред които - “Лукойл Нефтохим Бургас” АД, гр. Бургас,
“Топлофикация – Бургас”, ЕАД, гр. Бургас, “Керамика Бургас” АД, гр. Бургас,
“Кроношпан България“ ЕООД, "Регионално предприятие за управление на отпадъците,
обслужващо общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен,
Средец и Сунгурларе". През 2019 е издадено разрешение за извършване на дейности по
третиране на отпадъци на „УМБАЛ Бургас“ АД за автоклавна инсталация.
При проверките си РИОСВ-Бургас констатира слаб интерес по отношение
третирането на утайките от ПСОВ, тяхното използване в земеделието и за рекултивация
на нарушени терени.
През 2020 г. Община Бургас стартира изпълнението на проект: "Закриване,
рекултивация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци - Братово", с който се цели
извършване на техническа рекултивация на излязлото от експлоатация през 2015 г. депо

Общинска програма за управление на отпадъците
https://www.burgas.bg/uploads/08983d7a8321ea795f98f8465cd0a91f.pdf
73
Годишни доклади за състоянието на околната среда, 2015-2019 http://www.riosvbs.com/home/bar/1010
74
https://www.burgas.bg/bg/info/index/821
75
https://www.burgas.bg/bg/info/index/1391
76
https://www.burgas.bg/bg/info/index/741
72
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Братово 77 и трайно отстраняване на съпътстващите го проблеми по замърсяване на
въздуха и водите.
С реализирането на проект за „Изграждане на анаеробна инсталация за разделно
събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас“ 78към 2023г. ще
бъде изградена инфраструктура, чрез която биоразградимите отпадъци, ще бъдат
отклонени от депото и отделяният от тях биогаз ще бъде улавян и ще се превръща в
около 600 кW електрическа енергия. Метанът е праников газ и с анаеробната инсталация
ще се предотврати изпускането на около2800 000 куб.м./год. биогаз в атмосферата.
Община Бургас отделя подчертано внимание и върху иновативните решения и
споделената отговорност върху замърсяването на морските води – в периода 2018-2021
в процес на изпълнение е проект „Иновационни техники и методи за намаляване на
морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море (RedMarLitter)“ 79.
Основната цел на проекта e намаляване на замърсяването с отпадъци на Черноморския
басейн, който се споделя от няколко държави. В резултат на проекта е създадена база
данни за идентифицирането на плаващи отпадъци, параметри на потоците и траектория
на движението им в зависимост от посоката и скоростта на вятъра 80. Разработена е
платформа за моделиране движението на потоците отпадъци чрез симулация морските
течения 81.
Изводи:
• Изградените системи за събиране и третиране на смесени битови отпадъци,
строителни и всички потоци отпадъци, формирани от бита удовлетворяват
потребностите на населениетона общината.
• Предприети са всички необходими постъпки по разделното събиране и
обезвреждане на отпадъци от домакинствата.
• Активно се използва интернет страницата на Община Бургас за достъп до
информация и комуникация с населението.
• Управлението на отпадъците има отражение върху околната и морска среда, което
въздейства върху сектора на туризма, синята икономика и средата за живеене.
• Необхдодими са широкомащабни кампании за промяна на нагласите на
населението в посока предотвратяване на образуването на отпадъци, увеличаване
на дела на разделно събраните оползотворими битови отпадъци.
• Възприемане на отпадъците като ресурс и преминаване към кръгова икономика.
• За намаляване на негативнния ефект от отпадъците е необходимо да се реализират
мерки със съседни общини, попадащи в обхвата на Регионално сдружение за
управление на отпадъците – регион Бургас и различни заинтересовани страни,
вкл. бизнес.
6.2.2 Шум
Шумовото замърсяване е източник на сериозен дискомфорт за условията на живот
в урбанизирана среда. То нанася трайни вреди върху човешкото здраве.
Свръхконцентрираният характер на урбанизираното пространство – жилищно и
индустриално, на Бургас в съчетание с водещите му районни функции в транспорта, вкл.
77

https://www.burgas.bg/bg/info/eventdetails/1121/43901
https://www.burgas.bg/bg/info/eventdetails/1121/39912
79
http://www.redmarlitter.eu/
80
https://map.redmarlitter.eu/bg/database
81
https://map.redmarlitter.eu/bg/modelirane-na-pototsite-otpadtsi
78
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в специализирания морски и въздушен транспорт, в туризма и инфраструктурата по
обслужването му, в промишлеността на широкоразгърнати промишлени площадки и
прилежаща инфраструктура, създават комплексни предпоставки за сложен акустичен
режим и необходимост от постоянен контрол върху трайните източници на шумово
замърсяване.
Анализът на данните от извършвания мониторинг за нивата на шумово
замърсяване показва сложна и утежнена акустична обстановка в град Бургас, както и
трайно шумово замърсяване във всички зони с изключение на тези за обществен и
индивидуален отдих. Най-голям дял в оформянето на цялостния акустичен режим заема
транспортният, в т.ч. и авиационният шум. Именно това е и основна причина за един от
главните екологични проблеми в урбанизираните територии.
На територията на Община Бургас има 5 действащи производствени предприятия с
издадени комплексни разрешителни, съгласно изискванията на чл.117, ал.1 от Закона за
опазване на околната среда – „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, „Топлофикация –
Бургас” ЕАД, „Керамика Бургас” АД, „Регионално предприятие за управление на
отпадъците, обслужващо общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър,
Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе”, с. Братово и „Кроношпан България” ЕООД.
Съгласно изискванията на Закона за защита от шума в околната среда /ЗЗШОС/,
министърът на околната среда и водите, директорите на РИОСВ или упълномощени от
тях длъжностни лица осъществяват превантивен, текущ и последващ контрол върху
инсталациите и съоръженията от промишлеността, включително за някои категории
промишлени дейности (оператори с издадени комплексни разрешителни). Данните на
РИОСВ-Бургас 82 за резултати от извършвания контрол показват, че не се констатират
превишения на граничните стойности на нивата на шум по границите на промишлените
източници и в местата на въздействие.
Програмата за мониторинг на шум в гр. Бургас включва 37 пункта за наблюдение
и се изпълнява от РЗИ Бургас. Разпределението на пунктовете включва:
Пунктове върху територии, прилежащи към пътни, железопътни и въздушни
трасета: 38% върху територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен
трафик – 14 пункта; 2 пункта, разположени на територии, подложени на въздействието
на железопътен транспорт и 2 пункта, разположени на територии, подложени на
въздействието на авиационен шум;.
Пунктове върху територии с промишлени източници на шум – производственоскладови територии и зони: 24% върху територии с промишлени източници на шум –
производствено-складови територии и зони – 9 пункта;
Пунктовете върху територии, подлежащи на усилена шумозащита - 14% върху
жилищни зони и територии – 5 пункта; 8% върху зони за обществен и индивидуален
отдих – 3 пункта; 3% върху зони за лечебни заведения – 1 пункт; 3% върху зони за
научно-изследователска и учебна дейност – 1 пункт.
Данните от пунктовете, разположени на територии, подложени на въздействието
на интензивен автомобилен трафик показват шумови нива с 9 до 16 dВ/А/ над ПДН.
Трайното шумово замърсяване и повишените нива на шум се дължат на висока
интензивност на автомобилния трафик, особено през пиковите часове на деня и
минималното разстояние между сградите и пътните платна.
Не се регистрира промяна в средните нива на шум, регистрирани в пунктовете,
разположени на територии, подложени на въздействието на железопътен транспорт и
авиационен шум.

82

Годишни доклади за състоянието на околната среда, 2015-2019 http://www.riosvbs.com/home/bar/1010
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Сравнително благоприятна е акустичната обстановка в пунктове върху
територии, подлежащи на усилена шумова защита, със сравнително непроменлива
тенденция.
Община Бургас прилага политика за информираност на жителите за шумовите
нива от съществуващите три общински станции за непрекъснат мониторинг на шума,
разположени на сградата на ЦАУ ТД „Освобождение“, ЦАУ ТД „Зора“ и офиса на
Дирекция „Околна среда“, ул. „Шейново“ №24. Чрез разработено софтуерно решение
данните за измерените интегрални нива на шум се визуализират на Интернет страницата
на общината www.burgas.bg Раздел „Околна среда“. Допълнително е разширен обхвата
на мониторинговата система за шума – чрез интернет страницата на общината са
достъпни регистрираните данни за шумовите нива и от 4-те станции, поддържани от
Летище Бургас, разположени на сградите на ОУ „Хр. Ботев“ в кв. Сарафово, ЦДГ „Ран
Босилек“ в к-с „Изгрев“, ЦДГ „Райна Княгиня“ в к-с „Славейков“ и ЦДГ „Звездица
Зорница“ в к-с „Зорница“.
Община Бургас е предприела серия последователни мерки за намаляване на
шумовото замърсяване. През 2017 г. тя актуализира политиката си в „Стратегическа
карта за шум в околната среда на агломерация Бургас“, последвана през 2018 от
актуализиране на „План за действие към стратегическа карта за шума в околната
среда на агломерация Бургас“ 83. Сред приоритетно изпълнените мерки са тези по
"Интегриран модел за управление на градската мобилност - I етап", цялостно
обновяване на подвижния състав за обществен транспорт, Програма за ремонт на
вътрешно квартални улици и изграждането на паркоместа, Обновяване на парковете в
жилищните комплекси. Специално внимание е отделено на необходимостта от буферни
паркинги (вкл. в ИПГВР на гр. Бургас 84) за разтоварване на трафика и оптимално
преразпределяне на пътуванията, както и на засилената комуникация с населението за
популяризиране въвеждането на алтернативни видове транспорт (велосипеди,
електрически велосипеди).
Сред най-сериозните постижения, с отношение едновременно към редуцирането
на шумовото замърсяване и на замърсяването на атмосферния въздух, е цялостното
извеждане на транзитния трафик към Южното Черноморие (към юли 2017) и
изграждането на шумозащитни екраниращи съоръжения по основни входящо-изходящи
артерии (Бургас-Поморие).
Косвен шумоизолиращ ефект е реализиран след успешно изпълнение на проекти
за подмяна на остарялата дограма на училища, детски градини и обществени сгради
по Програмата за енергийна ефективност на общината. В „Наредбата за опазване на
обществения ред на територията на Община Бургас“ са включени текстове, които
забраняват извършването на дейности, причиняващи шум над допустимите норми
съгласно действащото законодателство в страната. Изграден е портал за обществен
достъп до резултатите от извършвания мониторинг на шумовите нива чрез терминалите
за шум на Община Бургас http://burgas.webnoise.eu/
Налице е утежнена акустична обстановка в град Бургас и трайно шумово
замърсяване във всички зони с изключение на тези за обществен и индивидуален
отдих. Общината е въвела в действие всеобхватни и последователни мерки за
устойчиво преодоляване на проблема.
Извод: Основно предизвикателство е свръхконцентрирания характер на
урбанизираното пространство на гр. Бургас – жилищно и индустриално, в съчетание с
водещите му районни функции в транспорта, промишлеността и туризма.
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Съсредоточаването на дейности и производства, както и разположеното летище в кв.
Сарафово, неизбежно водят до шумови натоварвания.
Възможности: Мерките, прилагани по отношение на намаляването на шума,
влияят позитивно и по отношение редуцирането на замърсители в атмосферния въздух.
Това предоставя възможност за приоритизиране на вниманието, отделяно върху
интелигентните решения в градския транспорт и използване на модерните технологии за
бързо информиране на населението относно условия на придвижване, алтернативи на
движение, достъп до буферни паркинги и др. производни. Изграждането на
шумозащитни стени и плътни зелени пояси като решение ще защити най-ошумените
зони, райони и обекти.
6.2.3 Радиационен фон
Състоянието на радиационната обстановка се следи от Изпълнителна агенция по
околна среда (ИАОС) 85 чрез Национална автоматизирана система за непрекъснат
контрол на радиационния гама-фон. По данни на РИОСВ-Бургас 86 за периода 2015-2019
радиологичният мониторинг на проби от атмосферен въздух, необработваеми почви,
повърхностни води и скален материал през 2019 г. не отчита отклонение от фоновите
стойности на анализираните показатели в опробваните пунктове.
II. 6. 3. Природни и антропогенни рискове
6.3.1 Природни рискове
Сеизмична опасност
Територията на община Бургас се разполага в зона на влияние на „вероятно
активни“ към „потенциално активни“ разломи, привързани към структурите на
Черноморската дълбоководна депресия, както се посочва в регионалния
сеизмотектонски модел от „Сеизмичното райониране на страната, съобразено с
изискванията на Еврокод 8“ на НИГГГ-БАН 87. Допълнителен потенциален риск носи
влиянието на активни разломи с принадлежност към Балканидните структури (Източна
Стара планина), източници на регистрирани сеизмични явления, преобладаващо с
магнитуд под 4 (MSK-64).
Намаляването на сеизмичния риск се свързва преобладаващо с необходимостта
от придържане към нормите за проектиране на сгради и съоръжения и разумни
устройствени решения по проектирането и последващата експлоатация на
инфраструктура със сериозно влияние върху устойчивостта на скалните пластове.
Община Бургас изпълнява „Програма за намаляване на риска при бедствия, 202188
2024“ .
Опасност от наводнения
В териториалния обхват на община Бургас е налице съчетаване на фактори, чието
кумулативно въздействие води до заплаха и риск от наводнения: средиземноморско
влияние върху режима на валежите с нарастване на количествата през зимния сезон;
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структура на земеползването, огранизирана в контрастни съчетания на агроландшафти,
граничещи със силно урбанизирани територии; силно модифициран характер на
крайбрежните зони на водните обекти и натиск върху естествените им водосбори;
ограничено влияние на регулиращата роля на естествената растителност, и преди всичко
– антропогенно въздействие върху ерозионния базис.
Планът за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново
управление на водите 2016-2021 89, определя територията, заемана от община Бургас и
прилежащите ѝ общини Камено и Айтос, като пряко засегнати от опасносттта от
наводнения в зоните на подхранване на Бургаските езера от реките Русокастренска и
Айтоска (висок риск), Дермендере (среден риск) и бреговата линия на залива (висок
морски риск). Наводненията на територията на Община Бургас най-често възникват при
поройни валежи и затруднено оттичане на валежните количества.
От опита на проявилите се през последните години наводнения на територията на
Община Бургас се установява, че прилаганите досега дейности за намаляване на риска
от възникването на наводнения са недостатъчни и често прилагани след събитията. Това
се обуславя от невъзможността за цялостно предвиждане и отчитане на възможните
причини и реакцията за недопускането им
След задълбочен анализ на историята на рискови събития от подобен характер в
обхвата на общината и ефективността на прилаганите мерки по преодоляването на
последствията, община Бургас предприема и успешно финализира (2015-2017)
изпълнението на проект „Интегрирано управление на риска от наводнения в община
Бургас“ 90, финансиран от Финансовия Механизъм на ЕИП, 2009–2014. В рамките на
проекта е актуализиран Планът за действие при наводнения на Община Бургас;
изградена е мониторингова структура с активни пунктове за наблюдение (22 бр.) на
водните нива; създаден е Център за управление на водните обекти на територията на
община Бургас. Сред водещите резултати от съществено значение за овладяването на
риска е разработената Информационна система за управление на риска от наводнения
достъпна на адрес www.wms.burgas.bg, вкл. мобилно приложение, със следните модули:
Модул за мониторинг в реално време на реки и язовири на територията на Община
Бургас, Модул за обработка на данни, Модул за моделиране и прогнозиране на
наводнения, Модул за оповестяване и информиране.
Наводненията на територията на Община Бургас обикновено са поройни. Те се
проявяват, когато интензивността на водообразуване при проливни валежи наруши
отточния модул на терените или действителния отточен модул на изградената
канализационна система на територията на районите на града и населените места.
Поройните наводнения могат да са свързани с наличието на речна мрежа и да
възникнат след интензивен валеж, независимо от състоянието на водния режим в нея.
Особено опасни са поройните наводнения за града и районите, където
водонепропускливите, улични и тротоарни настилки създават условия за формиране на
потоци с голяма скорост на водата, бърза концентрация и почти никакви загуби от
инфилтрация в почвата. Подобен ефект се получава и в дерeтата с голям наклон на
дъното и скатовете, където бързата концентрация на оттичащите се води от водосборните
райони е в състояние да породи катастрофални водни потоци с много малка трайност, но
с висока разрушителна сила.
Намаляването на риска от наводнения се осъществява преди всичко чрез
изграждане на хидротехнически съоръжения, добро устройствено планиране на
територията и не на последно място - повишаване на готовността за предотвратяване или
89
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намаляване на негативните последици от наводнения чрез превантивни мерки, обучение
на населението, адекватна подготовка, планиране на спасителните дейности и др. Като
крайно необходима превантивна мярка се прилага ежегодното почистване на коритата
на реките и деретата и поддържането им в условия на осигуряване проводимостта на
водите.
Овладяването на риска от наводнения в община Бургас е пряко обвързано с
готовността й към промените в климата и очакваното нарастване на течните зимни
валежи и на трайните летни засушавания. Необходимо е повишено внимание по
отношение на поддръжката на проводимостта на модифицираните речни корита,
бреговата ерозия и активизиране на регулиращата функция на крайбрежната
растителност.
Опасност от свлачища и ерозия на морския бряг
В териториалния обхват на община Бургас са регистрирани изолирани случаи на
свлачищни гравитационни деструкции („Геозащита” ЕООД – Варна 91) – регистрираните
локалитети са разположени в Приморски парк и крайбрежието на кв. Сарафово, кв.
Крайморие, Парк Росенец. Активизирането им обикновено е следствие от интензивни
валежи. Въпреки отсъствието на изявен риск от подобна активност, необходимо е
повишено внимание при изграждането на транспортна инфроструктура и други
строителни дейности за предотвратяване на антропогенно генерирани нарушения на
терена.
Абразионните процеси пряко влияят върху състоянието на бреговата ивица, а
съвременната им активност е допълнително подсилена от негативните движения в
обхвата на Черноморската дълбоководна депресия. Абразията носи сериозен риск за
устойчивостта на брегова инфраструктура. Община Бургас изпълнява „Програма за
намаляване на риска при бедствия, 2017-2020“ 92 и отделя необходимото повишено
внимание върху идентифицирането на рисковите брегови участъци и поетапното
предприемане на инвестиционни мерки за укрепването им. Общината отчита
изразителната регулираща роля на естествените плажни ивици и крайбрежната
растителност.
В стила на природно-базираните решения, община Бургас предвижда
благоустрояване на урбанизираните крайбрежия и обособяването на зелени
пространства за предотвратяване на ерозията на морския бряг и на риска от наводнения.
Опасност от горски пожари
Континентално средиземноморските черти на климата в обхвата на територията
на община Бургас, изразени в трайни летни засушавания и високи среднодневни
температури, създават сериозни предпоставки за възникване на пожари. Повишен риск
носят умишлените нарушения на противопожарните разпоредби - опожаряване на
пасища и стърнища, нерегламентирани места за бивакуване, или непредпазливост при
паленето на огън в естествените зелени пространства – горски фонд, рекреационни гори,
вилни местности, както и в облагородените градски паркови площи.
Горските пожари са една от основните опасности за състава, структурата и
функционирането на горските екосистеми. Климатичните промени през последното
десетилетие и човешката небрежност доведоха до повишаване на честотата на
възникване на горските пожари и размера на засегнатите от тях територии.
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Антропогенният характер на над 90% от пожарите налага категоризирането на горите в
близост до урбанизирани територии като високорискови. В настоящия момент такива са
около три четвърти от горите в България.
На територията на Община Бургас горските територии са с обща площ 62 281
дка.От тях 16 591 дка. са собственост на Община Бургас. На територията на Община
Бургас има изградени паркове и зелени площи, при които след трайни засушавания и
средно дневни високи температури, при нарушаване на противопожарните правила,
следствие нехайство на граждани и гости на общината, могат да възникнат големи и
сложни горски пожари, достигащи границите на бедствие.
Не са редки случаите на полски пожари предизвикани от земеделски стопани при
палене на стърнища и от пастири и граждани, при изгаряне на сухи тревни площи и
растителни отпадъци при почистване на дворове и вилни зони. Това изисква провеждане
на своевременно ефективни, спасителни и гасителни мероприятия за защита на живота
и здравето на населението, опазване на горите и околната среда.
Общината е разработила „Правила за поведение и действие на населението при
бедствия, аварии и катастрофи, характерни за територията на община Бургас“ 93,
които са разположени са сайта на общината и видими за населението й. Общината
активно призовава гражданите си за бдителност и предпазливост, особено в края на
активните летни месеци.
Опасност от неблагоприятни метеорологични явления (засушаване, силен
вятър, градушка, обилни снеговалежи, снежни бури, заледяване и екстремни
температури)
Опасността от неблагоприятни метеорологични явления съпровожда
климатичните промени в обхвата на българската територия. За географските условия на
община Бургас тази потенциална опасност се свързва предимно със засушаването,
възможността за формиране и задържане на високи температури в урбанизирана среда
(топлинни острови) и по-рядко – с ураганни ветрове.
За смекчаване на влиянието на подобни неблагоприятни явления и оптимизиране
на възможностите за реакция, вниманието на общината приоритетно е ориентирано
върху интегрирано управление на водни ресурси и адаптивното съгласуване на
пространствените решения с природно-базираните алтернативи за усилване на
естествените регулиращи функции на ландшафта.
Опасност от биологично заразяване (развитие на епизоотични пандемиии
други епидемии, неразпространявани чрез животни)
Съществуващите производствено-икономически условия, структурата на
селското стопанство, разположение на Пристанище Бургас като входна „врата на
страната”, влошената епизоотична и епифитотична обстановка, търговията, вносът и
износът с живи животни, продукти от животински и растителен произход са условия за
възникване на огнища на биологично заразяване. Границите на биологичното огнище се
определят от специализирани противоепидемични и противоепизоотични формирования
на компетентните здравни и ветеринарни власти. Голяма опасност съществува от масови
заболявания от епидемичен/ пандемичен характер причинени от вируси.
Коронавирусната болест COVID -19 е епидемия в България, започнала в началото
на 2020 година. Тя е част от световната пандемия на заболяването коронавирусна болест
COVID-19, причинявано от вируса SARS-CoV-2. Със сигурност може да се предвиди
значително натоварване на здравната система, свързано както с необходимостта от
провеждане на профилактични мерки (особено ако има на разположение пандемична
ваксина), така и с грижи за болните, броят на които ще превишава обичайните
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епидемични нива. Допълнително натоварването е поради очаквания висок процент
случаи с тежка клиника и усложнения, налагащи хоспитализиране.
6.3.2 Антропогенен риск
Опасност от промишлени аварии и аварии при превоз на опасни вещества,
материали и отпадъци
На територията на Община Бургас функционират предприятия, класифицирани (в
съгласие с „Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за
ограничаване на последствията от тях“ 94) и регистрирани като „предприятия с висок
рисков потенциал“: “Лукойл Нефтохим Бургас“ АД - основна площадка; “Лукойл
Нефтохим Бургас “АД - ПТ “Росенец”; Складова база „ДЕСПРЕД”, кв. Долно Езерово;
“БМФ Порт Бургас“ЕАД - буферен склад за течни горива. Внимание изискват още
складовете за горива към производствена площадка на „Топлофикация-Бургас ЕАД;
ГСМ и парова централа на летище Бургас.
Чрез своята интернет страница община Бургас 95 е създала среда за
популяризиране на информацията за планираните мерки за безопасност, начините на
действие в случай на големи аварии и защитата на безопасността на населението и
околната среда – както в обхвата на община Бургас, така и на потенциално застрашените
ѝ контактни територии.
Изводи:
Община Бургас е потенциално застрашена от проявата на мащабни и трайни по
своето въздействие върху околната среда и човешкото здраве явления и процеси – те се
свеждат основно до: наводнения, трайни засушавания (допълнително допринасящи и за
замърсяването на атмосферния въздух) и пожари, брегова ерозия и деструкция,
биологично заразяване, както и от потенциални аварии от функциониращите в общината
предприятия с висок рисков потенциал.
Възможности:
 Ясно пространствено открояване/зониране на териториите, застрашени от риск и
повишена готовност за прилагане на превантивни и/или смекчаващи мерки;
 Засилване на ролята на естествените фактори за средата с регулационни функции и
качества – естествена брегова ивица, зелени пояси, ландшафтно разнообразие.
 Надграждане на системата за мониторинг в реално време на нивото на реки и язовири
на територията на община Бургас.
 Мерки за ограничаване разпространението на епидемия/пандемия.

94

https://www.moew.government.bg/bg/naredba-za-predotvratyavane-na-golemi-avarii-s-opasni-vestestva-i-zaogranichavane-na-posledstviyata-ot-tyah/
95
Предотвратяване на големи аварии с опасни вещества https://www.burgas.bg/bg/info/index/592#info_8464
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I. 7. Зелена система
В изследването на зелената система на община Бургас са обхванати всички видове
озеленени площи с техните съставни елементи, както и горските територии.
Видове озеленени площи
Съгласно Закон за устройство на териториите, озеленените площи се поделят
на няколко основни видове:
• Озеленени площи за широко обществено ползване
Предназначени са за трайно задоволяване на обществени потребности от
национално или общинско значение. Включват паркове, градини и скверове, линейно
улично озеленяване (по уличните кръстовища и възли, разделителни ивици между
платната за движение, редово засаждане на дървета по дължината на улици и булеварди).
В контекста на община Бургас, в тази категория попадат едни от най-значимите
площи – парковете „Славейков“, „Света Троица“, „Изгрев“, „Езеро“, Морска градина и
нейната северна част (т.нар. „Приморска градина“), градски градини в централната част.
• Озеленени площи за ограничено обществено ползване
Включват вътрешно квартално озеленяване (междублокови пространства) и
такова в имоти за обществено обслужване (болници и други медицински заведения,
училища, детски градини, домове за социално подпомагане, спортни сгради и
комплекси) и производство.
• Озеленени площи с друго специфично предназначение
Към тази категория спадат гробищни паркове, ботанически градини,
дендрариуми, зоопаркове и защитни насаждения (растителнозащитни изолационни
ивици, насаждения около водните площи) и други.
• Озеленени площи, спадащи към защитени територии и зони
Най- често това са гори в защитени територии, обявени по реда на Закона за
защитените територии, и такива в защитените зони, обявени по реда на Закона за
биологичното разнообразие.
Съгласно Закон за устройство на териториите, извънселищните паркове,
лесопарковете и горите не се считат за озелени площи. Те представляват горски
територии, като първите два вида са рекреационните гори - курортни гори и местности,
пещери, горски паркове и зелени зони извън урбанизираните територии.
Според Раздел XI „Устройство на озеленени и залесени площи“, Чл. 61 (2) и (3)
за основа на зелената система се считат озеленените площи за широко обществено
ползване, а с допълващо значение са озеленените площи с ограничено обществено
ползване и тези с друго специфично предназначение.
Зелени коридори
В своята същност представляват плътни ивици природна среда. Те могат да имат
разнообразни предназначения в зависимост от конкретните условия, необходимостии
цели. Най-общо се разглеждат като опит на смекчаване на негативните въздействия от
антропогенните действия, преките и косвените последствия от урбанизирането, на
територии, инцидентните събития, както и неблагоприятните естествени процеси,
протичащи в средата. Значение имат в зони с висока степен на чувствителност, наличие
на редки и застрашени растителни и животински видове и техните местообитания.
Зелените коридори имат ключов принос в постигането на свързаност между
видовете озеленени площи.
Качествен анализ на зелената система
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Зелената система на община Бургас е формирана от основните видове озеленени
площи, определени съгласно действащото законодателство. За целите на анализа като
част от зелена система са включени и горските територии.
Озеленени площи за широко обществено ползване:
•
Паркове и градини
Териториално разпределение в структурата на община Бургас е
неравномерно. При град Бургас в централната градска част са обособени малки по площ
градини, пространствено откъснати от по-площната Морска градина. В северните
жилищни комплекси Славейков и Изгрев са обособени три големи парка, докато в Меден
Рудник функциите на паркове изпълняват от междублоковите пространства.
Организацията на пространствата, състоянието и поддръжката варира значително
при всяка една озеленена площ. По-съществени благоустройствени дейности са
проведени при парковете и градините в град Бургас и по-конкретно тези в централната
градска част. При всички площи присъстват основните елементи на градско
обзавеждане. В някои случаи има недостатъчни количества или такива, които не са
подходящо подбрани спрямо средата (напр. осветителни тела). Наблюдава се смесването
на елементи с различно визуално оформление в рамките на едно пространство.
В кварталите, град Българово и селата от общината озелените площи са само с
базово градско обзавеждане, без подходящо оформяне на пространства за социално
взаимодействие.
В разглежданата територия отсъстват озеленени площи с разчупена топография,
които са важни за циркулацията на въздуха и добрия микроклимат в градската среда.
Също така, те допринасят и за разнообразяване на ландшафта и обогатяване визуалните
качества на средата.
При почти всички озеленени площо с изключение на Морската градина, липсват
монументи, представящи местните, регионални и национални културни особености,
традиции, исторически събития и свързаните с тях личности. Това възпрепятства
изпълнение на функциите на озелените площи като съхраняващи на колективната памет
и осъществяващи връзка между поколенията с възпитателен ефект.
•
Линейно улично озеленяване
Благоустройствените дейности десетилетия наред са спомогнали за озеленяването
на почти цялата част от компактния град Бургас. Забелязва се контраст поради
променящите се представи за градоустройствено оформление на жилищните територии.
В по-старата част на град Бургас застрояването е с висока плътност и ниска до
средна етажност, като улиците са с малка ширина и тесни тротоари. По този начин
сградите се засенчват, като предпазват и пешеходците, но предоставят ограничени
възможности за озеленяване. В някои от случаите то попада в имотите, в непосредствена
близост до техните граници. По този начин то дава част от своите положителни аспекти,
без да отнема от пространството за пешеходците. Пред по-новите сгради с обособени
гаражи в партерите съответно отсъства растителност.
В комплексите линейното улично озеленяване обхваща почти всички улици,
пространствата пред и зад блоковете, както и голяма част от тупиковите улици и
пространствата, заети с паркинги. Като неблагоприятна тенденция може да се отчете
отчуждаването на имоти за изграждане на обществено-обслужващи обекти, с които се
прекъсва озеленяването. Осъществена е добра връзка между линейното улично
озеленяване, парковете и градините, както и междублоковите пространства с усещане за
човешки мащаб. В кварталите, град Българово и селата в община Бургас линейното
улично озеленяване има само по най-главните улици с цел да се повиши тяхната
естетическа стойност. При останалите улици поставянето на висока дървена
растителност и изграждането на цветни лехи е по инициатива на местното население.
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При част от улиците няма възможност за отделяне на площи за озеленяване поради
малката ширина на улиците и прилежащите им тротоари. Като основни причини за това
могат да се определят застрояването и доскорошно развитие като села. На места се
наблюдават изцяло бетонирани и асфалтирани тротоари, без оставени пространства за
растителност. При повечето от имотите има озеленяване около техните граници, което
до голяма степен припокрива функциите на линейно озеленяване.
Озеленени площи за ограничено обществено ползване:
•
Вътрешноквартални / междублокови пространства
Обособени са единствено при териториите с комплексно застрояване, като се
наблюдават тенденции спрямо различните времеви периоди на строителство. При порано изградените жилищни комплекси те са общи за няколко блока, средно между три и
пет, а при по-новите са предимно при всеки блок и в редки случаи общи за два.
През последните години благоустрояването на комплексите акцентира на
вътрешните пространства. То включва поддръжка на растителността, почистване,
подмяна на настилки и градско обзавеждане, обособяване на детски площадки и
оградени многофункционални игрища. Поставят се и мраморни маси с настолни игри,
ползвани предимно от по-възрастните жители. Предоставят се възможности за социално
взаимодействие в рамките на едно общо пространство, което подпомага поддържането
на връзка между поколенията, социалната сплотеност на местните общности, реалната и
осезаемата безопасност.
Проблем при междублоковите пространства е, че съществена част от тях са
обособени, но нефунциониращи - при градоустройствено планиране и впоследствие
при строителството са определени като площи, но те не са наситени с елементи,
подпомагащи изпълнението на заложените им функции.
•
При обекти на здравеопазването
При този вид обекти, включително свързаните с болничен престой, присъства
ограничено количество озеленяване за естетическо оформление и отсъстват площи за
отдих, подпомагащи възстановителни процеси на пациентите. В допълнение към това,
не са обособени и зелени пространства за отдих на заетите в обектите, въпреки
естеството на работата им и необходимостта от отдих в спокойна природна среда. При
малка част от обектите за социални грижи са налични озеленени пространства, а при
останалите се наблюдава тенденцията за използване на близки такива.
•
При обекти на образованието
Всички обекти – детски градини и училища, са оформени по сходен начин.
Обособени са алеи, площадки за игри и тревни площи, които частично хвърлят сянка
върху близките пространства. По границите на имотите се изгражда залесителен пояс,
който физически, визуално и функционално отделя пространствата от външната среда.
При обектите в град Бургас, включително неговите квартали и комплекси, озеленяването
е постигнато, но при другите населени места в общината се отчитат съществени
недостатъци. Сред тях са ограничено количество висока и средна дървена растителност,
както при вътрешните площи, така и по границите. Предпоставка за това е намаленото
количество естествена растителност, което не е допълнено при внасяне на функции в
имотите.
•
При обекти за спорт
Спортни зали и комплекси са изградени в няколко населени места от общината.
При град Бургас има добро териториално разпределение на обектите, както в жилищните
комплекси, така и в кварталите. Предоставени са условия за различни видове спортни
дейности и провеждане на събития. През последните години в град Бургас мрежата от
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обекти и съоръжения е доразвита и разнообразена, цялостно повишено е качеството на
сградите, съоръженията, оборудването, както и прилежащите външни площи, като са
направени и връзки с вече съществуващи обекти и междублоковите пространства. В
селата спортната инфраструктура се изчерпва до спортни игрища в свободните терени (с
базови елементи) или към училищата.
•
При обекти за производствени дейности
Структурата на производствените обекти и в тази връзка, тяхното озеленяване
зависи от периода на изграждането им и тяхното местоположение. При
индустриализацията строителството е бързо без акцент върху пространствата и зачитане
на околната среда. В резултат на това при тях не обособявани озеленени площи, нито
като запазване на естествената среда, нито като място за отдих. Растителността по
дължината на транспортните комуникации е ограничена, като е запазена заварената
растителност, без обогатяване и оформление. Деиндустриализацията води до
преструктуриране на икономиката от първичния и вторичния сектори към третичния.
Предвид това се изменя вида на производствените обекти и тяхната необходимост от
пространства и организация на средата. Плавно навлиза озеленяването, като по-висок
дял съхранени площи, тяхното допълнително залесяване, линейно улично озеленяване, а
през последните години и пространства за отдих на заетите. Индустриалните обекти в
кварталите и селата са на по-заден етап от развитието на озеленени площи.
В територията на община Бургас отсъстват защитни зелени пояси между
промишлените зони и жилищните зони.
Озеленени площи със специфично предназначение:
•
Гробищни, мемориални паркове
Разположени са в покрайнините на жилищните територии. Оформлението им е
еднотипно. Характерни са няколко недостатъка. Настилките отсъстват или са частично
положени, като присъстват само при по-главните алеи, а във вътрешността има
естествено почвено покритие и в редки случаи насипване на чакъл. Растителността е в
минимални количество – обикновено по границите и главните алеи. Отсъстват места за
престой, както и поставяне на основни елементи на градско обзавеждане.
•
Зоопаркове
Към настоящия момент в община Бургас има една зоологическа градина,
разположена в близост до квартал Черно море. Изградена върху ниви, което означава, че
към нея няма съхранена естествена растителност. Съгласно ОУП на град Бургас, терен е
определен и северно от жилищен комплекс Меден Рудник, от южната страна на Бургаско
езеро, в гористи територии.
•
Защитни насаждения
Озеленени площи, спадащи към защитени територии и защитени зони – виж
раздел Екологично състояние и рискове
Горски територии:
•
Лесопаркове
В територията има няколко лесопаркове в различни части на общината. Като поразвити могат да се определят „Минерални бани“ и „Росенец“, свързани с
рехабилитацията, седмичния и годишния отдих на населението. В тях се наблюдава
оформяне на алейна мрежа, кътове за продължителен престой, обогатяване с градско
обзавеждане, както и различни възможности за игри, спорт, отдих и забавления.
•
Гори
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Този вид могат да се обобщят като непригодни за посещение с цел отдих и рекреация.
През последните десетилетия в тях се извършват дърводобивни процеси, а
възстановителните дейности не осигуряват пълното заменяне на растителността. С това
постепенно територии се обезлесяват с което се изменя ландшафтът, местообитания на
растителни и животински видове, изменяне на почвените характеристики, включително
ерозия и промяна в почвения оток.
Общи аспекти на зелената система
Свързаност на озеленените площи
От съществено значение за разглежданата територия е свързване на
крайбрежните зони с озеленяването във вътрешността на града, извънградските
лесопаркове и гори посредством по-малки по площ зелени зони и линейно улично
озеленяване. Към настоящият момент има множество разкъсвания на системата,
които са следствие от частичното залесяване и антропогенните намеси.
Функционалност на озеленените площи
Към настоящия момент всички площи изпълняват своите основни функции. При
някои се отчита възпрепятстване на отделни аспекти, в резултата на конкретни
особености на самите площи и техните контактни територии. Необходимо е в площите
да бъдат многофункционални, като в тях се внасят още функции, допълващи
съществуващите и разнообразявайки ги, но отчитайки и съхранявайки тяхната
идентичност.
Вид на собствеността на озеленените площи
Основен дял от озеленените площи в община Бургас представляват общинска
собственост – публична и частна. В тази категория попадат преобладаващата част от
озеленените площи за широко обществено ползване (паркове, градини, линейно
улично озеленяване) и част от тези за ограничено ползване (вътрешно квартални
пространства, спортни обекти и други). Държавна собственост – публична и частна,
са преобладаваща част от горските територии. В разглежданата територия това са
извънселищни паркове, лесопаркове и гори. Частна собственост представляват
съществен дял от поземлените имоти, определени съгласно Общ устройствен план
на град Бургас, за озеленяване, но неосъществени към настоящия момент.
Предвид вида на собствеността може да се добие представа за разпределянето
на отговорността по управлението на зелените площи. При лесопарковете и горите тя
е поделена между частните собственици, общинските и държавни органи. Зелените
площи, представляващи градски паркове и градини, са отговорност на общината.
Въпреки, че реалното стопанисване на поземлените имоти е отговорност на
конкретни лица или органи, то опазването и бъдещето развитие са отговорност на
всички, включително управляващите, планиращите, инвеститорите и местните
общности.
Дългосточно развитие на зелената система
Основополагащото планиране на зелената система се извършва при изготвянето
на Общ устройствен план с текстови и графичен материал съгласно действащото
законодателство и прилежащата нормативна уредба. Към настоящия момент за
разгледната територия има влязъл в сила Общ устройствен план на град Бургас (2012г.)
и към настоящия момент се разработва Общ устройствен план на община Бургас (фаза
на предварителен проект).
В дългосрочното планиране на зелената система е предвидено количествено
увеличение на озеленените площи за широко и ограничено обществено ползване, както
и тези за специфично ползване. Това е свързано основно с благоустрояването на
териториите и предоставянето на повече възможности за отдих на местното население.
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Изводи:
В зелената система на община Бургас участват множество и разнообразни
компоненти, които са с различно териториално разпределение, количество,
качество и състояние. Компактен град Бургас се отличава с добре развита система,
докато при неговите квартали, град Българово и селата характеристиките
постепенно преминават към по-ограничени и неблагоприятни;
Съществен дял от междублоковите пространства са обособени, но
нефункциониращи;
Липсват защитни зелени пояси между промишлените и жилищните територии;
Недостиг на озеленени площи за широко и ограничено ползване;
Наблюдава се недобра свързаност на крайбрежните зони, озеленяването в и извън
урбанизираните територии поради множество разкъсвания в системата;
Понижено качество и непълноценна функционалност в някои аспекти.
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I. 9. Административен капацитет
В общинската администрация на община Бургас към 2020 г. работят 449
служители, като заетите щатни бройки са 427.
Общината се ръководи от кмет, 5 заместник-кмета и секретар на общината.
Дейността на общинския съвет, на кмета на общината, на кмета на кметството и на
кметския наместник се подпомага от общинската администрация. Служителите в
кметствата са на пряко подчинение на кмета на кметството и подпомагат изпълнението
на неговите правомощия. На пряко подчинение на кмета на общината са Дирекция
„Вътрешен одит“ и отдел „Финансов контрол“. Според разпределението на дейностите,
които извършва, общинската администрация е обща и специализирана.
Общата администрация осигурява технически дейността на кмета на общината,
на неговата специализирана администрация и дейностите по административно
обслужване на гражданите и юридическите лица. В общата администрация са
ангажирани 116 служители като те са разпределени в 13 дирекции.
Дирекция „Правно-нормативно обслужване“
Дирекция „Обществени поръчки“
Дирекция „Административно обслужване“
Дирекция „Човешки ресурси“
Дирекция „Бюджет и финанси“
Дирекция „Информационно обслужване и технологии“
Дирекция „Център за административни услуги Приморие“
Дирекция „Център за административни услуги Възраждане“
Дирекция „Център за административни услуги Зора“
Дирекция „Център за административни услуги Освобождение“
Дирекция „Център за административни услуги Изгрев“
Дирекция „Център за административни услуги Долно Езерово“
Дирекция „Експертно-техническо осигуряване на общинския съвет“

7
8
18
5
22
8
7
6
5
10
10
2
8

Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на
правомощията на кмета на общината като орган на изпълнителната власт.
Специализираната администрация се обслужва от 302 служители:
Дирекция „Устройство на територията“
Дирекция „Строителство“
Главен архитект
Дирекция „Управление на общинската собственост“
Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“
Дирекция „Икономика и стопански дейности“
Дирекция „Образование и демографски въпроси“
Дирекция „Здравеопазване, социални дейности и младежки политики“
Дирекция „Околна среда“
Дирекция „Стратегическо развитие“
Дирекция „ Култура и връзки с обществеността“
Отдел „Спорт“
Отдел „Туристически политики и дейности“
Дирекция „Гражданска регистрация на населението“
Дирекция „Управление при кризи, обществен ред и сигурност“

