Матрица-Бюджет на Индикативния списък на проектите и дейностите,
включени в интегрирания план за градско възстановяване и развитие - гр. Бургас

ОТЧЕТ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ ОТ ИПГВР - ГР. БУРГАС

Проекти по видове зони за
въздействие

обекти в обхвата на
проекта по ИПГВР

1
2
Зона на въздействие с публични функции с висока
обществена значимост (ЗВ I)
общо, в т.ч.:
Проектна група ЗВ I - 1 Благоустрояване на градската
ж изнена среда

4

6

5 004 301.08 лв.

192 534 373.34 лв.

24 110 977.98 лв.

0.00 лв.

11 471 152.85 лв.

4 942 354.71 лв.

0.00 лв.

ул. Александров ска

3 145 417.80 лв .

0.00 лв.

ул. Богориди

1 813 552.80 лв .

3 167 592.10 лв.

238 007.52 лв .

231 356.81 лв.

3 182 560.80 лв .

1 679 784.84 лв.

272 736.00 лв .

94 977.77 лв.

бул. Княз Александър
Батенберг
ул. Георги Кирков

ОБЩО ПО ПРОЕКТА:

0.00 лв. Не са отчетени дейности и разходи за периода 2014-2020 г.
В рамките на проект "Обнов яв ане на градска жизнена среда в ЦГЧ" бяха пов ишени капацитетът
и качеств ото на градската среда в съотв етств ие с потребностите и изискв анията на
населението и гостите на Бургас. Обектите са следните улици: ул. Богориди, ул. Възраждане,
Рехабилитация на ул..„Ал.Батенберг“ (от кръгов о кръстов ище до ул.“Морска“ участък с О.Т.192185, ул.“Морска“ и в елоалея в участъка от кръгов о кръст.до ул..“А.Мелконян“) по плана на ЦГЧ
гр. Бургас“, ул. Г. Кирков . Проектът допринесе за подобрена проходимост на пешеходната зона
и създаде услов ия за безконфликтно придв ижв ане. В допълнение към тов а се подобри
0.00 лв. достъпността за хората с ув реждания. Част от реализираните дейности в ключв ат: Подменени
настилки; Благоустроени пешеходни пространств а; Изграден в оден ефект „Грамофона“;
Изградена полив на система към елементите на озеленяв ането; изградени 4 броя питейни
фонтанки; Монтирани пейки; Изградени 72 броя нов и осв етителни улични стълбов е с
енергоспестяв ащи осв етителни тела; Инсталирани елементи на система за в идеонаблюдение,
в кл. постав яне на 15 броя камери; Създадена скулптурна композиция VIA PONTICA; Изградена
художестена пластика „Рибарска мрежа“; Изградена „Карта на стария Бургас“. С реализираните
дейности по проекта е изграден единен облик на централната градска част със специфична
С реализирането на проекта са Реконструирани уличната мрежа, уличната настилка и
0.00 лв.
тротоарната настилка
0.00 лв.

4 570 486.99 лв.

0.00 лв.

689 700.00 лв .

243 963.00 лв.

0.00 лв.

648 000.00 лв .

46 650.05 лв.

0.00 лв.

ул. Фердинандов а

511 632.00 лв .

689 834.87 лв.

0.00 лв.

ул. Васил Лев ски

358 560.00 лв .

0.00 лв.

0.00 лв.

ул. Ив айло

616 140.00 лв .

81 842.58 лв.

0.00 лв.

ул. Любен Карав елов

358 560.00 лв .

0.00 лв.

Реконструкция на
площад Ж ени Патев а

ул. Шейнов о

98 556.00 лв .

497 010.30 лв.

648 000.00 лв .

25 423.38 лв.

ул. Цариградска

ул. Цар Асен I

Борисов а градина

ОБЩО ПО ПРОЕКТА:

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

Реконструкция на
историческо ядро на
Приморски парк и южна
част

С реконструкцияа на площад Ж ени Патев а е: Изградена детска площадка, предназначена за
в ъзрастов а група от 3-12 год.; Изградени нов и места за отдих на открито; Изградени и
в ъзстанов яв ани тротоарни и алейни настилки – различен в ид настилка около сградата;
Използв ани са инов атив ни архитектурно-пространств ени, композиционни, инженерни и
дизайнерски решения за разнообразяв ане на сградата; Постав ени са нов и елементи на градско
0.00 лв. обзав еждане (пейки, беседки, кошчета за отпадъци и др.); Внедени са енергоспестяв ащи
елементи на улично и алейно осв етление; Приложени са мерки за постигане на достъпна среда
(снишав ания на тротоари на местата за пресичане, полагане на подходящи тротоарни и алейни
настилки); Изградени са нов и и са обнов ени съществ ув ащи зелени площи, дърв есни и
храстов и в идов е; Постав ени са средств а за в идеонаблюдение на ключов и места, за
пов ишав ане сигурността и намаляв ане случаите на в андализъм.
0.00 лв. Положена е 650 кв .м нов а асфалтов а настилка.
С проекта е реконструиран ул. "Цариградска" от о.т. 469 до о.т. 319 и от о.т. 468б до о.т. 469 и
прилежащо пространств о в УПИ I, кв . 38, на ж.к. "Възраждане". Реконструирани са 414 м (4
877м²) от ул. „Цариградска", ж.к. "Възраждане"; Рехабилитирано еприлежащото пространств о с
площ 10 534.88 м² от УПИ I, кв . 38 на ж.к. "Възраждане"; Реконструирани са 8 528 м² улични
настилки; Изградени са 4 660 м² тротоарни настилки; Създдени са нов и паркинги с 299
0.00 лв.
паркоместа; Постав ени са 45 броя нов и елементи на уличното осв етление-енергоспестяв ащи
лампи ("LED"); Градската среда е обогатена с допълнителни елементи на градското
обзав еждане - пейки(19 бр.), кошчета за отпадъци (21 бр.), боларди (546 бр.), широколистни (62
бр.) и иглолистни (32 бр.) дърв есни в идов е; Изпълнена е хоризонтална маркиров ка и
в ертикална сигнализация с пътни знаци.

343 440.00 лв .

2 428 037.89 лв.

571 198.66 лв .

53 423.28 лв.

266 292.00 лв .

504 301.64 лв.

12 212 342.88 лв.

12 567 872.92 лв.

0.00 лв.

197 100.00 лв .

0.00 лв.

0.00 лв.

С проекта е реконструиурана ул."Средна Гора" от ул."Цар Симеон I-в и" до ул."Проф. Асен
Златаров ". Положена асфалтов а настилка 1000 кв . м

329 400.00 лв .

607 561.00 лв.

0.00 лв.

С проекта на ул. Константин Фотинов е реконструирана уличната мрежа, положена е нов а
улични настилки и са реконструирани тротоарните настилки. С проев кта са постав ени и нов и

0.00 лв.

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

50 201.57 лв .

8 342.38 лв.

5 628 991.66 лв.

0.00 лв.

921 090.55 лв .

0.00 лв.

5 280 700.01 лв.

688 793.14 лв.

84 205.02 лв .

0.00 лв.

1 525 709.52 лв.

491 794.34 лв.

0.00 лв.

ул. Георги С. Раков ски

358 560.00 лв .

268 238.15 лв.

0.00 лв.

ул. Хан Крум

244 046.16 лв .

223 556.19 лв.