53,5
20
1
14
54,5
14
11
13
19
17
13
6
7
18
41

Устройственият правилник на общинската администрация Община Бургас е
утвърден към 2020 г.
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Община Бургас упражнява стопанска дейност чрез създени на основание Закона за
общинската собственост 5 бр. общински предприятия -, ОП „Общински имоти“, ОП
„Транспорт“, ОП „Летен театър, фестивали и концерти“, ОП „Туризъм“, ОП „Обреден
комплекс- Бургас“ и общински търговски дружества, сред които: „Иновационни системи
Бургас“ ЕООД,, „Чистота“ ЕООД, „Благоустройствени строежи“ ЕООД, „Бургасбус“ ЕООД,
„Бургаски пазари“ ЕООД, „Дезинфекционна станция“ ЕООД,
Административни услуги
Община Бургас отчита, че прилагането на принципите на добро и демократично
управление е свързано с наличието на модерна администрация, а в технологичен аспект найважното условие за това са успешно действащи информационни системи. Следвайки тази
насока, Община Бургас внедрила системи за е-управление чрез прилагане на дългосрочна
стратегия и целенасочен план и гарантирайки устойчивост на проектите. Администрацията се
стреми да прилага комплексен подход, насочен както към самата нея със специфичната й
корпоративна култура и вътрешни процеси, така и към услугите, които предоставя. В резултат
от това са обновени технологичните карти на услугите, графично са представени всички
работни процеси в администрацията и е разработена Балансирана система от показатели за
ефективност. През 2015 г. е въведена обработка на данните от Балансираната система и
работните процеси чрез специализиран софтуер, с което се постигна ефективно оптимизиране
на работните процеси. Тези дейности бяха подкрепени от анализ на потреблението на услуги.
Заедно с поддържаните винаги в актуално състояние технологични карти те станаха основа за
оптимизация на услугите и въвеждане на 34 електронни административни услуги.
Електронните услуги, предлагани от Община Бургас са обособени в специален раздел
от интернет страницата на общината и са в следните направления:
Електронни административни услуги
Електронните административни услуги, предоставяни от Община Бургас са
публикувани на портала http://burgas.auslugi.com . Те са 34 постоянни и 3 временни, във връзка
с Изборния кодекс, които се активират преди избори.
Според вида им, постоянните услуги се разпределят както следва:
Услуги по гражданско състояние – 20 бр.
Услуги по ТСУ – 4 бр.
Услуги по общинска собственост – 5 бр.
Услуги по икономическо развитие – 5 бр.
Специфично за административните услуги е възможността за електронна
идентификация чрез няколко средства: електронен подпис; ПИК на НАП; електронна
идентификация на Евротръст. През август 2017 г. Общината стана първата институция в
България, внедрила достъпа до електронни услуги чрез електронната идентификация на
Евротръст (www.evrotrust.com). Така заявяването на услуги може да става директно от
мобилния телефон, като има правната стойност на лично явяване. Плащанията са възможни
както чрез класическия ПОС-терминал, с какъвто са снабдени всички места за извършване на
разплащания, чрез виртуален ПОС-терминал и чрез ePay.
Електронните административни услуги позволяват пълно взаимодействие със
заявителите им по електронен път.
Като допълнение е направено пълно описание на административните услуги,
включително технологични карти и работни процеси за осъществяването им.
Услуги по ЗДОИ. В специален раздел от интернет страницата на Общината е
публикувана информация във връзка със ЗДОИ: нормативи за разходите при предоставяне на
обществена информация по ЗДОИ, предоставяне на информация за повторно използване и
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списък на категориите, публикувани на интернет страницата на Община Бургас. Осигурена е
възможност за подаване по електронен път на Заявление за достъп до информация.
В раздела Данни с отворен формат е даден достъп до: онлайн-регистрите на Община
Бургас, където могат да се правят справки в реално време за различни видове издадени
разрешителни; регистъра на етажната собственост; националния портал за отворени данни,
където са публикувани 70 набора от данни на Общината.
Раздел Карти на Бургас предоставя геопространствени справки за общинската
собственост, местата за реклама, местата със свободен интернет и други. Специфична система
на база геопространствена и видеоинформация е Информационната система за управление на
риска от наводнения, която дава в реално време информация за състоянието на водните
басейни на територията на Общината https://wms.burgas.bg/wmis-portal/
Деловодната справка дава информация за състоянието на заведен в деловодството
документ.
Услугите Справка за финансови задължения и плащане на задължения по ЗМДТ са
достъпни по няколко начина: чрез ПИН, получен от Общината; чрез ПИК на НАП и чрез
електронен подпис.
За ресора Образование са налични електронни услуги като Записване и плащане в
детски градини и ясли, Записване в първи клас и записване за училищно хранене.
Справочни електронни услуги, предлагани от Община Бургас са: Справки-декларации
по чл. 116 ал. 4 от ЗТ за регистрирани туристически обекти; Публичен регистър на базовите
станции; Регистри на общинската собственост; Бизнес-карта; Планиране на маршрути;
Виртуална обиколка.
Общината предлага и два вида комуникационни електронни услуги чрез външни
системи. През годините на ползване и двете системи бележат ръст на потреблението. Едната е
системата Onesmartstar, която осигурява директна връзка по телефон чрез бързо набиране на
номер *5656. Статистиката показва, че при 991 обаждания с общо 1626 минути за 2016 г., 1134
обаждания с общо 2058 минути през 2017 г., за 2018 г. са постъпили 1226 обаждания с обща
продължителност 2230 минути. От 2017 г. функционира и системата Freecall, която дава
възможност за безплатно за клиента телефонно обаждане през интернет и изпращане на
директно запитване по електронна поща чрез интерфейс, вграден на заглавната интернетстраница. Тя също така позволява отговор на направените запитвания директно чрез нея. За
2017 г. в системата Freecall са регистрирани около 1500 съобщения по електронна поща и 6000
обаждания от различни локации на страната и света; за 2018 г. са получени над 2600
съобщения и 13 000 обаждания, като ежемесечно се достига лимита за обаждания от 1000
минути.
В интернет страницата на Община Бургас са поставени връзки и към електронните
услуги на други институции: Електронни услуги на НОИ и НАП, Регистър на обществените
поръчки и Национален концесионен регистър.
Анализ на потреблението на електронни услуги показва, че най-използваната услуга е
заплащане на местните данъци и такси чрез виртуалния ПОС-терминал.
Община Бургас развива своите е-услуги като през 2020 година е разработен
инвестиционен портал в подкрепа на потенциалните инвеститори. Тенденциите в областта на
е-услугите са свързани с все по-тясното им интегриране с услугите, предлагани от други
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администрации и интегриране с централизираните портали. Общината една от първите, които
се включи в електронния обмен на документи между администрациите и в средата за
междурегистров обмен. Достъпът до над 30 национални регистъра позволява услугите да се
извършват значително по-бързо и при ползване на актуална информация. Общината е
включена в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ). Информация от
Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА) е вградена в
интернет страницата на Община Бургас. Изпълняват се дейности по интеграция на
административните услуги, извършвани от общинската администрация в единната система с
унифицирани услуги – част от ИИСДА.
Ежегодно се провежда анкета за организация на административното обслужване.
Резултатите от анкетата показват като цяло удовлетвореност от административното
обслужване, като нуждаещ се от подобрение е посочен достъпът до информация.Към
препоръките за подобряване на административното обслужване към 2018 г. са изброени:
получаване на отговори чрез електронна поща; оптимизация на времето, по-кратки срокове за
обработване на преписки в ресор ТСУ.
В анализа на анкетата е посочено, че Община Бургас предоставя възможности за
извършване на електронни административни услуги, но интересът към тях е много слаб, а в
анкетните карти непрекъснато се желае именно този канал да заработи ефективно.
Необходима е по-голяма инициатива от страна на гражданите и по-добра осведоменост за
възможностите, които им се предлагат. 96
Общината е отличена с редица награди, включително:
За интернет страница на BG-site за 2010 г.;
Най-висок индекс за електронно управление на общинските интернет страници за 2015,
2016, 2017 и 2018 г. по изследване на Институт за икономическа политика;
• Приз "Най-прозрачна общинска администрация" - през 2013 г.;
• Специален приз за устойчиво прозрачно управление в периода 2008 -2013 г., както и
за 2014 и 2015 г.;
• Награда на Webit 2017 в категория Smart Cities Administration за е-услуги и
алтернативни комуникационни канали.
Община Бургас притежава КАВ .
•
•

Междуобщинско сътрудничество
Община Бургас активно сътрудничи с други общини в областта и на национално ниво,
както и с други европейски градове.
Дирекция „Европейски политики“ осъществяваше активна комуникация и участва в
съвместни инициативи с редица градове, региони и партньорски мрежи: Град Риека,
Република Хърватия; Югозападен Окръг на Москва, Руска Федерация; Град Гент, Белгия; Град
Валенсия, Испания; Град Мадрид, Испания; Град Медан, Северна Суматра, Република
Индонезия.
Освен това Община Бургас е член на НСОРБ, Сдружението на общините от Югоизточния
регион, сдружението на черноморските общини, както и следните мрежи: Сдружение
"Черноморски Еврорегион (BSER); ICLEI International Council for Local Environmental
Initiative; EUROCITIES; BALCINET Balkan Cities Network - мрежа на най-големите балкански
градове от 8те държави на Балканите; NEEBOR The Network of Eastern External Border Regions
и ECAD European Cities Against Drugs- Европейски градове срещу дрогата.
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https://www.burgas.bg/bg/notice/details/1385/36484
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Община Бургас си партнира с множество от тези градове и организации в различни
национални и международни проекти.
Успешната реализация на проекти в община Бургас е добър показател за капацитета на
общинската администрация. Усвоени са средства както от европейските фондове, така и от
други международни донорски програми. Ежегодно се провеждат редица обучения за
повишаване капацитета на администрацията, като се обхващат различни теми, включително
управление, мониторинг и отчет на изпълнението на проекти, съфинансирани от ЕСИФ,
обществени поръчки, европейско право и други тематични обучения.
Гражданско общество
Община Бургас продължава своето сътрудничество с неправителствения сектор за
изпълнението на политики и мерки от общ интерес насочени към подобряване на условията
на живот.
Чрез различни инструменти разработени от общинската администрация, съгласувани с
представителите на НПО сектора и одобрени от Общински съвет Бургас се предоставят
финансови средства на гражданските организации, които да подпомогнат тяхната дейност и
изпълняваните от тях дейности и проекти. Част от действащите инструменти са:
1. Правилник за предоставяне на средства от общинския бюджет за съфинансиране на
проекти на НПО.
2. Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за
съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас.
3. Бюджет за финансиране на спортни клубове
Граждански сектор е постоянен партньор при провеждането на важни инициативи от висок
обществен интерес, вкл. Дни на мобилността, Седмица на екологията, Младежки дейности.
На интернет страницата на Община Бургас се поддържа актуален регистър на НПО в
Бургас - https://www.burgas.bg/bg/registar.
По инициатива на организациите е създадена фейсбук група, с цел обмяна на опит,
провеждане на съвместни инициативи, публикуване на актуални покани за кандидатстване и
др.
Възможности за развитие:
•
•
•
•
•
•
•

Промотиране на електронните услуги, които общината предлага за по-широкото им
използване от гражданите и фирмите.
Подобряване отчетността на стратегическите и планови документи, които общината
изпълнява.
Засилен диалог с бизнеса и други заинтересовани страни при определянето на визията
за развитие на община.
Промотиране на електронните разплащания като средство за улеснение на гражданите;
Разширяване и осъвременяване на капацитета за събиране, обработка и архивиране на
бази данни;
Внедряване на облачни услуги и създаване на възможности за дистанционна работа на
служителите, с пълноценен достъп до информация и ресурси;
Въвеждане на единна работна среда в администрацията, осигуряваща свързаност м/у
различните дирекции и направления в структурата на общинската администрация, вкл.
система за финансово управление и контрол, бюджет, административни услуги,
обществени поръчки, човешки ресурси, управление и мониторинг на проекти и др.;
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Надграждане и подобряване на електроните услуги предлагани за граждани и бизнес;
Въвеждане на единен софтуер (ГИС) с пълен набор от функционалности и модули по
отношение на градско планиране и изпълнение, превенция на престъпления, превенция
на бедствия и аварии и др.;
Създаване на система за гражданско участие в местното самоуправление.
•
•

•
•
•
•
•

Изводи:
Добра организация на администрацията;
Обща удовлетвореност на потребителните на административни услуги;
Предлагане на множество електронни услуги;
Изградени партньорства, включително и чуждестранни;
Реализирани редица проекти, финансирани както от ЕСИФ, така и от международни
донорски програми и средства на общината.
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I. 9. Културно-историческото наследство
Анализът на културно-историческото наследство има за цел да идентифицира
териториите с концентрация на културно-исторически обекти и ценности, както и
техните силни и слаби страни, които могат да изградят сътрудничество със съседните
общини и да формират културни зони за туризъм и рекреация, които в съчетание с
народните традиции и културните обичаи на местната общност изграждат атрактивна
културна среда.
Последните политики на ЕС са ориентирани към управление и свързване на
екологичните, ландшафтни и културни ценности на регионите и реализиране на местния
потенциал за развитие на общините и регионите.
В този смисъл пространственото и социално-икономическо развитие на територията ще
бъде ориентирано към културното наследство в общината и природните и културни
ландшафти, които изразяват регионалната специфика. Това са факторите, които имат водеща
роля в устройството на територията и регионалното развитие.
Този подход в пространственото развитие е отправна точка и при пространствените
политики, свързани с материалното и нематериалното културно наследство на България, които
се залагат в Националната концепция за регионално и пространствено развитие и са в пряка
връзка с качеството на живот. Отчита се и промененото отношение към културните ценности
и разширяване на пространствения обхват на културното наследство – от единичната ценност
до ансамбъл с неговото обкръжение и цялостната градска и/или природна среда, в която е
ситуиран, от интериора на сградата и нейната конструкция до характерния пейзаж, от
културните коридори/маршрути до подводните културни ценности.
Основните насоки в опазването на културните ценности в цялото им времево и видово
многообразие, са свързани със съхраняване на техните уникални характеристики, чрез
консервация и активно опазване, публична загриженост и адаптация в най-широк смисъл,
запазване и развиване на духа на мястото /genius loci/, и на пространствената идентичност и
развитие на потенциала им за стимулиране на икономическия растеж.
Историко-географско развитие – особености в пространственото развитие
Географската характеристика и пространственото развитие на селищната структура в
Община Бургас, разположена в югоизточната част на България, както и по крайбрежието на
Черно море са предпоставката за заселване на различни цивилизации по територията ѝ още от
древността. В тази връзка, културното наследство в района е резултат от напластяване на
отминали цивилизации и епохи, които носят специфична памет и идентичност на мястото.
В основата на формирането на пространствената структура в общината стоят
културните коридори и културното напластяване, които изразяват устойчивостта във времето
на културните и селищните взаимовръзки и трайно обособени направления.
В Националната концепция за пространствено развитие на Република България е
направена оценка на културното напластяване. Община Бургас попада в „Черноморското
културно пространство“ според разпределението на територията на страната с концентрация
на културни ценности.
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Фигура 42. Национални културни коридори

Източник: Национална концепция за пространствено развитие

В близост до общината е проследено черноморското културно пространство по оста
север – юг, представено от културни ценности от един или два исторически периода с
идентични стилови и смислови белези съчетани с природни и етнографски дадености.
Западно културно пространство включва обобщено темите: включващо обобщено
темите: „Античност“, „Късно Българско Средновековие 17-19 в., „Византия“, „Европа и
Османската империя 14-19 в.“, „Традиционна архитектура, традиции и обичаи“, „Необарок“,
„Неокласицизъм“, „Сецесион“, „Романтизъм“, „20 в. Интернационализъм и модернизъм“,
„Природни и култови феномени“, „Подводна археология – потънали селища“.
Старите пътища по северното направление са идентифицирани и от Концепцията за
културните коридори на Югоизточна Европа, които представляват културни направления с
потенциал за пространствено и социално-икономическо развитие.
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Фигура 43. Културните коридори – Виа Понтика /Via Pontica/

Източник: Концепция - Културните коридори на Югоизточна Европа/

Културните направления и идентичността на общината изразяват устойчивостта във
времето на селищните взаимовръзки и трайно обособените урбанистични оси. Културните
направления свързват важни елементи на културното наследството и традициите, които
отразяват събития или периоди от българската и европейската историята. Те показват
процесите на динамиката в пространственото развитие на селищната мрежа.
В националното пространство Виа Понтика /Via Pontica/ е културният път, който се
простира по западното и южното крайбрежие на Черно море. Той се вие покрай водите на
водния басейн прекосявайки Турция, България и Румъния, през живописната делта на река
Дунав чак до полите на Кавказ.
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Фигура 44. Териториален обхват на културен коридор – Виа Понтика /Via Pontica/

Източник: Концепция - Културните коридори на Югоизточна Европа/

Виа Понтика разказва за срещите между морските култури – гърци, викинги,
венецианци, генуезци – със сухоземните култури на скити, траки, даки, готи, българи, славяни,
римляни. Тези истории за отминали периоди, достигнали до нас чрез древните митове, днес
ни преразказва културно-историческото наследство по тези брегове. Проливите на Босфора и
Дарданелите изиграват и своята роля на мост между Егейско и Черно море. За това
свидетелстват още праисторическите скални светилища – долмени, пръснати навсякъде в
Странджа планина /България/, като израз на връзката им със Средиземноморските мегалитни
култури /мегалит – голям камък от гръцки/. През водния мост проправят своя път на север
мореплавателските култури от южното средиземноморие. Докато пътищата на викингите
следват от север големите европейски реки – Виста, Днепър и Дон, за да покорят водите на
Черно море, а оттам да продължат на юг чак до Средиземно море и на изток – до Каспийско.
Протичащи културни влияния от Константинопол през периодите на Късната Античност и
Средновековието откриваме в градежа на християнските храмове по Черноморието.
По оста на Виа Понтика откриваме следи от праисторически поселения – Яйлата,
скалните светилища и долмени на Странджа, Асаги Пирнар Къркларели; антични градове –
Хистрия; средновековни крепости – Калиакра, Плиска, Преслав. Срещите между различните
цивилизации обуславят и възникването на самобитни исторически градове, пръснатите по
културния коридор – Одесос /Варна/, Месембрия /Несебър/, Аполония Понтика /Созопол/ –
Бизантион /Истанбул/, Сафранболу, Трапезунт/Трабзон/. В тях може да се проследи логиката
на културната приемственост в тяхното вековно развитие.
Виа Понтика е също и вторият по големина европейски миграционен път на птиците,
които гнездят в Североизточна Европа и прелитат на юг през зимния сезон. Всяка пролет и
есен невидимата древна небесна магистрала - Виа Понтика се изпълва с хиляди крилати
пътешественици. Подредени във вериги, променящи се плавно във въздуха, многобройните
птици преминават над делтата на река Дунав, резервата Сребърна, уникалните лонгозни
/заливни/ гори около устията на реките Камчия и Ропотамо, проливите на Босфора и
Дарданелите, за да се отправят към Африка.
В непосредствена близост до община Бургас в пространствената структура на
областта са разположени едни от изключителните национални археологически,
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архитектурни и исторически резервати и град Несебър, който е включен в световния лист
на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура /ЮНЕСКО/.
Археологически резервати:
• Територията на островите “Св. Иван” и “Св. Петър” и принадлежащата им
акватория при Созопол Островите “Св. Иван” и “Св. Петър”;
• Територията на античния и средновековния град “Деултум Дебелт” с. Дебелт.
Архитектурно-исторически резерват и туристически обект:
•
Старата част на град Созопол град Созопол;
•
Село Бръшлян село Бръшлян.
Листата на световното наследство:
•
Старият град Несебър, град Несебър. Град Несебър и крайбрежието му са
обявени за музеен, туристически и курортен комплекс. Територията на старинния
град се обявява за архитектурноградоустройствен и археологически резерват.
Културният коридор предоставя възможност/основа за развитие на съвместни
туристически и образователни продукти/услуги между България, Румъния и Турция.
Граничен вал „Еркесия“ – зелена културна ос /по модел на European/Balcan green belt/
Възможност за формиране на зелена културна ос в териториалната структура на
общините по протежението на граничен вал „Еркесия“. Оста дава възможност за изграждане
на сътрудничество със съседните общини и формиране на зони за туризъм и рекреация, които
в съчетание с народните традиции и културните обичаи на местната общност изграждат
атрактивна културна среда.
В териториалния обхват на съседната община до Бургас – Камено преминава найголямото и най-известното защитено землено укрепление на юг от река Дунав, в ареала на
обширната територия на България през VIII – X век. То е част от системата от укрепени валове,
изградени във всички гранични и буферни зони на българската държава. Валът е добре
известен на повечето хронисти през средните векове, защото е действителна охраняема
граница на България с Източната Римска империя /Византия/. Освен военноотбранителната си
функция, “Еркесията” е и добре уредена митническа граница, през която се осъществявали
търговските и културните връзки с Византия чак до XIV век.
Днес то свързва по неповторим начин Черноморското крайбрежие с долината на р.
Марица и така обединява общините – Бургас, Камено, Средец, Карнобат, Стралджа, Тунджа,
Гълъбово и Симеоновград. “Еркесията” е едно от най-импозантните древни отбранителни
съоръжения в Обединена Европа на границата ѝ с Изтока с дължина от 142 км. – по-дълго дори
от знаменития “Адрианов вал” в Северна Англия.
По протежението на Еркесията са били разположени две от най-големите крепостни
съоръжения в Югоизточна България – Русокастро и Маркели, които днес са обявени за
археологически недвижими културни ценности от категория с „национлано значение“.
Средновековна крепост Русокастро
Монументалната българска крепост Русокастро е построена на 20 км западно от гр.
Бургас на върха на висок скален хълм. Площта ѝ е 52 декара и това я прави най-голямата
крепост в Южна България.
Първото укрепване на скалния хълм е от VI в. Тогава е построена крепостна стена,
опасваща целия хълм и няколко кули. В края на IX в. тук е имало вече български гарнизон, за
което говорят многобройни находки от това време. През XII в. за град Русокастро говори
арабския географ ал-Идриси.
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Крепостта Русокастро е много често споменавана в историческите извори. Тя е била
войскови лагер на армиите на българските царе, но и на византийските императори. Крепостта
е много популярна и заради една жестока битка, разразила се под нейните стени през 1331/2 г.
Тогава византийските войски, водени лично от император Андроник III Палеолог, са победени
от българите, водени съответно също лично от българския цар Иван Александър. В резултат
от битката на „двамата императори“ и постигнатата българска победа, цялото южно
Черноморие е върнато на Българската държава.
Средновековна крепост Маркели
На 7,5 км западно от днешния град Карнобат се намира средновековната крепост
Маркели, заемала възлово значение в българо-византийските отношения. Маркели е
стратегически пункт, разположен по важния път Константинопол – Адрианополис –
старобългарските политически центрове Плиска и Преслав – река Дунав.
Най-ярко в историята остава битката на Хан Кардам срещу Византия на 20 Юли 792г,
завършила с разгром на византийската армия.
Малко по-късно /811г/ българският владетел Крум преобразува Маркели в силно укрепен
централен прабългарски (старобългарски) землен лагер.
Археологическите проучвания на обекта започват през 1986 г. и продължават и
понастоящем. Първоначално е изграден многопластов християнски култов комплекс,
разположен в най-високата част на възвишението и в централната част на крепостта, който е
без аналог на Балканския полуостров.
Най-късният културен пласт в този многослоен християнски комплекс е кръстокуполна
църква от ХІ в., просъществувала до ХІІІ в. Тя е импозантно и интересно от архитектурна и
строителна гледна точка съоръжение, богато украсено с мозайки и мраморна пластика.
Към настоящия момент двете крепости са добре социализиарани и имат важно
значение при формиране на общ културно-исторически маршрут/турситтически продук
между общините в областта.
При съчетанието и съвместното сътрудничество между общините може да се разработи
цялостен туристически продукт, които да допринесе за разнообразяването и стабилизирането
на местната икономика, както и до устойчивото развитие на туризма в общината.
Регионът притежава значителен културен и природен потенциал, който следва да бъде
по-добре експониран и да допринесе за повишаване на социално-икономическото състояние
на общината. Като възможност за специализирана туристическа дейност с възможност за
развитие на еко-туризъм, културно-исторически, археоложки и други.
Културно наследство на община Бургас
В основата на териториалното развитие на община Бургас и формирането на
пространствената структура, стоят благоприятните историко-географски особености,
културните коридори и идентичността ѝ, които изразяват устойчивостта на селищните
взаимовръзки във времето и трайно обособените урбанистични оси. Свидетелство за това са
археологическите, историческите, художествените, архитектурно-строителните недвижими
културни ценности, разположени в териториалната структура на общината.
И до днес община Бургас запазва своите историко-географски особености, народни
традиции и културни обичаи, символизиращи досегашната трайност във времето, основание
за бъдещо развитие, следващо исторически закономерности и притежаващо разграничима
идентичност, което показва особеностите в пространственото развитие на града.
На територията на общината са налични съхранени културни ценности – материални и
нематериални, свидетелства за човешко присъствие и дейност, които са с висока научна и
културна стойност за индивида, общността и обществото в региона.
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Материално недвижимо и движимо културно наследство
В община Бургас са идентифицирани около 360 археологически, художествени,
архитектурно-строителни и исторически обекта обявени за недвижими културни ценности,
както и НКЦ на градинско-парковото изкуство.
Културното наследство в общината включва едни от най-значимите недвижими
културни ценности в региона и България, като от категория с „национално значение“ са
идентифицирани следните обекти /НДА – НИНКН/, които притежават изключителна стойност
за културата и историята:
• Манастир „Св. Анастасия“, о-в Света Анастасия, архитектурно-художествена НКЦ;
• Историческо място, о-в Света Анастасия, историческа НКЦ;
• Жилищно-търговска сграда, бивша на Димитрос Хараламбус, сега „Радио- възел –
Бургас”, архитектурно-строителна НКЦ;
• Църква „Св. Св. Кирил и Методий”, пл. „Св. Св. Кирил и Методий“, архитектурностроителна и художествена НКЦ;
• Административна сграда, бивша Търговска индустриална камара, сега ОНС,
архитектурно-строителна НКЦ;
• Историческо ядро на Морската градина, НКЦ на Градинско-парковото изкуство.
• Паметник-костница на загиналите в борбата против капитализма и фашизма –
Морската градина, историческа НКЦ /предварителна категория/;
• Археологически обекти, гр. Бургас, ж.к. „Крайморие“, нос „Форос“ и м. „Пода“;
• Части от крепостната стена на средновековния Парос, на нос „Форос“, в двора на
кравефермата на АПК „Крайморие“, гр. Бургас, ж.к. „Крайморие“;
• Антично и късноантично селище; 2.5 км западно, вляво от пътя за Камено, м. „Валога“
, б.с. Житарово кв. Ветрен, гр. Бургас;
• Селище от османския перод, 2 км. западно, вляво от пътя за Камено, м."Кабата", б.с.
Житарово кв. Ветрен, гр. Бургас;
• Могилен некропол- 3 км. запад- югозападно, 800 м. вляво от пътя Житарово-Камено,
върху възвишение, б.с. Житарово кв. Ветрен, гр. Бургас;
• Могилен
некропол;
4.5
км
юг-югоизточно,
вдясно
от
шосето
за
Нефтозавода/отклонение-то от магистралата Бургас-София/ на 300 м. от него., б.с.
Житарово кв. Ветрен, гр. Бургас;
• Могилен некропол; 5 км. Юг - югозападно, вдясно от шосето за Нефтозавода, м.
"Долния Михлич", с. Житарово кв. Ветрен, гр. Бургас;
• Късноантична и средновековна крепост „Акве калиде – Терма“, между кв. Банево и кв.
Ветрен, гр. Бургас:
• Античен култов комплекс в м. „Манастир тепе“ при селото, кв.. Банево:
• Антично селище /от римски период/, 1500 м. западно до чешмата „Светлийската“, м.
„Гърнето“, кв. Банево;
• Античен водопровод, 1800 м. северно; под височината "Трите сестри"; до параклиса
"Света Петка", кв. Банево;
• Древен водопровод, 1500 м. югозападно, м. „Разсадника“, кв. Банево;
• Древно укрепление, 2.4 км северно, върху източния връх на височината "Трите сестри",
кв. Банево;
• Античен комплекс и средновековна църква, кв. Сарафово.
• Тракийски некропол, състоящ се от три могили в м. „Могилата“, около 2 км югозападно
от селото, с. Маринка;
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•

Тракийска надгробна могила в м. „Изгорелия кантон“, при стария разклон за с. Извор,
с. Маринка.
Най-значимият археологически обект на територията на общината е античният и
средновековен град Акве калиде (днес Бургаски минерални бани). Находките показват,
че лечебните свойства на горещия извор били известни още в неолита, когато в близост
до него са създадени три селища от VІ – V хилядолетие пр. Хр. Траките превърнали
извора в средата на І хил. пр. Христа в най-почитаното светилище на Трите нимфи,
което векове наред привличало много поклонници. Популярността на лечебната сила
на бургаския минерален извор излизала далеч извън пределите на Балканския
полуостров. През I век, по времето на император Нерон, тук са построени римски
терми, които продължават да съществуват и да се използват като бански комплекс
повече от 20 века.

Значими недвижими културни ценности от категория с „местно значение“ са свързани
с важни обществени /приемна сграда на жп гара, кино-театър, бивше кино „Модерен театър“,
бивш. Хотел „Империал“, търговски базар, банкови сгради и т.н./ и жилищни сгради,
групирани в цели ансамбли в централната градска част на град Бургас.
Движимото културно наследство е представено предимно в различните експозиции на
Регионален исторически музей – Бургас. В общината функционират още къща-музей на
поетесата Петя Дубарова и художествена галерия „Петко Задгорски“, част от чийто фонд е
представен в музей „Георги Баев“.
Нематериалното културно наследство в общината е представено от народните
традиции и културните обичаи. Културните институции и най-вече читалищата са основните
структури, които съхраняват фолклорното богатство.
Основни културни мероприятия на територията на община Бургас са свързани с
отбелязването на националните и традиционни християнски празници.
Нематериално културно наследство
Нематериалното културно наследство включва:
•
народни занаяти;
•
устна традиция и език;
•
обичаи, обреди, празненства, ритуали и вярвания;
•
музика, песни и танци;
•
народна медицина;
•
кулинарни традиции;
•
народни игри и спортове.
В това отношение уменията на рибарите от рибарско селище „Ченгене скеле” са
обявени за нематериално културно наследство и са вписани като елемент в Националната
представителна листа на нематериалното културно наследство „ Живи човешки съкровища
– България”.
Основен елемент в културната инфраструктура на община Бургас са читалищата. В
голяма степен те са носители и на нематериалното културно наследство. По данни на
националния регистър на народните читалища, в община Бургас функционират 30 /тридесет/
народни читалища. Към читалищата в община Бургас има състави и школи, които поддържат
жива фолклорната традиция и богатство на района. В част от читалищата функционират и
библиотеки.
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Община Бургас разполага с богат културен календар като основни културни
мероприятия на територията на общината са насочени към народните традиции и културните
обичаи, както и към различни тематични фестивали и конкурси: Международен кинофестивал
„София филм фест - на брега“, Национален литературен конкурс „Петя Дубарова“, фестивал
на пясъчните скулптури, национален конкурс за забавна песен „Бургас и морето“, SPICE
MUSIC FESTIVAL, международен фолклорен фестивал, национален конкурс за поезия
„Христо Фотев”, международен конкурс за изпълнения на немска и австрийска музика,
национален конкурс за детска песен „Сладкопойна чучулига“, арт фестивал „Сезони“ – Бургас,
биенале за съвременно българско изобразително изкуство „Приятели на морето“, национален
конкурс за изпълнение на българска музика „Върбан Върбанов“, дни на куклите, July morning,
танцов фестивал „Бургас танцува“, „Бургаски музикални празници – Емил Чакъров“, джаз
фестивал „Джаз в Бургас“.
Читалищата са важни културни обекти, които съхраняват, развиват и обогатяват
културния живот, приобщават гражданите към ценностите на науката, изкуството и културата
и съхраняват духовния живот и местните традиции и културни обичаи.
Необходимо е технологично обновяване и придаване на нови функции в тях, както и
обвързването им в единна информационна система.
Основата на съвременния динамичен и разрастващ се град са културните ценности
заложени в селищната структура/селищните характеристики на общината. С времето те биват
възстановени, адаптирани и допълвани, което допринася за развитието на общината като
културен център и формирането на културна туристическа индустрия.
Интерпретацията на културното наследство днес е основополагащ елемент в
устойчивото и балансирано териториално и социално-икономическо развитие. Културното
наследство е фактор изграждащ позитивни партньорства между местните общности и бизнеса.
Процесите на урбанизация дават възможност за съчетаване на традиционните дейности
носещи идентичността на региона /културното и природно наследство, историческата памет/
и социално-икономически дейности в новите урбанизирани територии. Водеща роля в
съхраняването, опазването и адаптирането на културното наследство днес имат хората. Заедно
с него те са носители на историческата памет и древни традиции. Представянето на културното
наследство като дейност, интегрирана в селищната структура на общината придава ново
значение и го представя като ресурс за социално-икономическо развитие. На културното
наследство днес се гледа като на материален и духовен ресурс, който трябва да бъде съхранен,
без изискване за рентабилност на вложените в него инвестиции. Необходимо е създаването на
маркетингова стратегия, която да представя културното наследството на националния и
международния пазар, също така създаване на информационна система на културноисторическите ресурси и иновативни форми за популяризирането му. Дейностите свързани с
експлоатацията на културното наследство в туризма трябва да бъдат обвързани с опазването
и съхранението на културните ценности и полагане на необходимите грижи. Днес можем да
разглеждаме развитата културна индустрия като двигател на икономиката на дадена община
и възможност за балансирано и устойчиво развитие.
Представеният анализ на културното наследство се основава на Закона за
културното наследство, който се явява основополагащия документ за опазване на
културното наследство в Република България. Необходимо е да бъде актуализиран списъка с
недвижими културни ценности и включването на нови обекти притежаващи научна и
културна стойност. При актуализацията е необходимо да се вземе предвид степента на
съхраненост на материалната, образната и функционална автентичност. Трябва да бъде
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изготвена оценка на научната и художествената стойност на обектите и да се проследи
мястото и значението им в съвременната среда. Важно е да се прецени и до колко обектите
са част от съвременната обществена и културна област /среда/, която обогатява средата
и обществото. Оценката на познавателната стойност показва научния и образователен
потенциал на обектите като свидетелство за развитие на материалната и духовната
култура на обществото. Необходимо е да се оцени утилитарната стойност на обектите,
както и до каква степен те позволяват възстановяване на оригиналните или организиране на
нови функции. Така също трябва да се направи анализ на икономическата целесъобразност с
цел включване в културно историческата индустрия или друга инвестиционна система.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Изводи:
В пространствената структура на областта/общината са разположени изключителни
национални археологически, архитектурни и исторически резервати;
Наличие на значими НКЦ, включително подводна археология;
Добре съхранени народни традиции и културни обичаи;
Недобре развити съвместни туристически и образователни продукти/услуги между
общините в региона;
Липса на обособени културни зони за изява на историческия градски
пейзажи/културни пейзажи;
Затруднена достъпност до археологическите НКЦ извън териториалния обхват на
населените места;
Необходимост от Стратегия за културното наследство в общината и обща
маркетингова стратегия;
Липса на достатъчно финансиране за адаптация на културното наследство.
Потенциал за развитие:
Народните традиции и културните обичаи в общината са нематериалния ресурс,
които може да задържи посетителите и да повиши нейната атрактивност и
качеството на културния туристически продукт.
Културните коридори и пространства /Черноморско културно пространство, Виа
Понтика, граничен вал Еркесия/ предоставят възможност/основа за развитие на
съвместни туристически и образователни продукти/услуги между общините в
региона, както и между България, Румъния и Турция;
Общината притежава разграничима идентичност и съхранени културни
направления, които изразяват устойчивостта във времето на селищните
взаимовръзки и трайно обособените урбанистични оси, даващи възможност за
изграждане на съвременна културна индустрия;
В акваторията на общината е налична подводна археология, която дава възможност
за реализиране на археологически проекти по нейната адаптация/изява в
прилежащата среда;
Културните обекти от национално и местно значение са потенциал, които трябва
да бъде използван за привличане на социално-икономическа активност и развитие
на културен туризъм/индустрия в общината;
Общината притежава значителен потенциал по отношение на нематериалното
културно наследство.
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I. 10. Описание на елементите на градското културно наследство в град Бургас
Градското културно наследство включва обекти, обявени за недвижими културни
ценности с висока научна и културна стойност за индивида, общността и обществото,
наследствени културни елементи и структури и нови градски открити пространства и градски
инфраструктури.
Целта на тази част от анализа е да се идентифицират елементите на градското културно
наследство, които е важно да бъдат опазвани или развивани с цел съхранение на градския
исторически пейзаж 97
Адаптиране на културно наследство като част от градското пространство
Този подход в пространственото развитие е отправна точка и при пространствените
политики, свързани с материалното и нематериалното културно наследство на България, които
се залагат в НСРР и НКПР и са в пряка връзка с качеството на живот. Отчита се и промененото
отношение към културните ценности и разширяване на пространствения обхват на културното
наследство – от единичната ценност до ансамбъл с неговото обкръжение и цялостната градска
и/или природна среда, в която е ситуиран, от интериора на сградата и нейната конструкция до
характерния пейзаж, от културните коридори/маршрути до подводните културни ценности.
Основните насоки в опазването на културните ценности в цялото им времево и видово
многообразие са свързани със съхраняване на техните уникални характеристики, чрез
консервация и активно опазване, публична загриженост и адаптация в най-широк смисъл,
запазване и развиване на духа на мястото /genius loci/ и на пространствената идентичност и
развитие на потенциала им за стимулиране на икономическия растеж.
Взаимодействието на природата и човека е формирало многобройни културни
пейзажи 98 в общината. Еволюцията на разбирането за културно наследство следва тенденция
за постоянно разширяване на обхвата и съдържанието му. Културното наследство днес
включва цялостната културна среда с нейните осезаеми и неосезаеми ценности. Вниманието
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https://whc.unesco.org/en/hul/
Пейзажът най-общо може да се определи като интегрална характеристика на определена част от земната повърхност, включваща цяла
палитра от асоциации и културни стойности. В Препоръка 95(9) на Съвета на Европа (1995) понятието пейзаж е определено като "формална
експресия на многобройните взаимовръзки, съществуващи в даден период от време, между човек или общество и топографски дефинирана
територия, чийто облик е резултат от действието, през времето, на природни и човешки фактори и на комбинацията от тях. Може да
се приеме, че пейзажът има тристранно културно измерение, като се вземе предвид, че: 1) той се определя и характеризира от начина, по
който дадена територия е възприемана от човек или общество; 2) той е свидетелство за миналите и настоящи връзки между хората и
тяхната обкръжаваща среда; 3) има принос в обособяването на местна култура, чувственост, практики, вярвания и традиции." (прев.мой,
М.В.). Пет години по-късно, в Европейската конвенция за пейзажа (Флоренция, 2001), Съветът на Европа дава ново, по-кратко, определение
за пейзаж, което в общи линии следва това от 1995 г.: "пейзаж" означава територия, възприемана като такава от хората, чийто характер
е резултат от действието и взаимодействието между природни и/или човешки фактори." (прев.мой, М.В.). С тези две свои определения
Съветът на Европа поставя акцент върху това как човекът и обществото възприемат дадена среда и оттам - ролята на пейзажа за
самоидентификацията на човека или обществото със съответната природна среда. Друг момент, заложен и в двете определения, е, че
природната среда и човекът си взаимодействат и влияят един на друг. Така се ражда една нова, интегрална ценност, с особено значение за
настоящото проучване.
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Културните пейзажи като специфичен вид пейзаж са точно такъв вид интегрална ценност. Вече класическото определение на ЮНЕСКО от
Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство (Париж, 1972) определя културните пейзажи като "комбинирано
произведение на човека и природата". Ориентациите за приложение на Конвенцията за опазване на световното културно и природно
наследство (ЮНЕСКО, 2005) допълват това определение: "Те [културните пейзажи - б.а., М.В.] отразяват развитието на човешкото
общество и поселения през времето, под влиянието на физическите ограничения и/или възможности, предоставени от природната среда,
както и последващите социални, икономически и културни сили, както външни, така и вътрешни". В цитираната по-горе Препоръка 95(9)
Съветът на Европа дава подобно определение на понятието "културен пейзаж", като навлиза в по-конкретни характеристики на споменатите
взаимодействия - обработка на земята, традиционни умения, специфични традиции, описания на пейзажа в художествени творби и
исторически събития. Имайки предвид посочените дефиниции, можем да определим културния пейзаж като специфична част от територията
или акваторията, наситена с материални и/или нематериални следи от взаимодействието на природни и антропогенни фактори. Това наистина
доста разширява темата. Културни пейзажи могат да бъдат изключително разнообразни: долини с терасирани лозя, територии със следи от
индустриална дейност, природни обекти, натоварени с вярвания, места на паметта, места, свързани с живота на значими личности и пр.
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се насочва и към градския пейзаж, природните особености, традиционния поминък,
обработката на земята, фолклора, местната кухня и др.
Приоритетната област културно наследство въвежда идеята за баланс между
опазването и изявата на наследството и развитието на туризма. В този смисъл туристическите
дейности са инструмент за изява и популяризиране на местната идентичност, и обратно,
културните ценности и природните ресурси са фактор за икономическо развитие.
Разумното използване и представяне на местните дадености се основава на
последователността на предварително идентифициране на пълното многообразие на местните
дадености, осигуряване на рамка, предпоставки и действия за тяхното трайно съхраняване и
последващото им представяне, популяризиране и активно включване в съвременните
социални и икономически активности.
Приоритетната област последователно интегрира темите културно наследство,
съвременна култура, градска среда, природни забележителности, както и връзките между тях
за формирането на /регионален/ туристически продукт. Акцент на темата е проникването
между културното наследство, съвременния културен живот и откритите публични
пространства на населените места. Необходимо е обновяването и социализирането на
исторически сгради да е свързано с осигуряването на повече площи за културни дейности, а
културният живот да „излиза” отвън и да се осъществява в уличните и площадните
пространства. Така ще се гарантират специфичната атмосфера и креативността на цели
квартали, част и зони от селищната структура.
Идентифициране на елементи на градското културно наследство, които е важно
да бъдат опазвани или развивани с цел съхранение на градския исторически пейзаж
В териториалната структура на град Бургас са идентифицирани различни културни
пространствени елементи /обекти на градското културно наследство, обекти на културната и
социалната инфраструктура /читалища, библиотеки, музеи, галерии/, публични градски
открити и закрити пространства, които могат да бъдат групирани в зони – културна градска
зона за изява на културно наследство с цел съхраняване на градския исторически пейзаж, както
и зони за обособяване и изява на културни пейзажи подчертаващи взаимовръзката човекморе/минерални извори/природа.
1. Културна градска зона за изява на културно наследство с цел съхраняване на
градския исторически пейзаж – Централна градска част / Морска градина
Зоната е с градски характер за изява на културно наследство и с цел съхраняване на
градския исторически пейзаж – Централна градска част/Морска градина.
При обособяването ѝ е съобразена с реализацията на новите проекти в сферата на
градското културно пространство. Обектите в зоните са обвързани пространственофункционално от интегриран културен маршрут, който дава възможност да бъде направен
плавен преход между културните обекти и пространства в зоната.
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Фигура 45. Културна градска зона за изява на културно наследство с цел съхраняване на
градския исторически пейзаж – Централна градска част / Морска градина

В зоната се включват следните групови недвижими културни ценности, Морската
градина и обекти от културната сфера:
• Ансамбъл „Улица Александровска – Гарата” – защитената територия се отличава със
структурна, стилова и регулационна съхраненост, поради което притежава значим
градоустройствен потенциал за устройството на градския организъм в историческата
му централна част. Това е една от двете основни структурообразуващи оси на
традиционния град, административно – делови и търговски център. В зоната е налична
висока концентрация на единични недвижими културни ценности от епохата на Новото
време, като най-стойностните от тях се поддържат в много добро състояние и имат
своята социализация;
• Ансамбъл „Улица Богориди” – защитената територия се отличава със структурна
съхраненост, но и стилова хетерогенност, като в частта, източно от ул. “Славянска” е с
понижена културно-историческа стойност, поради ново строителство, което е
променило мащаба на територията. Улица „Богориди” е една от двете основни
структурообразуващи оси на традиционния град, търговска и пешеходна зона, поради
което притежава значим градоустройствен потенциал за устройство на градския
организъм в историческата му централна част. В частта между ул. “Лермонтов” и ул.
“Славянска” има концентрация на единични недвижими културни ценности от епохата
на Новото време, като повечето от тях се поддържат в добро състояние и имат своята
социализация;
• Ансамбъл „Улица Княз Батенберг – Улица „Филип Кутев”/старо име – Ансамбъл
„Улица Филип Кутев“/ – защитената територия се отличава с висока структурна,
стилова и регулационна съхраненост, като се изисква запазването на начина на
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•

•

•

•

застояване. В частта по ул. “Княз Батенберг” има концентрация на по-значими
единични недвижими културни ценности от епохата на Новото време. Сградите –
недвижими културни ценности по ул. „Филип Кутев” са с по-ниска културноисторическа стойност, но традиционната атмосфера е съхранена във висока степен;
Ансамбъл “Улица Славянска” – защитената територия се отличава със структурна,
стилова и регулационна съхраненост. В северната част на ансамбъла има по-значими
единични недвижими културни ценности от епохата на късното Възраждане и Новото
време. Сградите – недвижими културни ценности в южната част на ансамбъла са с пониска културно – историческа стойност, но традиционната атмосфера е съхранена във
висока степен;
Ансамбъл „Улица Д-р Нидер”/Старо име – Ансамбъл „Улица Вапцаров“/ –
защитената територия се отличава със структурна, стилова и регулационна
съхраненост, като се изисква запазването на начина на застояване. Сградите –
недвижими културни ценности в южната част на ансамбъла са с по-ниска културноисторическа стойност, но традиционната атмосфера е съхранена във висока степен;
Ансамбъл „Улица Лермонтов” – защитената територия се отличава със структурна
и регулационна съхраненост. Сградите – недвижими културни ценности са от епохата
на късното Възраждане и Новото време, с по-ниска културно – историческа стойност,
но традиционната атмосфера е съхранена във висока степен;
Ансамбъл „Улица Фердинандова”/декл. с Протокол N:12/14.05.2009г./ –
защитената територия се отличава със структурна и регулационна съхраненост.
Сградите – недвижими културни ценности са от епохата на Новото време, с по-ниска
културно-историческа стойност, но традиционната атмосфера е съхранена във висока
степен;
Паметник на градинското и парково изкуство „МОРСКА ГРАДИНА“ – 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. Това е
територията северно от ул. ”Зора” до паметника „Пушкин”.