ул. Димитър Димов

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

ОБЩО ПО ПРОЕКТА:

ул. Отец Паисий

Проект ЗВ I - 1.6 Обновяване на
градска ж изнена среда в ж .к.
Възраж дане

С проекта за реконструкция на историческо ядро на Приморски парк и южна част са
реконструирани пространств ата за отдих и рекреация: обнов яв ен е фонтана в Южна част на
Приморски парк; Достав ени и монтирани бяха дв е самопочиств ащи се тоалетни в парка;
Изградена бе ав томатизирана полив на система; Изградени бяха и дв а подземни резерв оара за
събиране на дъждов на в ода за полив ни нужди; Напълно бяха реконструирани три от осемте
подпорни стени в обхв ата на Приморския парк; Постав яне бе и нов о алейно осв етление;
0.00 лв. Постав ени бяха камери; Реконструирана бе фонтанката при паметник Петя Дубаров а, при
паметник Васил Лев ски, при стълбите към централен плаж. Иизградени бяха 4 нов и питейни
фонтанки, подходящи за ползв ане от хора в нерав ностойно положение на територията на
Приморски парк. Обогатена бе парков ата среда с допълнителни елементи на градското
обзав еждане - 393 пейки, 195 кошчета за отпадъци, 35 кошчета за кучешки екскрементина
територията на Приморски парк. В рамките на проекта бе изградена нов а детска площадка на
територията на парка.

11 951 969.54 лв.

ОБЩО ПО ПРОЕКТА:

ОБЩО ПО ПРОЕКТА:

На ул. Цар Асен I е положена 791.6 кв .м асфалтов а настилка и обособени места за паркиране.
Реконструирана е 75 кв . м тротоарна настилка.

С проекта в Борисов ата градина е подобрена парков ата среда, озеленени са нов и площи,
0.00 лв. съдадени са нов и детски площадки - 4840 кв .м; изградени и рехабилитирани са пешеходни
пространств а с площ 2950 кв .м

4 106 340.00 лв.

ул. Силистра

С реализирането на I етап на проект "Обнов яв ане на градска жизнена среда в ж.к.
Възраждане" са реконнструирни следните обекти: площад Ж ени Патев а; ул. Цар Самуил,ул.
Македония, ул. Пробуда, ул. Любен Карав елов , ул. Васил Лев ски, част от ул. Ив айло; Обнов ени
са зелени междублоков и пространств а в ж.к Възраждане (между ул. Дебелт, ул. Цар Самуил,
ул. Цар Калоян, ул. Хр. Фотев , ул. Ив айло и бул. Сан Стефано; между ул. Л. Карав елов , ул. Цар
Калоян, ул. Васил Лев ски и ул. Дебелт); ул. Кооператор и ул. Фердинандов а.
Положена бе 3640.32 кв .м асфалтов а настилка и обособени паркоместа по булев арда Княгиня
Мария Луиза
Положена бе 495 кв .м тротоарна настилка на ул. Св . Патриарх Ев тимий
Обект на реконструкция на ул. Фердинандов а - от ОТ 251 до ОТ 504, в частта на ул.
Фердинандов а - от О.Т.315 до О.Т.251 от градската улична мрежа на ЦГЧ.
С реализацията на проека бяха рехабилитирани улични платна и настилки; Във едено е
еднопосочно дв ижение следств ие на променена организация на дв ижението; Ув еличени са
паркоместата; Постав ени са нов и елементи на градско обзав еждане – пейки, кошчета за
отпадъци колчета и анти-паркинг елементи; Предв идено енергоефектив но улично осв етление.
В рамките на проекта на ул. Васил Лев ски е реконструирана уличната мрежа в ЦГЧ, уличната
настилка и тротоарната настилка - 385 кв .м
В рамките на проекта е ремонтирана ул."Ив айло" от ул."Васил Лев ски" до ул."Л.Карав елов " е
положена
настилка
от гранитен
пав аж 319,1част
кв .м.
По ул. Любен
Карав елов
е реконструирана
от уличната мрежа в ЦГЧ, реконструирани е

0.00 лв. уличната и тротоарната настилки

ул. Средна гора

ул. Константин Фотинов

С проекта е рехабилитилана и реконструирана улична мрежа с площ 745 кв .м; изградени са
1320 кв .м пешеходни пространств а; и са осигурени 136 обособени паркоместа

0.00 лв. С проекта на ул. Георги Кирков са реконструирани 244 кв . м тротоарна настилка

9 599 380.18 лв.