През 1924 г. паркът е напълно завършен. За ботаническото богатсво допринася
привнесеният залесителен материал от Унгария, Цариград, Италия, Франция, Сирия и Ливан.
През 1936 г. се открива първият бургаският мост, а две години по-късно, през 1938
година, Морското казино, построено от архитекта Димитър Фингов на мястото на някогашен
морски бюфет, като на събитието е присъствал целия български държавен елит.
Целият парк е с площ над 600 декара.
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2. Културни зони за обособяване и изява на културни пейзажи подчертаващи
взаимовръзката „човек-море и природа“ извън градските пространства – квартал
Крайморие
Kултурна зона за обособяване и изява на културни пейзажи подчертаващи
взаимовръзката човек-море и природа извън градските пространства, която може да бъде
обособена е в района на кв. Крайморие.
Фигура 46. Културни зони за обособяване и изява на културни пейзажи
подчертаващи взаимовръзката „човек-море и природа“ извън градските пространства –
квартал Крайморие

В зоната се включват следните недвижими културни ценности и защитени местности:
• Предшественикът на съвременния гр. Бургас – античната и средновековна
крепост в м. Пода – Нос Форос – в края на 2008 г. екип специалисти от Регионален Бургаски
музей проведе за първи път археологически проучвания в района на полуостров Форос край
Бургас. Резултатите от археологическите проучвания могат да се нарекат сензационни, защото
беше установено, че тук все още има запазени останки от изгубения град, исторически
предшественик и символ на град Бургас – античната и средновековна крепост и пристанище
Бургос/Порос.
Полуостров Форос е обозначен в старите италиански и каталунски карти от ХІІІ-ХVІ в.
Като място на укрепена крепост с пристанище под името Поро (проток) или Порос, която
пазела отока на Мандренското езеро (Скеф). Византийските исторически извори го предават
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на гръцки като “Пиргос”, което има същото значение. В посветителен надпис от ІІ век се казва,
че по границите на римската колония Деултум са изградени бурги (крепости).
Местността е известна и с една паметна битка от времето на Втората Българска
държава. В началото на XIVв. българският цар Теодор Светослав предприел поход към
Черноморското крайбрежие, където властта му се разпростряла над Русокастро, Месемврия,
Анхиало, Созопол и Агатопол. Така през 1304г. при моста на отока на Мандренското езерото
– Скафида (Пороса) се състояла решителната битка завършила със знаменателната победа на
българския владетел над византийската армия.
Археолозите установяват две самостоятелни късно антични укрепления от ІV-VІ в. Върху
полуостров „Форос”. От тях са запазени останки от Югоизточна крепостна стена,
Северозападна крепостна стена с 3 кули, Църква – малкия манастир “Св. Георги”, за който
има сведение от византийски извори от ХІІІ в., в олтара ѝ е открита уникална ампулареликварий с прах от гроба на св. апостол Йоан Богослов, Нос Кабата (Кафката) – на
североизточния бряг на н. Форос, в свлачищен район, силно се издава по-малкият нос Кабата,
по чиято повърхност се открива голямо количество керамика от IV-VI в. Проучванията дават
основание да се приеме, че целият полуостров “Форос” е бил укрепен, като
фортификационните съоръжения са създадени през късно-римската епоха и са възстановявани
многократно в по-късни епохи до средата на ХVв. Тези данни безспорно очертават един
значим исторически обект, пряко свързан с историята на Бургас;
Необходимо е да се търсят възможности за продължаване на проучванията и други по
различни програми за публично- частно партньорство с цел изследване, запазване,
реставрация и социализация на паметниците за целите на туризма.
За територията на нос „Форос” е изготвен ПУП-ПРЗ, съгласуван с писмо
№10414/27.10.2007 г. на НИНКН-София с поставени изисквания към следващите фази на
проектиране.
• Местност „Пода” – “Пода” е местност на юг от Бургас, обявена за защитена през
1989 година със заповед на Министерство на околната среда и водите и предоставена за
стопанисване и управление на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП). Тя е първата
защитена територия в България, предоставена за стопанисване на неправителствена
организация. БДЗП изготвя и изпълнява дейности по приетия от Министерски съвет План за
управление, като така превърна ЗМ „Пода“ в модел за устойчива природозащита, екологично
образование и природосъобразен туризъм. През 1994 г. е обявена за КОРИНЕ място, а през
2002 г. за влажна зона с международно значение — Рамсарски обект. Предложена е за
включване в Европейската екологична мрежа Натура 2000 в рамките на природен комплекс
“Мандра – Пода”.
По площ местността „Пода“ е само 100.7 ха, като в нея са наблюдавани 262 вида птици,
което прави защитената територия една от най-богатите в орнитологично отношение
местности в Европа. Мястото е съхранило огромно количество биоразнообразие в
административните граници на град Бургас: 161 таксона низши растения, 231 вида висши
растения, 168 вида безгръбначни, 6 вида риби, 16 вида земноводни и влечуги, 262 вида птици,
18 вида бозайници.
В местността се намира единствената по българското Черноморско крайбрежие
смесена чаплова колония от бяла лопатарка, блестящ ибис, нощна, червена, сива, гривеста и
малка бяла чапли. В самата защитена местност има три основни типа местообитания —
хабитати със сладка вода, със солена вода и бракични водоеми. Гнездящите в защитената
територия видове са 46, като най-атрактивни са речните рибарки, малките бели и сивите
чапли, големите корморани, белите лопатарки и блестящите ибиси, различните видове
потапници и патици, тръстиковия блатар и много други. През зимните месеци местността
привлича с хранителните си условия нирци, гмурци, звънарки, сиви патици, качулати
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потапници. В края на лятото могат да се наблюдават речни рибарки, дъждосвирци,
брегобегачи, водобегачи, кокилобегачи, чайки, стридояди и други.
През зимата в залива Форос към ЗМ „Пода“ могат да се наблюдават световно
застрашените малък корморан, къдроглав пеликан, тръноопашата потапница и други, а
самата защитена територия е убежище на големи бели чапли и на десетки хиляди патици и
потапници.
Над ЗМ “Пода” преминава и вторият по големина в Европа миграционен път на
птиците, Виа Понтика, като годишно от тук прелитат 75% от европейската популация на
белия щъркел (над 250 000 екземпляра), 100% от популацията на розовия пеликан (над 40 000
екземпляра) и хиляди видове хищни, водоплаващи и пойни птици.
В местността освен птици се срещат и други редки представители на българската
природа. Тук е едно от най — големите находища на пъстрия смок — най-голямата змия в
страната, етруската земеровка — най-малкият бозайник в Европа, екзотичната нутрия и
световнозастрашената видра.
В защитена местност Пода е построен Природозащитен център “Пода”, собственост на
Българско дружество за защита на птиците. За посещения Пода е отворена целогодишно. В
нея има няколко обособени маршрута, по които могат да се наблюдават редките видове птици
без да бъдат обезпокоявани. Има действащо, покрито укритие, което дава възможност за
ползване независимо от метеорологичните условия. Ежегодно в ПЗЦ „Пода“ се провеждат
изследвания върху мигриращите птици, а най-добрите месеци за наблюдение на миграциите
са март, април, август и септември. В непосредствена близост до защитената местност се
намира историческият предшественик и символ на Бургас – античната кула
Бургос/Пиргос, датира от II в. от н. е. Кулата е била използвана за престой на хора,
чакащи саловете за товар на стоки. Древното съоръжение е единственото с подобно
предназначение, открито досега в България с височина 5 м и ширина около 7 м. В
Средновековието е достигало височина от 14 м. На метри от нея е открита втора, помалка кула, която е част от голямо укрепление. Тя е имала изцяло защитни функции,
свързани с охраняване на сигналната кула и пътя към вътрешността на сушата. И двете
кули са част от характерните за римската епоха "бурги" – вид укрепления с малък
военен контингент от около 60 души, строени край пътищата.
Археологическите проучвания на античното и средновековно укрепление до защитена
местност “Пода” ще продължат с консервация и реставрация на откритите находки.
Симбиозата между археология и природа в добра комуникационна връзка към главен
път и близката връзка с населеното място създават отлични условия за развитие на туризма
във всичките му форми.
3. Културни зони за обособяване и изява на културни пейзажи подчертаващи
взаимовръзката човек-минерални извори и природа извън градските пространства при
кварталите Ветрен и Банево
Друга културна зона за обособяване и изява на културни пейзажи подчертаващи
взаимовръзката човек-минерални извори и природа извън градските пространства, която
може да бъде обособена е в района на кварталите Ветрен и Банево.
В зоната се включват следните недвижими културни ценности – Антично римско
селище, Селищна могила разположена в местността Солна нива /10-ти километър/, Античен
култов комплекс, Акве Калиде и обекти от културната сфера.
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Фигура 47. Културни зони за обособяване и изява на културни пейзажи подчертаващи
взаимовръзката „човек-минерални извори и природа“ извън градските пространства при
кварталите Ветрен и Банево

В зоната се включват следните недвижими културни ценности:
• „Акве Калиде“ – Терма край Бургас – на 15 км. северозападно от Бургас се намират
едни от най-известните в Югоизточна Тракия минерални бани, където още в дълбока древност
е използвано уникалното съчетание на топлите води с лечебната кал на близкото Атанасовско
езеро и солената морска вода. Находките показват, че лечебните свойства на горещия извор
били известни още в неолита, когато в близост до него са създадени три селища от VІ – V
хилядолетие пр. Хр. Траките превърнали извора в средата на І хил. пр. Христа в найпочитаното светилище на Трите нимфи, което векове наред привличало много поклонници.
Популярността на лечебната сила на бургаския минерален извор излизала далеч извън
пределите на Балканския полуостров. Най-добра информация за това ни дават многобройните
монетни находки/над 4000 броя/, открити при почистването на стария каптаж на извора през
1910 и 1994 г. Те били хвърляни като дар от хората, дошли от всички големи антични центрове
за да се лекуват. Най-ранната открита монета е сечена в Аполония/Созопол/в нач. на V в. пр.
Хр. - сребърна драхма от типа “изправена котва – пречупен кръст”. Срещат се монети на
тракийски владетели от столицата на Одриското тракийско царство Севтополис, от Кабиле,
Месамбрия, Одесос, Истрия и Томи в Румъния, Бизантион, Абдера, Маронея, Лизимахия на
проливите и Мраморно море и др.
• Римските бани – първите бани при светилището на Трите нимфи край Бургас са
изградени, когато Рим завладява тракийските земи в средата на І век. И това е естествено,
защото именно римските обществени бани представят новата философия на римското
общество за съчетаване на утилитарните и културните нужди на римските граждани. В баните
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те се отдавали не само на лечение, хигиена и спортни игри, но и на културни развлечения,
поезия, музика и политически дебати. По времето на император Траян/98-117г./изграждането
на обществени бани и пътища било акт на държавната политика на Рим при създаването на
градски центрове в новите провинции на империята. Той бил голям почитател на минералните
извори, което е оказало важна роля при избора на първите автономни центрове в провинция
Тракия. Градска автономия получили старите тракийски селища, известни с минералните си
извори: Сердика/София/, Пауталия/Кюстендил/, Никополис ад Нестум/близо до Гоце Делчев/и
Анхиало/Поморие/. За избора на Ахиало за административен център на района силно е
повлияла близостта му до стария лечебен център, който е бил благоустроен в обществени бани
с два големи басейна. По същото времето бил изграден важният римски път през Дюлевския
проход, свързващ новосъздадения град Марцианопол/Девня/, Анхиало и Адрианопол. При
баните била построена важна пътна станция наречена Акве Калиде. Нейното стратегическо
място на връзката между крайбрежния път от Дюлевския проход и напречния подбалкански
път я направило много известна крепост в следващите векове. Тя е отбелязана на първите
римски карти за днешните български земи в средата на ІІ век и често присъствала в
географските и исторически извори. Най-голяма слава на Акве калиде носело светилището на
нимфите, наричани през римската епоха Анхиалските нимфи, а баните – Анхиалски поради
близостта на селището до административния център. По времето на друг римски император
Септимий Север/209-211г./, също любител на минералните бани, тук три години се
провеждали специални тържества и спортни игри наричани “Северия Нимфеа”.
Най-ранното споменаване на името „Акве калиде” е в Певтингеровата карта като пътна
станция между Анхиало/Поморие/и Кабиле/близо до Ямбол/.
Първото описание на града Акве калиде е направено от готския историк Йорданес/Vв./в
“Римска история”, където описва готските нападения през 257-270 срещу градовете по
Западното Черноморско крайбрежие, подложили ги на разграбване и опожаряване. Тежко
пострадал и градът Акве калиде, но топлите минерални бани били запазени. През 257-270г.
готските племена тервинги и карпи разграбили и опожарили близкия Анхиало и спряли при
Акве Калиде. За отношението на готите към лечебните бани там готският историк Йорданес е
написал специален текст:
“Тук те остават много дни и се наслаждавали на баните с топла вода, които се
намирали на дванадесетия милиарден стълб от г. Анхиало и избликват от дълбочината на
огнения си извор”.
Опасността от варварските нападения накарало византийския император Юстиниян
І/527-565г./да защити за първи път с крепостна стена града Акве калиде и прочутите бани.
Неговата укрепителна дейност е описана от хрониста Прокопий Кесарийски в трактата “За
строежите:
“Траки обитават един крайморски град на Евксинския Понт на име Анхиало,...“, там
не много далеч от града бликат извори от естествена топла вода, които образуват от само себе
си бани за тамошните хора. Обаче на това селище, останало от старо време неукрепено, пораншните императори гледали с пренебрежение, ако и в съседство с него да се поселили
варварски племена и да го посещавали болни, които с риск на живота си получавали там
облекчение. Сега обаче имп. Юстиниян го оградил със стени и направил лекуването безопасно.
Между България и Византия
След създаването на Българската държава градът на топлите извори вече носи името
Терма/и/или Термополис. Той се оказва в центъра на събитията по времето на българския
владетел Тервел, велик стратег и държавник. През 708 г. съвсем близко до Терма се разиграла
най- съкрушителната битка за византийците и техния император Юстиниян ІІ. При
последвалото разширението на българските граници на юг, града Терма останал в пределите
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на България. Минералните бани продължили да функционират, а градът около тях се
разраснал в следващите векове. В средновековните извори той се наричал Терма, Термопол и
Мегали Терми и поради стратегическото си място на кръстопътя между севера и юга и между
Черноморското крайбрежие и вътрешна Тракия участва във всички исторически събития през
следващите векове.
При ремонта на тази баня през 1910г. било проведено първото археологическо
проучване от проф. Богдан Филов при почистването на старите басейни и каптажа на извора.
Открити са над 4 000 монети, накити и др. предмети от V век пр. Христа до ХVІІ в.
През 2008 г. във връзка с ремонта и укрепването на новия каптаж на минералния извор,
започнаха мащабни археологически проучвания на античната и средновековна крепост,
топлите минерални бани и другите обекти на територията на древния град Акве калиде –
Терма.
Археологически проучвания на древните минерални бани край Бургас през 2009г.
Общата площ на проучените части от древните бани е около 3, 800 кв. м., а достигнатата
максимална дълбочина е 6, 3м. при дъното на античните басейни.
При новите разкопки беше изцяло разкрита централната зала на баните, наричана в
античността „калдарий” – място за горещи процедури с минералната вода. Тя е с обща площ
220 кв. м и има два правоъгълни басейна с размери 3 х 5м., разположени на двете къси страни.
Разкрита е отоплителната система –„хипокаус” от специални глинени тръби, по които
върви топлият въздух от каналите с гореща вода и отоплява каменните плочи на пода.
Античният каптаж на два горещи извора с температура между 53 и 42 градуса е открит на 30м
северозападно и е свързан с банята със сложна система от колектори и глинени водопроводи.
Важно откритие е каптажът за студена вода в северната част на банския комплекс с
дълбочина 5, 3м, която също се е използвала за лечебни процедури в т. нар. „фригидариум”басейн с хладка вода.
Интересни резултати бяха добити от разкопаването на 8 помещения в източното крило
на банския комплекс, където са били разположени вероятно магазините и кухненските
помещения. Те са свързани с последния етап от функционирането на средновековните бани
между Х и ХІІІ век, опожарени напълно през 1206 г. от латинския император Хенри ІІ, брат на
пленения от цар Калоян император Балдуин Фландърски. Тук бяха открити много бронзови
монети от Х-ХІІІ в., стъклени и бронзови гривни, свещници и балсамарии с етерични масла за
масажи, които използвали посетителите в банята.
Извършените геоложки сондажи и археологически анализи през тази година показаха,
че на това място дълбочината на културните пластове е над 9 м и се откриват находки от ІV-І
хил. преди Христа. Това означава, че при следващи проучвания се очаква откриването на поранни съоръжения, вероятно свързани с обитаването около минералните извори, използвани
от хората и приемани за свещени още от най-дълбока древност.
Най-ценните находки от 2009 година са: оловен печат на византийски стратег от ХІ в.,
пръстен-печат с изображение на лъв с крила/грифон/, каменен калъп са отливане на бронзови
женски накити, 86 монети от ІІІ в. пр. Христа до ХV в., много керамични съдове, части от
архитектурната украса и надписи.
Стартирана е процедура по определяне на режимите-граници и предписания за
опазване на археологическа недвижима културна ценност „Късноантична и средновековна
крепост „Акве Калиде-Терма”, Община Бургас, обявена в ДВ. бр.39/1965 г. за паметник на
културата с категория „национално значение”.
Селищна могила Бургас в м.Солна нива /10-ти километър/
Археологическите разкопки на селищна могила Бургас стартираха през 2008 г. с
финансовата подкрепа на Община Бургас. Ръководител на проучването е Мирослав Класнаков
•
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(РИМ-Бургас), а в теренната работа и интердисциплинните анализи взеха участие утвърдени
специалисти от страната и чужбина. Най-ранното селище е възникнало през късния период на
новокаменната епоха (края на 6 хил.пр.Хр.). Животът е продължил и през цялата каменномедна епоха (цялото 5 хил.пр.Хр. – началото на 4 хил.пр.Хр.). В проучените жилища и
свободните пространства между тях е открит разнообразен археологически материал, свързан
със стопанския живот и вярванията на праисторическото население. Сечивата от камък,
кремък, кост и рог представят напреднала степен в строителството на жилища, производството
на керамика, обработването на кожи, предачеството, тъкачеството и др. занаяти.
Изследваните останки от растения (археоботаничен ансамбъл) и животни (археозоологичен
ансамбъл) очертават стабилно икономическо развитие с хилядолетни традиции в
селектирането и отглеждането на зърнени култури и доместикацията и развъждането на
домашни животни. Второстепенна роля в изхранването на населението са имали събирането
на диви плодове и ловуването на диви животни и птици.
Разнообразни са многобройните керамични съдове. Част от тях са използвани в
домакинството, а други – с по-специфични форми и украса, са изпълнявали строго определени
функции в религиозния живот и са използвани при различни ритуали. Основно място в
праисторическия пантеон заема Богинята майка – Земя. Култът към нея е засвидетелстван с
многобройни находки на керамична антропоморфна пластика и различни предмети със
семантична натовареност, свързани с почитта и преклонението пред нея. Откритата
материална култура в селищна могила Бургас я очертава като реперен обект за проучване на
праисторическите епохи по южното българско Черноморие и свързва Бургаската низина със
синхронно развиващите се праисторически култури по цялото западно Черноморие,
континенталната част на Балканския полуостров и северозападна Мала Азия.
Археологическите разкопки на селищна могила Бургас са проведени в периода 01.0630.06.2009 г. с финансовата подкрепа на община Бургас.
Могилата е разположена на 7.5 км от черноморския бряг в близост до Атанасовското
езеро. Има средна височина 2.70 м над околния терен и среден диаметър 80.35 м. От север
протича малката Баневска река, събираща водите си от минералните извори между селата
Ветрен и Банево (Бургаските минерални бани).
Регистрирани са депозити от две праисторически епохи – неолит и халколит. В
неолитния пласт са открити материали от късните етапи на епохата, синхронни с периоди
Караново ІІІ-ІV и вероятно Караново ІV в Тракия. Халколитът е представен с керамика и
находки от ранните и късните етапи на епохата. През сезон `09 е регистрирана и част от ново
жилище. Формите и украсата на керамичните съдове в него го отнасят към средния халколит.
През ранния и средния халколит постройките са градени от колове и плет измазани с глина, а
в жилищното пространство е имало и свободно стоящи колове, поддържащи покривната
конструкция. Пещите са с подковообразна форма и отвор на юг или запад. Регистрираните
жилища от тази епоха са загинали в следствие на силни пожари. Сред деструкциите и около
тях е открит разнообразен археологически материал. Реставрирани са 25 керамични съда и
капаци, украсени с релефна, врязана и инкрустирана украса, а също и с рисунка от бяла боя и
графит. Широко разпространени са богато украсените антропоморфните съдове-хранилища,
снабдени с капаци, а също и лилиевидните съдове, част от които са върху високи конусовидни
столчета. Намерени са и много сечива, използвани в праисторическото домакинство –
стъргалки, остриета и ножове от кремък, тесли и брадви от камък, игли, шила, копачки и муфи
от кост и рог, керамични прешлени за вретено, хромели, чукалки и др. Внимание заслужават
и находките от гривни, изработени от мида Spondylus, свидетелстващи за контакти със
Средиземноморското крайбрежие. Интересни са и фрагментираните антропоморфни и
зооморфни керамични фигурки, свързани с религиозните вярвания на халколитното
население.
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Археологическите разкопки на селищна могила Бургас дават нова информация за
материалната и духовна културата на праисторическите общества, обитавали Западното
Черноморие, а също и за относителната хронология на неолита и халколита в този регион.
В могилата при разкопките през 2009 са открити следните значими предмети –
Антропоморфен съд и капак от сезон 2009 – среден халколит, Керамичен съд – ранен
халколит, Керамични съдове от сезон 2009 г. – ранен халколит, Керамични съдове и капак от
сезон 2009 г. – ранен и среден халколит.
Възможно е тези проучвания да бъдат използвани за създаване на “тунел на времето”,
подобен на този в Асаги пинар като част от Акве калиде.
4. Културна зона за обособяване и изява на културни пейзажи подчертаващи
взаимовръзката „човек-море“ – в района на рибарското селище – Бургас
Зоната е в унисон с поминъка на местните хора и подчертава уменията на
рибарите от рибарско селище „Ченгене скеле”. Те са обявени за нематериално културно
наследство и са вписани като елемент в Националната представителна листа на
нематериалното културно наследство „Живи човешки съкровища – България”.
Към момента на разработване на ПИРО Бургас са започнали строително-монтажни
дейности в землището на квартал „Крайморие“, където ще се намира рибарски етнографски
комплекс като естествено продължение на рибарското селище. Общата стойност на трите
проекта за строителството на етнографски комплекс, пристан и закупуването на туристическо
корабче е 2,5 милиона лева. Те са финансирани от ОП „Региони в растеж“ и Програмата за
морско дело и рибарство. Проектите трябва да бъдат завършени до началото на следващия
туристически сезон през 2021 г.
Фигура 48. Рибарско селище „Ченгене скеле”

Тези фактори заедно с изграждането на други социално-културни и атракционни
обекти могат да обособят в значима степен културната зона, която да бъде развита в
привлекателно място за развлечения на местното население и на посетителите на град/община
Бургас.
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Фигура 49. Културна зона за обособяване и изява на културни пейзажи подчертаващи
взаимовръзката „човек-море“ – в района на рибарското селище – Бургас

5. Културна зона за обособяване и изява на културни пейзажи подчертаващи
взаимовръзката „човек-море“ – солниците на Бургас
Друга културна зона за обособяване и изява на културни пейзажи подчертаващи
взаимовръзката „човек-море“ - солниците извън градските пространства, която може да бъде
обособена е в района на солниците на Бургас.
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Фигура 50. Културна зона за обособяване и изява на културни пейзажи подчертаващи
взаимовръзката „човек-море“ – солниците на Бургас

Основен приоритет при изготвянето на проекта за ПИРО Бургас е обособяването
на културни градски зони за изява на културно наследство с цел съхраняване на градския
исторически пейзаж, както и зони за обособяване и изява на културни пейзажи
подчертаващи взаимовръзката човек-море/минерални извори/природа.
Политиката на Община Бургас е насочена към съхраняване на културното наследство
и създаване на единен градски културен и архитектурен облик и интегриране на елементите
на културния ландшафт чрез създаване на естествена хармонична връзка на старото градско
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ядро с новите градски структури.
Изводи:
За територията и акваторията на община/град Бургас и прилежащите им
територии/хинтерланд са идентифицирани основните елементи на градското културно
наследство, които могат да бъдат обособени в пет основни зони с цел съхранение и развитие
на на културните пейзажи и подчертаващи взаимовръзките „човек-природа“:
•
Културна градска зона за изява на културно наследство с цел съхраняване на
градския исторически пейзаж – Централна градска част / Морска градина.
•
Културни зони за обособяване и изява на културни пейзажи подчертаващи
взаимовръзката „човек-минерални извори и природа“ – извън градските
пространства при кварталите „Ветрен“ и „Банево“;
•
Културни зони за обособяване и изява на културни пейзажи подчертаващи
взаимовръзката „човек-море и природа“ извън градските пространства –
квартал „Крайморие“;
•
Културна зона за обособяване и изява на културни пейзажи подчертаващи
взаимовръзката „човек-море“ – в района на рибарското селище – Бургас;
•
Културна зона за обособяване и изява на културни пейзажи подчертаващи
взаимовръзката „човек-море“ – солниците на Бургас.

I.11. Анализ на състоянието на селищната мрежа и жилищния сектор
Селищната мрежа на община Бургас се явява главният елемент за организация и
активно антропогенно усвояване на пространството на общината и неговата трансформация
от природни структури към хибридни природно-социални модели на развитие. Тя е със
стабилизирана във времето пространствена структура, чийто характер е предефиниран от
естествено формираната геопространствена конфигурация на природните обекти и структури,
формирани в рамките на пространството на общината. Самата селищна мрежа се състои от гр.
Бургас, гр. Българово и 10 села, разположени неравномерно върху територията.
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Фигура 51. Селищна мрежа на община Бургас

Формираната селищна мрежа на територията на общината е развита въз основа на
изявената доминация на гр. Бургас, чиято урбанистична структура е с нееднороден и полипространствен характер, формирана тангентно на Черноморското крайбрежие и разширяваща
се в западна-северозападна посока.
Полиструктурният, и до голяма степен фрагментиран характер на гр. Бургас, е
предопределен от конфигурацията на източната периферия на Бургаската низина,
специфичната форма на Бургаския залив и разположението на крайморските езерни басейни
(Атанасовско и Мандренско езера), които са основните фактори, влияещи върху характера и
конфигурацията на урбанизираната територия и предопределящи моделите на трансформация
на пространството и неговото антропогенно уплътняване и застрояване. В резултат на това
обособената „вътрешна среда“ на гр. Бургас се е формирала на основата на неравномерно
разпределение на пространствата с „неприроден характер“, които са с различна плътност на
геодемографския компонент, както и с различна функционалност и степен на свързаност с
ядрото на града и неговия исторически център.
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Останалата част на селищната мрежа включва три обособени части, които се свързват
радиално и опосредствено помежду си чрез урбанизираната територия на гр. Бургас. Тези
обособени компоненти могат да условно да се класифицират като:
• Северозападна периферия - тук се включват землищата и урбанизираните територии на
гр. Българово и селата Миролюбово, Брястовец, Драганово и Изворище;
• Западен „анклав“ - включващ линейно разположените землища и урбанизирани
територии на селата Равнец и Братово;
• Южна периферия - формирана от землищата и урбанизираните територии на селата
Димчево, Твърдица, Маринка и Извор.
Фигура 52. Пространствена класификация на селищната структура на община Бургас
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Тези три групи населени места са с различни проблеми и функции в рамките на
селищната структура, което се обуславя от сложния характер на селищната система на
общината, чиито структурни елементи и връзки между тях формират по интегриран начин
ново качество на системата, различно от индивидуалните характеристики на отделните ѝ
елементи. Налице е ясно определена обща йерархична организация в общината, но всеки от
трите обособени пространствени компонента на селищната мрежа се явява като подсистеми
на Бургас, който е селище със значително по-висок ранг, с национален характер. Йерархичният
характер на системата е предопределил и формирания организационно-административен
модел, чрез който се управляват и организират отношенията между селищата в рамките на
общината.
В исторически план, селищната мрежа на общината е сравнително нова, като основно
се развива и оформя в края на 19-ти и началото на 20-ти в., главно вследствие на
стратегическото географско положение на тази част от националното пространство. То се
явява не само важен селищно-образуващ фактор, но и главно стратегическо сравнително
предимство, което и днес е със силно предопределящо влияние за пространственото и
социално-икономическо развитие на общината. След 50-те години на 20-ти век Бургас се
индустриализира интензивно, което пряко се отразява върху многократното нарастване на
неговия геодемографски, стопански и административно-обслужващ потенциал.
След началото на прехода на страната към пазарна икономика, градът и свързаните с
него селищни образувания и населени места в рамките на общината могат да се
характеризират в голяма степен като територии в състояние на депривация, което продължава
до приемането на страната в ЕС през 2007 г. В последвалите два програмни периода се
осъществява всеобхватна и дълбока трансформация, която постепенно и устойчиво налага
Бургас като един от основните източници на устойчив и приобщаващ растеж в рамките на
националното пространство като цяло, както и конкретно в Югоизточна България, където той
се явява своеобразен регионален фундамент, който има определящо значение за модела на
социално-икономическото, демографско и териториално развитие.
Съгласно действащата към настоящия момент категоризация на общините и населените
места, формираната селищна мрежа на община Бургас включва различни по обхват и характер
категории населени места, които покриват голяма част от определените за страната категории
(вж. таблицата по-долу).
Таблица 43. Категоризация на община Бургас съставните ѝ населени места
NUTS

BG
BG
BG34 BG34
BG341 BGS
BGS01
BGS04
BGS08
BGS09
BGS12
BGS15
BGS17
BGS27
BGS18
BGS21
BGS06

България
Югоизточен район
Област Бургас
Община Бургас
Град Бургас
Град Българово
Братово
Брястовец
Димчево
Драганово
Извор
Изворище
Маринка
Миролюбово

Функционален тип
на общините и
населените места
към 2020г.
..
..
..
I
I
V
VII
VII
VII
VI
VI
VII
V
VIII

Население
2019г.
6951482
823085

Категоризация на
населените места
съгласно Наредба
№7
..
..

409265
208235
201779
1520
127
292
185
424
440
437
1137
81

..
..
много голям град
много малък град
много малко село
малко село
много малко село
малко село
малко село
малко село
средно село
много малко село
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BGS23 Равнец
V
1369
средно село
BGS13 Твърдица
V
444
малко село
Източник: Национален регистър на населените места, 2020 г. и Наредба № 7 за правила и нормативи за
устройство на отделните видове територии и устройствени зони

Агломерационни образувания. С понятието агломерация най-общо се обозначава
„пространствено образувание, формирано от съседни територии с градска концентрация на
население, без да се отчитат административните граници” 99. Формираната пространствена
структура на селищната мрежа на община Бургас, както и наложилият се и стабилизиран във
времето и пространството пространствено-функционален и административно-организационен
модел на развитие, са обусловили формирането на агломерационна структура, която
практически надхвърля административните граници на общината. Агломерацията е
формирана вследствие на солидни оперативни връзки между включените населени места и
урбанизирани структури, които са източник на ежедневни трудови пътувания към основната
градска структура (ядрото, центъра на агломерацията). Ядрото в лицето на гр. Бургас и
неговият хинтерланд се различават по гъстотата на населението, намаляваща от центъра на
агломерацията към периферията, и по степента на застроеност на територията. В случая
агломерационната структура е със силна доминация на основното ядро, като в рамките на
общината същата има подчертано моноцентричен характер. Извън границите на общината
агломерационната структура включва вторични центрове, като основни такива се явяват
градовете Камено, Поморие, Средец и Созопол, които гравитират не само икономически към
гр. Бургас, но и по отношение на ползването на критични локализационни услуги, в т.ч.
здравни и образователни. В случая формираното агломерационно образование с ядро Бургас
спокойно може да се интерпретира като „функционален урбанизиран регион/ареал“ (или
Functional Urban Areas, FUAs), под който се разбира формирано функционално пространство,
съставено от гъсто заселен урбанизиран район (ядро) и прилежащите му територии,
отличаващи се с високо ниво на свързаност (включително ежедневни трудови пътувания),
основно в посока от периферните части към ядрото. В европейски контекст, за такъв тип
регион/ареал се говори, когато е с население от минимум 50 000 души, разпределени между
ядрото и прилежащия му ареал (хинтерланд) в рамките на 45-минутния изохрон 100.
Отправната точка за определянето и картографирането на агломерационния ареал на
гр. Бургас са използвани две основни групи критерии:
•

•

99

Критерий 1. Степен на достъпност до Бургас, определена на основата на
критериите в Наредба 4 за планиране и проектиране на комуникационнотранспортните системи на урбанизираните територии. В нея са определени
следните показатели за средна продължителност на времето за осъществяване на
ежедневни пътувания: за София – 45 минути, за много големите градове – 35
минути, за големите и средните градове – 30 минути, и за всички останали места –
20 минути;
Критерий
2.
Експертно
определена
пространствено-функционална
„принадлежност“ (гравитация) на дадено населено място към определен център на
агломерационно образувание, в случай че същото попада извън обхвата на
определения граничен изохрон за съответното населено място.

Glossary of Demographic Terms, UN (http://esa.un.org/unpd/wup/General/GlossaryDemographicTerms.aspx)
OECD: Regions at a Glance, 2013
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На Фигура 45 по-долу е представена процедурата по изготвяне и очаквания вид на
картографската репрезентация на агломерационно образувание на Бургас и неговите
структурни елементи:
Фигура 53. Схема за създаване на картографски модел на обхвата и структурата на АО
на гр. Бургас

Жилищен фонд
Формираният на територията на община Бургас жилищен фонд е пряко следствие от
установения в общината модел на териториално, геодемографско и социално-икономическо
развитие. Същият е развит на базата на съществуващите функционални и геопространствени
характеристики на териториите, върху които са развити населените места и определените
параметри на прилежащите им системи за обитаване.
Понастоящем на територията на общината са налице общо над 20800 жилищни сгради
(20884 сгради към края на 2018г.), сред които преобладават тухлените, които представляват
88% от тях. Значително по-малко са стоманобетонните и панелните – съответно 6,4% и 2,4%,
а тези от други материали – 3,2%. Последните обаче формират немалка част от жилищния
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фонд на общината, като основно са концентрирани в кварталите, изградени по комплексен
способ в гр. Бургас. Същите са се наложили като основен тип жилища за немалка част от
населението, като са изградени основно през 70-те и 80-те години на 20-ти в. През този период
са построени около 1/3 от всички жилищни сгради на територията на общината, а общо
половината от сградите са на възраст повече от 40-50 години. Значителна част от този сграден
фонд е амортизиран, което обосновава нуждата от съществени инвестиции за подобряване на
структурните и енергийни характеристики на тези сгради. Независимо, че през изминалия
период беше направено не малко в лицето на Националната програма за енергийна
ефективност на многофамилни жилищни сгради, са налице значителен брой сгради, които
имат нужда от рехабилитация. През 2018 г. от всички 511 санирани сгради в страната по тази
програма, най-много са в област Бургас (107 сгради), следвана от областите Хасково (45
сгради), Благоевград (42 сгради), Пловдив и Стара Загора (по 39 сгради).
Таблица 44. Жилищни сгради по материал на външните стени на сградата, 2018 г.
Община Бургас
Отн. дял (%)

общо

панелни

стоманобетонни

20884
100,0

492
2,4

1328
6,4

тухлени Други
18405
88,1

659
3,2

Източник: Национален статистически институт

По отношение на собствеността, в жилищния фонд силно доминират частната
собственост на физически лица, като от общо 108 414 жилища в общината към 31.12.2018г.
над 96% са собственост на физически лица. Държавните и общински жилища, които са важен
социален инструмент са около 2% от съществуващия жилищен фонд в общината.
Таблица 45. Жилища под форма на собственост към 31.12.2018
Източник: Национален статистически институт

ЕКАТТЕ

BG34
BGS
BGS04

Статистически
райони
Области
Общини
Югоизточен
Бургас
Бургас

Жилища по форма на собственост
общо

държавни
и
общински

частни на
юридически
лица

частни на
физически
лица

630480
289719
108414

9513
3702
2203

24885
21641
1612

596082
264376
104599

В град Бургас около 42% от жилищата са двустайни, 28-29% са тристайни, а
едностайните са около 16%. В селата на общината около 32 % от жилищата са тристайни, а
двустайните и четиристайните съответно са по 27-28% от всички жилища.
Един от основните проблеми за жилищния фонд в страната, който е особено характерен
за област Бургас, и в по-малка степен за община Бургас, това е сравнително големият дял на
необитаемите жилища. Понастоящем делът на обитаваните жилища за община Бургас възлиза
на над 76 %, а необитаваните са около 24%. В областта обаче делът на необитаемите жилища
е значително по-висок, което се дължи основно на изградения през последните 20 години
огромен жилищен фонд в курортните комплекси по Черноморското крайбрежие. Този
значителен сграден фонд оказва негативен натиск на жилищния пазар, включително и на
територията на гр. Бургас, което се изразява в по-ниски средни цени в сравнение с гр. София
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и гр. Варна. Необходимо е да се обърне сериозно внимание на този проблем и по чисто
технически причини, тъй като с времето тези жилища биват оставяни без регулярна поддръжка
и това води до физическата им деградация, което съответно лимитира качествата на средата
за обитаване като цяло в общината.
Концентрацията на голяма част на производствения сектор в града води след себе си до
демографски процеси, свързани с увеличаване броя на населението, което неминуемо е
свързано с възникване на нуждата от увеличаване на жилищния фонд на общината.
В своите правни регламенти общината има задължение за стопанисване на жилищния наемен
фонд, но не и необходимите ресурси за неговото възпроизводство. Към настоящия момент
Община Бургас разполага с 871 жилища за отдаване пода наем, от които 35 са общински
резервни жилища за хора, чиито домове са станали негодни за обитаване или имат остри
социални или здравословни проблеми, 59 са ведомствени, а 777 са общински, за хора с
установени жилищни нужди. Недостатъчният капацитет на жилищният фонд, с който
разполага Община Бургас обосновава нуждата от изграждане и обновяване на съществуващия
чрез прилагане принципи за устойчивост на околната среда и мерки за смекчаване и
адаптиране изменението н аклиматичните промени.
Изводи:
•
•

•

•
•
•
•
•

Формираната селищна мрежа е със стабилен характер като цяло, с ясно оформена
пространствена структура и йерархичен модел на обществено обслужване;
Основният проблем в така формираната селищна мрежа в общината е липсата на
непосредствена връзка между населените места извън урбанизираната територия на гр.
Бургас, което в голяма степен предопределя радиалния характер на потоците и
веригите, което допълнително натоварва инфраструктурата на Бургас. От друга страна
селищата в периферните части нямат пряка връзка помежду си, което ограничава
възможностите за териториално икономическо развитие на селската част на общината;
В рамките на територията на общината е формирана агломерационна структура с
подчертано моноцентричен характер, която надхвърля административните граници на
общината. Добре развитата транзитна инфраструктура определя и сравнително
широкия хинтерланд на агломерацията, който почти съвпада с границите на област
Бургас. С реализацията на АМ „Черно море“ са налице сериозни възможности за
включването в рамките на тази агломерация и на най-северните периферии на областта;
Общината разполага със значителен жилищен фонд, който в по-голямата си част се
ползва (над 76 % от жилищата са обитаеми);
Необитаемите жилища, включително тези в курортите оказват сериозен натиск върху
пазара на жилищни имоти, а оттам имат потенциално негативно влияние върху
развитието на строителният бизнес;
Градът изпитва нужда от качествено жилищно строителство и модерни зони за
обитаване със смесена функционалност и топография, което е пряко свързано с
перспективите за развитие на града през следващият програмен период;
Налице е ограничен жилищен фонд с държавна и общинска собственост (2 % от всички
жилища), което практически е сериозен ограничител за приложението на този фонд
като социален инструмент.
Ограничения общински
жилищен фон налага доизграждане, разширяване и
обновяване на съществуващия.
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I.12. Анализ на връзката на общината със съседните територии извън
административните ѝ граници, които имат потенциал да влияят върху развитието на
населените места и териториите в рамките на общината
За целите на анализа са разгледани както транспортно-комуникационните и
пространствено-функционалните връзки, така и традиционните социално-икономически и
културни процеси, обвързващи община Бургас със съседните ѝ територии/общини в
областта/региона.
Социално-икономическото и териториалното развитие на Югоизточна България, както
и прилаганите и установени модели на пространствено оформление и конфигуриране на
селищната мрежа и структура на територията са предопределили ролята на град Бургас и
свързаната с него територия на общината, като основен обслужващ, административен,
икономически и инфраструктурен център в тази част от Националното пространство. Тази
централна функция на града и общината са благоприятствани от стратегическото
местоположение на територията в национален и регионален план, което в значителна степен е
предпоставило модела на развитие на областта, а и на целия Югоизточен регион.
В допълнение към това стратегическо предимство на общината са и установените
транспортно-комуникационни връзки в региона, чиято конфигурация и установени модели на
свързаност обуславят централното и разпределително положение на територията на общината,
което от своя страна стои в основата на нейната съществена логистична роля не само в района,
но и в национален план. Това високо ниво на свързаност се подпомага и от сравнително
равнинния характер на релефа и наличието на малки наклони на терена, които също са
предопределили радиалния характер на мрежата и установяването на високо ниво на
свързаност между териториалните образувания в рамките на Югоизточния регион, област
Бургас и Южното Българско черноморско крайбрежие. От друга страна, характерната
геопространствена конфигурация на територията на общината и на град Бургас, се явяват
сериозен лимитиращ фактор за развитието на сложни и мащабни транспортнокомуникационни инфраструктури, като предпоставят това развитие в ограничени по размер
територии с висока наситеност с комплексни съоръжения. Това води както до оскъпяване на
изграждането и поддържането им, така и до необходимостта от прилагането на сложни модели
за управление и смекчаване на техните въздействия върху околната среда.
В геопространствено и урбанистично отношение, с основна роля за формирането и
динамиката на модела на регионално развитие на област Бургас има формираната
агломерационна структура, с изявено ядро в лицето на град Бургас и формираното около него
динамично функционално пространство, което е с различен и нееднороден характер в
различните направления.
В агломерационен/функционален ареал на Бургас се наблюдава концентрация на
население и протичане на интензивни социално-икономически и културни процеси. В ареала
има добра транспортно-комуникационна обвързаност, както и добра транспортна достъпност
в рамките на /30-45 минутен изохрон/ до областния център.
Най-силно изразени транспортно-комуникационни и пространствено-функционални
връзки, интензивни ежедневни трудови пътувания, както и традиционно протичащи
социално-икономически и културни дейности и процеси се наблюдава между градовете
/Бургас – Камено; Бургас – Средец; Бургас – Поморие – Несебър; Бургас – Айтос- Карнобат/.
Изработените социално-икономически анализи на районите в България от НЦТР
относно Агломерационни образувания – икономически центрове, извеждат Бургас като
икономическо агломерационно образувание с население от 302 962 души, пространствено
разпределени в територията на общините Бургас, Айтос, Камено, Созопол, Средец и Руен.
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„Национална компания индустриални зони“ ЕАД, развива индустриални терена в град
Бургас, като в напреднал стадий на развитие е „Индустриален и логистичен парк Бургас“.
НКИЗ е собственик на 51 % от капитала, а община Бургас на останалите 49%.
„Индустриален и логистичен парк - Бургас” АД е разположен в северната промишлена
зона на град Бургас, в близост до товарна железопътна гара и до пристанище Бургас. Зоната
има стратегическо положение, поради близостта ѝ до важни транспортни направления и
коридори, и поради връзките с пазарите на Балканския полуостров, Черноморския басейн,
Източна и Централна Европа, Близкия и Далечен Изток. Тя предлага модерна складовологистична база, открити и закрити площи за товарене, разтоварване, складиране, съхранение
на стоки за реекспорт, импорт и транзит. Предметът на дейност е изграждане, управление и
развитие на индустриални зони, отдаване под наем и/или продажба на дълготрайни активи,
общо управление на зоната, консултантска, комисионна, рекламна, маркетингова дейност,
представителство и посредничество, както и други производствени и търговски дейности.
Сред основните стратегически цели на дружеството е привличането на местни и чуждестранни
инвеститори и насърчаване на инвестициите в сектори с висока добавена стойност.
Във функционалния ареал на Бургас се наблюдава висока степен на сезонната
флуктуация върху натоварването на територията и дейностите свързани със сектор – Туризъм,
както и свързаните с него допълващи дейности, които оказват положително влияние предимно
през летните сезони. През този период се наблюдава силно натоварване на транспортнокомуникационната и обложваща инфраструктура. В летния сезон има силно изразена
взаимообвързаност между общините по Черноморското крайбрежие – Несебър, Поморие,
Созопол, Приморско, Царево.
Съгласно туристическото райониране на България 101 е определен обхват на
туристическия район около Бургас – Район Бургаско Черноморие включващ 13 общини –
общини Бургас, Айтос, Болярово, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие,
Приморско, Руен, Созопол, Средец, Царево.
Концентрацията и качеството на туристическите ресурси по райони, както и
наследените продуктови особености, обуславят съответната основна и разширена
специализация, препоръчана от специалистите в Концепцията за туристическо райониране на
България за Района на Бургаското Черноморие като основна специализация – морски и
културен туризъм /Морски рекреативен туризъм, Културен туризъм (всички видове),
Приключенски и екотуризъм, Здравен туризъм (всички видове), Селски туризъм и Религиозен
и поклоннически туризъм.
По отношение на връзката на основния център на растеж – град Бургас с
населените места разположени в неговия хинтерланд. В посока към западната периферия
на административната област може да се отбележи формираният хинтерланд, включващ
територията на общините Карнобат, Айтос, Средец, Камено и Руен, които през годините са
формирали своята местна икономика във висока степен на свързаност, зависимост и
интегрираност с тази на община Бургас. Тези общини са устойчиво свързани не само
икономически, но и по отношение на социалното, здравното и в значителна степен на
образователното обслужване на населението, което от своя страна е обусловило съществено
развитието и конфигурацията на социалната, здравна и образователна структура на гр. Бургас.
Така формираният хинтерланд на ядрото се явява и основен източник на ежедневни трудови
пътувания в посока към град Бургас през работните дни, което се явява предпоставка за
формирането на един по-отворен, динамичен и гъвкав модел за развитието на пространството,
който се благоприятства от бързите транспортни връзки и предпоставка за по-силна
101
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интеграция на малките периферни местни икономики с тази на град Бургас и свързаната с него
едноименна община. Това означава, че е необходимо усилията да се насочат към улесняване
на бързите връзки за краткосрочна мобилност на населението и ограничаване на
перманентната миграционна подвижност, с установяване на територията на града. Този
модел на развитие изисква целеви интервенции в развитието вторичните центрове във
формираното и гравитиращо към агломерацията функционално пространство, най-вече по
отношение на първичните локализационни услуги от критичен характер – здравеопазване,
образование, както и административно обслужване. Важно значение има осигуряването на
адекватна среда на обитаване, съоръжена със съответната обслужваща инфраструктура,
благоустройствени компоненти и ефективни модели за устройство и усвояване на
териториите, предназначени за жилищно обитаване.
В северна и южна посока около ядрото на агломерационното образувание е
формиран втори по характер функционален ареал с линеарен характер, оформен по
протежение на крайбрежието. Той се отличава със значителна сезонна флуктуация на
връзките и потоците, което се дължи на развития индустриален туризъм в рамките на
контактната зона на Черноморското крайбрежие. В активния сезон популационният
компонент на тази територия се увеличава многократно, което се отразява кумулативно в
натовареността не само на инфраструктурата на центъра на агломерационната структура, но и
на всички негови търговски, обслужващи, административни и икономически системи. През
неактивният сезон, характера на свързаността в значителна степен се припокрива с характера
на връзките, които са характерни за функционалното пространство (хинтерланд) в западно
направление.
Този втори функционален ареал се отличава с нееднородна географска структура, която
най-общо предопределя неговото поделяне на две под-зони:
• Северна, формирана от териториите на общините Несебър и Поморие, която се
отличава със значителна степен на уплътняване на контактната крайбрежна зона с
урбанистични структури, като в определени локации същите имат непрекъснат
характер, със значителни обеми на застрояване (от Равда до Елените). Постоянно
пребиваващото население в тази зона в по-голямата си част попада в рамките на 45
минутния изохрон до центъра на областта, което обуславя както формирането на
значителен поток от ежедневни трудови пътувания, така и осигурява възможност
същите да се възползват от по-добре развитата система за обслужване на населението
там, включително по отношение на критичните локализационни услуги
(здравеопазване и образование);
• Втората подзона е формирана в южно субмеридионално направление по протежението
на черноморския бряг, като се включват значителни части от териториите на общините
Созопол и Царево. Същата е с по-малка степен на туристическо уплътняване, но и с
различен характер на достъп до град Бургас, което особено през летния период
затруднява потока от ежедневни трудови пътувания.
Освен тези две функционални пространства, в рамките на региона на област Бургас има
и типични периферни зони, които са такива не само от географска, но и от демографска,
социална и икономическа гледна точка. В по-голямата си част това са землища от община
Малко Търново, както и части от всички останали общини, които имат в своята структура
отдалечени от основните транспортно-комуникационни системи селища. Това ги определя
като типични територии в депривационно състояние, с лимитирани възможности за развитие
и обслужване на местното население.
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В Югоизточния регион са обособени четири функционални ареала около градовете –
Бургас, Стара Загора, Сливен и Ямбол.
В рамките на Югоизточния регион, както и съседните на него региони и връзките на
Бургас с центровете на растеж могат да бъдат изведени като значими следните връзки:
• Бургас – Варна;
• Бургас – Стара Загора – Пловдив;
• Бургас – Сливен/Ямбол.
За по-добрата свързаност между регионите чрез подобряване на мобилността и за
повишаване на транспортната достъпност се предвижда изграждане на АМ „Черно море“.
Развитието на тази транспортно-комуникационна и урбанистична ос е от важно стратегическо
значение, не само за черноморското крайбрежие и прилежащия хинтерланд между основните
центрове на растеж Бургас и Варна, но и за съседните региони. От друга страна тази
транспортна ос ще дефрагментира хинтерланда по Черноморското крайбрежието, което може
да има и своите негативни последици. Следва да се има предвид, че без изградени множество
пътни възли към черноморското крайбрежие подобна транспортна ос дава възможност преди
всичко за транзитно преминаване и обвързване между градовете Бургас и Варна.
Като възли за интермодални превози (автомобилен и жп транспорт), в основната TENT мрежа на страната е включен ИМТ “Бургас-Долно Езерово”, собственост на „Деспред“ АД.
Терминалът е част от жп линия № 8 – Пловдив-Филипово-Бургас, включена в основната TENT мрежа на територията на страната.
Подобряването на интермодалността в югоизточния регион на ЕС, чрез създаване на
условия за оптимално взаимодействие и интеграция на различните видове транспорт включва
и подобряване на пристанищната инфраструктура. В основната TEN-T мрежа на страната е
включени морското пристанище Бургас. Пристанище Бургас - единственото морско
пристанище в страната, включено в основната TEN-T мрежа, има връзка с АМ “Тракия” и жп
линия № 8, формиращи едно от направленията на основната TEN-T мрежа. Пристанището е за
обществен транспорт с национално значение. Пристанищните терминали Бургас-Изток и
Бургас-Изток 2 са за генерални и насипни товари, а пристанищен терминал Бургас-Запад
обработва и контейнери. Терминал “Росенец” е терминал за нефт и нефтопродукти, а
терминал Несебър - за пътнически превози. Пристанищен терминал Бургас–Изток също
обслужва пътници.
От петте международни граждански летища в страната, летище Бургас е включено в
широкообхватната ТEN-T мрежа като допълващи функциите на определените за
интермодални превози възли, от основната ТEN-T мрежа. Летището разполага с два
пътнически терминала, но оперира само Терминал 2. Годишният капацитет на терминал 2 е да
обслужва 2 700 000 пътника. Летище Бургас е със силно изразена лятна сезонност, като
основната част от дейностите по обслужване на пътници се извършва между месеците юни и
септември. През този период се обслужват 92% от годишния трафик на летището. Летището
има и товарна дейност, включително специализирана карго продукция, допълвайки функциите
за интермодални превози на възел Бургас като част от основната ТEN-T мрежа.
По отношение на всекидневните трудови пътувания в община Бургас /69.5‰/
интензитетът на пътуванията е по-нисък от средния за страната (141.2‰.).
Трудовите пътувания имат своята роля в осигуряването на заетост и рационалното
използване на трудовите ресурси, в регулирането на механичния прираст на населението, в
поддържането на жизнеността на малките градове и селата, в ефективното използване на
жилищния фонд в по-малките населени места.
По отношение на интензитета на пътуващите учащи на ниво община, Бургас има едни
от най-слабите показатели по отношение на участие с цел образование – 40.9‰.
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Основните изводи от анализа на пътуванията по данни от последното преброяване през
2011 г. показват изразени дисбаланси в териториалната ежедневна трудова миграция и
пътуванията с цел образование в Северна и Южна България. С най-висок интензитет са
трудовите пътувания към по-големите индустриални центрове.
При образователните пътувания се наблюдава по-голям интензитет на пътуванията към
градовете -образователни центрове, в които има ВУ. В регионален аспект най-висока е
честотата на пътуванията сред учащите лица в Северозападен регион – 182.0‰, а с най-ниска
честота на пътуванията се отличава Югозападен регион – 63.7‰.
По отношение на клъстериазацията и засилване на съществуващите социалноикономически процеси следва да се наблегне на възможността за реализацията на съвместни
проекти между общините Бургас, Стара Загора и Пловдив, включени в единен клъстер
съгласно Общи указания за подготовка на инвестиции за градско развитие по Програмата за
Развитие на регионите 2021-2027 г.
По отношение на Черноморския регион следва да се обърне сериозно внимание на
морския транспорт и връзките на Бургас със страните/общите от Черноморския регион.
По отношение на граничните райони следва да се обърне внимание на връзката на
общините Царево и Малко Търново с Бургас, както и на пограничните общините в рамките на
Република Турция.
Положителни и отрицателни въздействия на съседните територии върху община Бургас
Анализът разглежда евентуалните въздействия (както положителни, така и
отрицателни) на съседните прилежащи територии в хинтерланда на областта, както и
вторичните функционални ареали около агломерационното ядро – град Бургас върху
територията на община Бургас.
Агломерационното образувание – ядрото /град Бургас/ и прилежащите територии в
хинтерланда предимно в западната част на областта образуват и така нареченото
икономическо агломерационно образувание с население от 302 962 души, пространствено
разпределени в територията на общините Бургас, Айтос, Камено, Созопол, Средец и Руен.
В зоната са разположени традиционните икономически сектори и индустрии в
областта/региона. В тези територии се проследяват интензивни ежедневни трудови пътувания
между градовете в хинтерланда и ядрото – град Бургас, както и засилен транспорт на товари и
стоки. Зоната е с повишена концентрация на население, както и на социално-икономически и
културни дейности. Градът-център на функционалния ареал може да бъде определен като
център с регионално значение. Ареалът се характеризира и с много висока транспортна
достъпност, която е важен фактор за развитие на целия регион. Налични са всички видове
транспорт, което дава възможност за сравнително бърз и сигурен пренос на стоките и услугите
до местни и международни пазари.
Осигуреността до критични локализационни услуги като образование и здравеопазване
също е на добро ниво, което води до положителен ефект и съхраняване на демографския
потенциал, и съхраняване на младото население в ядрото/ареала. Положителното въздействие
върху ареала оказват и природните ресурси, който заедно с човешкия ресурс са в основата за
развитието на основните традиционни сектори в общината. Отрицателните моменти могат да
бъдат разглеждани относно функционирането на традиционните стари замърсяващи
производства, които оказват негативно влияние върху околната среда и човека. В този
функционален ареал има възможност да се развият високотехнологични производства с
висока добавена стойност, но все още той не бива оползотворен. Като друго отрицателно
въздействие отново може да бъде разгледано неравномерното натоварване върху територията
на града и използването на обслужващата инфраструктурата през цялата година.
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По отношение на агломерационни ареали – икономически центрове се проследява
положително влияния на агломерационните ядра /град Бургас/ върху общините от
агломерационните ареали на тези ядра. В изследването на Института за пазарна икономика
“Как влияят икономическите центрове върху развитието на периферните общини” (2018г.)102,
е констатирано, че общините в периферията на икономическите образувания (наречени
икономически центрове) по-скоро са близки по характеристики до общините извън
икономическите образувания, отколкото до общините на ядрата им. Въпреки това се
наблюдават положителни ефекти от обвързаността на периферните общини с ядрата на
образуванията. Общините, които попадат в икономически образувания, имат два пъти понисък отрицателен механичен прираст (среден коефициент -2,39‰) от общините, които не
попадат в икономически образувания (среден коефициент -5,12‰). “Най-вероятното
обяснение за това са географската близост и инфраструктурната свързаност, които позволяват
ежедневно пътуване за работа от периферията до ядрата вместо трайното преселване в тях.” В
същото време ядрата, градовете центрове на образуванията, имат много по-добър механичен
прираст (среден коефициент +1,63‰).
Изследването на структурата на икономиките показва, че в общините извън
икономическите образувания делът на селското стопанство е чувствително по-голям, докато в
общините, попадащи в икономическите образувания, по-голям е делът на преработващата
промишленост.
Безспорно е и предимството за общините в агломерационния ареал поради близостта
им до града център. Тази близост дава възможност на околните общини да ползват в града
център разнообразни услуги в сферата на здравеопазването, образованието, културата,
търговията, администрацията, както и да прилагат там трудова заетост. От друга страна
жителите на града-център намират в околните общини подходящо пространство за отдих в
природна и селска среда, а също и място за постоянно обитаване. По този начин в рамките на
агломерационния ареал се формират ареални териториално-селищни общности с
интензифицирани връзки в двете посоки - от периферията към центъра и обратно - от центъра
към периферията, между градски и селски територии и населени места.
Намаляването на населението в страната и в градовете обаче е негативен процес, който
забавя формирането на добре функциониращи ареали и затруднява благоприятното влияние
на градовете центрове върху околната територия и населени места. Колкото по-малко е
населението на града център, толкова по-малко е неговото влияние и неговата организираща
роля за населените места около него, защото той не може да предложи богат спектър от услуги
и работни места.
Група общини в западна периферия /хинтерланд/ – Карнобат, Айтос, Средец, Руен, Камено,
Сунгурларе.
Тази група от общини е разположена в западната периферия на областта и се
характеризира със сравнително добре съхранен демографски потенциал, който в не малка
степен може да се използва от град/община Бургас. Добрата транспортна достъпност е един от
основните фактори за повишените ежедневни трудови пътувания предимно в работните дни
на активното местно население от хинтерланда на областта към териториите в арела на град
Бургас.
Природните и културни ресурси са фактор, който Бургас може да използва като фактор
за развитие на различни видове туризъм и изграждане на общи туристически продукти и
услуги. Град Бургас може да използва своята добра осигуреност с критични локализационни
Николов, А. (2018). Как влияят икономическите центрове върху развитието на периферните общини”,
Институт за пазарна икономика.
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услуги – здравни, образователни, социално-икономически и административни и да привлече
на своята територията младото и активно население от западната периферна част на областта.
Група общини в северна и южна посока около ядрото на агломерационното образувание
– формирани като вторичен функционален ареал с линеарен характер по протежение на
черноморското крайбрежието – Несебър, Поморие, Созопол, Приморско, Царево.
Положителните и отрицателните въздействия в най-пълна степен са представени в тази
група от общини по черноморското крайбрежие най-вече поради факта, че върху техните
територии се наблюдава сериозна флуктуация по отношение натовареността на транспортнокомуникационната и обслужваща инфраструктура. През летните периоди се наблюдава
повишени популационни процеси, увеличени туристически потоци и повишено използване на
пътни превозни средства, което от една страна води до положителни икономически аспекти за
местното население, но от друга страна води и до възможно отрицателно въздействие върху
околната среда. В тази група от общини населението е по-малочислено и протичащите
социално-икономически процеси са предимно със сезонен характер. Бургас има възможност
да се възползва от туристическия и свързаните с него обслужващи сектори, но за сметка на
някои транспортно-комуникационни и екологични проблеми вследствие от прекомерното
натоварване на територията през летия период.
Силно развитата туристическа функция на крайбрежието е с възможност за
обогатяване, включвайки природните и културните ресурси на хинтерланда. Проектите за
опазване на околната среда (съхраняване на природните ценности и екосистемите в
акваторията и прилежащата крайбрежна територия, характерните ландшафти, богатото
биоразнообразие) следва да включват опазване на богатото наследство от недвижими
културни ценности със съхранена идентичност на общностите в района.
Предизвикателства и евентуални възможности за коопериране с други общини (включително
извън границите на страната) за изпълнение на съвместни проекти
Идентифицирани са и общи предизвикателства и възможности за коопериране с други
общини (включително извън границите на страната) за изпълнение на съвместни проекти.
Общините в област Бургас
Общите в област Бургас на този етап могат да се обединят около традиционните за
областта икономически сектори и политики, които да доразвият. Също така в бъдеще може да
се търси възможност за разширяване на дейностите и политиките със съседните центрове в
региона.
Успешен проект в областта може да се окаже изграждането на единна туристическа
система и предлагане на специфични за региона продукти и услуги. Освен традиционните
производствени сектори в областта има възможност за развитие на специфичен културен
туризъм с оглед на множеството културни ценности.
Образованието е друг основен сектор, който може да се развие значително с цел
задържане на младото наслоение в рамките на града/общината. Необходим е и обвързването
на образователния процес с внедряването на млади кадри в бизнеса. Проекти в тази насока ще
бъдат от изключително значение за развитие на град Бургас и общината.
Здравеопазването и достъпът до модерно здравеопазване е друга сфера, в която трябва
общините да се кооперират и да насочат значителен финансов ресурс.
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В Югоизточния регион и съседни региони
По отношение на клъстериазацията и засилване на съществуващите социалноикономически процеси следва да се наблегне на възможността за реализацията на съвместни
проекти между общините Бургас, Стара Загора и Пловдив, включени в единен клъстер,
съгласно Общи указания за подготовка на инвестиции за градско развитие по Програмата за
Развитие на регионите 2021-2027 г.
Община Бургас има възможност да се обедини с тези общини в различни икономически
сектори, също и в образователната и културната дейност и здравеопазването.
Културният туризъм в региона може да се развива на основата на наличните културни
ценности, маршрути и културен календар. В него са разположени археологически и
архитектурни резервати: Несебър-Старият град, Археологически резерват Кабиле,
Археологическите обекти в Стара Загора, Архитектурните резервати в Жеравна, Котел,
Катунище, Бръшлян, Делтум-Дебел, Гробниците и могилите около Казанлък, Долината на
тракийските владетели.
Това богато културно наследство в съчетание с природните ценности е предпоставка за
развитие на специфични за Югоизточен район видове туризъм. Най-южните територии на
Черноморското крайбрежие са максимално съхранени в своя естествен вид, незасегнати от
туристическата урбанизация. В чиято акватория има пространства за подводен риболов, за
наблюдения и концентрация на обекти на подводната археология. В района има уникални
дадености и ресурси като Природен парк “Странджа”, винарството и традициите в
земеделието, рибарството и аквакултурите, морската и минералната вода, морската сол, лугата
и лечебната кал, които са потенциал за преодоляване на сезонността на морския рекреативен
туризъм и сериозен потенциал за развитието на района.
Друг аспект, в който могат да се кооперират общините Стара Загора и Пловдив е на
основата на образованието. Новото и засилващо се развитие на индустриалните зони е
свързано с утвърждаване на практиката да се осъществи връзка между университетите и
бизнеса. За нуждите на инвеститора за набирането на квалифицирани кадри екипът на
„Индустриален и логистичен парк – Бургас“ е в добра комуникация с двата университета в
града, както и с всички професионални гимназии, с цел оказване на съдействие в търсенето на
нови служители. Добре би било да се потърси възможност за изграждане на образователен
кампус, където този процес да се засили и да бъдат включени университети и професионални
организации от други региони. Необходим е да се изгради по-добро сътрудничество между
бизнеса и образователните институции.
Здравеопазването и достъпът до модерно здравеопазване е друга сфера, в която трите
общини от клъстера (Бургас - Стара Загора – Пловдив) могат да се кооперират и там да се
насочи значителен финансов ресурс.
Също така общината може да изгради партньорство с община Варна, както по
отношение на проекти свързани с транспортната свързаност в двата региона, така и по
отношение на водния транспорт в Черноморския регион.
Към настоящия момент са идентифицирани нереализирани възможности по
отношение на изпълнението на съвместни проекти на общините в Черноморския регион.
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I. 13. Влияние на големи инфраструктурни проекти с регионално и национално значение,
предвидени за реализация на територията на общината
Община Бургас се явява териториална структура, която има ключово и определящо
значение за развитието не само на Югоизточния район от ниво 2, но и на страната като цяло.
През последните два програмни цикъла градът и прилежащата му общинска територия бяха
обхванати от дълбоки и всестранни трансформационни процеси, които позволиха
осъществяването на забележителен преход от депресивен и постсоциалистически
индустриален район в модернизираща се и устойчиво развиваща се териториална общност. С
основно значение за проявата на тези процеси са не само стратегическото географско
положение на общината и прилагания нов модел на регионално социално-икономическо
развитие, насочен към превръщането на гр. Бургас в „умен“ и постиндустриален регионален
център, но и възможността територията на общината да се обслужва от съвременна
инфраструктура. Тази инфраструктурна база значително подобри свързаността на общинската
територия с останалите центрове на растеж в Южна България, което от своя страна способства
за интензифициране на цялостното развитие на страната.
Тази инерция в развитието на града и общината следва да бъде използвана като
фундамент за обезпечаване на генерирането на устойчив регионален растеж през следващия
програмен период. За целта това предизвикателство е необходимо да бъде „адресирано“ със
съответните значими инфраструктурни проекти, които да осигурят допълнителни
сравнителни предимства за развитие, като същевременно способстват за елиминиране на найсъществените ограничители пред развитието на общината и региона като цяло.
За да се обезпечат тези инфраструктурни нужди е необходимо разработването и
прилагането на конкретни проекти, насочени към:
• Подобряване свързаността на общината с центровете, разположени в Северна България
и най-вече с гр. Варна и Североизточна България. Ограниченият капацитет на
инфраструктурните системи понастоящем затруднява оперативните връзки и
снабдителни вериги с този регион, особено в летните месеци, когато съществуващите
възможности на инфраструктурата са силно уплътнени и ангажирани;
• Проекти, свързани с инфраструктурно обезпечаване, насочено към високи технологии,
изследвания и иновации. Установеният модел на развитие на град Бургас и
прилежащата територия на общината през последните години, изисква преодоляването
на една традиционна слабост, свързана с липсата на достатъчен изследователски и
академичен потенциал и ресурси. Този дефицит в развитието на града оказва сериозно
задържащо влияние, което се изразява както в „загуба“ на младо население, което
напуска града и общината за да получава академично образование и развитие, така и
лишаване от допълнителни качествени човешки ресурси, които академичния сектор
може да привлече. От друга страна осигуряването на изследователска инфраструктура
и разширяването на академичните възможности на града са предпоставка за
привличане на икономически дейности и инвестиции в стопански дейности с висока
добавена стойност;
• Третият основен проект, който следва да бъде адресиран със значителни инвестиции и
проекти, е свързан с обстоятелството, че Бургас е основният опорен и организационен
център на най-мащабния регион за развитие на индустриален туризъм в страната- този
на Южното Черноморско крайбрежие. Географията на територията и формираната
инфраструктурна база са основните фактори, които съществено натоварват града и
неговите инфраструктурни системи през активния сезон. От друга страна ежегодно
формиращият се значителен пазар вследствие на концентрацията на ресурси
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представлява важен ресурс за местната икономика, чиито потенциал все още не е
усвоен достатъчно ефективно.
За да се отговори на тези предизвикателства, от изключителна важност за обезпечаване
на развитието на гр. Бургас, а и на целия регион на Югоизточна България, е необходимо
осъществяването на значителни инвестиционни интервенции и големи инфраструктурни
проекти, част от които вече са заложени в Интегрираната териториална стратегия за развитие
на Югоизточния регион.
За подобряване на свързаността на региона от съществено значение е осъществяването
на следните основни проекти:
• Изграждане на автомагистрала „Черно море” – този проект е с изключителна
важност за устойчивото развитие на Източната част от страната и осигуряването на
необходимата субмеридионална свързаност между Североизточния и Югоизточния
район от ниво 2.
Фигура 54. Проектно трасе на АМ Черно море на територията на община Бургас
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Конкретно за община Бургас, влиянието на този проект има различни измерения, посъществените от които са:
 Създаване на възможности за интензификация на връзките и икономическите
вериги с гр. Варна и останалите икономически центрове в Североизточна България,
което се явява важна предпоставка за генерирането на икономически растеж;
 Създаване на допълнителни възможности за развитието на Бургас като основен
логистичен център с национално и наднационално значение, включително в
контекста на възможността тази магистрала да продължи като скоростен път на
север от Варна до Шабла с връзка към Констанца и Тулча. Фактически това ще
позволи да бъдат разпределяни потоците от почти цяла южна България, както и от
Турция и Гърция към Северна Европа;
 Трансформация на моделите на ползване на територията в общината: такъв
мащабен проект ще доведе до значими трансформационни процеси в моделите на
развитие и устройство на територията не само в общинския център, но и в неговия
непосредствен северозападен хинтерланд, където ще се осъществи техническата
връзка с АМ Тракия. Това ще доведе до многократно нарастване на стойността на
тези територии, като същевременно ще ги превърне в потенциални атрактивни
локации за съвременни логистични и производствени дейности;
 Не на последно място, тази магистрала ще бъде от съществено значение за
развитието на индустриалния туризъм, като ще осигури възможности за
синергично и интегрирано усвояване на туристическия потенциал на цялото
Черноморско крайбрежие, както и на прилежащите му територии. Също така този
магистрален коридор ще създаде възможност за интеграция между летищата на
Варна и Бургас, като ще осигури огромен потенциал за тяхното общо развитие в
посока на един интегриран летищен комплекс, който ще обслужва не само
туристическите потоци, но и значителни по обем карго полети.
•

•

Изграждането на скоростен обходен път на град Бургас- Влиянието на такъв
значим проект е най-вече в посока създаване на реална възможност за оптимизация
на транспорта, особено на транзитния и смекчаване на натоварването на града в
активния туристически сезон. Също така този проект ще подобри свързаността на
селищата разположение в периферията на града, като ще осигури необходимите
непосредствени връзки между тях.
Проект „Регионална мрежа Бургас“ за изграждане на четири лентови пътища
между общинските центрове и областния град Бургас по направленията Бургас
– ГКПП „Малко Търново”, Бургас – Средец, Бургас – Айтос, Бургас – Созопол –
Приморско, Бургас – Поморие – Несебър, както и възможности да се проектират
велоалеи и отбивки към различните малки населени места. Това ще даде
възможност да бъдат подготвени регионални проекти за осигуряване на по-добри
условия за икономическо развитие на региона чрез подобряване на
инфраструктурата. Също така един такъв проект има важно интегриращо значение
за целия Югоизточен район, като ще засили агломерационните процеси и ще
осигури по-добри възможности за разпределение и мобилност трудовите ресурси
на региона. Не на последно място, това ще даде възможност за по-добро
обезпечаване с критични локализационни услуги на целия регион, ще повиши
капацитета и качеството на системите за здравеопазване и образование на гр.
Бургас.
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•

„Рехабилитация на железопътния участък Пловдив - Бургас фаза 2”. Проектът
включва и внедряване на ETCS по протежение на цялата железопътна линия от
Пловдив до Бургас с обща дължина от 293 км. Влиянието на този проект е свързан
с допълнително повишаване на свързаността на територията на общината и на
местната икономика с централните части на Южна България, където в процес на
формиране е район с интензивна индустриализация (около Пловдив, между
Пловдив и Асеновград, както и в района на Стара Загора). Линията ще осигурява
възможности в посока интермодалност, както и по-качествено обслужване на
пътническия транспорт, включително по време на активния туристически сезон.

За преодоляване на академичния дефицит и повишаване на капацитета за научни
изследвания и иновации, както и в посока въвеждането на модерни технологии в
общината са предвидени следните мерки:
• Създаване на „Високотехнологичен академичен център Бургас“ за изграждане на
научна инфраструктура за високи технологии, биофизика, биомеханика, чиито задачи
включват прехвърляне на научните изследвания и знанията към предприемачите, за да
се превърнат в конкретни иновативни приложения и технологии. Партньори са
Бургаски свободен университет, Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“, Медицински
факултет, Регионален академичен център на Българската академия на науките;
• Създаване на „Черноморски център за син растеж и иновации“, включващ
Черноморска лаборатория за мониторинг на пластмаса, Лаборатория за приложение на
нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси. В
проекта ще се включат Бургаски свободен университет, Университет „Проф. Д-р Асен
Златаров“, Регионален академичен център на Българската академия на науките.
За подобряване на условията за бизнес, който да подкрепи навлизането на местни
и чуждестранни компании в общината са предвидени следните мерки:
• Шест нови индустриални зони ще бъдат обособени и съоръжени през следващите
години в Бургас – Меден рудник, Долно Езерово, Равнец, Девети километър, Черно
море и разширение на промишлена зона Север. Вече са приключили процедурите по
отчуждаване на терени, смяна на предназначението им и обособяването им в парцели
за бизнес и индустрия;
• Втора фаза на „Индустриален и логистичен парк Бургас” – съвместен проект на
Община Бургас и Национална компания „Индустриални зони” (НКИЗ) за създаване на
съвременна нова бизнес зона върху площ от 600 декара – първи и втори етап. Избраната
територия се намира между Пътен възел Юг и ж.к. „Меден рудник”.
За развитие на синя икономика, туризъм и селско стопанство с повишена
добавена стойност в общината са предвидени и се изпълняват следните мерки:
• Изгражда на нов Конгресен и научно-изследователски център от Държавно
предприятие „Пристанищна инфраструктура“, който ще се използва целогодишно
като място за изложби, концерти, атракциони;
• Изграждане на нов културно-образователен и туристически център, посветен на
рибарството в Ченгене скеле. Бъдещият етнографски комплекс ще покаже бита на
рибарите с активното участие на местната общност – изпълнява се;
• Изграждане на нов пристан на остров Света Анастасия, с който ще бъде удължен
периодът за посещение на острова. Изграждането му ще защити от ерозия скалистата
основа на острова - изпълнява се.
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I.14. SWOT анализ

ПРИРОДНО-ГЕОГРАФСКИ
















СИЛНИ СТРАНИ
Благоприятно природно-географско
местоположение на общината и
нейния опорен център на растеж –
град Бургас;
Централно положение в рамките на
източната
периферия
на
Югоизточния
район,
което
е
предпоставка за централни функции
на общината при осигуряване на
транспортно-комуникационната
свързаност на района;
Равнинно-хълмист релеф, който
благоприятства изграждането на
селищна и пътна инфраструктура и
повишава транспортната достъпност
от една страна и черноморска от
друга,
които
благоприятства
развитието на туризма;
Благоприятни климатични условия за
развитието на туризма и за жизнения
комфорт
на
населението
(продължително
и
устойчиво
слънцегреене, мека зима);
Разнообразни по характер водни
обекти,
които
поддържат
значителното биоразнообразие на
общината и осигуряват ландшафти с
различни характеристики, в които е
формирана устойчиво развиваща се
хабитано-урбанистичната структура
на селищната мрежа;
Наличие на минерални и термални
води
ВЪЗМОЖНОСТИ
Предприемане на мерки за

ограничаване на изменението на
климата и за адаптация към вече

настъпилите промени;
Осигуряване
на
нови

водоизточници;
По-ефективно
използване
на
решения,
базирани
на








СЛАБИ СТРАНИ
Комплексна географска среда, със
сложна
пространствена
конфигурация и множество водни
площи,
които
затрудняват
инфраструктурното и урбанистично
развитие в общината;
Ограничени пресноводни ресурси;
Ограничени полезни изкопаеми със
стопански потенциал;
Чести засушавания;
Предразположеност на територията
към наводнения с различен характер
(флувиални, плувиални, морски);

ЗАПЛАХИ
Ерозионни процеси в крайбрежните
участъци;
Риск от сериозни засушавания, които
ще доведат до воден дефицит;
„Сложната“ специфична география,
която е лимитиращ фактор пред
развитието на транспортната мрежа и
обвързването на града с прилежащия
хинтерланд;
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екосистемния подход за решаване
на проблемите на средата



Наличие на райони под заплаха и
риск от наводнения

ДЕМОГРАФСКА СИТУАЦИЯ
СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ



Стабилни
показатели;

демографски





По-висок естествен прираст от
средния за страната и областта;

Наличие на периферни селища със
силно
изразени депопулационни
процеси;



Отрицателен механичен прираст;



Наличие на села с
демографски потенциал;

добър





Устойчива
тенденция
на
повишаване на коефициента на
демографско заместване;

Наличие
на
възрастовата
населението;



Тенденция
на
нарастване
на
коефициента
на
възрастова
зависимост;



По-нисък относителен дял на
населението с висше образование в
сравнение с останалите големи
градове в страната;



Увеличаващ се дял на миграция на
население в млада възраст с цел
висше образование




Устойчив дял на населението в
трудоспособна възраст;
Благоприятна
образователна
структура
на
фона
на
националното равнище;

Привличане на население в
активна възраст от Югоизточния
район
ВЪЗМОЖНОСТИ




Възможност за запазване на
демографския потенциал в селата в
непосредствения хинтерланд на
Бургас;



Осигуряване на подкрепа за млади
семейства;



Мерки
за
стимулиране
раждаемостта;

на



Подобрен демографски потенциал
на селищата извън гр. Бургас чрез
по-добра свързаност и по-добра
осигуреност
с
критични
локализационни
услуги
(образование и здравеопазване);



Съхранение
на
балансирана
възрастова структура;

дисбаланс
структура

във
на

ЗАПЛАХИ


Задълбочаващи
се
негативни
тенденции в демографското развитие;



Натрупване на население във
високите
възрастови
групи
и
създаване на устойчив възрастов
дисбаланс в общината;



Депопулация на периферните села;



Емиграция на младо и образовано
население.
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Подобряване на образователната
структура на населението;



Привличане на икономически
активно население с висок
образователен статус;



Ефективна социална подкрепа за
млади и многодетни семейства;

ИКОНОМИКА
СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ



Силно
развити
икономически
дейности на база усвояване на
стратегическото
географско
положение на общината;



Устойчива и стабилна структура на
местната икономика, осигуряваща
базата за икономическо развитие на
общината;



Наличие на утвърден промишлен,
търговски и транспортен център с
надрегионално значение;



Развит индустриален
района;

туризъм

в



Развити стопански дейности
национално значение;

с



Осигурена
съвременна
комуникационна свързаност;



Осигурена териториална основа за
съвременно стопанско развитие чрез
система от трансформирани и
новосформирани индустриални зони;



Осъвременена инфраструктурна база
и потенциал
за привличане на
инвестиции в отрасли и дейности с
висока добавена стойност;



Подобрена
туристическа
атрактивност на общината;



Активно промотиране на града и
общината като добро място за
инвестиции;



Доминация
на
нефтопреработващата
промишленост
и
на
нискотехнологичните производства
в стопанския профил на общината;



Недостатъчно
инвестиции
модернизацията
производствените дейности;



Ниска степен на усвояване на
потребителския и икономическия
потенциал на туристическия поток в района;



Относително
нисък
дял
на
високотехнологичните стопански
дейности, както и на тези, които
генерират
висока
добавена
стойност;



Дефицит на работна ръка в туризма;



Силно изразена сезонност
туристическия сектор;



Висок дял на безработните с висше
образование;



По-високи нива
безработица от
страната.

в
на

в

на младежка
средното за
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Устойчива тенденция на нарастване
на
преките
чуждестранни
инвестиции;



Наличие на създадена основа за поефективно
обвързване
на
образованието с бизнеса;



Устойчива тенденция на намаляване
на равнището на безработица;



Тенденция
на
нарастване
на
доходите на населението и подобрен
потребителски
потенциал
в
общината.
ВЪЗМОЖНОСТИ



Налагане
на нов икономически
имидж на община Бургас;



Концентрация
на
високотехнологични
и
високопроизводителни и аутсорсинг
услуги;



Привличане на активно младо
население чрез предоставяне на
конкуретни
възможности
за
професионално и
академично
образование и развитие;



Осигуряване на съвременна бизнес
среда чрез модерни бизнес и офис
площи от висок клас;



Създаване и прилагане на ефективна
стратегия
за
усвояване
и
капитализация на потребителския
потенциал
на
туристическия
контингент в района;



Инвестиции в дейности, свързани с
цифровизацията на икономиката и
капитализация на екосистемните
услуги в района;



Разширяване на интеграцията между
транспортно-комуникационните
бизнес субекти за по-ефективна
капитализация
на
местните
сравнителни предимства и ресурси;

ЗАПЛАХИ


Удължаване на негативните ефекти
от пандемията от COVID-19 върху
глобалната и локалната икономика
в дългосрочен план;



Недостатъчен
интерес;



Дефицити във водоснабдяването и
инфраструктурното осигуряване;



Установяване на трайна тенденция
за дефицит на квалифицирана
работна ръка и дисбаланси в
осигуреността с човешки ресурси за
високотехнологични дейности;



Липса на ефективна интеграция и
концентарция в ключовите за
общината
стопански
и
производствени дейности

инвеститорски
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Реализация
на
мащабни
инфраструктурни
проекти
с
надрегионално значение;



По-ефективно
усвояване
на
възможностите за технологично
обновление
и
внедряване
на
иновации, осигурени по линия на
ЕСФ;



Създаване и прилагане на ефективна
стратегия
за
привличане
на
дигитални номади и хора със
свободни професии, генериращи
висока добавена стойност;



Създаване на условия за по-тясна
интеграция между академичните
центрове и бизнес субектите в
общината;



По-ефективно
подпомагане
и
осигуряване на условия за развитие
на технологични и ефектвини стартъп
компании;



Привличане на „зелени“ инвестиции
в
екологоустойчиви
стопански
дейности;

СОЦИАЛНА СИСТЕМА И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
СИЛНИ СТРАНИ
Здравеопазване:


Устойчиво
формирана
здравна
система на община Бургас чрез
концентрация на обекти за болнична
и
извънболнична
грижа
и
медицински персонал;



Добра обезпеченост с легла;



Относително добро състояние на
материално - техническата база на
здравеопазването;



Широк набор от предоставяни
медицински услуги и здравни грижи;

Социални грижи и услуги:

СЛАБИ СТРАНИ
Здравеопазване:


Дефицит на висококвалифицирани
медицински кадри;



Технологичен дефицит и лимитирани
възможности за прилагане на
високотехнологични
медицински
услуги;



Устойчива тенденция за влошаване
на здравния статус на населението
(дължаща се вкл. и на липса на
профилактика);



Ограничен достъп на определени
социални групи до медицински
услуги;
242

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС 2021-2027 Г.


Балансиранo
териториално
разпределение на социални услуги;



Широк набор от социални услуги,
насочени към уязвимите групи от
населението;



Затруднено
осигуряване
на
достатъчно места в детските ясли в
някои части от територията на
общината;



Необходимост от подобряване на
материалната
база
на
здравеопазването в периферните
части на общината;

Образование:




Балансирано
териториално
разпределние на образователните
Социални грижи и услуги:
обекти в общината;
 Недостиг на персонал за осигуряване
Добро
ниво
на
материално
на нормалното функциониране на
техническата база на образованието и
обектите;
постепенни процеси на поддръжка,
обновяване и модернизиране;



Необходимост от обновяване на
материално – техническата база,
изграждане
на
допълнителни
помещения,
облагородяване
на
прилежащите площи, подобряване на
достъпността,
провеждане
на
квалификационни курсове и обучения
на персонала;



Добра
обезпеченост
с
професионални
гимназии,
произвеждащи
квалифицирани
кадри;



Наличие
на 3 висши училища,
предлагащи
специалности
в
разнообразни
тематични
направления;

Образование:

Тенденция на увеличение на броя
учители в общообразователните и
специални училища – по-добра
осигуреност с преподаватели;



Ефективността на използване на
капацитета на детските градини
надхвърля 100% - дефицит на места;



Завишен брой деца в една група и
съответно по-голям брой деца на
детски учител;



Повишаване на броя
образователния процес;



Намаляване на броя обучаващи се
студенти във висшите учебни
училища на територията;







Работещи иновативни общински
програми
в
областта
на
образованието,
даващи
добри
резултати;
Целенасочена и устойчива общинска
политика за приоритизация на
образованието;

Спортна инфраструктура и спортни
дейности:

напуснали

Спортна инфраструктура и спортни
дейности:



Добре развита система с широк
спектър от възможности за спортни
дейности;



Ограничен брой обекти в кварталите
на град Бургас - количествено и
видово;



Добро ниво на обезпеченост със
спортни
обекти в жилищните
комплекси на град Бургас;



Единични
обекти
или
пълно
отсъствие на такива в част от селата;

Общодостъпни обекти, разположени
в междублоковите пространства в





Състоянието на обектите в селищата
от общината с изключение на град
Бургас е влошено;
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град Бургас, както и свободните
имоти в кварталите и част от селата;


Добро техническо и експлоатационно
състояние на спортните зали в град
Бургас;

Културна инфраструктура и дейности:




Наличие на читалища, изпълняващи
едновременно
библиотечна,
читалищна и музейна дейност съхраняват и опазват идентичността
на общината и нейните народните
традиции и културни обичаи;

Културна инфраструктура и дейности:


Изявена концентрация на обекти на
културата в град Бургас и поконкретно централната градска част;



Затруднено
модернизиране
и
дигитализиране на фонда на част на
културните обекти (библиотеки);



Необходимост от ремонт, обновяване
и осъвременяване на материалнотехническите бази, облагородяване на
пролежащи
пространства,
подобряване
на
достъпността,
дигитализация и др.;

Богат културен календар, добро
организиране и представяне на
събития и инициативи с участието на
неправителствени организации и
местни общности;
ВЪЗМОЖНОСТИ

Здравеопазване:


Необходимост от изграждане на
специализиран обект за майчино и
детско здравеопазване;



Възможности за задържане и
привличане на медицински кадри
чрез прилагане на специализирани
политики;



Процес на обновяване на материалнотехническата база;



Технологично усъвършенстване на
здравните услуги чрез целенасочени
инвестиции;



Разширяване
на
набора
от
медицински
услуги
и
на
специализираните
обекти
в
здравеопазването, вкл. насочени и
към подобряване на детското здраве и
профилактика;



Налагане на Бургас като основен
център
за
качествено,
високотехнологично и достъпно
здравеопазване с регионално и
надрегионално значение;

ЗАПЛАХИ
Здравеопазване:


Миграция
кадри;

на

млади

медицински



Недостатъчно
финансиране
поддръжка
на
обектите
здравеопазването.