бул. Княгиня Мария
Луиза
ул. Св . Патриарх
Ев тимий

Кратко описание на изпълнението

5

60 818 703.68 лв.

ул. Възраждане

Проект ЗВ I - 1.2 Обнов яв ане на
градска жизнена среда в ж.к.
Възраждане

3
278 475 176.34 лв.

ОБЩО ПО ПРОЕКТА:

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

договорени
финансово
средства за
стойност (лева) от
изпълнение през
реализация на
ИПГВР
периода 2014 -2020 проекта до края
на програмния

0.00 лв. С реализацията на проекта на ул. Силистра бе положена 250 кв . м тротоарна настилка

0.00 лв.
0.00 лв. Не
са отчетени дейности
и разходи
за периода
2014-2020
г.
С релизаирането
на проекта
на ул. Отец
Паисий,
ул. Възраждане,
ул. Лермонтов , ул. Шипка, ул.
Константин Фотинов , ул. Митрополит Симеон, ул. Успенска, ул. Иларион Макариополски, ул.
Граф Игнатиев , ул. Гео Милев бяха реконструирани улици в ЦГЧ, беше положв на нов а
0.00 лв. настилка и реконструирани тротоарни настилки. В допълнение към тов а са постав ени нов и
елементи на уличното осв етление и обогатена градската среда с допълнителни елементи на
градското обзав еждане - пейки, кошчета за отпадъци, боларди, саксии с цв етя или дърв ета.
Положена бе и 797 кв .м асфалтов а настилка и 338 кв .м тротоална настилка.
0.00 лв.

С реализирането на проекта Обнов яв ане на градска жизнена среда в ж.к. Възраждане бе
изв ършен ремонт на ул. Раков ски в участъка между ул.Гладстон и ул.Шейнов о
В рамките на проекта бе положена 1437 кв .м асфалтов а настилка и 1218 кв .м тротоарна
0.00 лв.
настилка.

1 ОТ 6

Матрица-Бюджет на Индикативния списък на проектите и дейностите,
включени в интегрирания план за градско възстановяване и развитие - гр. Бургас

Проекти по видове зони за
въздействие

обекти в обхвата на
проекта по ИПГВР

1

2

ОБЩО ПО ПРОЕКТА:

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

6

14 821.36 лв.

241 565.04 лв .

112 384.90 лв.

1 471 392.00 лв .

0.00 лв.

45 447.48 лв .

607 561.00 лв.

Облагородяв ане/изграж
дане на публични
пространств а за широк

74 420 000.00 лв.

0.00 лв.

ОБЩО ПО ПРОЕКТА:

66 011 391.00 лв.

114 908.62 лв.

0.00 лв.

С проекта бяха положени 370 кв .м асфалтов а настилка и бяха обособев ни нов и паркоместа по
ул. Дебелт.

ОБЩО ПО ПРОЕКТА:

1 588 124.00 лв.

0.00 лв.

0.00 лв.

Обектът не е реализиран, поради ограничено финансиране на културни обекти през настоящия
програмен период.

43 013 400.00 лв.

3 021 747.79 лв.

2 996 731.63 лв.

1 777 908.00 лв .

0.00 лв.

0.00 лв. Не са отчетени дейности и разходи за периода 2014-2020 г.

4 664 324.00 лв .

0.00 лв.

0.00 лв. Не са отчетени дейности и разходи за периода 2014-2020 г.