за
на
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По-добър
достъп
до
здравно
обслужване чрез разработване и Социални грижи и услуги:
прилагане на единна регионална
 Недостатъчни финансови средства за
карта за достъп до критични
поддръжка,
обновяване
и
локализационни
услуги
в
модернизиране
на
материалноЮгоизточния район;
техническите
бази,
както
и
Социални грижи и услуги:
провеждане
на
допълнителни
 Продължаване на партньорствата и
квалификационни курсове и обучения
включване на повече и добре
на персонала;
функциониращи неправителствени
 Съществени дялове от населението
организации в предоставянето на
попадат в рискови групи, което
социални услуги;
затруднява достъпа до здравни,




Продължаване изпълнението на
програми и проекти за осигуряването
и подобряването на достъпни и
ефективни социални услуги;

социални и образователни усуги;

Осигуряване на подкрепа за развитие Образование:
на социално предприемачество,
 Миграция на кадри с цел висше
насочено към съществуващи и
образование и невъзможност за
стартиращи социални услуги;
завръщане след придобиване на
образователна
степен,
поради
 Увеличаване на капацитета на
затруднена
и
неудовлетворяваща
съществуващите социални услуги,
реализация или изцяло отсъстваща
обогатяване чрез нови, подобряване
такава;
на достъпа на уязвими групи от
населението и хора в риск;
Спортна инфраструктура и спортни
 Продължаване
и
развитие
на дейности:
партньорства с неправителниствения
 Недостатъчни финансови средства за
сектор
поддръжка
и
обновяване
и
изграждане
на
нови
обекти
в
малките
Образование:
населени места в община Бургас;
 Задържане на млади хора след
Културна инфраструктура и дейности:
завършване на средно образование;




Задържане и привличане на хора с
цел
придобиване
на
висше
образование
и
последващо
включване в местната икономика
чрез привличане на престижни
университи в града;



Укрепване на връзката между
образователния процес и бизнеса,
подпомагане
на
процеса
на
реализация на завършилите кадри,
желаещите да се завърнат и заселят;



Модернизиране на образователния
процес чрез внедряване на цифрови



Недостатъчни
средства
за
идентифициране,
изследване,
съхраняване,
представяне
и
популяризиране на материално и
нематериално културно наследство;
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технологии и иновативни методи на
преподаване;


Усъвършенстване на квалификацията
на кадрите в образованието чрез
адекватно професионално обучение;



Създаване на общинска платформа за
дигитално образование, вкл. и за
квалификация, преквалификация и
обучение на безработни и възрастни
хора;



Изграждане на образователна STEM
среда;



По-добър достъп до образование чрез
разработване и прилагане на единна
регионална карта за достъп до
критични локализационни услуги в
Югоизточния район
 Укрепване на връзката между
образователния процес и бизнеса,
подпомагане процеса на реализация
на завършилите кадри и желаещите
да се завърнат и заселят;

Спортна инфраструктура и спортни
дейности:


Развитие на водни, въздушни и други
видове спортове, както и на по-слабо
застъпени към момента такива;



Създаване и адаптиране на спортни
пространства към условия на
пандемия, включително за хора от
уязвими
групи
и
хора
в
неравностойно положение.



Провеждане на местни, регионални,
национални и международни спортни
събития.

Културна инфраструктура и дейности:


Сътрудничество с други общини за
идентифициране,
изследване,
съхраняване,
представяне
и
популяризиране
на
културно
материално и нематериално културно
наследство;



Дигитализиране на фондовете на
културните обекти;
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Създаване на единни канали за
реклама и популяризиране на
културно наследство

ПРИРОДНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
СИЛНИ СТРАНИ


Наличие на културен коридор – Виа
Понтика,
част
от
културните
коридори на Югоизточна Европа;



Наличие на граничен вал „Еркесия“;



Наличие на НКЦ от категория с
„национално значение“;



Наличие на подводна археология;



Богат културен календар - народни
традиции и културни обичаи;



Съхраняване традиции и културни
обичаи;



Наличие на защитени територии,
съгласно Закона за защитените
територии
/ЗЗТ/,
природни
забележителности, вековни дървета и
Защитени зони от екологичната
мрежа Натура 2000, съгласно Закона
за биологичното разнообразие;



ВЪЗМОЖНОСТИ


Адаптация на НКЦ в селищната
структура и формиране на културни
зони,
градски
исторически
пейзажи/културни пейзажи;



Реставриране, опазване и адаптиране
на недвижимите културни ценности
на територията на общината и
терените около тях;



Изграждане
на
туристически
маршрути и културна индустрия;



Изграждане на зелена културна ос –
граничен вал „Еркесия“;



Възможност за изява на подводните
културни
ценности/подводна
археология;

СЛАБИ СТРАНИ


Липса на актуализиран списък на
недвижимите културни ценности;



Липса на адекватна консервация,
реставрация и адаптация на НКЦ в
ЦГЧ;



Липса на идентифицирани и обособени
градски
исторически
пейзажи/културни пейзажи;



Липса на обособени културни зони;



Затруднена
достъпност
до
археологическите
НКЦ
извън
териториалния обхват на населените
места;



Липса на Стратегия за културното
наследство в общината и обща
маркетингова стратегия;



Липса на достатъчно финансиране.

ЗАПЛАХИ


Невъзможност от реализация на
големите инфраструктурни проекти;



Недостатъчни финансови средства за
поддържане на инфраструктурата и
изграждане на нова.
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Създаване
на
информационна
система на културно историческите
ресурси. Разработване на карта на
недвижимите културни ценности на
територията на общината;



Изграждане на партньорства между
местните общности и бизнеса;



Използване
на
финансовите
инструменти на ЕС за успешна
реализация на проекти в областта на
природното и културно наследство;



Въвеждане
на
съвременните
изисквания при издирване, опазване,
популяризиране и разпространение
на културните ценности;



Маркетинг в областта на културното
наследство и разработване на
стратегия за културното наследство;



Стимулиране
на
връзките
на
съвременното изкуство с културното
наследство;



Развитие на културния и научен
обмен.
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СЕЛИЩНА МРЕЖА, УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЖИЛИЩЕН СЕКТОР
СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ



Равномерно дисперсно разпределена
селищна мрежа в пространствения
обхват на общината;



На регионално ниво се наблюдава
умерен моноцентризъм, докато в
границите на община е налице силно
изразен
моноцентризъм
поради
наличието на един доминиращ град.



Формиран център на
общината – град Бургас;

растеж



Висок дял обитавани жилища;

в



Формирани
диспаритети/различия
между центъра на растеж – град Бургас
и населените места в прилежащия
хинтерланд;



Недостатъчно добра осигуреност на
територията с устройствени планове и
схеми;



Липса на интегрирана географска
информационна система /ГИС/.



Наличие на „топлинни острови“ в
градската среда.



Липса на зони, функциониращи като
„топлинни убежища“;



Преобладаващата част от населените
места в община Бургас са с нисък
функционален тип поради наличие на
съществени проблеми;



Съществен дял от жилищните сгради
са на възраст от минимум 50 години.

ВЪЗМОЖНОСТИ


Град Бургас има възможност да
генерира растеж, който да окаже
благоприятно
влияние
върху
прилежащия хинтерланд;
Обособяване на вторични центрове в
хинтерланд на общината, които да
балансират
изразения
моноцентризъм на град Бургас.



Пространствено
сближаване
и
подобряване на връзките между
жилищните комплекси, квартали и
други населени места в общината и
съседните такива;



Ефективна жилищна политика на
национални ниво и подпомагане на
общинско ниво.

ЗАПЛАХИ


Концентрацията на население и
социално-икономическа
активност
основно в общинския център, водещи
до задълбочаване на проблемите в
градската среда.



Повишаване на дела на необитаваните
жилищни сгради и тези за временно
обитаване;



Физическа и морална амортизация на
сграден фонд и предпоставки за ниско
качество
на
обитаване
или
необитаемост.
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ЗЕЛЕНА СИСТЕМА
СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ



Добре развита зелена система в град
Бургас, съставена от площни и
линейни обекти;



Териториалното разпределение на
озелените площи в община Бургас
неравномерно.



Относително
добре
съхранена
идентичност на озеленените площи за
широко обществено ползване;



Съществен
дял
нефункциониращи
пространства;



Протичащи процеси на поддържане,
постепенно обновяване, обогатяване,
и изграждане на нови озеленени
площи;



Липса на защитни зелени пояси между
промишлените
и
жилищните
територии;



Недобра свързаност на крайбрежните
зони, озеленяването в и извън
урбанизираните територии.



Понижено качество на озеленените
площи
и
непълноценна
функционалност в някои аспекти;



ВЪЗМОЖНОСТИ


Повишаване качеството свръзаността
и функционалността на озеленените
площи;



Изграждане на система от зелени
коридори;



Пространствени
намеси
в
урбанизираните
всички населени
Бургас.



възможности за
границите
на
територии
при
места в община

Възстановяване на територии
начални процеси на обезлесяване;

обособени,
но
междублокови

ЗАПЛАХИ



ОУП на град Бургас (и ОУП на община
Бургас – предварителен проект)
предлагат неблагоприятно развитие на
зелената система в дългосрочна
перспектива;



Неусвоен потенциал на свободни
площи и озеленени площи в границите
на урбанизираните територии.



Задълбочаване на процесите на
обезлесяване и свързаните с това
промени в почвения оток и климатични
изменения.

с

ОКОЛНА СРЕДА, ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
СИЛНИ СТРАНИ
екологично

СЛАБИ СТРАНИ



Наличие на
територии;

чисти



Проблеми свързани с качеството на
атмосферния въздух;



Богато и ценно биоразнообразие –
свръхконцентрация на обекти със
статут на защитени територии и
защитени
зони,
доминиращо



Влошено
състояние
както
на
повърхностните, така и на подземните
водни тела.
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представени от водни тела
прилежащите им влажни зони






и

Всички населени места в общината са
обхванати от системата
за
организирано
сметосъбиране
и
сметоизвозване;
Наличие
на
AM
„Тракия“
преминаваща през територията на
общината;
Наличие на всички видове транспорт
и добра осигуреност и свързаност
между пътен, въздушен, воден и
железопътен транспорт;



Добра транспортна достъпност до
общинския център в рамките на 30
минутния изохрон;



Добра транспортна достъпност до
индустриалните зони, оказващо
позитивно влияние;



Добре изградена и функционираща
транспортна схема за междуселищен
градски
транспорт.
Въведена
интелигентна сиситема за управление
на трафика.



Добро състояние и изграденост на
ВиК мрежата



Наличие на пречиствателни станции
за отпадъчни води;



Добро състояние на енергийната
инфраструктура
и
телекомуникационната свързаност;



Добре изградена общинска оптична
мрежа;



Добро състояние на елементите на
градската среда.



Наличие на минерални води
ВЪЗМОЖНОСТИ



Подобряване
на
екологичното
състояние чрез изграждане на
инфраструктурни проекти, оказващи
благоприятно
влияние
върху
градската среда;



Сезонна флуктуация по отношение на
натоварването на транспортната и
инженерна инфраструктура.



Липса на голям буферен паркинг извън
градската среда, който да намали
натоварването върху транспортната
мрежа вътре в града през активния
летен сезон.



Висок процент загуби на вода по
водопреносната мрежа;



Частично остаряла и амортизирана
водоснабдителна мрежа;



Недобра изграденост на техническата
инфраструктура в индустриалните
зони;



Частична подмяна на учличното
осветление с LED осветителни тела с
фотосоларни панели и акумулатори;



На
територията
на
общината
преобладават
превозни
средства,
използващи дизелово гориво;

ЗАПЛАХИ


Естествените условия на средата –
топографски
и
климатични,
в
съчетание с унаследена конфигурация
на урбанизираната среда, създават
трайни негативни предпоставки за
251

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС 2021-2027 Г.








Обогатяване и поддържане на
„зелената“ градска и селищна
система;
Обвързване
–
структурно
и
функционално
на
зелената
инфраструктура на урбанизираните
територии със съседстващите им
защитени обекти
Замяна на замърсяващи въздуха
енергоносители
с
алтернативни
източници на енергия;
Възстановяване
на
естествени
местообитания в периферията на
водните тела – реки и езера, за
възобновяване на регулиращата роля
на естествената растителност върху
качеството
на
почвите
и
подпочвените води.



Иновационни решения за редуциране
на водоползването и контрол върху
замърсяванията, увеличаване на
естествените ландшафти и процента
на зелени площи.



Въвеждане на кръговата икономика;



Изграждане на АМ „Черно море“;



Изграждане на microgrid енергийни
системи от възобновяеми източници;



Реконструкция и рехабилитация на
техническата инфраструктура.



Град Бургас може да се превърне в
първия 5G град с пълно покритие на
мрежата в страната;



Възможност за изграждане на ИТ
хъб.



Въвеждане на мерки за енергийна
ефективност
в
жилищния
и
публичния сектор.

задържане
на
замърсители
атмосферния въздух.

в



Унаследени екологични проблеми –
трайно замърсяване от земеделие и
индустрия;



Непосредствено съседство на уязвими
екосистеми с урбанизирана среда;



Прогноза за траен дефицит на пресни
води.



Невъзможност от реализация на
големите инфраструктурни проекти;



Влошаващи се качества на околната
среда;



Недостатъчни финансови средства за
поддържане на инфраструктурата и
изграждане на нова.
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II. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС
Стратегическата рамка на Планът за интегрирано регионално развитие на община
(ПИРО) Бургас за периода 2021-2027 г. е разработена с цел да се осигурят необходимите
условия за балансирано и интегрирано териториално развитие на общината. Тя от една страна
е насочена към мобилизацията на ресурсите и потенциалите на територията и ефективно
използване на наличните възможности, а от друга - към адекватното адресиране на основните
проблеми на общината, които имат негативно, задържащо или лимитиращо влияние върху
нейното развитие. В процеса на разработването на тази част от стратегическия документ са
прилагани всички основни принципи, които гарантират откритост и широко партньорство
между Община Бургас, местните представителства на централната власт, заинтересованите
страни, включващи представители на бизнеса, структурите на гражданското общество и
местната общност като цяло.
Стратегическата рамка за интегрирано развитие на община Бургас поставя в своя
фокус стратегическите сравнителни предимства на територията на община Бургас, както и
проблемите на общинската територия. Безспорно, постигнатото през изминалия програмен
период 2014-2020 г. представлява солидна основа за бъдещото развитие на общината, като с
най-съществено значение са следните основни моменти:
•
Имиджова трансформация (от постсоциалистически и депресивен към
иновативен и модерен модел на урбанистично развитие);
•
Усъвършенстване на инфраструктурната обезпеченост на територията;
•
Чувствително подобряване на градската мобилност, което с оглед на
специфичната географска характеристика на общината и създадената фрагментираност на
територията от конфигурацията на водните обекти в нейните предели, се явява важно условие
за обезпечаване на развитието на града и общината;
•
Забележима трансформация на ключови за града зони с публичен и имиджов
характер;
•
Подобрение на средата за обитаване, основно в градската част;
•
Прилагане на устойчиви модели за ефективно взаимодействие между
администрацията, бизнеса и местните общности (включително тяхното информиране и
обслужване);
•
Създаване на основа за преструктуриране на икономическите пространства в
рамките на урбанизираната територия, с цел трансформация на икономическия профил на
инвестициите (търсене на по-висока добавена стойност);
•
Смекчаване на проблемите с наследената дезинтегрирана структура на
урбанизираните територии.
Общата логика на разработване и предвидените механизми за прилагане на ПИРО
Бургас изцяло съответстват на дефинираните принципи, подходи и процедури, залегнали в
ЗРР и подробно описани в одобрените от МРРБ Методически указания за разработване и
прилагане на ПИРО за периода 2021-2027 г. Стратегическата рамка на ПИРО Бургас е
разработена и ще се прилага като интегриран стратегически документ с адаптирано обхващане
на всички работни етапи, процеси и дейности.
Не на последно място, чрез разработването и последващото прилагане на настоящата
стратегическа рамка за интегрирано регионално развитие на общината през програмния
период 2021-2027 г. се цели да се постигане на необходимото съответствие с Европейските и
национални политики в областта на регионалното развитие, като същевременно се
приоритизира ефективното използване на местните сравнителни конкурентни предимства на
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общината, наличните ресурси и потенциали за нейното устойчиво развитие и просперитет на
местната общност. Тя също така отразява необходимостта от постигането на комплексна
стратегическа, функционална и пространствена координация на необходимите интервенции в
територията на общината, които надграждат и доразвиват постигнатото през изминалия
програмен период.
Във функционално отношение, настоящата стратегическата рамка на ПИРО Бургас
представлява логическа и функционално-времева проекция на идентифицираните и оценени
сравнителни предимства, потенциали и проблеми на общината, определената Визия за
развитие и свързаните с нея целеви интервенции в ключови локации, територии и зони,
определени за пряко въздействие. Стратегическата рамка е изцяло съобразена и отчита
мястото и ролята на гр. Бургас като основен център с регионално и над регионално значение
за развитието на националното пространство като цяло, Югоизточния район от ниво 2 и
целият регион на Южното Черноморие, заедно с прилежащия му хинтерланд.
В тази връзка определените цели и приоритети за развитие на община Бургас за
периода 2021 -2027 г. са в съответствие с целите и стратегиите на:
•
Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025 г. и
нейната актуализация от 2019 г. (АКПР);
•
Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югоизточен район от
ниво 2;
•
Съществуващите планови документи на общината;
•
Планирани модели за устройство на територията, с които следва да бъдат
императивно съобразени включените в ПИРО на община Бургас действия, проекти и
интервенции.
В по-общ план, настоящата стратегическа рамка е съобразена също така с
необходимостта от:
•
Съответствие със стратегическата национална и Европейска рамка на
политиката за регионално и пространствено развитие;
•
Осигуряване на добра информационна основа при обосновка на предвижданите
интервенции;
•
Максимално придържане към изискванията на съществуващия нормативен,
икономически, социален и организационен контекст;
•
Определяне на реалистична и същевременно широко приета от
заинтересованите страни визия и стратегическа рамка;
•
Ефективно ангажиране на заинтересованите страни в процеса на разработването
и актуализацията;
•
Ясна комуникация на ключовите послания с различните социални и
икономически субекти, които засяга;
•
Разработване на проста като структура и логика стратегическа рамка, но с
конкретни пространствени очертания на нейното приложение;
•
Наличието на
ясна структура и логика на приложение, включително
последователност на етапите, мерките и действията;
•
Осигуряването на ефективен и работещ механизъм за наблюдение, контрол и
отчетност.
В основата на разработването на стратегическата рамка е амбицията да се постигнат
осезаеми и устойчиви позитивни резултати в териториалното развитие на община Бургас.
Чрез нея се създава нужната планова основа за развитието на територията през следващия
програмен период, като същата ще се прилага от логически и функционално взаимосвързана
и териториално интегрирана система от стратегически цели, приоритети и мерки, насочени
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както към територията на общината като цяло и нейните функционални социалноикономически и природни екосистеми, така и към конкретни части на общинското
пространство, които имат ключова роля в проектираният модел на интегрирано териториално
развитие на общината към хоризонта на програмния период.
ВОДЕЩИ ПОДХОДИ, ПРИНЦИПИ И ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
Разработването на ПИРО Бургас се основава на принципите, подходите и методите на
стратегическото териториално планиране. Използвани са различни по характер, фокус и
очаквани резултати подходи, които са приложени като интегрирана и свързана система. Тези
подходи са фокусирани върху осигуряване на необходимите условия за структурирането на
ясна и приложима система от цели, приоритети и мерки, които осигуряват плановия
фундамент за постигането на осезаеми и съобразени с нуждите и желанията на местната
общност резултати в развитието на територията на общината.
Паралелно с това, създадената стратегическа и планова рамка следва да включва и
конкретни мерки и механизми за гъвкаво и адаптивно обхващане и отразяване на
предизвикателствата на средата (социално-икономически, политически и природноекологични), в която ще се развива община Бургас през новия програмен период. На тази
основа, Стратегическата рамка на ПИРО Бургас за периода 2021-2027 г. определя следните
изходни позиции за развитие:
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Поставяне в центъра на плана на хората в общината:
техните нужди, просперитет, средата на живот и достъпност до
критични локализационни услуги. Прилагането на този подход
предопределя ориентиране на плана към:
•
Устойчиво разширяваща се просперираща общност
от хора в общината, имаща достъп до работа, качествено
образование и ресурси, които позволяват разгръщането на пълния
личностен и професионален потенциал на населението;
•
Утвърждаването на общност от ангажирани
граждани с проблемите на местата, където работят и живеят;
•
Здрава и солидарна местна общност, имаща достъп
до качествено здравеопазване и ефективно социално подпомагане.
Приоритизиране развитието на икономическата
екосистема на общината: интегрирани интервенции и
инвестиции в човешкия капитал и ресурси, инфраструктурното
осигуряване на икономиката, „местата“ и пространствата за бизнес
и икономическия растеж като интегрална функция. Прилагането на
този подход означава, че икономическата екосистема се разглежда
и е обект на интегрирано въздействие върху всички компоненти на
екосистемата, формираща икономическия профил на общината:
човешките ресурси, икономическите зони и обекти, ресурсна
ефективност, въглеродна неутралност, добавената стойност от
стопанската дейност и отражението и върху социалноикономическият растеж на местната икономика.
Ясен териториален фокус на плана: стратегическата
рамка е териториално обусловена, свързана е с качеството на
пространствата и „местата“ в общината. Прилагането на този
подход означава, че:
•
Ще се инвестира в усвояването на потенциала
на „местата“ в общината, с приоритизиране на конкретни
територии и зони за въздействие;
•
Целенасочено подпомагане на формирането
на жизнеспособни и динамично развиващи се териториални
общности и места;
•
Осигуряване на свързаност между местата и
териториите (вътрешна и външна);
•
Качествена и съхранена природна среда и
зелена инфраструктура, обезпечаваща ефективната
адаптация на към очакваните климатични промени и
осигуряваща качествени места за обитаване на местната
общност.
Тези изходни позиции за развитието на община Бургас през следващия програмен
период се основават на интегрираното използване и ефективно управление на наличните
в общината капитали и ресурси: човешки, финансови, физически и природни.
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Фигура 55. Интегрирано използване на капитали и ресурси

С цел постигане на желания ефект от прилагането на ПИРО Бургас,
предварително са определени базови принципи, които да гарантират реалистичността и
практическата приложимост на неговата стратегическа рамка. Конкретно, по-съществените
принципи са следните:
1.
Спазване на строго дефинирана логическа и йерархична структура при
определяне на отделните компоненти на стратегическата рамка на ПИРО и на тяхното
съдържание:

2.
Максимално обективизиране на нуждите и желанията на местните общности и
тяхното ефективно адресиране чрез инструментите на ПИРО.
3.
Надграждане на постигнатото през изминалия програмен период и ускоряване
на интервенциите, насочени към постигането на устойчив и приобщаващ растеж на местната
и регионална икономики.
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4.
Ясно пространствено адресиране на проблеми и решения - за всяка от
дефинираните зони.
5.
Интегриран териториално обусловен подход на интервенциите и очакваните
резултати.
6.
Приоритизация на стратегическите и кумулативни ефекти от интервенциите
върху комплексното развитие на общината и региона, който попада в зоната на
непосредствено влияние и се обслужва с критични локализационни услуги от Бургас.
7.
Налагането като хоризонтални принципи в развитието на общината на
концепциите за устойчиво развитие, опазване на биоразнообразието, ефективното използване
на суровините и пространствата в общината.
8.
Прагматичен подход в оценката и адресирането на нуждите в общината и
обособените части от нейната територия.
9.
Налагане на комплексен подход в структурирането на стратегическата рамка, с
акцент върху прилагането на максимално ниво на публичност в процесите на вземане на
решения.
10. Осигуряване на адекватна обществена комуникация и максимално обективна
обществено достъпна информация за заинтересованите страни и местната общност по
отношение стратегическата рамка.
Структурата на стратегическата рамка на плана следва така определените принципи и
включва ясно определени йерархично организирани компонентни, които са дефинирани на
база идентифицираните проблеми, дефицити, ресурси, потенциали и сравнителни предимства
на територията на общината и на формираните природно-социални системи в рамките на
нейният обхват. Не на последно място, същата отчита и заявените от страна на различните
категории заинтересовани страни виждания, идентифицираните нужди и желания на местната
общност, което беше извършено на основата на широко представително анкетно проучване.
Стратегическият компонент на ПИРО Бургас за програмния период 2021-2027 г. се
състои от следните основни части:
•
Визия за развитие на общината във формата на синтезирано стратегическо
послание, представящо очакванията на администрацията на общината и местната общност
относно желаното бъдещо състояние на общината към хоризонта на програмният период;
•
Стратегически цели, които конкретизират стратегическата визия по основни и
ключови за развитието на общината области за интервениране;
•
Приоритети, които отразяват начините и подходите за
определените
стратегически цели върху териториалните и функционални подсистеми, осигуряващи
интегралното функциониране на общината;
•
Мерки, във формата на специфични инструменти, групирани по тематичен
обхват и области за интервениране;
•
Проекти, които представляват конкретни инструменти за интегрирано
въздействие чрез реални интервенции върху територията на общината и свързаните с нея
функционални, икономически, социални и природни подсистеми и/или техните компоненти.
С оглед на необходимостта от една страна да се приоритизират определени тематични
направления, а от друга да се интервенира по интегриран начин територията на общината,
проектите, включени в рамките на ПИРО Бургас са поделени на три основни категории:
А. Стратегически интегрирани проекти: това са основните интервенционни
инструменти на ПИРО Бургас. Същите могат да се определят като иновативни инструменти,
насочени към постигането на интегрирано въздействие, количествено и качествено
подобрение на цели функционални подсистеми, които се явяват от ключово значение за
бъдещото развитие на общината и за благоденствието на местната общност. Те са насочени
към значими комплексни интервенции, с дълготраен ефект, като засягат всички териториални
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локации на тези ключови функционални подсистеми, както и към елементи на други
подсистеми, които обезпечават тяхното функциониране в рамките на територията на
общината. Не на последно място следва да се отбележи, че очакваното въздействие и ефекта
от стратегическите интегрирани проекти не е насочено единствено към вътрешността на
община Бургас, но и към целия регион и неговото място и роля в рамките на развитието
националното пространство.
Б. Функционални интегрирани проекти: това са специализирани инструменти за
интегрирано и комплексно въздействие върху конкретни локации в рамките на определените
зони за въздействие в настоящия стратегически документ. Същите имат ясен териториален
фокус, като включват различни по характер интервенции и дейности, насочени към компактни
територии, които са идентифицирани като приоритетни и с основно значение за развитието на
територията на града и общината през следващия програмен период.
В. Тематични проекти: Това е специализиран инструмент, който е насочен към
конкретни обекти и/или ключови теми за развитието на общината и нейните съставни единици
(селища, квартали, обекти). Тези проекти могат да бъдат както с ясна конкретизация в
териториален аспект, така и без такава, когато са насочени към въздействие на определени
важни за развитието на общината приоритетни сектори, отрасли и дейности. Така
определената структура на стратегическият документ има следния най-общ схематичен
вид:
Фигура 56. Основни категории проекти при изпълнение на ПИРО

ВИЗИЯ, СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНА
БУРГАС ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.
Определянето на Визията за развитие на община Бургас през периода 2021-2027 г. е
основния изходен момент при изготвянето на адекватна стратегическа и планова рамка на
Плана за интегрирано развитие на общината. Тя има за цел да синтезира и декларира
очакванията от приложението на настоящият стратегически планов документ за постигне на
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осезаем положителен ефект и конкретни резултати вследствие на неговото прилагане към
хоризонта на определения програмен период 2021-2027 г.
С цел постигането на устойчив стратегически резултати, Визията очертава не само
желаното, но и възможно бъдеще на общината в контекста на региона и националното
пространство на страната. Това изисква фокусиране на усилията за ефективно усвояване на
сравнителните предимства на общинската територия, нейните потенциали и сравнителни
предимства, като същевременно се предложат ефикасни решения на най-наболелите проблеми
на общината и местната общност. Акцентът е поставен постави върху дългосрочните и
стратегически цели, а не върху изолирани, краткосрочни и кампанийни цели и мерки, с бързо
затихващ във времето и пространството резултат.

ВИЗИЯ за развитие на община Бургас- 2021-2027 г.

На всички етапи от разработване на ПИРО се отчита и постига съответствие с целите
и приоритетите на значимите национални и европейски документи за интегрирано развитие за
съответния период, а именно:
•
ПИРО за периода 2021-2027 г. се разработва за период, в който се очакват
сериозни промени в световен и общоевропейски мащаб, преход към нисковъглеродна
икономика, индустриална трансформация и демографски въпроси и необходимост от поуспешно провеждане на политиката на сближаване;
•
По-зелен и нисковъглероден регион и община, което ще изисква намеси и
политики чрез инвестиране в енергиен преход, зелени инвестиции, кръгова икономика,
приспособяване към изменението на климата, превенция и управление на риска. Тези
инвестиции са особено актуални в Югоизточен регион , който ще бъде силно засегнат от
преструктурирането на енергетиката като резултат от изпълнението на Зелената сделка на ЕС;
•
Община Бургас се отличава с уникални географски и природни дадености,
обусловили формирането на ценни екосистеми- тяхното съхранение и поддържане на
предоставяните екосистемни услуги е традиционен приоритет в политиката на общината;
•
Укрепването на градското развитие, подобряване на свързаността в общината и
качеството на средата в населените места за постигане на балансирано териториално развитие,
подобряване качеството на живот на жителите на общината са във фокуса на приоритетните
публични намеси в общината;
•
Най-важно за трансграничното сътрудничество на страната в периода след 2021
г . ще бъде сътрудничеството по източната граница на региона поради ангажиментите на
страната в Морския пространствен план с неговите трансгранични аспекти и перспективи.
Във фокуса на развитието е поставен просперитета на местната общност,
включително условията за живот, професионално и личностно развитие на хората.
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Град Бургас ще се развива като модерен център с национално значение на динамична
агломерация, привличаща и задържаща младото и образовано население, с висока степен на
дигитализация на икономиката, развита туристическа индустрия и зелена инфраструктура,
съобразена с нуждите за ефективна адаптация на територията към климатичните промени.
Изпълнението на Визията за развитие ще допринесе към края на програмния период
значително да се ограничат и преодолеят съществуващите дисбаланси в общината, като се
приложат ефективни мерки, насочени към преструктуриране, регенериране, технологично
обновяване и ускорено развитие на икономиката. За тази цел територията на общината е
приложено функционално зониране, позволяващо извършването на пространствено
реферирани мерки и интервенции в ключови за развитието на общината територии.
Постигането на визията ще се осъществи чрез синергия на различни типове
инвестиции в следните области:
•
Инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност,
инвестиции в иновации и модерни технологии;
•
Нисковъглеродна, зелена и кръгова икономика чрез въвеждане на мерки за
енергийна ефективност в жилищни и обществени сгради, зелена инфраструктура и сигурност
на обществени пространства;
•
Устойчива градска мобилност и свързаност;
•
Образователна инфраструктура;
•
Здравна, социална инфраструктура и жилищно настаняване;
•
Устойчиво използване на местните ресурси чрез инвестиции в култура, туризъм
и спорт;
•
Развитие на човешкия капитал;
•
Интегрирано развитие на общината;
•
Надобщинско сътрудничество.
Стратегическата рамка за развитие на настоящият ПИРО Бургас, за периода 20212027 г. се определя от система от стратегически цели, които се явяват пряка форма на
конкретизация на определената и възприета от заинтересованите страни и местната
общност Визия за развитие на общинската територия към хоризонта на планиране. Те
са насочени към:
•
Развитието на територията на общината като интегрирана система, състояща се
от отделни, но взаимосвързани и взаимно обусловени функционално-пространствени
компоненти;
•
Усвояването на наличните стратегически предимства на територията;
•
Решаването/смекчаването на най-сериозните проблеми на отделните социалноикономически и функционално-пространствени подсистеми в рамките на общината.
На база определените основни насоки в развитието и отчитайки
приоритизирането на необходимостта от постигането на ясни, измерими и съществени
резултати по отношение развитието и просперитета на хората и икономиката в
общината към хоризонта на настоящия стратегически документ са определени следните
главни стратегически цели:
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Ускоряване на социалноикономическото развитие на общината чрез
комплексно интегрирано въздействие, интервенции и
целеви
инвестиции върху
икономическата
екосистема на общината
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Устойчиво подобряване на
качеството на живот на местната общност и
смекчаване на вътрешнообщинските дисбаланси в
достъпа до критични обществени услуги (вкл.
здравеопазване и образование)

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Подобряване на
регионалната
интегрираност,
физическата
и
дигитална свързаност между местата и пространствата
в общината и региона

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Устойчиво използване на
природно-ресурсния потенциал на общината и
адаптация
на
нейната
територия
към
предизвикателствата на климатичните промени

Така определените стратегически цели са предназначени за интегрирано
пространствено, функционално и системно въздействие върху ключови комплексни
направления и области от общинското развитие:
•
Повишаване на качеството на живот, бизнес и работа на местната общност;
•
Еколого-устойчиво и енергийно ефективно развитие на общината, включително
на нейните основни икономически, социални и функционални подсистеми;
•
Качествено инфраструктурно осигуряване на територията на общината и
ефективна пространствена организация общественото обслужване;
•
Опазване на природната среда, качествена зелена инфраструктура и адаптация
към климатичните промени на общинската територия и поддържащите я функционални
подсистеми;
•
Ефективно, компетентно и информирано управление на общината и
прилежащата и територия.
Постигането на определените визия и цели за развитие на ПИРО Бургас за периода
2021-2027 г. ще се осъществява чрез интегрираното и систематично прилагане на мерки,
интервенции и проекти, класифицирани и групирани в няколко основни приоритета.
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Бургас генерира устойчив растеж. Ускорено развитие на местната
икономическа екосистема.

Този приоритет включва мерки, проекти и интервенции, които са насочени към
въздействие върху цялата икономическа екосистема на община Бургас. Чрез тях се очаква
както ускоряване на цялостния растеж на икономиката в общината и региона, така и
постигането на осезаеми резултати по отношение на бизнес средата в общината,
преструктурирането, регенерацията и технологичното обновяване на съществуващата
икономическата база. Приоритетно ще се подкрепят дейности, които генерират по-висока
добавена стойност, като същевременно развиват човешките ресурси в общината, ориентирани
към нуждите на бизнеса и/или привличат висококвалифицирани такива от останалите части
на региона, националното и европейско пространство. Предвиждат се мерки за развитие и
изграждане на индустриални зони, стимулиране на местното предприемачество за развитие на
малки и средни предприятия, привличане на външни инвеститори, генериране на заетост.
Икономиката, която ще бъде целево стимулирана и развивана, се базира на знанието, високите
технологии и прилагането на иновации и оползотворяването на сравнителните конкуренти
предимства и потенциали на територията. Ще се инвестира в икономически дейности и
производства, които се основават на принципите на ресурсно-ефективната кръгова икономика,
която се развива в добре обособени, инфраструктурно осигурени и споделени модерни бизнес
пространства и зони. Очаква се в бъдеще промишлеността, за да бъде конкурентоспособна, да
прерасне във висококачествена, интелигентна, технологична, опазваща ресурсите и
екологичния баланс. За постигането на това е необходимо наличие на ефективна
научноизследователска среда, трансфер на научни постижения, технологии и иновации в
производството и услугите преструктуриране в посока на декарбонизация на икономиката.
В този приоритет за развитие е предвидена реализацията на Стратегически
интегриран проект (СИП): „Отключване на потенциала на местната икономика за
развитие на стопански дейности с висока добавена стойност, технологични иновации и
дигитализация“.
Интегриран стратегически проект, насочен не само към територията на община
Бургас, но и към целия Югоизточен район, в който град Бургас се явява основен опорен и
обслужващ център. Целта на проекта е постигането на устойчив икономически растеж чрез
подкрепа за развитие на конкурентоспособна икономика и има ключова роля при създаването
на условия за подобряване качеството и стандарта на живот на населението в района.
Изграждането, поддържането и достъпът до съвременни научни инфраструктури,
дигитализацията, внедряването на нови технологии и прилагането на иновации е найсигурният път за повишаване на конкурентоспособността на ЮИР.
Стратегическият проект, включва няколко функционални проекта локализирани в
рамките на идентифицираните зони за въздействие:
•
Компактна зона за интегрирани интервенции (КЗИИ) „Бургас - Запад“:
Промишлена зона (ПЗ) „Север“, ПЗ „Юг-Запад“, Бизнес зона „Мадика“, ПЗ „5-ти километър“,
ПЗ „Долно Езерово“, ПЗ „Лозово“;
•
Зони за целенасочена подкрепа: ПЗ „Равнец“, ПЗ „Девети километър“ и ПЗ
„Българово“,
за които са предвидени интервенции насочени към изграждане и подобряване на
техническата инфраструктура, въвеждане на ефективни модели за управление, подкрепа за
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съществуващи и възникващи предприятия за технологична модернизация и интелигентна
специализация.
За ускоряване на растежа и оптимизиране потенциала на местната икономическа
екосистема, усилията ще се фокусират върху специфични тематични проекти насочени към
повишаване на предприемаческата активност на местно ниво, създаване на нови МСП,
реализиране на дейности, свързани с привличането на нови външни инвестиции, вкл. насочени
към високите технологии и креативните индустрии. Това ще има директен ефект върху
повишаването на местната заетост, увеличаването на доходите на населението и засилването
на мотивацията за личностна и професионална реализация в региона.
Не на последно място ключова тема в рамките на проекта е осигуряването на
необходимата устойчива връзка между научно – изследователската общност, образованието и
бизнеса в общината. Очаквани резултати от реализацията на различни програми в сферата на
професионалното и ориентирано към компетентностни модели образование, програми за
развитие на изследователски центрове с приложна насоченост са подобряването на пазара на
труда в съответствие с нуждите на бизнеса и повишаване на иновационната активност на
предприятията в региона.

Марка 1.1. Ефективен процес за изграждане и развитие на предприемачески
потенциал, внедряване на иновации и модерни технологии
В рамките на тази мярка ще бъдат подкрепени инвестиции свързани с:
•
Развитие на инфраструктура и програми за стимулиране на предприемаческата
култура, включително и социално предприемачество;
•
Програми за създаване и развитие на подходяща инфраструктура и услуги за
създаване и подкрепа на стартъпи (бизнесинкубатори и акселератори), партньорства и
взаимодействие между различни икономически структури, менторство и инвеститорска
подкрепа;
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•
Подкрепа за предприятията за внедряване на иновативни и технологични
продукти и дигитални услуги с висока добавена стойност с принос към икономическия
растеж, съгласно потребностите и потенциала на предприятията, идентифицирани в
Националната стратегия за МСП 2021 – 2027, както и ИСИС 2021 - 2027 - насърчаване на
разработването и внедряването на иновации;
•
Подкрепа на МСП в прехода към Индустрия 4.0 - предоставяне на
специализирана информация на бизнеса за специфични възможности за подпомагане;
дигитализация на работни процеси на предприятията на територията на общината, вкл. в
контекста на въвеждането на оптимални условия за работа в ситуация на пандемия; дигитални
умни решения за стимулиране на предприемачеството; автоматизация на част от
производствените процеси, въвеждане на технологии, обезпечаващи “кръговата икономика”;
обучение и преквалификация на персонала.
Инвестициите в знанията и уменията на хората се разглеждат като необходимо
условие за увеличена пригодност за заетост, повишаване на нивото на участие в пазара на
труда, подпомагане на процеса на адаптиране при технологични промени. Предвиждат се:
•
Инициативи и обучения в сферата на ИТ и аутсорсинг индустрията, насочени
към квалификация и привличане на специалисти, съобразени с изискванията на компаниите,
за да се увеличи броя на заетите в сектора;
•
Увеличаване на възможностите за стажуване и чиракува на конкретно работно
място, които ще подобрят възможностите за професионална реализация;
•
Специализирани обучения за придобиване на ключови компетентности от
млади безработни без трудов опит и повишаване на конкурентоспособността и пригодността
им за заетост, както и навременното им включване в пазара на труда след образование и
обучение;
•
Подкрепа за развитие на капацитета за интелигентна специализация на бизнеса
- организиране и участие на национални и международни форуми и изложения на
производители, вкл. и онлайн мероприятия;
•
Организиране на тематични форуми за различните видове производители – (в
партньорство напр. със Занаятчийската камата, Търговско-индустриална камара ).
Възможно е прилагане на подхода на интегрираните териториални инвестиции
по отношение на програми за провеждане на обучения и създаването на възможностите
за стажуване и чиракуване.
Мярка 1.2. Подобряване на инфраструктурата за насърчаване на
икономическата активност, преход към кръгова икономика и справедлив енергиен
преход.
Подкрепата за развитие на съществуващи и създаването на нови индустриални зони с
фокус към инвеститори в логистични бази и екологично чисти, високо технологични
производства, които създават устойчива заетост и гарантират високо заплащане, са важен
фактор за развитие на Югоизточен район. Лидерската позиция на Бургас в района предпоставя
като приоритет инвестиции за изграждане на модерна и въглеродно неутрална екосистема от
производства, услуги и икономически оператори, която да играe ролята на двигател за
икономическото развитие на функционална територия с по-голям обхват.
Предвиждат се инвестиции свързани с:
•
Подобряване на достъпността,
техническата осигуреност и цялостното
управление на съществуващите индустриални зони, включително обновяване/изграждане
на транспортни комуникации, техническа и телекомуникационна инфраструктура, решения за
интелигентно и ресурсно ефективно управление, дигитализация. Предвидените инвестиции са
с обхват:
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Обновяване и изграждане на транспортни комуникации и техническа
инфраструктура в Промишлена зона Север;

Развитие на промишлена зона Юг- Запад върху площ от 600 декара - Втора фаза
на „Индустриален и логистичен парк Бургас” (съвместен проект на община Бургас и
Национална компания „Индустриални зони” (НКИЗ) – първи и втори етап);

Инфраструктурно осигуряване и модернизация на Промишлена зона Българово;
•
Обособяване на нови индустриални зони – изграждане на транспортни
комуникации до тях и техническа инфраструктура, дигитализация. в т.ч.:

нови индустриални зони в Бургас – Долно Езерово, Равнец, Девети километър;

Разширение на промишлена зона Север чрез строителство на обслужващи улици
и техническа инфраструктура в Бизнес зона „Мадика“;
•
Повишаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите от
парникови газове на предприятията и насърчаване на прехода към кръгова икономика и зелени
индустрии и високотехнологични производства:

Мерки за енергийна ефективност в предприятията: използване на електрическа,
топлинна и охлаждаща енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници за
собствено потребление;

Подкрепа за преструктуриране и иновации за повишаване на ресурсната
ефективност: въвеждане на безотпадни технологии, подобряване на производителността на
ресурсите, клъстери за екоиновации и вериги за създаване на стойност; използване на
алтернативни суровини, рециклирани материали като суровини и повторна употреба на
материали (икономическа/промишлена симбиоза) за увеличаване на производителността на
ресурсите, реализиране на целите на кръговата икономика и постигане на зелен растеж;

Стимулиране на прехода към кръгова икономика и насърчаване на зелените
индустрии, подкрепа на технологични решения, основани на енергията от възобновяеми
източници, със специален акцент върху зеления водород и развитието на водородната
икономика;

Подкрепа за диверсификация и модернизация на местната икономика,
технологии за чиста енергия, намаляването на емисиите, възстановяването на промишлени
обекти, преквалификацията на работниците и подобряване на цифровата свързаност.
Като приоритетен в рамките на мярката е идентифициран интегриран функционален
проект “Усвояване на потенциала на Промишлена зона Север за устойчива
трансформация на градската територия, заетост и икономически растеж”. Проектът
надгражда вече реализирани инвестиции в инфраструктурата на съществуващата
индустриална зона с цел осигуряване на по-добра транспортно - комуникационна свързаност
и стимулиране на трудовата мобилност. Едновременно с това усилията са насочени към
преосмисляне на ролята на зоната и нейния принос за развитие на различните аспекти на
териториалната система, в която тя функционира – КЗИИ „Бургас – Запад“. Ситуационно ПЗ
Север е контактна на територии с преобладаващо жилищни функции (ж.к. Славейков) и такива
със значителен природен капитал (влажна зона Бургаско езеро), което определя изключителни
възможности за разработване на зоната като ключов елемент от обща концепция за устойчив
и приобщаващ растеж. Проектът ще подкрепи няколко компонента със синергичен ефект:

Изграждане на нова и реконструкция на съществуваща техническа
инфраструктура в ПЗ Север: реконструкция на ул. „Одрин“ и изграждане на велосипедно трасе
до кв. Лозово, изграждане на транспортна връзка между ул. „Одрин“ и бул. „Янко Комитов“,
реконструкция и продължение на бул. „Янко Комитов“, разширяване на ПЗ Север чрез
благоустрояване и изграждане на техническа инфраструктура в Бизнес зона „Мадика“;
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Обновяване и ревитализация на зелени пространства на територията на ж.к.
„Славейков“, създаване на пространства със смесени функции за бизнес и рекреация на
територията на парк „Св. Троица“ и парк „Славейков“;
Разработване и прилагане на програми за обучение и взаимодействие между
бизнес оператори за подобряване на иновационната активност, стимулиране на прехода към
Индустрия 4.0 и инвестиции за ресурсна ефективност;
Създаване на Ресурсен център за квалификация и преквалификация на
специалисти в съответствие с потребностите на предприятията, позиционирани в зоната и
бъдещи инвеститори.
Успешната реализация на проекта е свързана с обединяване на усилията и ресурсите
на местната власт (Община Бургас), Индустриален и логистичен парк ЕАД, образователни и
академични институции, браншови организации, високотехнологични компании,
предприятия, опериращи на територията на индустриалната зона и др.
Мярка 1.3. Подобряване на научноизследователския потенциал
Мярката е насочена към развитие на научния потенциал с приложна насоченост на
съществуващите университетски центрове на територията на общината от една страна и
подобряване на взаимодействието между научно-изследователската общност и реалния бизнес
- от друга. Връзката между изследователските центрове и бизнеса се разглежда като ключова
тема по отношение на стимулиране на иновационния индекс на предприятията на територията
на общината и региона.
Предвидените инвестиции включват:
•
Разширяване на дейността на новосъздадения Център по виртуална реалност
към Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“ – платформа за висококачествено обучение и
дигитални решения за професионална квалификация;
•
Високотехнологичен академичен център за изграждане на научна
инфраструктура за високи технологии, биофизика и биомеханика;
•
Регионален иновационен хъб в подкрепа на дигитализацията на предприятията
от Югоизточен район.
Мярка 1.4. Развитие на секторите от синята икономика
Сериозен акцент ще бъде поставен върху развитието на икономика, свързана с морето,
постигането на високоефективно и устойчиво развитие на традиционни и зараждащи се
сектори на синята икономика.
В синята икономика са включени икономически дейности, които:
•
са базирани на морето, като риболов и аквакултура, морски нефт и газ,
корабоплаване и морски транспорт и морски и крайбрежен туризъм;
•
използващи продукти и /или произвеждащи продукти и услуги от морските
дейности, например преработка на морски дарове, морски биотехнологии, корабостроене и
ремонт, пристанищни дейности, оборудване.
Модернизацията, иновациите и новите технологии във всички дейности са акцент на
интервенциите през периода. Ще се насърчава създаването на предпоставки за растеж на
устойчивата синя икономика и стимулиране развитието на общностите, занимаващи се с
рибарство и аквакултури, в крайбрежните и вътрешните райони, насърчаване на бизнеса и
предприемачеството като цяло в сферата на синята икономика, на съвместния мониторинг на
околната среда и управлението на морските отпадъци, както и опазването на водните
биологични ресурси.
Инвестициите през периода 2021 – 2027 г. са насочени към утвърждаване на Бургас
като център на синия растеж и развитие на местния и регионален научно – изследователски
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потенциал в областта на устойчивото управление на водните екосистеми и използване на
морските ресурси. Създаването и развитието на Научно – изследователски център за син
растеж в три основни направления: превенция и намаляване на замърсяването на морската
околна среда, опазване и подобряване на екологичния потенциал на водните екосистеми и
разработване на решения за устойчиво оползотворяване на биоценозни ресурси е основен
приоритет за периода.
В сектор рибарство политиката ще бъде насочена към подобряване на състоянието
на риболовния флот и качеството на рибарската инфраструктура в подкрепа на икономически,
социално и екологично устойчиви риболовни дейности. Други инвестиции, които ще бъдат
подкрепени са свързани с безопасността на борда, условията на труд и енергийната
ефективност, придобиването или вноса на риболовни кораби, подмяната или
осъвременяването на двигателите за кораби с дължина до 24 метра, както и инвестиции за
развитие и подобряване на производствения капацитет на предприятията, заети в сектор
рибарство и аквакултури.
Предвижда се да се повиши качеството и добавена стойност на предлаганите морски
туристически услуги. Развитието на морския туризъм ще бъде разнообразено с включване на
пристанище Бургас в списъка на пристанищата за посещение от круизни и други туристически
кораби, развитие на туристически морски транспорт, изграждане на лодкостоянки и яхтени
пристанища, развитие на водните спортове, както и разработване и популяризиране на
тематични туристически продукти, свързани с историята на морето, морската околна среда,
културно – историческото наследство и др. Инвестиционната стратегия на ПИРО разглежда
морския туризъм отвъд водещата му секторна роля в общата икономическа екосистема на
общината и региона. Приоритизирани са мерки и инвестиции, които позволяват например
интеграцията на туристическите дейности с рибарството чрез различни форми на атракционен
риболов, обучителни лагери и тематични събития за деца и младежи, подходяща социализация
и интерпретация на бита и поминъка на рибарските общности. Подходът на водено от
общностите местното развитие (ВОМР) се идентифицира като ключов за разработването и
прилагането на подобни интегрирани продукти.
Мярката е с потенциал за разработване на дългосрочна концепция за
интегрирана териториална инвестиция, насочена към популяризирането на регионални
туристически продукти, сътрудничество за утвърждаване на устойчиви и
жизнеспособни местни рибарски общности, споделена инфраструктура и отговорност
за постигане на целите по опазване на морската околна среда.

Бургас създава образование за бъдещето. Център на
иновативно и качествено образование.
Развитието на образованието в рамките на община Бургас е един от безусловните
стратегически приоритети, явяващи се фундамент на настоящия ПИРО Бургас през периода
2021-2027 г. Постигането на значими резултати в развитието на икономиката, подобряването
на условията за живот и благоденствие на местната общност е невъзможно да се реализират
без приоритизация на образованието и професионалното обучение, които стоят в основата на
съвременното човешко развитие. Основните принципи на чиято база ще се прилагат мерките,
свързани с образованието и професионалното обучение на територията на община Бургас са:
•
Инвестиции в ранно образование и обучение;
•
Инвестиции в осигуряването на знание за всеки;
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•
Инвестиции в иновативно и качествено образование и професионално обучение,
съобразено с нуждите на утрешния ден и развиващата се икономика на Бургас и региона.
На тази основа, както и на база постигнатите резултати в развитието на
образователната система на община Бургас, същата се явява комплексен интегриран целеви
компонент на настоящата стратегическа рамка за развитие на общината. По тази причина в
този приоритет се предвижда осъществяване на Стратегически проект, обхващащ цялата
образователна система в община Бургас, в нейната пространствена и функционална цялост,
като същевременно ще мобилизира ресурси от всички други приоритети и мерки, които са
необходими за обезпечаването развитието на системата и синергичното подобряване
качеството на доставяните от нея услуги за хората в общината. Не на последно място,
настоящият приоритет е насочен не само към вътрешните нужди на общината, но и към
доставянето на критични висококачествени образователни услуги за цялата формирана
агломерация около гр. Бургас, Бургаска област и Югоизточния район от ниво 2.
Осъществяването на предвидената програма от мерки, проекти и интервенции в тази област
цели също така да се преодолеят някои дефицити, най-вече в областта на висшето образование,
които оказват съществено задържащо влияние върху развитието на града и общината.
Стратегическият проект ще включва няколко тематични проекти, които целят да
доведат до по-добри образователни резултати; намаляване на преждевременното напускане на
училище и повишаване образователното равнище на населението; подобряване на
образователната и квалификационна структура на работната сила; увеличаване на заетостта,
особено на младежката заетост, респективно намаляване на безработицата; по-висока
производителност; намаляване
на бедността, задоволяване на културни и духовни
потребности на населението.

Мярка 2.1. Качествена среда, ефективен и приобщаващ образователен процес
По мярката ще бъдат подкрепени дейности свързани със строителство,
реконструкция, ремонт и оборудване на материално – техническата база на образователните
заведения на територията на гр. Бургас и населените места; разширяване на сградния фонд на
училищата чрез пристрояване и ремонт на съществуващи сгради, модернизиране на
обзавеждането и оборудването; облагородяване на откритите пространства, реновиране на
спортните площадки и зелените площи за предоставяне на благоприятна среда, насърчаваща
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физическата активност и социалното взаимодействие, изграждане на видеонаблюдение;
развитие на спомагателните учебни и практически бази в професионалните гимназии,
повишаване на квалификацията на педагогическите кадри, вкл. придобиване на дигитални
умения. Ще се стимулира въвеждане на модерни форми на обучение, в т.ч. създаване на
дигитални учебни ресурси, иновативни класни стаи и иновативни училища изграждане на
училищна STEM среда.
Включват се детски градини, начални, основни, средни и обединени училища,
професионални гимназии и профилирани гимназии, висши учебни заведения и филиали.
По отношение на подпомагане на образованието специални усилия ще бъдат
положени за тези групи, които са изправени пред затруднения в обучението и / или са в
подчертано неравностойно положение. Ще бъдат подкрепени дейности за създаване на
приобщаваща образователна среда за деца със специални образователни потребности,
приобщаване и превенция на отпадане от образователния процес на уязвими групи.
За предучилищната подготовка в детските градини ще се търсят възможности за
осигуряване на следващо, още по-високо ниво, чрез намаляване броя на децата в групите и
обновяване на учебната база и технологичното оборудване.
Приоритетни в областта на висшето образование са дейностите, свързани с
подобряване на инфраструктурата на висшето образование; откриване на нови филиали на
висши учебни заведения в района съгласно Националната карта на висшето образование,
която ще определя профилната и териториалната структура на висшето образование по
професионални направления и специалности от регулираните професии.
Интернационализацията на висшето образование в региона се разглежда като ключов
фактор за повишаване на неговата конкурентоспособност в национален и международен план
чрез целенасочени усилия за привличане на утвърдени учени като преподаватели в бургаските
университети, стимулиране на програми за мобилност на преподаватели, студенти и млади
учени; разработване на съвместни програми, вкл. и такива с чуждестранни партньори,
модернизация на обучителните програми и интернационализация „у дома“.
В ПИРО са предвидени и дейности, свързани с осигуряване на достъп на повече лица
до системата за висше образование, като например утвърждаването на гъвкави форми на
обучение, стимулирането на мобилността в системата на образованието, младежта и науката
и др.
Мярка 2.2. Насърчаване обвързаността на образованието и пазара на труда.
Мярката е насочена към инвестиции в човешките ресурси, които следва да осигурят
нов подход към проблемите на квалификацията, образованието и обучението, продиктуван от
мащабите на настъпващите в Европа и света икономически и социални промени, бързото
развитие на основаната на знания икономика и демографското напрежение, породено от
намаляването и застаряването на населението. Важни аспекти свързани с укрепването на
връзките средно образование - висше образование - бизнес са въвеждането на дуално обучение
и разработване на нови магистърски програми в синхрон с направление Индустрия 4.0 и
новите тенденции на пазара на труда, във взаимодействие с бизнеса. Ще се поддържат
дейности, свързани с осигуряване на достъп на повече лица до системата за висше
образование, като утвърждаването на гъвкави форми на обучение, стимулирането на
мобилността, науката и др.
Друга важна дейност е създаването на Образователен интеринституционален
кампус, комбиниращ висше образование, професионално обучение и съвременна бизнес
среда. Кампусът ще съчетава различни дейности, свързани с предоставяне на изнесени
програми на водещи университети от страната и чужбина в град Бургас, провеждане на
специализирани обучения, според нуждите от кадри в предприятията в общината, както и
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предоставяне на пространства и услуги за стартиращи фирми, вкл. офиси, мениджмънт,
реклама и др.
Изпълнението на мярката е свързано и с насърчаване и осигуряване на продължаваща
квалификация и обучение, подпомагащи повишаването на конкурентоспособността,
насърчаване на гъвкавите възможности за повишаване на квалификацията и за
преквалификация за всички, като се вземат предвид цифровите умения, по-доброто
предвиждане на промените и изискванията за нови умения, улесняването на преходите в
професионалното развитие и насърчаването на професионалната мобилност, възможностите
за включване в икономиката и респективно социалното включване на уязвими групи хора.
Ще се подкрепят дейности, свързани с насърчаване на ученето през целия живот;
подобряване на професионалната подготовка на заетите и придобиване на практически опит
от учащите през време на обучението; чуждоезиково обучение и обучение по ИКТ; намаляване
на безработицата сред рисковите групи на пазара на труда; насърчаване на младежката заетост;
преквалификация на заетите в отрасли в процес на преструктуриране и придобиване на
компетентности в съответствие с пазара на труда.
Използването на възможностите за ИТИ е в посока насърчаване на ученето през
целия живот, по-специално гъвкавите възможности за повишаване на квалификацията и за
преквалификация за всички, като се вземат предвид цифровите умения, по-доброто
предвиждане на промените и изискванията за нови умения, улесняването на преходите в
професионалното развитие и насърчаването на професионалната мобилност.

Бургас инвестира за здраве. Модел за интегрирани и достъпни
здравни и социални грижи.
Здравеопазването е основна критична локализационна услуга с определящо значение
за качеството на живот на хората в община Бургас и прилежащият регион. Дефицитите по
отношение нейното осигуряване и достъпа до адекватни медицински грижи са основен
фактор, на чиято основа се развиват всички функционални и териториални подсистеми на
общината. В настоящият ПИРО Бургас за периода 2021 - 2027 г. развитието, технологичното
обезпечаване и достъпността до качествени здравни услуги на населението са определени като
стратегически приоритет, което означава че всички обекти и подсистеми (функционални и
пространствени) ще бъдат обхванати цялостно и интегрирано, включващи както специфични
тематични мерки, проекти и интервенции, така и общи ресурси, мерки и целеви интервенции
от други приоритетни области за развитието на Бургас, които имат важно спомагателно
значение за развитието на здравния сектор в рамките на общината.
Стратегическата рамка на плана акцентира върху развитието на здравеопазването не
като общинска функционална подсистема, а по скоро като елемент на критичната обслужваща
инфраструктура с регионално и надрегионално значение.
Развитието на достъпно и модерно здравеопазване за населението на общината и
региона се идентифицира като един от стратегическите интегрирани проекти в рамките на
ПИРО Бургас.
Проектът предвижда изпълнението на мерки насочени не само към територията на
община Бургас, но и към целия Югоизточен район, в който град Бургас се явява основен
опорен и обслужващ център. Целта е да обхванат основните обекти и здравни подсистеми в
рамките на територията на общината, както и необходимите елементи на инфраструктурата и
средата, които обезпечават доставянето и достъпа до здравни услуги за населението. Така ще
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се осигурят необходимите средства, технологии и инструменти за доставянето на модерни
здравни услуги, което е критично важен фактор за качеството на живота и благоденствието на
хората в общината и региона.
В заложените мерки също така се отчита и обстоятелството, че гр. Бургас се явява
център на един от основните райони за интензивно развитие на туризма в страната, което е
причина ежегодно през летния сезон населението в региона да се увеличава многократно. Това
от своя страна е не само предизвикателство за местната система на здравеопазването, но и
сериозна възможност за развитие и комерсиализация на предлагането на определени здравни
услуги. Тази възможност, в комбинация със сериозната леглова база, е и възможност за
удължаването на туристическия сезон, което ще даде резултат като по-висок ръст на местната
икономика.
Не на последно място проектът предвижда да се осигури необходимата устойчива
връзка с образованието и обучението на медицински кадри и помощен персонал в
здравеопазването, както и с индустрията, изследователските и технологично-развойни
организации и предприятия. Това не само ще разшири възможностите за развитието на
модерно и достъпно здравеопазване в общината и региона, но и ще допринесе за развитието
на икономическата екосистема в общината, осигурявайки реален ръст на местната икономика,
с дейности и продукти с висока добавена стойност.
Приоритетът е насочен и към подобряване и развитие на социалните грижи и подкрепа
чрез инвестиции за модернизация на социалната инфраструктура и мрежата от социални
услуги, съобразени с планираните в Националната карта на социалните услуги.

Мярка 3.1. Обновяване и модернизация на материално – техническата база на
обектите на здравната инфраструктура.
Мярката е насочена към обновяване на съществуващите материално-технически
бази (конструктивно укрепване, ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна
ефективност) и изграждане на нови, регионално значими здравни заведения, облагородяване
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на откритите пространства, както и повишаване на осигуреността им с медицинска апаратура
и медицински специалисти.
Предвижда се осигуряване на високотехнологично съвременно оборудване за
превенция, диагностика, лечение и проследяване на здравно състояние на пациенти в
основните обекти на здравеопазването, включително и обучение на медицински специалисти.
Ще бъдат подкрепени мерки за обновяване и модернизация на мобилния състав на
спешната помощ (превозни средства и апаратура), подобряване на системата за управление и
маршрутизация, рехабилитация и оптимизация на инфраструктурната обезпеченост на
подсистемата, осигуряване на хеликоптер за спешна медицинска помощ, включително
необходимата инфраструктура (площадки за кацане, достъп до болнични заведения и
подобрена транспортна свързаност).
Мярка 3.2. Равен достъп до качествени здравни услуги.
Мярката е съобразена с предвижданията на Националната здравна карта, която има за
цел да адаптира структурата на здравната мрежа към потребностите на населението, да
гарантира равен достъп до здравни услуги на всички нива в извънболничната и болничната
помощ.
Ключова тематична област по мярката и в рамките на стратегическия проект е
осигуряването на достъпно и качество здравеопазване в периферните населени места с
ограничен или затруднен достъп до медицински грижи и малък брой постоянно живеещо
население.
Част от дейностите в рамките на мярката предвиждат:
•
интервенции, които да подобрят достъпа на населението до първична,
специализирана и болнична помощ – създаване на мобилни екипи към областните лечебни
заведения за осигуряване на медицинска помощ в отдалечени и труднодостъпни места,
мобилни кабинети и аптеки.
•
Развитие на електронното здравеопазване и дигиталните здравни услуги чрез
създаване на общински здравен регистър и мрежа от виртуални лекарски кабинети в
диагностично-консултативните центрове, здравните центрове в училищата на малките
населени места в общината.
•
Разработване и въвеждане на програми за телемедицина.
•
Въвеждане и изпълнение на програми за превенция на социално значими
заболявания;
•
Прилагане на ефективни мерки за намаляване на основни рискови за здравето
фактори и подобряване профилактиката на болестите.
Грижата за майчиното и детско здраве е инвестиция в бъдещи здрави поколения.
Предвижда се осигуряване на качествено здравно обслужване в аспектите семейно планиране,
генетично и биохимично изследване с помощта на нова генетична лаборатория,
гинекология, акушерство, неонатология и педиатрия, обща и специализирана детска хирургия
чрез изграждане на детска болница със спешен център и високотехнологично оборудване,
която ще обедини всички педиатрични специалности на едно място и ще позволи комплексно
лечение на децата не само от община Бургас, а и от цяла Източна България.
Постигането на максимален ефект от предвидените инвестиции в модернизация,
разширяване на обхвата и подобряването на качеството на здравните услуги се разглежда в
контекста на допълнителни инвестиции за подобряване на транспортната свързаност и
осигуряване на бърз и безпрепятствен достъп до здравната инфраструктура и услуги за всички
населени места на територията на общината и функционалния район.
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Мярка 3.3. Подобряване на условията за обучение и работа в сектор
Здравеопазване.
Мярката е насочена към създаване на добри условия за живот, професионално
развитие и реализация на медицинските специалисти с цел задържане на кадри и привличане
на външни такива. ПИРО Бургас за периода 2021 – 2027 г. предвижда поредица от тематични
и обвързани проекти, насочени към:
•
Изграждане на общински жилища за студенти, докторанти и
постдокторанти, както и за специалисти по здравни грижи;
•
Създаване на Програма „Специализации“, която ще обхваща завършващи
лекари в приоритетни за община Бургас специалности. Посредством нея се осъществява
подкрепа за продължаващото образование, обучение и специализация на професионалните
специалисти по здравни грижи;
•
Подкрепа за развитие на Факултета по медицина за осигуряване на модерно
обучение на световно ниво, включително обучение на чужд език, с цел привличане и на
чуждестранни студенти.
Мярка 3.4. Модернизация на социалната инфраструктура и услуги
Предвид характеристиките на населението като застаряване, здравен статус и други
социални фактори, акцент през този програмен период ще бъде осигуряването на достъпни,
висококачествени и устойчиви услуги за дългосрочна грижа за възрастните хора и хората с
увреждания, като ефективните инструменти за подобряване качеството на техния живот, както
и за тяхното пълноценно включване в обществото.
Преходът от традиционната за България институционална грижа към услуги,
предлагани в общността и семейна среда, ще продължава да се реализира чрез разширяване на
кръга на услуги като дневни центрове, центрове за социална рехабилитация и интеграция,
защитени жилища, развитие на модела за предлагане на услуги в домашна среда (личен
асистент, социален асистент, домашен помощник, домашен социален патронаж). В тази
връзка, от решаващо значение за реформата в областта на услугите за възрастни хора и хора с
увреждания, е процесът на деинституционализация. Освен предоставяне на целенасочена
финансова помощ за закриване на институции, ключова цел в това отношение е подкрепата за
развитие на социални услуги в общността, които да имат и превантивен характер по
отношение риска от настаняване в институции, повишаването на капацитета на заетите в
сферата на социалните услуги, както и развитието на интегрирани междусекторни услуги.
Мярката е насочена към:
•
Реализация на интегриран проект, насочен към дългосрочна грижа за
възрастните хора – вкл. развитие на интегрирани медико-социални услуги за възрастни хора,
в съответствие със Стратегията „Деинституционализация на грижата за възрастни хора и хора
с увреждания“. Осигуряване на неформални услуги в домашна среда, разширяване на
патронажната грижа, създаване на Дневни центрове за възрастни хора, развитие на мобилните
услуги за възрастните в домашна среда / телемедицина и др.
•
Разкриване на нови социални услуги за уязвими групи от населението
съобразени с картирането на нуждите, включително изграждане на необходимата
инфраструктура и доставка на оборудване; създаване Комплекс от интегрирани здравносоциални услуги за уязвими групи и възрастни хора в кв. Ветрен, включващ ЦНСТ, ДЦ, ЗЖ;
•
Подобряване на качеството на предоставяните социални услуги, чрез
обновяване и модернизация на материално-техническите бази, обзавеждане, оборудване,
облагородяване на открити площи, прилагане на иновативни подходи, дигитализация и други
според нуждите;
•
Осигуряване на специализирани обучения за повишаване на квалификацията и
супервизия за персонала, зает в социалните заведения;
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•
Изграждане на нови общински жилища на територията на община Бургас;
•
Реализиране на програми за заетост и социално включване на уязвими групи на
пазара на труда.
Предвид спецификата на предоставяните услуги и грижа, необходимостта от
гарантиране на равен достъп за всички групи от населението и надобщинското значение на
функциониращите здравни и социални системи, подходът на интегрирани териториални
инвестиции е особено подходящ за приложение по отношение на изграждане на достъпна и
интегрирана система от социални и здравни услуги. Оптимизацията на ресурсите и подходът
на споделената икономика е още един аргумент в посока осигуряване на взаимодействие на
надобщинско и регионално ниво. Необходимостта от прилагането на интегриран подход на
инвестицията се разглежда в плана както по отношение на инфраструктурата, инвестициите в
обекти и оборудване на здравеопазването и системата за социална грижа, така и по отношение
на функционалните взаимовръзки между отделните нива на системите, специалистите и
териториите.
За периода 2021 – 2027 г. Планът идентифицира като ключова тематична област на
интервенция по подхода ИТИ интегриран проект за изграждане на модерен и ефективен модел
за детски здравни грижи на територията на ЮИ район. Проектът включва създаване на
партньорство между различни общини на територията на района за планиране за изграждане
на Университетска многопрофилна детска болница и необходимата регионална
инфраструктура и услуги във функционален обхват, който гарантира капацитет и качество,
приоритетни услуги и дългосрочна стратегия, съобразени с нуждите и спецификата на
региона.

Бургас като изживяване. Устойчиво усвояване на
стратегическите потенциали за изграждане на уникална
градска идентичност.
Приоритетът обхваща инвестиции в няколко тематични направления, които
традиционно интегрират амбициите на града и общината да изграждат и утвърждават
собствена и уникална идентичност. В продължение на повече от десетилетие община Бургас
мобилизира усилия в съчетаване на географски, природни и културни потенциали с
инвестиции в привлекателна и атрактивна инфраструктура, но и съдържание на социалния,
културен и спортен живот на местната общност. Устойчивият и разпознаваем бранд на града
и общината се разглежда като съчетание между материалната и събитийна среда и нейното
максимално осмисляне и изживяване от местното население и гостите на общината.
Усвояването на контактната зона на общината с морето / природата чрез създаването
на атрактивни, функционални и обществено достъпни пространства и създаването на
комплексни туристически продукти/пакети и тяхното популяризиране са основна концепция
на идентифицирания приоритет. Обособяването на зони за интеграция и изява на културните
пейзажи подчертаващи взаимовръзката човек-море/природа са част от предвидените мерки.
Акцент в рамките на приоритета са мерките, насочени към утвърждаването на
общината като целогодишна туристическа дестинация с разнообразни туристически
продукти/пакети, като се отчита потенциала за развитие на различни форми на туризъм извън
морския – наличие на минерални води, многобройни паметници на културното и
историческото наследство, културни и развлекателни обекти, природни ресурси и
забележителности, традиционни занаяти. Пълноценното им използване ще даде възможност
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за разнообразяване на туристическия продукт и удължаване на туристическия сезон, както и
за увеличаване на приходите от туристическа дейност и на целогодишната заетост. Освен
развитието на крайбрежния туризъм е необходимо разнообразяване на регионалния
туристически продукт чрез активно включване на богатите природни и културни ценности на
района.

Мярка 4.1. Интеграция и изява на контактната зона с морето - атрактивни
пространства за съвместни преживявания.
Предвидените по мярката интервенции са структурирани в няколко ключови за Бургас
и общината тематични направления:
•
Интеграция и изява на контактната зона на града с морето.
Идентифицирани са няколко приоритетни функционални проекта, свързани с вече
изявени многофункционални контактни територии на урбанизирани териториални структури
и морето:
Пристанище Бургас - изграждане на Свободна зона за публични дейности,
плаващи платформи с развлекателни функции, културни пространства за интеграция на
контактната зона на морето;
Историческото ядро на града и Приморски парк - подобряване на техническата
инфраструктура и въвеждане на решения за зелена градска мобилност;
Рибарско селище „Ченгене скеле“, нос Форос, кв. „Крайморие" - атракционна
морска зона;
Атанасовско езеро, езеро Вая (Бургаско езеро);
кв. Ветрен и Банево - зона за изява на културни пейзажи подчертаващи
взаимовръзката „човек - минерални извори и природа“.
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•
Съхраняване характера на Историческото градско ядро
Планираните проекти са насочени към обособяване и използване на потенциала на
градски ансамбли и обществени пространства, групови недвижими културни ценности за
развитие на туризъм и създаване на привлекателна среда за креативност и отдих.
•
Експониране и социализация на специфичните за Бургас дадености,
свързани с морето, морския бит и култура, богато биоразнообразие
Разработването на културни и туристически маршрути, обвързани със събития и
акценти от културния и социален живот на града и общината е част от общата стратегия за
експозиция на контактните зони.
Мярка 4.2. Културни пространства и инфраструктура.
Целта на мярката е създаване на привлекателна културна и социална среда, която да
позволява провеждането на значими местни, регионални, национални и международни
събития. Една част от дейностите, включени в мярката са насочени към обновяване и
модернизация на материално-техническата база на обектите с културни функции,
включително мерки за ЕЕ, модернизация на обзавеждане, оборудване, придаване на нови
допълващи функции и интеграция с прилежащите им пространства/територии за изява на
открито/закрито. Обектите на културната инфраструктура се разглеждат като единна
функционираща система, която обхваща центрове за културни изяви, читалища, библиотеки,
музеи, художествени галерии, сцени на открито, пространства за визуални изкуства и други.
Ключово значение имат и културните събития, инициативи и дейности по съхраняването на
автентични местни занаяти.
Другата част от дейностите са насочени към оползотворяване на потенциала на
културната инфраструктура за целите на образованието и туризма в общината с цел
съхраняване и изява на автентични традиционни местни занаяти, както и изява на културната
дейност в градските пространства.
Ще бъдат подкрепени мерки за подобряване на условията на достъп до културно
наследство чрез дигитализация на елементите на културното наследство; въвеждане на AR/
VR решения в културните обекти, музея, изложбени зали; създаване на дигитални библиотеки
и дигитални изложби и др.; опазване, цифровизация, социализация, експониране и
популяризиране на недвижими, движими и нематериални културни ценности на територията
на региона.
Мярка 4.3 Спорт и достъпност за всички.
Мярката е насочена към широкоспектърно подпомагане развитието на масов,
тренировъчен и професионален спорт посредством обновяване и модернизация на
съществуващата инфраструктура и осигуряване на нейното пълноценно функциониране;
изграждане на нови обекти на спортната инфраструктура и създаване на условия за
провеждане на значими местни, регионални, национални и международни събития.
Планираните инвестиции в обекти за масов, тренировъчен и професионален спорт, като
спортни зали, стадиони, спортни площадки и пространства за провеждане на спортни събития
на открито ще допринесат за създаването на условия за активен начин на живот на местното
население.
Ще бъдат подкрепени инвестиции към оползотворяване на природо-географските
характеристики за развитие на нови видове спорт. Чрез създаването на възможности за
практикуване на нови или слабо застъпени към момента спортни дейности (изграждане
на център за зимни спортове до зала „Парк Арена“, кула по пожароприложен спорт и комплекс
за екстремни спортове в спортен комплекс „Славейков“, база за кайтсърф, тенис кортове,
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спортно-възстановителен комплекс) ще се постигне обогатяване на спортната инфраструктура
и разнообразяване на възможностите за физическа активност и отдих.
Ще се изпълняват и целенасочени дейности за популяризиране на наличната спортна
инфраструктура, възможностите за провеждане на местни, регионални, национални и
международни състезания, турнири, лагери, както и комплекс от рехабилитационни и
възстановителни процедури на територията на община Бургас. Развитието на спортен туризъм
има ключово значение за преодоляването на сезонните флуктуации на характерния за
територията морски туризъм.
Мярка 4.4. Бургас – конкурентна туристическа дестинация
Предвидените по мярката проекти са в подкрепа на утвърждаването и
популяризирането на Бургас като предпочитана дестинация за целогодишен туризъм.
Основните акценти в програмата на мярката са свързани с:
•
Разработване на интегрирани комплексни туристически продукти и пакети за
общината и региона, туристически маршрути, продукти за развитие на алтернативни форми
на туризъм (еко, културен, спортен, конгресен, медицински и уелнес, риболовен) с
промотиране на местни (от региона) продукти и услуги;
•
Разработване на маркетингова стратегия за налагане на местните туристически
продукти/пакети и преодоляване на сезонността в сектор туризъм;
•
Създаване на център за развитие на иновативни идеи за всички видове туризъм
в региона;
•
Дейности за стимулиране на дигиталното присъствие като част от общата
маркетингова стратегия на града и общината – Интернет базирани платформи и приложения
за интегрирани туристически продукти, масово предлагане на местни продукти, услуги,
атракции и изживявания, популяризиране на културното наследство и туристически
маршрути;
•
Създаване на възможности за участие на местните общности и бизнеса в
международни фестивали и изложения; провеждане на форуми и развитие на активен
конгресен туризъм, вкл. международен.
Основните подходи при планиране и разработване на мярката и отделните проектни
инвестиции са:
•
Партньорство и активно включване на всички заинтересовани страни – местна
власт, общности, туристически дружества, местни производители, търговци, НПО и други;
•
Отговорно и устойчиво използване на ресурсите, което отчита възможностите
за повишаване на добавената стойност на сектора за местната и регионална икономика, но с
грижа за бъдещето и състоянието на природната среда;
•
Иновативни и ефективни решения за преодоляване на сезонната концентрация
на туристическите дейности и събития и мобилизиране на възможностите за целогодишна
изява на града.
Изпълнението на мярката предвижда прилагане на подхода на интегрираните
териториални инвестиции с фокус върху интегрирани регионални туристически продукти и
съвместни маркетингови стратегии.
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Бургас мобилизира територията. Устойчива мобилност и
интегрирани решения за управление на територията
Приоритет 5 е с фокус към комплексното и устойчиво развитие на територията на
община Бургас, като приоритизира основните фактори, които обуславят нейното
пространствено развитие и свързаните с това системи:
- устойчива мобилност за населението и бизнеса;
- инфраструктура, осигуряваща оптимални условия за развитие на икономическата
екосистема на общината и условията за пълноценен живот на местната общност.
В рамките на този приоритет са планирани мерки за преодоляване на основните
дефицити в инфраструктурно отношение, мерки за развитие на нови услуги, осигуряване на
условия за дигитализация на процеси и услуги, подобряване на регионалната свързаност. Ще
бъдат подкрепени целенасочени интервенции за утвърждаване на интегриран модел на
устойчива мобилност, надграждане на „умни“ технологии за мобилност, подобряване на
транспортната и техническата инфраструктура, обновяване на градската среда и населените
места, отдалечени от градския център. Планираните мерки за подобряване състоянието на
пътната мрежа и инфраструктура за велосипедни алеи се съчетават с подобряване на
обществения транспорт, инвестиции за подобряване на телекомуникационната свързаност и
изграждане на мрежи от ново поколение (дооборудване на стари базови станции с оборудване
от ново поколение).

Мярка 5.1. Развитие на устойчива мобилност.
Мярката обединява проекти, надграждащи няколко ключови компоненти на
съществуващата система за градска мобилност:
 системи за интелигентно управление на трафика, вкл. развитие, инфраструктура и
оборудване на системи за паркиране, интелигентни системи за управление на
трафика и мобилността като услуга (mobility as a service).
Интелигентните системи за управление на трафика включват инвестиции в системи за
управление на обществените паркинги, зоните за контролирано, надграждане на системата за
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интелигентно управление на светофарно регулирани кръстовища, включително и за
мониторинг и управление на товарните превози, система за моделиране.
Системите за управление на паркирането са с фокус върху изграждане на интегрирана
система за управление на обществените паркинги и зоните за контролирано паркиране (синя
и зелена зона).
•
подобряване на връзките и интеграцията между градския и междуселищен
транспорт, железопътния, въздушен и морски транспорт като част от реализиране на
интермодални превози;
•
насърчаване на електрическата мобилност, вкл. закупуване на нов, екологично
чист подвижен състав за нуждите на градския и междуселищния транспорт в рамките на
общинската транспортна схема в съответствие с разпоредбите в Директива 2009/33/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаването на чисти и енергийно
ефективни пътни превозни среда, изграждане на инфраструктура за алтернативни горива
(зарядни станции);
•
въвеждане на гъвкави транспортни модели за трудова мобилност;
•
модернизация на транспортната инфраструктура, включително автогари и
спирки на обществения транспорт, обслужваща инфраструктура (депа);
•
реконструкция на улични мрежи и транспортна инфраструктура и съоръженията
към нея, изграждане на пешеходни зони и др.;
•

изграждане на интегрирана система от обществени паркинги - подземни,
полуподземни, многоетажни и буферни паркинги, зони за паркиране и система за
управление;

•
развитие на интегрирана инфраструктура за велосипеден транспорт – обвръзка
на изградената мрежа от велосипедни алеи и доизграждане на такива;
•
свързаност между населените места, велосипеден транспорт с цел трудови
пътувания; разработване на мобилни приложения за велосипеди под наем; изграждане на
електрически велостоянки за стимулиране и развитие на електрическия велотранспорт.
Мярка 5.2. Свързаност и интегрирано управление на средата.
Мярката включва подкрепа за дейности за преодоляване на основните дефицити в
инфраструктурното осигуряване както на ниво градска агломерация, така и за подобряване на
регионалната свързаност и транспортното обслужване на населените места, отдалечени от
градския център. Инвестициите за подобряване състоянието на пътната и улична мрежа се
планират интегрирано с мерките за подобряване на обществения транспорт, изграждането на
обекти на икономическата екосистема, образованието, здравеопазването, културата и спорта.
Конкретните инвестиционни проекти са свързани с:
•
Реконструкция на улична и пътна мрежа с основни акценти: освобождаване на
компактния град от трафика и междуселищна свързаност за осигуряване на достъп до
критични услуги и непрекъснатост на пътуванията. Изграждането на нови обходни пътища на
гр. Бургас (Южен обход на град Бургас от път II-79 Бургас-Средец до път I-9, обходен път на
кв. Ветрен - връзка на автомагистрала „Тракия“ с път I-6 ) са идентифицирани като проекти
с висок приоритет за периода на изпълнение на ПИРО; изграждане на четирилентови пътища
между общинските центрове и областния град Бургас по направленията Бургас – ГКПП
„Малко Търново”, Бургас – Средец, Бургас – Айтос, Бургас – Созопол - Приморско, Бургас –
Поморие – Несебър, велосипедни алеи и пътно – транспортни връзки към отделните населени
места. Инвестицията се разглежда и приоритизира в контекста на създаването на по-добри
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условия за икономическо развитие на региона и осигуряване на достъп до критични социални
и административни услуги, локализирани в по-големите административни центрове;
•
Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и изграждане на
необходимите технически съоръжения, осигуряващи и подобряващи достъпа до местата за
предоставяне на публични услуги, до недвижими културни ценности и събития, до места за
рекреация и туризъм, туристически обекти, производствени и бизнес зони;
•
Разширяване обхвата на газоснабдителна и газоразпределителната мрежа и
съоръжения в общината;
•
Модернизация
и
разширяване
на
електроснабдителната
и
електроразпределителна мрежа и съоръжения;
•
Инвестиции в телекомуникационни мрежи и съоръжения, включително и за
отдалечен достъп, изграждане на мрежи от ново поколение;
•
Надграждане и разширяване на съществуващите системи за управление на
средата – улично осветление и видеонаблюдение.
Изграждането и внедряването на тези системи е съпътстващ елемент на предвидените
инвестиции в техническата инфраструктура, като се осигурява интегрирано и централизирано
управление. Системата за управление на уличното осветление е основен елемент на
концепцията „интелигентен град“ за Бургас, като включва освен софтуерни решения за
управление и изграждане на многофункционална инфраструктура за събиране на данни за
градската среда, зареждане на мобилни устройства и електрически превозни средства, Wi Fi
зони. Реконструкцията и обновяването на пътната и техническа инфраструктура на града и
общината е с принос за развитието на интермодални транспортни системи, подобряване на
свързаността, както и за подобряване на състоянието на околната среда.