ул. Пиротска

Обнов яв ане и
в недряв ане на мерки за
енергийна ефективност
в сграда на РСПБЗНБургас

Проект ЗВ I - 2.14 Обновяване и
Обнов яв ане и
Проектна група ЗВ I - 3 Обновяване на обекти на
образованието
Преустройств о и
промяна
предназначението на
съществ ув аща сграда
ДДЛРГ Ал.Г.
Коджакафалията в
Проект ЗВ I - 3.2 Ремонт и
Ремонт и
реконструкция, както и
реконструкция, както и
внедряване на мерки за
в недряв ане на мерки за
енергийна ефективност и
енергийна ефектив ност
обновяване на прилещащ
и обнов яв ане на
терен/дворни пространства и
прилещащ терен/дв орни
площадки в стара баня на ОУ
пространств а и
Проект ЗВ I - 3.3 Обновяване на
Обнов яв ане на
прилещащ терен/дворни
прилещащ терен/дв орни
пространства и площадки в ОУ Св. пространств а и
Княз Борис I (двор) и в ОУ Любен площадки в ОУ Св . Княз
Каравелов
Борис I (дв ор) и в ОУ
Проект ЗВ I - 3.1 Реконструкция и
ремонт на Дом за деца, лишени от
родителска гриж а Ал. Г.
Кодж акафалията за целите за
образование

Обнов яв ане на
прилещащ терен/дв орни
пространств а и
площадки в СОУ Св . Св .
Кирил и Методий

Проект ЗВ I - 3.5 Доставка на ИКТ
инфраструктура и съвременни
"Първ окласно начало"
образователни технологиие за
2019 и 2020 г
нуж дите на училишата
Проектна група ЗВ I - 4 Обновяване на обекти на
културата

Проект ЗВ I - 4.1 Изграж дане на
библиотека и музей на
съвременното изкуство в сградата
на бивша немска болница (ул.
Средна гора 14, кв. 113, УПИ I)

5

78 295.84 лв .

ул. 6-ти септемв ри

Проектна група ЗВ I - 2 Обновяване на обекти на
публичната инфраструктура
Обнов яв ане и
Проект ЗВ I - 2.1 Обновяване и
в недряв ане на мерки за
внедряване на мерки за
енергийна ефектив ност
енергийна ефективност в Агенция
в Агенция по
по вписванията
в писв анията
Обнов яв ане и
Проект ЗВ I - 2.2 Обновяване и
в недряв ане на мерки за
внедряване на мерки за
енергийна ефектив ност
енергийна ефективност в
в Областна дирекция на
Областна дирекция на МВР и 1 РПУ
МВР и 1
Обнов яв ане и
Проект ЗВ I - 2.3 Обновяване и
в недряв ане на мерки за
внедряване на мерки за
енергийна ефектив ност
енергийна ефективност в
Обнов яв ане и
Национална компания
в недряв ане на мерки за
ж елезопътна
енергийна ефектив ност
инфраструктура и Държ авно
в Държав но
предприятие пристанищна
предприятие
инфраструктура и Изпълнителна
пристанищна
агенция морска
инфраструктура и
Проект ЗВ I - 2.4 Обновяване и
Обнов яв ане и
Обнов яв ане и
Проект ЗВ I - 2.5 Обновяване и
в недряв ане на мерки за
внедряване на мерки за
енергийна ефектив ност
енергийна ефективност в
в Областната
Областната администрация
администрация
Обнов яв ане и
Проект ЗВ I - 2.8 Обновяване и
в недряв ане на мерки за
внедряване на мерки за
енергийна ефектив ност
енергийна ефективност в сграда
в сграда на Община
на Община Бургас на ул.
Бургас на ул.
Александровска 26
Александров ска 26
Проект ЗВ I - 2.11 Обновяване и
Обнов яв ане и
внедряване на мерки за
в недряв ане на мерки за
енергийна ефективност в
енергийна ефектив ност
сградата на ТД на НАП /ул. Цар.
в сградата на ТД на
Петър 5Б/
НАП /ул. Цар. Петър 5Б/

Проект ЗВ I - 3.4 Обновяване на
прилещащ терен/дворни
пространства и площадки в
Търговска гимназия и в СОУ Св.
Св. Кирил и Методий

4

734 767.26 лв.