Бургас се адаптира. Устойчиво управление на природните
и урбанизираните екосистеми
Приоритетът определя общата рамка на общинските политики в областта на околната
среда за периода 2021 – 2027 г. ги играе ролята на хоризонтален „зелен“ дневен ред за развитие
и реализация на отделните секторни програми и целенасочени инвестиции. Планираните
мерки и конкретни проекти са обединени около няколко водещи принципи:
•
Урбанизираните териториални системи в общината функционират в рамките на
регенеративните възможности на околната среда, т.е. социално – икономическият растеж
следва да се компенсира с ползи за околната среда еквивалентни на консумацията на ресурси;
•
Осигуряването на баланс и хармония между урбанизираните и природни
компоненти на околната среда осигурява здравословни условия и високо качество на живот
на населението на общината;
•
Градът и общината се развиват, водени от амбицията за намаляване и постигане
на нулево замърсяване;
•
Инвестициите и социално – икономическия растеж подобряват капацитета на
урбанизираните екосистеми за адаптация към климатичните промени, включително по
отношение намаляване на риска от проявата на природни бедствия;
•
Общината инвестира целенасочено в съхраняване и подобряване на природния
капитал на своята територия.
Мерките, които следва да се осъществяват в рамките на Приоритет 6 комбинират
горепосочените принципи с цели за подобряване на компоненти на околната среда, за които
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изготвения анализ на територията идентифицира влошени или тенденции на влошаване на
показателите и са формулирани както следва:

Мярка 6.1. Опазване на човешкото здраве и гарантиране качество на живот
Мярката включва дейности, насочени към ключови за човешкото здраве компоненти
на околната среда: подобряване качеството на атмосферния въздух, намаляване на натиска
върху водите и водните ресурси, намаляване на шума в околната среда. Планираните за всеки
един от посочените компоненти дейности са с комплексен характер, с цел ограничаване на
негативното въздействие на различните фактори на натиск:
Подобряване качеството на атмосферния въздух
•
Разширяване обхвата на изпълняваните от община Бургас програми за
намаляване на замърсяването на въздуха с източник битово отопление (подкрепа на
домакинствата за подмяна на инсталациите на твърдо битово гориво с алтернативни,
насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), мерки за
подобряване на енергийните характеристики на сградите и ефективността на сградните
инсталации);
•
Целенасочени инвестиции за развитие на електрическата мобилност на
територията на общината за ограничаване на замърсяването на въздуха с източник транспорт,
включително подмяна на подвижния състав на обществения транспорт и този, предназначен
за трудови пътувания, изграждане на система от зарядни станции за електрически автомобили,
разработване и въвеждане на стимули за насърчаване използването на електромобили (лични
МПС и за таксиметрови превози);
•
Разработване и въвеждане на модел за градски зони с успокоен трафик и нулеви
емисии;
•
Идентифициране на „горещи“ точки от градската територия по отношение на
прахово и шумово замърсяване и изграждане на система от зелени пояси;
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•
Надграждане и разширяване на програмата на Община Бургас за мониторинг на
качеството на атмосферния въздух, вкл. модернизация и надграждане на Мобилна станция за
КАВ, надграждане на Информационната система за КАВ в реално време.
Води и водни ресурси
•
Изграждане и реконструкция на ВиК инфраструктура, в съответствие с
Регионалните прединвестиционни проучвания за агломерациите над 10 000 е.ж.;
•
Продължаване на инвестициите за управление на отпадъчните води и
повишаването на свързаността на населението с пречиствателни станции за отпадъчни води,
при подобряване на технологиите на пречистване и постигане на съответствие с изискванията
на националното и европейското законодателство, включително за агломерации между 2 000
и 10 000 е.ж.;
•
Разработване и приложение на иновативни модели за пречистване на отадъчни
води за малки населени места (под 2 000 е.ж.);
•
Инвестиции за подобряване на управление на водите и опазване на водните
ресурси, включително системи за мониторинг и поддържане чистотата и качеството на
прибрежните морски води;
•
Рационално и устойчиво използване на ресурса от минерални води и
геотермални източници на територията на Община Бургас, обследване и проучване на нови
източници.
Намаляване на шумовото замърсяване:
•
Изграждане на системи за защита от шума - шумозащитни екраниращи
съоръжения /шумозащитни стени и плътни зелени пояси/ около натоварени транспортни комуникации, промишлени зони, летище (бул. „Стефан Стамболов“ при МБАЛ Бургас; бул.
„Тодор Александров“; Летище „Бургас“ - кв. Сарафово; кв. Крайморие и др. съгласно
стратегическата карта на шума);
•
Надграждане на Информационната система за информираност на гражданите за
нивата на шумово замърсяване.
Мярка 6.2. Ефективно и отговорно използване на ресурсите.
Приоритетни в рамките на мярката са дейностите, свързани с управление на
отпадъците, както по отношение на ограничаване на образуването им, така и свързано с
прилагането на йерархията за управление на отпадъците и принципа „замърсителят плаща“.
Инвестициите в ПИРО ще бъдат надграждани и разширявани посредством конкретни
дейности и проекти, включени в бъдещите общински програми за управление на отпадъците,
разработвани в съответствие със ЗУО. В настоящият приоритет на плана обаче се интегрира
комплекс от дейности, съобразени с изведените тенденции и критични потребности, свързани
с внедряване на съвременни технологии за разделно събиране, предварително третиране, с
цел повишаване на количествата рециклирани отпадъци и стимулиране на повторната
употреба:
•
Надграждане на Регионалната система за управление на отпадъците, вкл.
изграждане на инсталация за анаеробно третиране на биоразградими отпадъци;
•
Разширяване и/или надграждане на системата за разделно събиране на
отпадъци, вкл. прилагане на решения за интелигентно управление;
•
Въвеждане на система за разделно събиране на биоразградими отпадъци от
населението, обществени и търговски обекти;
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•
Разработване и прилагане на пилотна програма за намаляване на образуването
на хранителни отпадъци;
•
Подкрепа за реализация на проекти за предотвратяване образуването на
производствени отпадъци (промишлена симбиоза);
•
Изграждане на инсталация за оползотворяване на метан чрез извличането му от
депонираните ТБО и превръщане в електричество (чрез провеждане на конкурс, възможност
за публично-частно партньорство);
•
Провеждане на кампании за повишаване на информираността на гражданите за
предотвратяване образуването на отпадъци, рециклиране и принципите на кръгова икономика
съвместно със съседни общини;
•
Доразработване, надграждане и интегриране на платформи и мобилни
приложения за градски екологични индикатори (отпадъци, въздух, потребление на енергия,
качество на питейна вода, морска вода, състояние на реки, язовири, слънцегреене, радиация и
др.).
Предвид прилагане на регионалния принцип за управление на отпадъците и постигане
на целите за рециклиране, подхода за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) на
ниво NUTS 2 регион за планиране е особено подходящ по отношение дейности по управление
на отпадъците.
Мярка 6.3. Съхранение и увеличаване на природния капитал, включително чрез
качествени екосистемни услуги за местната общност
ПИРО предвижда дейности, свързани с възстановяване на естествени местообитания
в периферията на водните тела – реки и езера, за възобновяване на регулиращата роля на
водните екосистеми, опазване и възстановяване на биологичното разнообразие на територията
на общината. Особен акцент се поставя върху опазването и възстановяването на морската
околна среда и комплексът от влажни зони, които определят спецификата на общинската
територия и необходимостта от прилагането на екосистемен подход.
•
Мерки за
подобряване природозащитното състояние на природни
местообитания и видове, предмет на опазване в мрежата Натура 2000;
 Изграждане на зелени системи за пречистване на водите, вливащи се в езерата.
Предотвратяване замърсяването на крайбрежните и морски води.
 Прилагане на мерки за поддържане и активиране на самопречистването на езерата,
възстановяване на защитните функции на крайбрежните езера.
•
Мерки за опазване/възстановяване на екосистемите и присъщото им
биологичното разнообразие извън Натура 2000 – изпълнение на мерки от Стратегия за
биологичното разнообразие в Република България и Национален план за опазване и устойчиво
ползване на биологичното разнообразие и генетичните ресурси 2020 – 2024 г., мерки от
планове за управление на защитени територии и планове за действие за видове;
•
Картиране, оценка и остойностяване на екосистемни услуги, с цел планиране и
информирано управление на зелената и синя инфраструктури в община Бургас;
•
Изследователска и природозащитна инфраструктура за мониторинг и опазване
на морската околна среда – система за мониторинг на замърсяването и създаване на спасителен
център за морски бозайници и птици.
Дейностите могат да се изпълняват чрез прилагане на подхода за интегрирани
териториални инвестиции (ИТИ) на ниво NUTS 2 регион за планиране и подхода ВОМР, в
партньорство между общината и неправителствен сектор, които работят в областта на
опазване на околната среда.
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риска.

Мярка 6.4. Адаптация към изменението на климата, превенция и управление на

Мярката обхваща комплекс от инвестиции, свързани с аспекти на урбанизираната
среда, които имат потенциал да намалят уязвимостта по отношение на изменението на
климата:
•
Развитие и повишаване качеството на компонентите на зелената система
на територията на общината, в т.ч. обществени зони за отдих и зелени площи
В плана са идентифицирани няколко функционални интегрирани инвестиции,
свързани с реконструкция и обновяване на обществени пространства на територията на
големите жилищни комплекси ж.к. „Славейков“, ж.к. „Зорница“, ж.к. „Изгрев“: пространства
за търговски и социални дейности, публични пространства за широк обществен достъп в гр.
Бургас и населените места (парк „Св. Троица“, парк „Славейков“, парк „Велека“, парк „Езеро“,
парк „Минерални бани“), обновяване и озеленяване на вътрешно квартални/междублокови
пространства, обновяване на озеленени площи за широк обществен достъп в кварталите на гр.
Бургас, гр. Българово и селата от община Бургас, публични пространства и
многофункционални зони (пазари). Инвестициите са насочени и към въвеждане на мерки за
повишаване на сигурността, изграждане на единна система от зелени пояси и създаване на
устойчива, естетически издържана и достъпна за всички среда.
•
Развитие на зелената система при територии с изявена необходимост от
рекултивация поради замърсяване
Приоритетни обекти на интервенция са рекултивацията, облагородяването и
социализирането на езеро Вая и канал, свързващ езерото с Черно море, както и зона
„Преливниците“ в близост до ж.к. „Меден Рудник.
•
Картографиране и оценка на ефекта на градският топлинен остров и определяне
на рисковите територии по отношение проявата на неблагоприятни природни явления;
•
Разработване и прилагане на общински каталог от природно базирани решения
за смекчаване на заплахата и риска от природни бедствия;
•
Разработване и прилагане на интегриран модел за адаптация на устройството на
урбанизираните територии към изменението на климата и ефекта на градския топлинен
остров;
•
Проекти за адаптация към изменението на климата и смекчаване на ефектите на
градските топлинни острови, включително чрез интегриране на елементите на физическата
среда в зелената система на общината (зелени покриви, фасади и др.);
•
Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в жилищни и обществено
– обслужващи сгради, вкл. мерки за подобряване ефективността на сградните инсталации,
внедряване на системи за енергиен мениджмънт на обществените сгради и осветление,
система за ресурсен мениджмънт;
•
Усвояването на различните видове възобновяеми източници (ВЕИ),
съобразно потенциала на територията - изграждане и използване на енергия от фотоволтаични
системи, вятърни паркове, производство на зелен водород на база енергия от възобновяеми
източници;
•
Надграждане на информационната система за превенция и управление на
риска от наводнения на Община Бургас;
•
Създаване на Център за повишаване на информираността на населението,
обучения, информационно-образователни мерки за формиране, прилагане и изпълнение на
целите на политиките, свързани с опазване на околната среда и изменението на климата.
•
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Бургас функционира в партньорство. Капацитет за съвместно
управление.
В рамките на тази приоритетна област са включени конкретни мерки за цифрова
трансформация на публичния сектор в полза на обществото, които допринасят за превръщане
на данните в ключов капитал, реализиране на мерки за мрежова и информационна сигурност
като част от националната система за киберсигурност, както и подобряване на дигиталната
свързаност.
Приоритета е ориентиран и към човешките ресурси на общинска администрация
Бургас и създадените институционални механизми и процедури на чиято основа се
осъществява административното управление и обслужване. Община Бургас е една от
водещите в страната по отношение разработването и внедряването на достъпни, ефективни и
високотехнологични решения и платформи за разпространение на обществено значима
информация, което ще бъде устойчиво подкрепяно и през програмния период 2021-2027.

Мярка 7.1. Дигитализация в услуга на гражданите и бизнеса.
Въвеждане на Информационни технологии и Е-управление предвижда: все по-тясно
интегриране с изградените държавни хоризонтални системи за е-управление; разширяване и
осъвременяване на капацитета за събиране, обработка и архивиране на бази данни; внедряване
на облачни услуги и създаване на възможности за дистанционна работа на служителите, с
пълноценен достъп до информация и ресурси; въвеждане на единна работна среда в
администрацията, осигуряваща свързаност м/у различните дирекции и направления в
структурата на общинската администрация, вкл. система за финансово управление и контрол,
бюджет, административни услуги, обществени поръчки, човешки ресурси, управление и
мониторинг на проекти и др.; надграждане и подобряване на електроните услуги предлагани
за граждани и бизнес; въвеждане на единен софтуер (ГИС) с пълен набор от функционалности
и модули по отношение на градско планиране и изпълнение, превенция на престъпления,
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превенция на бедствия и аварии и други; внедряване на информационна система за гражданско
участие в местното самоуправление развитие на общинската интернет страница от ново
поколение.
Мярка 7.2 Административен капацитет и партньорства за споделяне на ресурси
Административен капацитет
Местните и регионалните администрации са ключови за изпълнение на
инвестиционните политики на ЕС през 2021 – 2027. Поддържането на високи нива на
компетентност, мотивация и ангажираност на служителите ще гарантират ефективно
изпълнение на задълженията, свързани с прилагането на политиката на сближаване. За
изпълнение на мярката се предвиждат:
•
Създаване на партньорства за трансфер на добри практики и модели на
управление, както междуобщински, така и международни;
•
Преодоляване на недостига на човешки ресурси, особено със специфична
експертиза: въвеждане на система за оценка на нуждите от обучения на общинските
служители;
•
Разработване и прилагане на програми за стажове с университети и обучителни
центрове, включително и дистанционни;
•
Въвеждане на програми за мобилност на общински служители за повишаване на
капацитета в специфични сфери (има предложение на Комитета на регионите да се
финансират по Еразъм);
•
Организиране и провеждане на обучения за служители на общинска
администрация по основните приоритети на Европейските политики до 2030 и националната
стратегическа рамка;
•
Провеждане на специализирани обучения за администрацията, свързани с
работата с въведените нови информационни технологии и Е-управление.
Партньорства за споделяне на ресурси - партньорства с граждани, общности, бизнес,
инвеститори, институции (всички настоящи и предстоящи програми за обновяване на
междублокови пространства, за работа с НПО сектора, инициативи за привличане на
инвеститори, съвместни бази данни и платформи с държавни институции, надобщински
партньорства).
Прилагане на интегрирани подходи за териториално и градско развитие и на местни
инициативи, допринасящи за постигане на националните цели и приоритетите за регионално
и местно развитие.
Междуобщинско сътрудничество с Община Камено за продължаване изпълнението
на стратегии за ВОМР, посредством Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Бургас –
Камено.
Партньорство и активно включване на всички заинтересовани страни – местни власти,
бизнес, държавни институции, НПО и др. за прилагане на ИТИ в областта на пътна
инфраструктура, индустриални зони и паркове, здравеопазване, туристическа
инфраструктура, екология и опазване на околната среда и други.
Международни сътрудничества и партньорства, свързани с обмен на добри практики
и знания за развитие на мобилни здравни и социални услуги, иновативни младежки дейности,
организиране на съвместни форуми, панаири, културни събития, развитие на съвместни
туристически продукти и атракции.
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III. ОПИСАНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ, НА
ПАРТНЬОРИТЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ФОРМИТЕ НА
УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКАТА И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО ПРИ
СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ
НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ
III.1. Основание за разработване на Комуникационната стратегия
Настоящата комуникационна стратегия е изготвена във връзка с разработването на
План за интегрирано развитие на община (ПИРО) Бургас за периода 2021-2027 г. и
изискванията, заложени в Методическите указания на разработване и прилагане на Планове
за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.
III.2. Същност и обхват и цели
Същността на Комуникационната стратегия е да стимулира съпричастността и
участието на населението на община Бургас, структурите на гражданското общество и
бизнеса, развиващи дейност на нейната територия, както и на партньорите и заинтересованите
страни за участие в подготовката и изпълнението на ПИРО.
Времевият обхват е регламентиран от периода на действие на плана за интегрирано
развитие, времето за неговата подготовка и последващо отчитане на изпълнението му.
Целите на комуникационната стратегия са:
• популяризиране на ролята на ПИРО за развитието на общината;
• осигуряване на максимална прозрачност в процесите на разработване и изпълнение на
плана;
• повишаване участието и ангажираността на различни групи заинтересовани лица към
процесите на планиране на общинското развитие.
Комуникационната стратегия се основава на следните основни принципи:
• отчетност и публичност в дейността на общината – създаване на условия за
провеждане на дебати, предоставяне на балансирана и обективна информация, както и
осигуряване на възможност гражданите да изразяват своите очаквания и предложения;
• прозрачност – постигане и утвърждаване на определен информационен стандарт,
който удовлетворява обществената потребност от публичност в дейността на Общината;
III.3. Задачи на Комуникационната стратегия
За целите на подготовката на Комуникационната стратегия и прилагане на принципа за
партньорство и сътрудничество при разработването на ПИРО са:
• идентифицирани заинтересованите страни;
• формулиране на подходящи инструменти за комуникация с всяка група заинтересовани
страни в процеса на разработване на ПИРО и при неговото изпълнение и мониторинг;
• определяне на инструменти за осигуряване на прозрачност и информация относно
структурата, съдържанието и изпълнението на ПИРО, очакваните резултати и ползите за
местната общност като цяло;
• подбор на инструменти за събиране на идеи от заинтересованите лица за развитие на
общината, в т.ч. и потенциални проектни предложения;
Главна цел при разработването на ПИРО е да се осигури прилагането на принципа
за партньорство и сътрудничество. Разработването на ПИРО Бургас
стартира с
идентифициране на широк кръг заинтересовани страни и участници в процеса на
формирането и прилагането на местната политика за интегрирано устойчиво развитие. Важно
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е заинтересованите страни да бъдат включени както на етапа на разработване и приемане на
стратегическия документ, така и при неговото изпълнение и мониторинг.
ПИРО се обсъжда и съгласува със заинтересованите органи и организации, с
икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на
юридически лица, имащи отношение към развитието на общината, като се цели
предоставяната информация да достигне максимален брой представители на заинтересованите
страни и да се осигури тяхната ангажираност при разработване и прилагане на плана.
Задължително е да се гарантира участието на организации, представляващи гражданското
общество, партньорите от областта на околната среда и организациите, отговарящи за
насърчаване на социалното включване, основните права, правата на хората с увреждания,
равенството между половете и недискриминацията, действащи на територията на общината.
III.4. Заинтересовани страни и целеви групи
Заинтересованите страни се определят с оглед поставените цели и обхвата на
стратегическото планиране.
Широкият набор от мерки, които се обхващат в ПИРО и проектите, които следва да
бъдат реализирани, оказват влияние върху различни групи с различни интереси. В зависимост
от конкретната ситуация (проект), заинтересованите страни могат да включват: представители
на бизнеса (работодатели); инвеститори; индустриални и търговски обединения;
професионални асоциации и браншови организации; неправителствени организации; местни
общности; граждански сдружения и др.
За целите на разработване и прилагане ПИРО е изготвен списък от заинтересовани
страни, който съответства на следните разбирания:
• Съгласно ППЗРР (Правилник за прилагане на закона за регионалното развитие) „ПИРО
се съгласува със заинтересованите органи и организации, с икономическите и социалните
партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение
към развитието на общината“;
• Потенциалните бенефициенти по програмите на ЕСИФ и други донорски организации
следва да оказват пряко влияние върху разработването на стратегическата част на плана, т.е.
бъдещото развитие на общината;
• Потенциалните ползватели на резултатите, които се очаква да бъдат създадени при
изпълнението на ПИРО, могат да оказват индиректно влияние.
Съгласно горните разбирания, пряко или непряко влияние върху подготовката и
реализацията на ПИРО могат да окажат следните заинтересовани страни:
• Представители на публичната и местната власт, в това число областната
администрация, общински съветници, кметски наместници;
• Представители на бизнеса, в това число: еднолични търговци, земеделски
производители, кооперации; юридически лица, регистрирани по Търговския закон (микро
предприятия, МСП, ключови инвеститори на територията на общината), представители на
обединения и сдружения на бизнеса;
• Браншови организации
• Представители на структурите на гражданското общество, в това число и НПО;
• Представители на образователни, здравни, културни, социални, спортни институции,
научни среди и др.;
• Представителите на експлоатационни компании;
• Гражданското общество.
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Заинтересованите страни се разделят на вътрешни и външни.
Вътрешните заинтересовани страни се формират със заповед на кмета и съвпадат с
групата, която съгласно методическите указания ще отговаря за подготовката и одобряването
на ПИРО. Работната група определя етапите, практическите действия и приема програма график за изработването на ПИРО. Групата включва състав с експертиза и представителност
на широк спектър от социално-икономическите дейности на територията.
Към Вътрешните заинтересовани страни се включва и Общински съвет - Бургас,
който определя политиката за изграждане и развитие на общината, решава жизнено важни
въпроси на жителите на населените места. Общинският съвет упражнява контрол над
дейността на общинската администрация. Той приема планове, програми, правилници,
наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение.
III.5. Изпълнение на Комуникационната стратегия
Настоящата стратегия се прилага на няколко нива:
• Общи комуникационни дейности по етапите на подготовка, разработване, прилагане
и изпълнение на ПИРО. Обхващат дейности, които се осъществяват на определени ключови
етапи при изготвянето и изпълнението на ПИРО. При тях се използват единни
комуникационни канали и средства, чиято цел е да ангажират максимално много
заинтересовани лица.
• Конкретни комуникационни дейности, насочени към определените целевите групи.
Обхващат дейности, които са насочени към определена целева група и използват найподходящите за нея комуникационни средства и/или канали.
Комуникационните канали са средствата, чрез които дадена информация достига до
всяко заинтересовано лице.
Основните канали, които следва да се използват при изпълнението на комуникационната
стратегия са, както следва:
Електронни медии – публикуване на материали на страницата на общината,.
Печатни медии – публикуване на прес съобщения
Представяне в социални медии (мрежи) - Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube и др.
Директна комуникация - по време на всички събития, които се осъществяват в
процесите на подготовка, разработване, прилагане и отчитане на ПИРО.
Предвидени дейности на етап разработване на ПИРО Бургас
Комуникационната стратегия се фокусира върху специфичните дейности и подходи,
които следва да се използват за привличане на заинтересованите страни в процеса на
разработване на ПИРО. Те са свързани с необходимостта от повишаване публичността
на плана и осигуряването на необходимата информация за гражданите, включващо
проучвания на мнението на всички заинтересовани страни, както и различни разяснителни
кампании, които обхващат:
• Онлайн анкети сред населението на община Бургас и бизнес представители в
общината;
• Въпросник до образователни, културни, здравни, социални, спортни институции за
проучване на техните нужди;
• Фокус групи на етап разработване на плана с включване на заинтересовани страни при
формиране на приоритетите за бъдещото развитие на общината;
• Преки интервюта с представители на община Бургас (вкл. представители на Работната
група, създадена за разработването на ПИРО;
• Набиране на проектни идеи със специално разработена за целта форма;
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• Обществени обсъждания за представяне на предвижданията на плана, за ролята на
гражданите и на бизнеса по отношение определянето на приоритетите за развитие на общината
и реализацията им, както и очакваните резултати в икономическата, социалната сфера, в
областта на техническата инфраструктура и околната среда.
Изборът на комуникационни средства и дейности при прилагането на настоящата
стратегия е съобразен със спецификата на посланията, характеристиката на целевата група.
Стратегията е фокусирана и върху възможностите за изграждане на публично-частни
партньорства и реализацията на проектни идеи с участието на публичния сектор, насочени към
подобряване на физическата среда и на услугите, предоставяни на гражданите и бизнеса.
В този процес е важно да се стимулира подходът „отдолу-нагоре“ при идентифициране
на нуждите, потенциала за развитие и възможните решения. Определянето на целите и
приоритетите на плана и на мерките, чрез които ще се реализират тези цели и приоритети, не
трябва да бъдат единствено инициатива и ангажимент на общинската администрация, а следва
да се планират с активното участие на гражданското общество. На гражданите трябва да се
предоставят възможности да идентифицират проблемите в средата около тях, да предлагат
решения и да работят за реална промяна на ситуацията.
При разработване на ПИРО на община Бургас за периода 2021 -2027 бяха
реализирани следните мерки за включване на заинтересованите страни и публичност:
• Провеждане на онлайн анкета сред населението и бизнес представители на
община Бургас.
Целта на анкетата беше да проучи нагласите на населението и местния бизнес по
отношение развитието на общината в следващия програмен период, както и техните конкретни
идеи за значими проекти, които да подобрят облика на града и качеството на живот като цяло.
Тя включваше общи въпроси, въз основа на които да се направи профил на анкетираните,
както и въпроси свързани с приоритетите на града, проблемите, възможните решения, силните
и слаби страни.
• Въпросници до всички образователни, културни, здравни, социални, спортни
институции за проучване на техните нужди
Целта на въпросника беше да се получи обратна връзка от всички институции, относно:
сградния фонд и материално техническата база на институцията, която представлявате,
основни проблеми, с които се сблъсквате към настоящия момент и най-належащи
потребности, свързани с подобряване на сградния фонд и МТБ, които да се вкл. като
потенциални проектни идеи в ПИРО на община Бургас.
• Експертни срещи с представителите на научните среди
В процеса на разработване на ПИРО Бургас са включени и представители на висшите
учебни заведения на територията на община Бургас - Университет „Проф. д-р Асен Златаров“
и Свободен Бургаски Университет. С тях беше проведена експертна среща, на която се
обсъдиха техните нужди и намерения за бъдещо развитие.
• Провеждане на фокус групи
Целта на фокус групите е да се представят проектните предложения за зони за
въздействие в рамките на територията на града, в които да се извършват основните
интервенции, да обсъди кои от тях биха могли да бъдат приоритетни въз основа на
проблемите, евентуални бъдещи инвестиции и вече идентифицирани проекти идеи.
Проведени са фокус групи с представители на местния бизнес, професионални и
съсловни организации, младежки организации.
• Обществени обсъждания.
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Обществено обсъждане на определените приоритетни зони за въздействие
в рамките на ПИРО (18.12.2020 г.)
Предвид спазване на противоепидемичните мерки и забраната за организиране на
мероприятия на закрито обсъждането се проведе онлайн чрез платформата Zoom. За да се
обхване по-широк кръг от заинтересовани страни се проведоха 2 последователни обсъждания,
в рамките на 1 ден. Покана за събитието беше публикувана на страницата на община Бургас,
освен това бяха разпратени и по електронната поща до идентифицираните заинтересовани
страни.
Постъпилите предложения по време на обсъждането са аргументирано отразени:
- Създаване на връзка между жилищната част на квартал Долно Езерово с езерото Вая.
Подобрява на техническата инфраструктура, благоустрояване и оформяне на паркова зона
покрай езерото, която е подходящо да се използва за отдих, спорт, развитие на велосипедните
алеи;
- Включване на летище Бургас към зоните за въздействие;
- Включване на Кораборемонтния завод и зоната на ЗМ Пода към зоните, което ще
подобри свързаността на ж.к. „Меден рудник“ с морския залив през новия южен обход;
- Включване към Зона Крайбрежна и стария път Бургас - Созопол, който ще създаде
възможност за осъществяване на пешеходна и веловръзка между населените места.

Обществено обсъждане за представяне на проекта на визия, цели и
приоритети на ПИРО Бургас. (21.05.2021 г.)
Постъпилите предложения по време на обсъждането са аргументирано отразени:
- Развитието на секторите от синята икономика е изведено като отделна мярка в
Приоритет 1 на плана;
- Направени са корекции в Целите и приоритетите, показващи ясна връзка между
конкретните приоритети и мерки и зоните за въздействие;
- Все се решение за повторно публикуване на сайта на община Бургас на Форма за
набиране на проектни предложения за допълване на мерките и дейнсотите в ПИРО.

Обществено обсъждане за представяне разработения проект на ПИРО
Бургас за периода 2021 -2027 г. (02.09.2021 г.)
•
Набиране на проектни идеи
На страницата на община Бургас беше публикувана Форма за идентифициране на
проектни идеи с цел да се структурират и определят приоритетни за изпълнение проекти и
възможности за партньорства чрез активното участие на всички заинтересовани страни.
Проектна идея можеше да подаде всяка заинтересована страна на територията на общината,
включително
идеи
за
обекти
от
общинската
инфраструктура
(https://www.burgas.bg/bg/predlozhete-proektni-idei-za-plana-za-integrirano-razvitie-na-burgas-vperioda-2021-2027-g ). В рамките на определения срок постъпиха 51 проектни идеи от 20
заинтересовани страни, вкл. граждани, бизнес организации, НПО, образователни институции
и административни структури. Аргументирано отразяване на постъпилите предложения, предвид
тяхната приложимост и възможности за финансиране. (Приложение 7 Получени предложения за
проектни идеи).
• Експертни работни срещи с представители на община Бургас (вкл. представители
на Работната група, създадена за разработването на ПИРО).
В процеса на разработване на ПИРО Бургас всички продукти се разглеждат и одобряват
от специално сформираната за целта Работна група от представители на общинска
администрация Бургас. Екипите на консултанта и общинска администрация Бургас са в
постоянна комуникация и при необходимост провеждат работни срещи за обсъждане на важни
теми за разработването на документа.
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Комуникационен механизъм за осигуряване на информация и отчетност на етапа
на изпълнение на ПИРО, относно постигнатите резултати.
В периода на изпълнение и мониторинг на ПИРО се предвиждат следните мерки.
Мерки в етап на изпълнение:
1.
Провеждане на публични и информационни събития. При идентифициране
и заинтересовани страни за осъществяване на съвместни проектни идеи. При идентифициране
и структуриране на Концепция за ИТИ.
2.
Провеждане на обществени консултации. При дефиниране на проектни
предложения и обсъждане на партньорства.
3.
Публикуване на онлайн анкетно проучване в интернет платформата за
обществено обсъждане в ИСУН или eufunds.bg или по време на събития. При дефиниране
на проектни предложения.
4.
Обществени консултации. При обсъждане на проектни предложения и
концепции за ИТИ.
5.
Експертни срещи. При разработване на проектни предложения.
6.
Публично обсъждане. Представяне на приоритетни проекти за развитието на
общината.
Мерки в етап на мониторинг.
1.
Провеждане
на
публично
обсъждане.
При
необходимост
от
изменение/допълнение на ПИРО.
2.
Провеждане на обществени консултации. При изготвяне на междинна и
последваща оценка на ПИРО.
3.
Публикуване на интернет страницата на общината. Годишен доклад от
изпълнението на ПИРО, междинна и последваща оценка. Годишният доклад се изготвя и внася
за обсъждане и одобряване от общинския съвет до 31 март на всяка следваща година и се
оповестява на страницата на общината в интернет. Копие от годишните доклади за
наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината се изпраща на
председателя на областния съвет за развитие в 7-дневен срок от решението за тяхното
одобряване.
4. Експертни срещи. При необходимост от изменение на ПИРО.
5.
Провеждане на публично обсъждане. Резултатите от изпълнението на ПИРО.
Кметът на общината внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет доклади за
резултатите от междинната и последващата оценка на изпълнението на плана за интегрирано
развитие на общината. Докладите, освен това се публикуват на страницата на общината в
интернет и на портала за обществени консултации на Министерския съвет.
В цялостният процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за партньорство
участват общинският съвет, кметът на общината, кметовете на кметства и кметските
наместници, общинската администрация, социалните и икономическите партньори,
неправителствените организации, представителите на гражданското общество в общината.
Описание на предвидените мерки за комуникация, информация и включване на
заинтересованите страни и партньорите в процеса по бъдеща актуализация на
програмата за реализация и идентифициране на нови проектни идеи в плана.
Изработването и приемането на актуализирания план се извършва при условията и по
реда за изработване и приемане на плана за интегрирано развитие на общината.
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Същото важи и за актуализацията на програмата за реализация на ПИРО: изменение и
актуализация на програмата за реализация се извършва при стриктно спазване на принципа на
партньорство и прилагане на мерките от комуникационната стратегия. Актуализацията на
програмата за реализация се одобрява от общинския съвет по предложение на кмета на
общината.
За ефективното и ефикасното изпълнение на плана за интегрирано развитие на общината
програмата за неговата реализация, в която са посочени източниците на финансиране и е
съобразена с размера на осигуреното финансиране в тригодишната бюджетна прогноза, когато
е предвидено такова, може да се актуализира при необходимост с решение на общинския съвет
по предложение на кмета на общината.
Същевременно, актуализация на програмата за реализация на плана може да бъде
извършвана периодично въз основа на изводите и препоръките в годишните доклади за
наблюдение с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението му и постигане
на целите и приоритетите за развитие. Периодичната актуализация на програмата за
реализация и приложенията към нея се извършва с цел включване на нови мерки, дейности,
проекти или източници на финансиране.
Мерки за комуникация, информация и включване на заинтересованите страни и
партньорите в процеса по бъдеща актуализация на програмата за реализация и
идентифициране на нови проектни идеи в плана:
- Публикуване , на информация относно актуализация на ПИРО в различни достъпни
комуникационни канали;
- Провеждане на обществено обсъждане.
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IV. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗОНИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАН
ПОДХОД ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ НУЖДИ
И ЗА ПОДКРЕПА НА ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ И НА
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ОБЩИНИ
Териториалният фокус на настоящия стратегически документ се явява
пространствена проекция на стратегическите цели, приоритети и мерки в целеви локации
и/или пространствени съчетания от територии, които са определени като ключови за
цялостното развитие на общината през програмният период 2021-2027. Тези териториални
локации и пространствени съчетания от територии са дефинирани на база следните основни
фактори:
•
Наличие на потенциали/ресурси/сравнителни предимства в рамките на
определените локации/пространствени съчетания от територии;
•
Установени
и
локализирани
проблеми
със
стратегически
пространствен/социален/икономически характер, които оказват задържащо и/или
лимитиращо влияние върху териториалното развитие на общината;
•
Припознати са от местната общност и/или бизнес като ключови за развитието
на общината или като проблемни територии, които пречат за ефективната реализация на
потенциала на общинската територия;
•
Географската им характеристика и техните пространствено-функционални
особености ги правят обуславят като ключови части от общинската територия, където чрез
целеви интегрирани интервенции е възможно постигането на синергичен и мобилизиращ
ефект в развитието на съседните им територии и на общината като цяло;
•
Установена е пространствена, социално-икономическа и функционална
специфика, която съответства на наложеният модел на развитие на общината, като надграждат
и доразвиват установените позитивни тенденции в урбанистичното и териториално развитие
на общината;
•
Недостатъчно проектни интервенции през изминалия програмен период в тези
териториални локации;
•
Изявен инвестиционен интерес от страна на бизнеса в общината.
Въз основа на така определените фактори, териториалният фокус ще се прилага чрез
система от пространствено базирани териториални единици, които се поделят на два основни
класа:
•
Компактни зони за интегрирана интервенция
•
Тематични зони за реализация на целеви интервенции
Компактните зони интегрирана интервенция (КЗИИ) са насочени към развитието
на компактни територии от пространствената структура на общината, които имат съществено
и приоритетно значение за развитието и в рамките програмният период. Те представляват
концептуални пространствени образувания със поли структурен характер, в който са налице
възможности за развитие и/или проблеми, които оказват задържащо влияние върху развитието
на общината. В тези зони са предвидени интегрирани интервенции, които променят
цялостната структура на територията, създавайки условия за по-качествена среда за обитаване
и развитие на местният бизнес. Същите имат компактен пространствен характер, но с дифузни
и гъвкави граници, които позволяват постигането на интегриращ пространствен и
функционален ефект спрямо съседните територии.
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Зони на въздействие в община Бургас
КЗИИ „Бургас запад“
Обхват: Териториите на жилищните комплекси „Славейков“, „Изгрев“, „Зорница“,
„Лазур“ (част), „Братя Миладинови“ (част), „Възраждане“, кварталите „Долно Езерово“ и
„Лозово“, както и Северна индустриална зона и нейните разширения.
Зоната е с полиструктурен характер, като обхваща компактни части от западните и
северозападни периферии на урбанизираното пространство на град Бургас.
С централни функции (ядро) в така определената зона е територията, попадаща в
границите на ж.к. „Славейков“ и територията на Северна промишлена зона. Към нея
гравитират 4 подзони, които включват: ж.к. „Зорница“ (2), ж.к. „Изгрев“ (3), ж.к.
„Възраждане“, части от ж.к. „Братя Миладинови“ и ж.к. „Лазур“ (4) и обособеното
пространство в западна-северозападна посока (5), включваща най-западните части от
промишлена зона север, зоната на обслужване, формирана около входящата пътна артерия на
Бургас (път I-6), кварталите Долно Езерово и Лозово.
Фигура 57. Компактна зона за интегрирана интервенция „Бургас запад“ и съставни
подзони
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(част)

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

Идентифицирани проблеми:
−
Висока гъстота на застрояването;
−
Тесни улични пространствата за автомобилно, велосипедно и пешеходно
движение;
−
Малки по площ озеленени площи за широк обществен достъп (паркове,
градини, линейно улично озеленяване) и такива за ограничен обществен достъп
(междублокови пространства и озеленяване при обекти на общественото обслужване);
−
Ограничено по вид и количество обществено обслужване;
−
Влошено състояние на средата за обитаване;
−
Неблагоприятно въздействие на западните контактни територии –
представляват промишлени територии за транспорта (автомобилни и железопътни) и
промишлени предприятия, част от които са нефункциониращи и оставени без поддръжка.
−
Слаби функционални връзки с останалите контактни територии – поради
преминаването на главна транспорта комуникация (ул. „Христо Ботев“) и ограничените
количества публични пространства и обществено обслужване;
−
Реализиране на местата за паркиране в партерните етажи на жилищните
сгради, непосредствено пред тях или по дължината на улицата;
−
Силно изявен недостиг на места за паркиране;
297

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС 2021-2027 Г.
−
Липса на единно визуално оформление на сградите – изграждани са през
различни времеви периоди, с разнообразна архитектура, която не е съчетана добре спрямо
близките обекти и цялото;
−
Влошено състояние на уличните и тротоарните настилки;
−
Слаба оживеност през тъмната част на денонощието;
−
Ограничено количество градско обзавеждане (осветителни тела, пейки,
беседки, кошчета) и оформени кътове за продължителен престой;
−
Липса на пространства за социално взаимодействие между различни групи
хора.
Подзона 2: ж.к. „Зорница“

−
Ограничено по вид и количество обществено обслужване;
−
Нарушени пространствени и функционални връзки с парк „Езеро“,
Атанасовско езеро и крайбрежието на Черно море;
−
Липса на зелен коридор, свързващ крайбрежните части, площните и линейните
обекти в територията и достигащ до западните жилищни комплекси – прекъснат пренос на
чист въздух, отсъствие на места за отдих и продължителен престой;
−
Нарушен визуален коридор с крайбрежието на Черно море поради
допускане строителството на високи сгради;
−
Отчуждаване на поземлени имоти за ново жилищно строителство;
−
Недостиг на места за паркиране.
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Подзона 3: ж.к. „Изгрев“

Наличие на зони за обществено обслужване с влошено състояние и частично
изпълнение на функциите си (базар Велека, ж.к. Изгрев). Необходимо е обновяване на
средата и обектите с цел привличане на търговци и по-голям брой посетители;
−
Нарушени пространствени и функционални връзки с парк „Езеро“,
Атанасовско езеро и крайбрежието на Черно море;
−
Влошена връзка между териториите северно и южно от бул. „Транспортна“
– висока интензивност на движението и създаване на неблагоприятна среда за пешеходци,
поставяне на пешеходни, слаба защита от движението на пешеходците по тротоарите, ниско
ниво на реална и осезаема безопасност, влошени микроклиматични условия и ограничени
възможности за възпрепятстване разпространението на замърсявания в следствие на
транспорта;
−
Отчуждаване на поземлени имоти за ново жилищно строителство;
−
Недостиг на места за паркиране.
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Подзона 4.
Подзона 4.1.:Северна промишлена зона и кв. Долно Езерово, кв. Лозово

Подзона 4.2.: Контактна част от Промишлена зона Юг с кв. „Меден рудник“
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−
Нарушено екологично състояние поради замърсяване на атмосферния
въздух и повърхностните и подземните води, в следствие на промишленост, транспорт,
отопление и заустване на отпадъчни води. Наблюдава се още шумово замърсяване.
−
Замърсяване на атмосферния въздух, повърхностните и подпочвените
води, почвите и увреждане на местообитанията на растителни и животински видове;
−
Понижаване качеството на жизнената среда;
−
Повишаване на предразположеността (посредством рискови фактори) и
заболеваемостта в следствие на замърсявания;
−
Миграция на местно население в търсене на по-благоприятни условия за живот;
−
Упадък и изменение на икономическата насоченост – традиционно
застъпеното земеделие постепенно престава да бъде застъпено, включително и отглеждането
на растителни култури за собствени нужди;
−
Малко възможности за въвеждане и развитие на нови икономически
дейности, различни от промишленост;
−
Частично немодернизирана материално-техническа база (сграден фонд и
оборудване, които влияят на технологичния процес на работа, необходимостта от човешка
работна
ръка,
количеството
и
качеството
на
произведената
продукция,
конкурентоспособността, отделянето на вредни емисии в околната среда и други);
−
Териториално разрастване – урбанизиране на нови „зелени“ площи вместо
преструктуриране на неизползваемите такива;
−
Замърсяване на атмосферния въздух, почвите и водите;
−
Прекъсване на визуалната и пространствена връзка между жилищните
територии и водните такива;
−
Визуално замърсяване на средата;
−
Ограничен публичен достъп;
−
Влошено състояние на уличните настилки и отсъствие на тротоари;
−
Оскъдно линейно улично озеленяване и в границите на промишлените имоти –
с екологични и естетически функции, както и като пространства за отдих на заетите;
−
Настоящото състояние на елементите на техническата инфраструктура не е
достатъчно добро за привличане на инвестиционен интерес;
−
ОУП предлага разрастване на индустриалните зони около ж.к. Славейков и
кварталите Долно Езерово и Лозово без изграждане на защитен зелен пояс, който да
ограничава преноса на замърсени частици в атмосферния въздух;
−
ОУП предлага развитие на зелената система около квартал Лозово от три
страни, с което се възпрепятства неговото териториално разрастване с жилищни територии.
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Подзона 5: ж.к. „Славейков и част от Северна промишлена зона“

−
Нарушено екологично състояние поради замърсяване на атмосферния
въздух и повърхностните и подземните води, в следствие на промишленост, транспорт,
отопление и заустване на отпадъчни води. Наблюдава се още шумово замърсяване.
−
Влошена връзка между териториите северно и южно от ул. „проф. Яким
Якимов“ – висока интензивност на движението и създаване на неблагоприятна среда за
пешеходци, изтласкване на хората под земята посредством подлези, ниско ниво на реална и
осезаема безопасност, влошени микроклиматични условия и ограничени възможности за
възпрепятстване разпространението на замърсявания в следствие на транспорта;
−
Нефункциониращи промишлени предприятия като резултат от процеса на
деиндустриализация и изменение на икономическата насоченост – неизползваем сграден
фонд, оставен без поддръжка;
−
Отчуждаване на поземлени имоти от озеленени площи с широк обществен
достъп за изграждане на обекти за обществено обслужване;
−
Отчуждаване на поземлени имоти за ново жилищно строителство –
отнемане на части от междублоковите пространства, уплътняване на застрояването,
нарушаване на градоустройствените принципи на изграждане на жилищните комплекси,
липса на единно визуално оформление на сградите и несъчетаване на новите постройки със
вече съществуващите, обособяване на паркинги в междублокови пространства вместо
площадки за игри и спорт, цялостно понижаване на качествата на обитаване;
−
Ограничено по вид и количество обществено обслужване;
−
Неоползотворен потенциал на публичните пространства и обществено
обслужващи обекти по дължината на бул. „Янко Комитов“ и напречните й улици,
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изпълняващи интегрираща роля и разнообразяващи функцията обитаване и наличието на
затворени партери на жилищните блокове;
−
Недостиг на места за паркиране.
Подзона 6: квартали „Акациите“ и „Победа“

−
Почвена покривка с по-слаби характеристики – меки, блатисти почви с
необходимост от провеждане на мероприятия за стабилизиране и втвърдяване за
осъществяване на строителство;
−
Неблагоприятни резултати от исторически постепенно изместване на
населението на основната етническа група от друга такава;
−
Социални проблеми;
−
Небалансирана демографска структура в аспектите образование, етническа
принадлежност, икономическа активност;
−
Концентрация на безработно и икономически неактивно население,
зависимо от социални трансфери;
−
Влошени характеристики на средата за обитаване - висока плътност на
застрояването, тесни улици с необособени тротоари;
−
Наличие на незаконно построени сгради;
−
Влошено състояние на елементите на техническата инфраструктура
(електроснабдяване, водоснабдяване и канализация, сметосъбиране и рециклиране на
отпадъци). Осъществяват се самобитни ремонти, нанасящи трайни щети на мрежите и всички
потребители. Повишаващ се брой аварии, загуби на ресурси и кражби;
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−
Контрастираш характер на средата спрямо останалата част от компактен
град Бургас;
−
Ниско ниво на реална и осезаема безопасност, висок брой престъпления
(включително регистрирани и нерегистрирани такива);
−
Висока степен на замърсяване с битови отпадъци и образуване на
нерегламентирани сметища;
−
Малко на брой сгради с функционално смесване – комбинация на жилищни,
обществено обслужващи функции (офиси, търговски обекти и други);
−
Социална изключване и изолация на населението спрямо останалата част от
града;
−
Не се провеждат мероприятия (за образование, спорт, забавления),
подпомагащи интегрирането;
−
Прекъсната връзка с водните площи;
−
Ограничено количество озеленяване с широк и ограничен обществен
достъп (паркове, градини, линейно улично озеленяване, при обекти на общественото
обслужване); Недобро състояние на спортните обекти;
−
Липса на централно ядро с обществено обслужващи функции,
изпълняващо ролята на пространство за социално смесване и взаимодействие;
−
С ОУП на град Бургас е предвидено ново застрояване за жилищни нужди,
спортни комплекси и промишлени предприятия, без разрешаване на съществуващите
проблеми, възпрепятстващи нормалното функциониране на новите обекти;
−
Нисък инвестиционен интерес;
−
Постепенен упадък и задълбочаване на проблемите и неблагоприятните
характеристики.
Потенциали (общи за всички подзони):
−
Местоположение и достъпност (пешеходно, велосипедно, с обществен
транспорт, с личен автомобил; за промишлената зона – автомобилно и железопътно);
−
Възможност за пространствен и функционален контакт с водните площи –
Атанасовско езеро, Бургаско езеро и Черно море (различно при подзоните);
−
Концентрация на човешки ресурс (в територията живеят около 50% от
жителите на град Бургас и съществен дял от трудоспособното население);
−
Добра транспортна достъпност (велосипедно и автомобилно) и обслуженост
с обществен транспорт;
−
Добре развита социална инфраструктура в аспектите здравеопазване и
образование;
−
Премиване на транзитни транспортни потоци, имащи необходимост от
специфично обслужване (при Подзона 6 – квартали Акациите и Победа);
−
Относително
съхранени
градоустройствени
принципи
въпреки
осъществените съвременни намеси с локален характер в структурата;
−
Свободни пространства за намеси;
−
Ресурси за развитие на отдих и рекреация, спорт и атракции - озеленени
площи за широко и ограничено обществено ползване (паркове, линейно улично озеленяване,
вътрешно квартални пространства, озеленяване при обекти за обществено обслужване);
−
Обществени обекти и пространства с потенциал за интегрираща роля
между зоната и контактните й територии, както и между подзоните – търговски обекти от
северната страна на бул. „Транспортна“ и ул. „проф. Яким Якимов“, западната и източната
страна на бул. „Янко Комитов“, парк „Света Троица“, Стадион „Лазур“, ;
304

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС 2021-2027 Г.
−
Възможност за повишаване качествата на обитаване, отдих, рекреация и
спорт посредством придаване на функции на междублоковите пространства и
обновяване на функциониращите такива;
−
Информационна обезпеченост за промишлена зона – публично достъпна
информация кои имоти са свободни;
−
Част от нефункциониращите промишлени предприятия могат да бъдат
ревитализирани посредством промяна на тяхното функционално предназначение в
зависимост от техническите характеристики на сградния фонд.