ул. Шипка

Проект ЗВ I - 2.13 Обновяване и
внедряване на мерки за
енергийна ефективност в сграда
на РСПБЗН-Бургас

3

Кратко описание на изпълнението

4 796 581.25 лв.

бул. Демокрация

Проект ЗВ I - 1.8 Обновяване на
градска ж изнена средa в
Приморски парк (ЗОД)
Проект ЗВ I - 1.9 Изграж дане на
обществени паркинги в Зона на
публични функции с висока
обществена значимост, в
подкрепа на интервенциите за
осигуряване на балансирана
градска среда
Проект ЗВ I - 1.10 Изграж дане на
парк на миниатюрите в Парк Езеро

договорени
финансово
средства за
стойност (лева) от
изпълнение през
реализация на
ИПГВР
периода 2014 -2020 проекта до края
на програмния

Изграждане на
библиотека и музей на
съв ременното изкуств о
в сградата на бив ша
немска болница (ул.
Средна гора 14, кв . 113,
УПИ I)

Изграждане на
Проект ЗВ I - 4.2 Изграж дане на
изложбени
излож бени експозиционни площи експозиционни площи Флора
Флора

263 943.27 лв.

0.00 лв.

0.00 лв. Изв ършена бе цялостна реконструкция на ул. "6-ти септемв ри"
0.00 лв. С проекта на ул. Пиротска бе положена 684 кв .м асфалтов а и тротоална настилка
С проекта бяха изв ършени ремонтни дейности на източната тротоарна настилка по
бул.“Демокрация“ между ул.“Коприв щица“ и ул."Перущица"
Обект на проекта бе и реконструкция на ул. Шипка, където бе подменена асфлатов а и
0.00 лв. тротоарна настилки. Постав ени бяха и нов и елементи на уличното осв етление.
0.00 лв.

0.00 лв. Не са отчетени дейности и разходи за периода 2014-2020 г.

0.00 лв.

Изпълнен ремонт на покрив и подмяна на дограма в рамките на обнов яв ане и в недряв ане на
мерки за енергийна ефектив ност в Национална компания железопътна инфраструктура

6 015 956.00 лв .
0.00 лв.

0.00 лв. През посочения период не са изпълняв ани мерки за енергийна ефектив ност в сградата.

6 184 158.00 лв .

0.00 лв.

0.00 лв. През посочения период не са изпълняв ани мерки за енергийна ефектив ност в сградата.

1 031 787.00 лв .

0.00 лв.

През посочения период Областна администрация Бургас не е изпълняв ала проект относно
0.00 лв. Обнов яв ане и в недряв ане на мерки за енергийна ефектив ност в Областна администрация гр.
Бургас

2 408 003.00 лв .

2 236 773.60 лв.

0.00 лв.

6 786 544.00 лв .

0.00 лв.

2 996 731.63 лв.

1 445 675.00 лв .

521 030.92 лв.

0.00 лв.

170 892.00 лв .

0.00 лв.

0.00 лв.

6 345 579.00 лв.

7 015 850.87 лв.

0.00 лв.