КЗИИ - „Крайбрежна“
Обхват: Включват се териториите, осъществяващи интегрираната връзка между
градската част, крайбрежието и водните площи, както и Пристанище Бургас и Летище Бургас.
Фигура 58. Компактна зона за интегрирана интервенция „Крайбрежна“ със съставни
подзони
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Проблеми:
Общи:
−
Неоползотворен потенциал на крайбрежните територии;
−
Прекъсната връзка „Човек – Море“ – загуба на визуален, пространствен и
функционален контакт между средата за обитаване, отдих и рекреация и водните площи;
−
Постепенна загуба или изменение на автентичността на материално и
нематериално културно наследство;
−
Проява на частен инвестиционен интерес за застрояване, поставяне на
временни обекти и ограничаване на публичния достъп до територии, които следва да са
общодостъпни.
Подзона 1: Крайбрежна алея компактен град Бургас – Сарафово

−
Нефункциониращи железопътни линии;
−
Блатисти почви със специфичен режим на защита и изключително значение за
поддържане на водния режим на Атанасовско езеро.
−
Слаба оживеност през тъмната част на денонощието и студеното полугодие;
−
Липса на места за продължителен престой – създадени са условия само за
транзитно преминаване;
−
Съхраняването на естествения облик на територията и спазването на
режимите за опазване на защитени зони и територии не позволява засаждане на висока
дървесна растителност за смекчаване на микроклиматичните условия (предпазване на
преминаващите хора от слънчевото греене);
−
Ниски нива на реална и осезаема безопасност;
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−
Наличие на свободни терени (общинска публична собственост) без придадени
функции – перспективното развитие следва да бъде съобразено с природния характер на
територията и подпомагане използването на потенциала на екосистемите услуги.
Подзона 2: Приморски парк и парк „Езеро“

−
Прекъсната връзка между Атанасовско езеро и жилищните комплекси
„Лазур“, „Зорница“, „Изгрев“;
−
Издължена форма (една основна алея) и недобре развити прилежащи площи;
−
Монофункционалност;
−
Градско обзавеждане: ограничени видове и количество, влошено качество;
−
Липса на единен подбор на елементи и съобразяване на характеристиките
им със средата;
−
Малко на брой места за продължителен престой (оформени като кътове);
−
Влошено състояние на настилки;
−
Нерегулярна поддръжка;
−
Обществено обслужване – количествено и качествено;
−
Ограничено съхраняване на националната, регионалната и местната
колективна памет - малко на брой монументи, представящи исторически периоди и събития,
свързаните с тях личности, традиции и ценности.
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Подзона 3: Пристанище Бургас

Частично прекъсната визуално и пространствено връзка между централните
части на града с жилища и обществено обслужване, крайбрежието и пристанищния
комплекс. Функционално не е постигнат плавен преход, оползотворяващ характеристиките и
потенциалите и на двата вида територии;
−
Преминаване на основните човекопотоци през територии с по-малък
културен и икономически потенциал;
−
Уличната организация се състои от: тротоар, зона за паркиране на таксиметрови
коли, улично платно, зелен остров с двойна велосипедна алея, зона за паркиране на
автомобили, улично платно, зона за паркиране на автомобили, тротоар. Предвид това
приоритет е даден на автомобилите в движение и паркиралите такива, а не на
пешеходците и велосипедистите, макар техните количества да са в пъти по-големи. В
допълнение към това се наблюдава изтласкване на хората в тесни пространства, ограничени
от сгради с частично обществено обслужване и огради, възпрепятстващи публичния достъп;
−
Малко на брой места за продължителен престой, неангажиран с
потребление;
−
Ограничено видове и количество обществено обслужване; Част от
съществуващите обекти не предлагат автентични местни продукти, представящи
връзката между човека и морето;
−
Ограничен обществен достъп до част от сградите по ул. „Княз Александър
Батенберг“;
−
Ниска оживеност през студеното полугодие;
−
Частично представяне на местната култура, бит и поминък. Отсъстват
елементи представящи национални, регионални и местни исторически събития и
свързаните с тях личности, ценности, традиции и тяхното съчетание със съвременното
изкуство.
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Подзона 4: кв. „Крайморие“, Рибарско селище

Подзона 5: Лесопарк „Отманли“

−
−
−
−
−
посетители;
−

Липса на подробен устройствен план за територията на Рибарско селище;
Липса на единно визуално оформление на пространствата и сградите;
Относително затворена общност;
Ниска посещаемост от външни лица;
Отсъствие на обществено обслужване с атракционен характер, насочено към
Ограничени видове и количества градско обзавеждане;
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−
Влошено състояние на настилките и създаване на предпоставки за
затруднение на групи хора.
Подзона 6: Летище Бургас

Повишено ниво на шум в жилищните територии, намиращи се в
непосредствена близост;
Пренос замърсявания в атмосферния въздух, образувани в следствие на
изгарянето на самолетно гориво;
Необходимост от създаване на бърза автобусна линия от / до компактен град
Бургас и осигуряване на достъпност велосипедно;
Потенциали:
Общи:
−
Местоположение на подзоните в контекста на компактния град Бургас,
общината и на регионално ниво;
−
Добра достъпност пешеходно, велосипедно, с обществен транспорт,
автомобилно и по водни пътища;
−
Възможност за възстановяване на железопътните линии до Летище Бургас;
−
Наличие на достатъчно свободни пространства за намеса;
−
Съдържане на материално и нематериално културно наследство с
необходимост от идентифициране, съхраняване в неговия автентичен вид, представяне
и популяризиране;
310

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС 2021-2027 Г.
−
Възможност за опазване на крайбрежието от застрояване, влошаване
качествата на средата в следствие от антропогенни намеси с частен инвестиционен характер;
−
Близост до културни зони, включващи единични и групови недвижими
ценности.
Подзона 1: Крайбрежна алея компактен град Бургас – Сарафово:
−
Сухоземна връзка между две големи водни площи – Черно море и
Атанасовско езеро, Пристанище „Сарафово“ и жилищни територии;
−
Теренът се отличава с денивелация – разнообразие на ландшафта, възможност
за гледки, наблюдение на животински видове;
−
Осъществява се добив на сол – обект с музейна, образователна и търговска
насоченост; съхраняване на автентичен занаят и практически школи;
−
Възможност за осигуряване на постоянна оживеност посредством
функционално смесени сгради (жилищно обитаване и обществено обслужване в партерните
етажи).
Подзона 2: Приморски парк и Парк „Езеро“:
−
Културна зона за обособяване и изява на културни пейзажи подчертаващи
взаимовръзката човек-море/солници извън градските пространства;
−
Предоставя нови и разнообразни гледки в процеса на движение;
−
Добра достъпност от жилищните комплекси; Осигуреност с обществен
транспорт – спирки и преминаване на няколко автобусни линии;
−
Ежегодни фестивали;
−
Възможност за поставяне на временни и преместваеми обекти за обществено
обслужване;
−
Предоставя добри микроклиматични условия.
Подзона 3: Пристанище Бургас:
−
Разположение до ключови обекти, генериращи човекопотоци;
−
Близост до Културна градска зона за изява на културно наследство с цел
съхраняване на градския исторически пейзаж – Централна градска част / Морска
градина, включваща множество групови недвижими културни ценности (ансамбли);
−
Достъпност пешеходно, велосипедно, с обществен транспорт и с личен
автомобил;
−
Улеснено изменение на основните човекопотоци и оползотворяване на
потенциала на територията;
−
Наличие на свободни площи и такива с възможна промяна на
предназначението с цел повишаване на интереса за посещаемост към тях;
−
Свободни пространства, в които може да се разположат елементи на градско
обзавеждане, облагородяващи средата;
−
Възможност за предлагане на уникални продукти и услуги на посетители
(преживявания, предмети, храни и напитки);
−
Провеждане на културни събития;
−
Осъществяване на резултатни намеси в средата посредством временни
съоръжения, съобразени екологично с уязвимостта на територията.
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Подзони 4 и 5: кв. Крайморие, Рибарско селище и Лесопарк „Отманли“:
−
Културни зони за обособяване и изява на културни пейзажи подчертаващи
взаимовръзката човек-море и природа извън градските пространства – квартал
Крайморие, полуостров Форос;
−
Културна зона за обособяване и изява на културни пейзажи подчертаващи
взаимовръзката човек-море и природа извън градските пространства - Рибарското
селище;
−
Съхранена автентична среда, бит и поминък;
−
Повишаване качествата на средата и съответно инвестиционния интерес и
посещаемостта;
−
Свободни площи за застрояване с жилищни, обществено – обслужващи и
смесени функции;
−
Местоположение и достъпност;
−
Многофунционалност – култура, отдих и рекреация, спорт и атракции,
обществено – обслужване и други;
−
Възстановяване на функциите и осъвременяване на обекти за обществено
обслужване;
−
Предлагане на уникални продукти и услуги на посетители (преживявания,
предмети, храни и напитки);
−
Провеждане на културни събития.
Подзона 6: Летище Бургас:
Местоположение в контекста на град Бургас, общината и региона;
Транспортна достъпност (автомобилно, с обществен транспорт и пешеходно
от кв. Сарафово);
Възможност за възстановяване на железопътните линии до Летище Бургас;
Добра организация и отлично състояние на средата, включително
разположение на сгради и озеленени площи;
Наличие на достатъчно свободни пространства за намеса и възможност за
изграждане на фотоволтаичен парк за осигуряване на необходимото захранване на Летище
Бургас и близките жилищни територии;
Интеграция на Летище Бургас и Музей на авиацията.
Проблемни зони за въздействие представляват инструмент за фокусирани
въздействия и интервенции в рамките на конкретни локации и територии в рамките на дадено
секторно/тематично или проблемно направление. Същите нямат компактен характер,
включват хетерогенни от пространствена, социална и икономическа гледна точка територии
/селища, части от селища, локации и територии, изискващи фокусирани интервенции в
определено тематично направление/.
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Зона за свързаност и интеграция
Обхват: Квартали Ветрен, Горно Езерово, Банево, Рудник, Черно море, както и селата
Маринка, Твърдица.
Фигура 59. Зона за свързаност и интеграция

Проблеми:
−
Частично влошено състояние на елементите на техническата
инфраструктура (електроснабдяване, водоснабдяване и канализация, сметосъбиране и
рециклиране на отпадъци);
−
Слаба икономическа диверсификация и развитие;
−
При част от кварталите и селата се наблюдава липса или недобре оформен
център, наситен с публични функции – притегателен център за местното население за
ежедневен отдих и социално взаимодействие между различни групи хора с различни интереси
и потребности;
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−
Ограничено количество озеленени площи за широк и ограничен обществен
достъп (паркове, градини, линейно улично озеленяване, озеленяване при обекти на
общественото обслужване);
−
Влошаване качеството на средата за обитаване с отдалечаване от главните
транспортни комуникации в съответните селищни структури;
−
В по-крайните части има улици с необособени пространства за улично
платно и тротоари, както и липса на положени настилки;
−
Липса на единно визуално оформление на сградите:
−
Надземно електроснабдяване – създава предпоставки за аварии, инциденти и
възпрепятства изграждането на линейно уличено озеленяване.
Потенциали:
−
Местоположение, достъпност в рамките на 30-минутен изохрон;
−
Част от кварталите изпълняват ролята на опорни селища, подобаващи
функционално град Бургас. При някои от тях са изнесени част от функциите от основното
ядро (наблюдава се разконцентриране);
−
Съхранени добри градоустройствени принципи на формиране на уличната,
квартална и имотната структура с постепенно развитие съгласно нарастващите
потребности на населението (ортогонална улична мрежа и съответно правоъгълно квартално
и имотно деление с подходящи за пропорции, широки улици);
−
Концентрация на човешки ресурс и трудоспособно население;
−
Генератори на ежедневни трудови пътувания към град Бургас;
−
Добре балансирани видове и количество обществено обслужване в
аспектите здравеопазване и образование; В квартал Ветрен са изгради и функционират
специализирана болница за рехабилитация и университетска болница (обща);
−
Висок дял съхранената природна среда – гори, речни корита, озеленяване в
селищната структура;
−
Множество възможности за развитие на зелената система с паркове, градини
и спортни комплекси с многофункционална насоченост;
−
Културни зони за обособяване и изява на културни пейзажи подчертаващи
взаимовръзката човек - минерални извори и природа извън градските пространства при
кварталите Ветрен и Банево, включваща Акве Калиде и Римски бани;
−
Наличие на материално културно наследство (недвижими културни
ценности) с изявен потенциал за развитие на културни дейности посредством включване в
зона и свързване в единен културен маршрут с други обекти от община Бургас и съседните й
за опазване, представяне и популяризиране;
−
Свободни площи и поземлени имоти за намеса;
−
Свободен жилищен фонд, годен физически и морално за обитаване;
−
Инвестиционен интерес за развитие на жилищно обитаване (постоянно и
временно) и дейности, свързани с отдих и рекреация, туризъм (вкл. балнеолечение,
рехабилитация и физиотерапия);
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Зони за целенасочена подкрепа
Обхват: град Българово и селата Братово, Брястовец, Димчево, Драганово, Извор,
Изворище, Миролюбово, Равнец.
Фигура 60. Зони за целенасочена подкрепа

Проблеми:
−
Слаба икономическа диверсификация и развитие;
−
Ограничени по вид и количество обществено обслужващи обекти;
−
Липса или недобре оформен селищен център, наситен с публични функции
– притегателен център за местното население за ежедневен отдих и социално
взаимодействие;
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−
Ограничено количество озеленени площи за широк обществен достъп
(паркове, градини, линейно улично озеленяване) и ограничен обществен достъп (при обекти
за общественото обслужване);
−
Влошени качества на средата за обитаване;
−
Генератори на малко количество ежедневни трудови пътувания;
−
Концентрация на жилища за временно обитаване (предимно през почивните
дни и със сезонен характер) с осигурена само частична / нерегулярна поддръжка;
−
Небалансирани демографски характеристики – намаляване на населението,
застаряване, ниска раждаемост, висока смъртност, недобри образователна и икономическа
структури; Частично наблюдаване на обезлюдителни процеси;
−
Влошено състояние на улични и тротоарни настилки и пространства без
положени настилки и оформление спрямо различните ползватели;
−
Влошено състояние на елементите на техническата инфраструктура
(електроснабдяване, водоснабдяване и канализация, сметосъбиране и рециклиране на
отпадъци);
−
Надземно електроснабдяване – създава предпоставки за аварии, инциденти и
възпрепятства изграждането на линейно уличено озеленяване;
−
Ограничено количество градско обзавеждане и оформени кътове за
продължителен престой;
−
Екологични рискове – изградено регионално депо за отпадъци при село
Братово.
Потенциали:
−
Местоположение и достъпност в рамките на 30-минутен изохрон;
−
Висок дял съхранената природна среда – гори, речни корита, озеленяване в
селищната структура;
−
Наличие на свободни площи и поземлени имоти за намеса;
−
Наличие на свободен жилищен фонд, годен физически и морално за
обитаване;
−
Инвестиционен интерес за развитие на жилищно обитаване (постоянно и
временно) и дейности, свързани с отдих и рекреация;
−
Възможност за внедряване на нови икономически дейности (включително и
пренос на такива от град Бургас и съседни населени места).
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V. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО И ОПИСАНИЕ НА
ИНТЕГРИРАНИЯ ПОДХОД ЗА РАЗВИТИЕ
Планът за интегрирано развитие на община Бургас е стратегически документ
насочен към политиката за устойчиво интегрирано развитие на общината, а Програмата за
реализация конкретизира начина на изпълнение, мерките и проектните идеи за постигане на
заложените стратегически цели за развитието.
Програмата за реализация на ПИРО има за задача на основата на целите и приоритетите за
развитие на общината, залегнали в плана да осигури съгласуваността на факторите за развитие и
необходимите ресурси за реализация на плана, като посочва възможностите за финансиране,
институционалната подкрепа и техническата помощ за изпълнението на плана. Основни
структурни елементи на програмата са мерките и проектните идеи по съответните приоритети
на плана. Всяка интервенция може да обхваща комплекс от дейности, подлежащи на
финансиране със собствени или заемни средства, публично-частни партньорства, средства от
програми на ЕС или от други източници.
За постигане на интегриран подход за развитие на общината е идентифицирана найподходящата комбинация от ресурси и мерки, които да допринесат за целенасоченото
изпълнение на заложните цели или приоритети. В Програмата за реализация е определен
пакета от мерки, проектни идеи, финансови ресурси, административните структури за
управление.
Програмата за реализация на ПИРО Бургас има многогодишен характер (2021-2027
г.) и подлежи на периодична актуализация с цел включване на нови мерки, дейности, проекти
или източници на финансиране с цел осигуряване на ефективност и ефикасност на изпълнение
на плана и постигане на целите и приоритетите. Основа за прилагане на подхода за
интегрирано териториално развитие/инвестиции в регионите за планиране от ниво 2 са
интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите от ниво 2 (2021-2027г.).
В основата на подхода е промяна на фокуса от подкрепа на населените места към
подкрепа на територии и от секторно ориентирани инвестиции към интегрирани териториални
инвестиции.
Мерките, които са идентифицирани да получат подкрепа в рамките на тази област на
въздействие, са определени на базата на приоритетите, целите, дейностите и мерките,
заложени в стратегическите документи за регионално и пространствено развитие на ниво
регион за планиране на Югоизточен регион за планиране (ЮИРП), като предстои да бъдат
съобразени и резултатите от картиране на нуждите на национално ниво по отношение на
секторните политики, изготвяно от отговорните за разработването им държавни институции и
агенции.
Източниците на финансиране са традиционните общински и държавен бюджет, частни
инвестиции, вкл. ПЧП, оперативни програми, програми на общността, финансови
инструменти и др. Съобразен е специфичния инструмент за финансиране – Национален план
за възстановяване и устойчивост, доколкото към настоящия момент е налична информация за
приоритетите, дейностите и секторите, които ще бъдат финансирани, както и териториалния
им обхват.
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В Програмата за реализация са предвидени освен мерки, които се реализират основно
от община Бургас, така и Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), които ще се
осъществяват в партньорство между община Бургас и съседни общини, общината и други
държавни структури, НПО и бизнес за решаване на конкретни проблеми и оптимално
използване на дефинирани потенциали за развитие на общината и региона. В допълнение
идеите за ИТИ е предвидено да бъдат реализирани с различни финансови източници, вкл. микс
от финансиране от отделните оперативни програми.
Дефинираните в ПИРО ИТИ включват интервенции за адаптиране на
квалификацията на работната сила към нуждите на бизнеса, подкрепа на дигитализацията,
развитието на морски туризъм и транспорт, създаване на интегрирани туристически продукти
и развитие на зелен туризъм, оптимизиране на социална и здравна инфраструктура, както и
мерки за подобряване на техническата инфраструктури.
Заложените в Програмата за реализация мерки са представени в табличен вид по
образец Приложение № 1 в Методическите указание на МРРБ. Неразделна част на Програмата
е Индикативния списък на важни за общината проекти, които ще се разработват и изпълняват
в рамките на програмата (Приложение №1а).
Условието за включване на конкретни проектни идеи по дадена мярка в Приложение
№ 1а е общината съвместно с партньорите да са преценили, че съответният проект е от особена
важност за развитието на общината и следва да бъде реализиран приоритетно и съответният
проект да има известна степен на проектна готовност.
Тези проекти, доколкото няма да се инициират и изпълняват от община Бургас, не са
остойностени в Програмата за реализация, но изпълнението им ще има съществено значение
не само върху развитието на общината, но и върху развитието на ЮИРП.
318

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС 2021-2027 Г.
Индикативната финансова таблица (Приложение № 2) отразява обобщена оценка на
прогнозните ресурси, необходими за реализация на ПИРО.
Таблица 46. Индикативна финансова таблица
Собствени
Отн.
Отн.
Отн.
Отн.
средства Реп.
Средства
Други
ОБЩО
дял
дял
дял
дял
Общински
бюджет
от ЕС
източници
лв.
(%)
(%)
(%)
(%)
бюджет

Прио
ритет

в

ОБЩО
в отн.
дял (%)

П1

4 250

3%

0

0%

92 895

58% 61 665

39% 158 810,00

22,2%

П2

7 246

5%

10 310

8%

110 962

81% 8 160

6%

136 678,00

19,1%

П3

6 975

7%

6 950

7%

71 950

69% 17 675

17% 103 550,00

14,5%

П4

2 650

5%

0

0%

24 180

46% 25 970

49% 52 800,00

7,4%

П5

4 000

4%

0

0%

45 775

48% 45 490

48% 95 265,00

13,3%

П6

3 120

2%

32 381

20% 118 000

71% 12 042

7%

165 543,00

23,1%

П7

120

5%

0

0%

2 480

95% 0

0%

2 600,00

0,4%

4%

49 641

7%

466 243

65% 171 002

24% 715 246,00

ОБЩО 28 361

100%

Индикативната финансова таблица включва в прогнозен план пълния обем на
финансовите ресурси (собствени и привлечени) за инвестиции, текущи разходи, средства,
получени като безвъзмездни помощи, субсидии (трансфери) или друг вид публични и частни
средства и разходи, които ще бъдат реализирани на територията на общината и ще допринасят
за развитието й през периода до 2027 г., в съответствие с приоритетите и целите на ПИРО.
Фигура 61. Разпределение на индикативния бюджет по приоритети
180 000
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Най-много средства, 23,1 % са предвидени по Приоритет 6 „Бургас прилага зелени
решения. Устойчиво управление на урбанизираните екосистеми“, 22,2 % са определени за
Приоритет 1 „Бургас генерира устойчив растеж.
Ускорено развитие на местната
икономическа екосистема“ и 14,5 % от финансовите средства са за Приоритет 2 „Бургас
създава образование за бъдещето. Център на иновативно и качествено образование“.
Финансовата рамка отразява всички възможни източници на финансиране – собствени
/заемни средства, вкл. от финансови инструменти, от фондове на Европейския съюз,
национален и общински бюджети, допълнителни ресурси от други източници – публични и
частни и др. Средствата са прогнозирани на базата на досегашния опит в ползването на
подобни източници, както и на базата на потенциално необходимия и реалистично достъпния
наличен ресурс.

лв.

Общата рамка на бюджета на ПИРО Бургас е 715 246 000 лв.
Собствено финансиране 28 361 000 лв.
Основен източник на финансиране са програмите и фондовете на ЕС – 466 243 000

Големият процент на финансиране от ЕС средства се дължи на факта, че през
програмния период ще се прилага Националния план за възстановяване и устойчивост и Плана
за справедлив преход с голям ресурс и допълващ националните Програмите на Структурните
и инвестиционни фондове.
Общата сума на посочените финансови ресурси, включително по отделните
приоритети, е индикативна, и може да претърпи корекции в зависимост от възприетите
подходи и степента на изпълнение на приоритетите, промените в пазарните условия,
необходимостта от гъвкаво управление и оптимизиране на предвидените средства чрез
преразпределение между отделните приоритети на базата на аргументирани промени в
предвидените мерки и проекти.

VІ. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И
МЕРКИ ЗА АДАПТИРАНЕ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И ЗА
НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ
Климатичните фактори са със значително влияние върху подходите в регионалното и
пространственото планиране – глобалното затопляне, природните бедствия, рисковите
територии и зони. Тези промени, заемащи важно място във всички европейски документи, са
дали отражение и върху разработваните концепции и стратегии за пространствено планиране
на държавите в ЕС, върху управлението на водите, земята и природните ценности.
Адаптирането на подходите в планирането на регионалното и пространствено развитие към
глобалното затопляне на климата ще осигури запазването на екологичния комфорт в
урбанизираните територии и намаляването на рисковете от природни бедствия,
класифицирани в Стратегията за редукция на риска на Обединените нации като хидроложки,
метеорологични, геофизични и биологични природни явления и бедствия.
Екологичната проблематика е неразделна част от формулираните цели и приоритети и
намира конкретен израз в мерките, включени в програмата за реализация. В нея са
формулирани мерки за адаптиране към климатичните промени и за намаляване на риска от
природни бедствия, като се отчита спецификата на съответната територия. Мерките могат да
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бъдат както идентифициране на инфраструктурни проектни идеи, така и меки мерки за
повишаване на информираността, за създаване и поддържане на регистри и други.
VI.1. Климатични промени
Според изчисления индекс на уязвимост от климатичните промени за регионите (NUTS
2) за целия ЕС, Югоизточен регион, вкл. и община Бургас попада в четвърта група с висока
уязвимост. Най-чувствителните сектори към климатичните изменения са селското стопанство,
туризмът, управлението на водните ресурси и горският фонд. Влиянието на глобалните
климатични промени е най-отчетливо при средните годишни температури, средните годишни
валежи, както и по отношение на интензивността на проявата на неблагоприятни и рискови
атмосферни и хидросферни явления.
Територията на община Бургас попада в Черноморската климатична област на страната,
което в значителна степен предопределя основните характеристики на формираният местен
климат- с добре изразено морско влияние, мека и влажна зима и горещото, но относително
сухо и слънчево лято. Тези особености са особено добре изразени в южната част на
българското Черноморие, вкл. на територията на общината. През зимата и есента
температурата на морската повърхност е по-висока от температурата над сушата и въздушните
маси, настъпващи от морето, са значително по-топли. Поради това в бреговата зона зимата и
есента са значително по-топли (но и по-ветровити) в сравнение с вътрешността на сушата.
През пролетта и лятото температурите не са прекалено високи поради влиянието на
непосредственото съседство на Черно море. Важна роля за формирането на климата в
крайбрежната зона играе бризовата циркулация. Например, лятната бризова циркулация е
причина за малките денонощни температурни амплитуди. Въпреки че морето оказва
смекчаващо влияние върху климата, макар и рядко по нашето Черноморие се случват и много
студени зими, каквито е имало през 1907, 1927, 1942, 1954, 1972 г., като през 1942 г. за кратко
се образувал морски лед в Бургаския залив.
Средногодишната температура в Бургас е 12,7 °C. Най-ниската средна месечна
температура се регистрира през януари (1,8 °C), а най-високите средни месечни температури
се отчитат през юли и август (съответно 23,1 и 23,0 °C). Средната годишна температурна
амплитуда е 21,3 °C (табл. 1). Есента (септември-ноември) е по-топла от пролетта (март-май)
средно с 3,6 °C. Причината е, че водната повърхност по-бавно изстива и по-бавно се затопля в
сравнение със сушата. Сравнението на температурата през 2020 г. за Бургас спрямо средната
температура за базисния период 1961–1990 г. показва продължаваща тенденция за покачване
на средната годишна температура.
Във вътрешногодишното разпределение на валежите на община Бургас се открояват
два месечни максимума (ноември-декември, юни) и два минимума (март и август). Като цяло
повече валежи падат през есента и зимата в сравнение с пролетта и лятото. Валежите през
студеното полугодие са предимно от дъжд.
Климатичните сценарии за България са разработени в НИМХ-БАН в рамките на
проекта CECILIA. Проведени са симулации на регионалния климат за бъдещето, за два
интервала – „близко бъдеще“ (2021–2050 г.) и „далечно бъдеще“ (2071–2100 г.), за да се
установят тенденциите (т.е. изменението спрямо сегашния референтен климатичен период
1961– 1990 г.) за средната годишна температурата на въздуха и средната годишна валежна
сума.
По отношение на температурата за ЮИР, както и за цялата страна, се очаква
увеличение на средногодишната температура, като това увеличение е с около 1,5–2ºС за
близкото и между 2,5 и 3,5ºС за далечното бъдеще.
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При годишните валежи през първия период също се очаква увеличение на валежите.
През втория период е възможно тенденцията да се промени и в отделни части да се стигне до
отрицателна тенденция.
През последните години се увеличава честотата на природните бедствия. Наблюдавани
са серия от бедствени ситуации, свързани главно с развитието на мощни конвективни бури,
които са предизвикали сериозни материални щети и човешки жертви в редица райони на
България. Последици от тези процеси са и зачестилите наводнения.
В пределите на ЮИР са определени райони със значителен потенциален риск от
наводнения (РЗПРН) според ПУРН на Черноморския и Източнобеломорския райони. На база
обработка на данните от МОСВ, ИАОС и БДЧР и БДИБР, НЦТР е групирал общините в ЮИР
по дял на територията под заплаха. В региона се включва 1 община с най-висок дял на
територията под заплаха (20–30 %) – Ямбол, 1 община с 10–20 % риск – Бургас и 1 община с
дял 5–10 % – Несебър. В общо 13 общини се счита, че няма заплаха от наводнения.
По отношение на свлачищата по данни на МРРБ областите се подрежат в 8 групи, като
област Бургас попада в пета група с умерено развитие на свлачищните процеси.
VI.2. Мерки за ограничаване изменението на климата, мерки за адаптиране към
климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия
За преодоляване на предизвикателствата, свързани с проявата на ефектите от
изменението на климата е необходимо въвеждането на конкретни и изпълними в краткосрочна
и средносрочна перспектива мерки. Те следва да бъдат насочени към съответните секторни
политики, планове за действие, правила и разпоредби на община Бургас в направленията:
Устройство на територията, Енергийна ефективност, Качество на въздуха, Водоснабдяване и
водоползване, Транспорт, Сграден фонд, Зелена инфраструктура.
В науката и практиката са разработвани и прилагани различни стратегии и конкретни
решения за намаляване/смекчаване на негативните ефекти от изменението на климата, които
се разработват на базата на интеграцията на знания и технологии, взаимствани от различни
предметни области: градско планиране, архитектура, транспортно планиране и строителство,
ландшафтна архитектура, информационни технологии и др. Тези стратегии и мерки имат
конкретни приложения и потенциално позитивно климатично влияние както в локален, така и
в глобален план. За да постигнат обаче значим и забележим ефект върху урбанизираната
територия на община Бургас, е необходимо същите от една страна да са информационно
осигурени с ефективна, качествена и пространствено обусловена информация за градската
среда и нейните климатични характеристики, а от друга - същите да бъдат интегрирани в
основните планови и програмни документи, на чиято основа да се планира и управлява
територията на града.
От гледна точка на търсения устойчив резултат предложените мерки могат да бъдат
групирани както следва:
МЕРКИ ЗА АДАПТАЦИЯ КЪМ ЕФЕКТА ОТ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА.

Тази група мерки са насочени основно към административната подготовка –
инициативност и проактивност в посока актуализиране на необходимата нормативна база,
както и особено важните мерки за повишаване на осведомеността на населението, готовността
му за реакция и мотивацията му. Конкретно разписаните мерки и проекти в ПИРО, включват:
• Прилагане на мерки за превенция и управление на риска от наводнения;
• Повишаване капацитета на отговорните звена по отношение на политиките, свързани с
превенция и управление на риска, и политиките по изменение на климата;
• Повишаване на информираността по въпросите на изменението на климата и
формиране на нови модели на поведение на обществото, насочени към намаляване и
предотвратяване на последиците от изменението на климата.
322

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС 2021-2027 Г.

МЕРКИ ЗА СМЕКЧАВАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЕФЕКТА ОТ КЛИМАТИЧНИТЕ
ПРОМЕНИ

Тази група мерки са насочени към използване на наличните природни условия и
фактори на средата, благоприятстващи редуцирането и пространствено ограничаване на
ефекта от климатичните промени и ГТО, свързани са с въздействие върху факторите, които
водят до намаляване на генерирането на емисии на парникови газове.
• Контрол върху здравословното състояние на растителността в зелената система на
града за гарантиране на дълготрайния й ефект за регулацията на климата на локално
ниво чрез филтрация на замърсители;
• Увеличаване на степента на свързаност на елементите на зелената инфраструктура, вкл.
с естествените елементи в прилежащите на града ландшафти – за увеличаване на
площния обхват на позитивното й влияние върху температурата на въздуха и
редуциране на съдържанието на прахови частици;
• Стимулиране разрастването на зелените алеи край водните територии;
• Изграждане и поддържане на зелени коридори около линейна техническа
инфраструктура за осигуряване на сянка и предотвратяване на нежелани деформации
от екстремно нагряване;
• Подобряване на енергийната ефективност на сгради;
• Замяна на твърдо гориво с алтернативни източници;
• Мотивиране на гражданите да прилагат мерки за пестене на енергия и замяната на
отоплителните уреди с твърдо гориво с нови алтернативни форми за отопление;
• Развитие на „зелена икономика“ чрез внедряване на иновативни технологични и
организационни подходи;
• Подкрепа за кръгова икономика;
• Прилагането на ефективни практики за управление на отпадъците и др.

Посочените по-долу мерки следва да се вземат предвид при проектирането на
инфраструктурни проекти, заложени в ПИРО Бургас. Тази група мерки следва да са част
от дългосрочна програма за действие. Възможни мерки:
• Стимулиране на инвестиционни предложения, включващи изграждането на покривни
градини, озеленени тераси и зелени фасади;
• При организацията на паркинг зони - Използване на пропускливи настилки,
поддържаща топло, водо и въздухообмен с подземната част на ландшафта, както и
наличието на тревна растителност с допълнителен охлаждащ ефект;
• При обновяване и поддържане на пътната мрежа - Използване на материали за улични
настилки с подходяща светла пигментация за стимулиране на отражателната
способност на покритието (албедо);
• Стимулиране използването на вентилируеми фасади за регулиране на топлообмена на
сградите. Прецизиране/редуциране използването на емитиращи панели или фасадни
конструкции на обществени и офис сгради и комплекси, които увеличават
интензивността на нагряването в хоризонтална плоскост (между сградите) и водят до
прегряването на въздушните приземни пластове;
• Използване на специализирани материали - функционални фасадни мазилки, частично
отразяващи слънчево лъчение и оставящи фасадата на сградата по-студена, отколкото
би била при използване на конвенционално покритие;
• Използване на покривни конструкции с високо албедо и позволяващи бързо
топлоотдаване през студената част от денонощието, напр. изолационни сандвич панели
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(или други строителни материали със сходни характеристики) за изграждане на
съвременни метални сгради – складове, магазини, халета, промишлени,
селскостопански и други с обслужващи функции.

ЧАСТ VII. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ И ИНДИКАТОРИ ЗА
НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАН ЗА
ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС
Необходими действия
В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа на
партньорство участват общинската администрация, социални и икономически партньори,
неправителствени организации и представители на гражданското общество чрез формиране
на Работна група за наблюдение (РГ).
РГ има отговорност да следи изпълнението на Програмата за реализация на ПИРО
Бургас, обсъжда и мотивирано предлага промени на база променени обстоятелства и/или
възникнали проблеми, разглежда и одобрява годишни отчети за изпълнението.
РГ се състои от председател и членове, като председател на РГ е зам. кмет
„Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация“.
Членовете на РГ участват в заседанията и във вземането на решения, внасят за
разглеждане актуални въпроси във връзка с изпълнение на ПИРО, информират групата за
извършената от тях работа, отговарят за изпълнението на решенията на групата, които се
отнасят до тях.
Координацията, техническата и административна работа се извършва от отдел
„Стратегическо планиране, дигитализация и устойчиво градско развитие“, който изпълнява
функциите на секретариат.
Отдела изготвя план-график на заседанията на РГ, организира подготовката и
провеждането на заседанията, осигурява разпространението на дневния ред и на всички
документи, необходими за провеждане на заседанията, изготвя протоколите от заседанията,
води отчетност за становищата и решенията, приети от РГ, координира изпълнението на
решенията и необходимия обмен на информация между заинтересованите страни, съхранява
документите от заседанията. Цялата кореспонденция, свързана с работата на РГ, се адресира
до секретариата. Заседанията на РГ се свикват най-малко веднъж годишно, като минимум
включват годишния отчет за изпълнение на плана.
Дневният ред се определя от председателя на РГ по предложение на секретариата.
Дневният ред и всички материали се изпращат на членовете най-малко 7 дни преди
заседанието, в това число и по електронен път. Членовете на РГ могат да изпратят своите
предварителни становища по материалите на заседанието до три дни преди датата на
заседанието.
Заседанията на РГ са редовни, ако на тях присъстват повече от половината членове. В
рамките на 3 дни след заседанието, на членовете се изпращат решенията, по които трябва да
се предприемат действия. Проектът на протокол от заседанието се изпраща на присъствалите
членове на групата, в случай на корекции секретариатът ги отразява и изготвя окончателния
вариант на протокола. Протоколът от заседанието се подписва от председателя на РГ. РГ взема
решенията си с консенсус. В случаите, когато не може да се постигне консенсус, решението
се взема с мнозинство от 2/3 от присъстващите на заседанието.
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В случай, че някое/някои от членовете на Работната група не могат да присъстват на
заседание на Работната група по обективни причини, организацията която лицето/лицата
представлява/представляват следва писмено да уведоми/уведомят за това председателя на РГ
и своевременно да излъчи/излъчат друг свой представител.
При необходимост от вземане на решения по спешни и неотложни въпроси и когато
свикване на извънредно заседание не е оправдано, се допуска и вземането на решение чрез
писмена процедура. Срокът за провеждане на писмена процедура за вземане на решение е 2
/два/ работни дни. При писмената процедура за вземане на решение Председателят на РГ
изпраща до членовете на Работната група необходимата документация във връзка с
решението, заедно с проекта за решение. Всеки член трябва да върне своя отговор или
становище в рамките на указания срок от датата на изпращане на документацията. В случай,
че не е получено отрицателно становище или няма отговор, предложението се счита за
одобрено. В случай, че не се получи единодушие при тази процедура Председателят на РГ
взема решение дали: да свика извънредно заседание на Работната група за разглеждане на
проблемния въпрос или въпросът да се обсъди с члена/членовете на Работната група,
който/които имат възражения. Всеки член на РГ може да оттегли писмено възраженията си по
всеки въпрос и по всяко време и в случай, че са оттеглени писмено всички възражения или
необходимият брой за получаване на обикновено мнозинство, предложението се счита за
одобрено от РГ.
Отчетност и оценка
Ежегодно се подготвя годишен доклад за изпълнение на ПИРО Бургас и за
постигнатите междинни резултати по конкретни проекти, както и за напредъка по
дефинираните индикатори.
При мотивирана необходимост от промяна на ПИРО Бургас, координирана с РГ
за наблюдение изпълнението на плана, кметът внася за разглеждане от Общински съвет искане
за изменение на плана. Причините могат да бъдат свързани със съществени промени в
социално-икономическите параметри, установени обстоятелства, забавящи или отлагане
заложени в ПИРО мерки и проекти, вкл. промяна в стратегическата рамка, инструментите за
финансиране и др. Решението за актуализация се приема от Общинския съвет по предложение
на кмета.
В средата на програмния период 2024 г. се извършва Междинна оценка за напредъка
за изпълнението на ПИРО Бургас, която отчита степента на постигане на целите и
приоритетите, първоначалните резултати и степента на постигане на индикаторите,
политиката и разпределението на финансовите ресурси, откриване на евентуални проблеми и
отправянето на препоръки за по-ефективно бъдещо изпълнение.
Въз основа на Междинната оценка може да се вземе решение за Актуализация
на ПИРО Бургас.
Последващата (окончателна) оценка на ПИРО Бургас, съгласно изискванията на
ЗРР, следва да се извърши не по-късно от една година след изтичането на периода на
неговото действие. Тя съдържа: оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на
резултатите, оценка на общото въздействие, оценка на ефективността и ефикасността на
използваните ресурси, изводи и препоръки относно провеждането на политиката за
регионално и местно развитие.
Прозрачност и публичност
С цел осигуряване на прозрачност и на максимална информираност на общественото
за напредъка при изпълнението на ПИРО Бургас, годишните доклади за изпълнението на
Плана и докладът от междинната оценка се публикуват на сайта на Община Бургас. При
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констатирана необходимост от промяна на ПИРО Бургас, преди внасянето за разглеждане на
предложението от Общинския съвет, то следва да бъде обсъдено със заинтересованите страни,
като освен публикуване на предложението на интернет страницата на Общината, се
организират обществени консултации.
Общественият контрол се осъществява и чрез включване в РГ за наблюдение на
представители на заинтересовани страни, доказали експертизата си в процеса на разработване
на ПИРО Бургас. Реализирането на принципите на публичност, прозрачност и партньорство
ще гарантират постигането на целите на ПИРО Бургас.
Индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на плана
Индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО Бургас за периода
2021-2027 г. са посочени в Матрица на индикаторите (Приложение № 3). Структурирани са
така, че да отчитат постигането на заложените мерки и приоритети, както и на общите
стратегически цели, заложени в плана на община Бургас.
При разработването и прилагането на системата от индикатори за наблюдение и
оценка на изпълнението на ПИРО се имат предвид общите индикатори в областта на
регионалната политика и за постигане на растеж и заетост чрез структурната помощ на ЕС
през периода 2021 -2027 г.
За целите на ПИРО Бургас се използват два вида индикатори:
•
Индикатори за продукт - отнасят се до наблюдението и оценката на
изпълнението на определени проекти от заложените мерки и приоритети за развитие на
община Бургас с важно значение за развитието на територията. Дефинираните индикатори са
количествено измерими и осигуряват обективност за конкретните постижения при
реализацията на приоритетите и постигнатото пряко въздействие в съответната област.
•
Индикатори за резултат - отчитат изпълнението на стратегическите цели и
имат значение за цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия и политика за
устойчиво интегрирано местно развитие за периода. Степента на въздействие се отчита с
количествено и качествено измерими индикатори относно достигнатата степен в социалното,
икономическото и инфраструктурното развитие на общината и приноса на това развитие за
общото развитие на региона.
Видът индикатор, който се прилага към съответен приоритет или цел зависи от
формулираните стратегически цели, приоритети, мерки и проекти. Индикаторите за продукт
измерват напредъка по отношение на приоритетите и мерките и проектните идеи, а
индикаторите за резултат - по отношение на стратегически цели. Въпреки това, в някои случаи,
за даден приоритет индикаторите са формулирани както индикатор за продукт, така и
индикатор за резултат.
За осигуряване на необходимите данни, статистически данни и информация към
всеки индикатор са посочени мерни единици, периодичност на събиране, териториален
обхват, източник, базови и / или целеви стойности:
•
Мерни единици - в зависимост от конкретния индикатор те могат да бъдат брой
(проекти, обекти, дейности и други), площи (дължина се измерва в метри и километри, а площ
в хектари), процент, промил, хил. левове / евро и други;
•
Периодичност на събиране на данни – 7 години;
•
Териториален обхват - данните следва да се събират и обработват на ниво
община Бургас. За част от индикаторите налични статистически данни се събират на ниво
област Бургас, като това е специално упоменато.
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•
Източник - данни и информация по изпълнението на проекти могат да бъдат
получени от Информационна система за управление и наблюдение на средствата от
Европейски съюз в България, както и предоставени от Община Бургас.
•
Базови стойности - представляват отчетени стойности към момента на
разработване на ПИРО Бургас. За по-висока степен на точност конкретния времеви момент
или период е посочен към всеки индикатор.
•
Целеви стойности - стойности, дефинирани при разработването на ПИРО
Бургас, отнасящи се за момента след приключване на изпълнението.

Приложения:
Приложение 1: Програма за реализация
Приложение 1a: Индикативния списък на важни за общината проекти
Приложение 2: Индикативна финансова таблица
Приложение 3: Матрица на индикаторите
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