С проекта за обнов яв ане и в недряв ане на мерки за енергийна ефектив ност в сграда на Община
Бургас на ул. Александров ска 26 бе пов ишен класа на енергопотребление на сградата от "D" на
"B";
Ще бъдат спестени 1 153 128 kWh/год. първ ична енергия, ще бъдат сесетени спестени емисии
на CO2; и ще бъде подобрен комфорта на работещите и посещав ащите обществ ената сграда.
Площта на обекта е 4409 кв . м. без сутерен и 5412 кв . м. със сутерени. С проекта са постигнати
Обектът е в процес на изпълнение през 2021 г. До момента е пов ишен класът на
енергопотребление на сградата от "D" на "B"; В бъдеще дейностите ще подпомогнат да бъде
спестена първ ична енергия, емисии на CO2, а в допълнение към тов а ще бъде подобрен
комфорта на работещите и посещав ащите обществ ената сграда. Площта на обнов ения обект е
РЗП: 4 985,9 кв . м. без сутерен и 5 140,2 кв . м. със сутерени. С проекта са постигнати
норматив но определените параметри на средата за отопление и осв етление.
С проекта за Обнов яв ане и в недряв ане на мерки за енергийна ефектив ност в сграда на РСПБЗНБургас е пов ишен класа на енергопотребление на дв ете сгради - от клас "E" (за сграда 1) и "F"
(сграда 2) на клас"B"; Постигнато е намаляв ане на в ъглеродните емисии от публичната
инфраструктура - 121,34 t/y спестени емисии на CO2; Подобрен бе комфортът на работещите и
посещав ащите сградите и бяха постигнати норматив но определените параметри на средата.
Обект на проекта бяха дв е сгради: 1. Административ на сграда с идентификатор
07079.613.376.1 - 3 395,68 кв .м.; 2. Административ на сграда с идентификатор 07079.613.376.4 Не са отчетени дейности и разходи за периода 2014-2020 г.

4 256 397.72 лв.

С проекта за преустройств о и промяна предназначението на съществ ув аща сграда ДДЛРГ
Ал.Г. Коджакафалията в учебен корпус бе реконструирана и обнов ена сградата с РЗП 3889 м2;
Създаден бе модерен учебен корпус за нуждите на нов ото основ но училище ; Изградена бе
0.00 лв.
спортна площадка за баскетбол, минифутбол и в олейбол, фитнес на открито. Създадени са
залени площи за рекреация и отдих. Обособен ее елитен образов ателен кампус за ученици от
в сички в ъзрастов и групи.

977 758.00 лв .

833 120.65 лв.

Реконструрирана бе сградата в учебен център "Академия Ев ропа" към ОУ "Л.Карав елов ".
Създаден е допълнителен капацитет за обучение и изв ънкласни дейности, дв е зали за работа с
деца, в сяка с 13 места, изградена многофункционална зала, създадена зала за обучение с 20+1
0.00 лв.
места, създадена компютърна читалня за е-библиотека с 12 места, осигурена достъпна среда
за хора с ув реждания, обнов ен и благоустроен терен към старата баня. Площта на сградата е
общо РЗП 1471 кв .м.

1 232 658.00 лв .

255 000.00 лв.

С проекта Обнов яв ане на прилещащ терен/дв орни пространств а и площадки в ОУ Св . Княз
0.00 лв. Борис I (дв ор) и в ОУ Любен Карав елов изцяло бе обнов ена комбинирана площадка за футбол и
баскетбол, изградена е писта за бягане и за дълъг скок, трибуни и ограда.

1 177 297.00 лв .

868 967.50 лв.

С реализацията на проекта Обнов яв ане на прилещащ терен/дв орни пространств а и площадки в
СОУ Св . Св . Кирил и Методий бяха създадени услов ия за пров еждане на задължителната
подготов ка по физическо в ъзпитание и спорт на открито за 1100 ученици. РЗП 6882 кв .м;
0.00 лв.
Създаден бе и сектор за дълъг и троен скок, изградена лекоатлетическа писта, изградени са три
игрища за мини футбол; игрище за народна топка, оформена зона за игра на тенис на маса,
създаден и оборудв ан фитнес на открито, изградена детска площадка за децата в

1 107 213.00 лв .

802 365.00 лв.

С проекта "Първ окласно начало" 2019 и 2020 г. са оборудв ани 182 класни стаи за 1 клас през
0.00 лв. 2019 г и 2020 с интерактив ни дъски и таблети. Разработено и в недрено дигитално учебно
съдържание за първ и и за в тори клас

30 383 263.00 лв.

25 803 461.04 лв.

1 850 653.00 лв .

2 007 569.45 лв.

2 583 848.00 лв .

9 943 899.00 лв.

С проекта Изграждане на библиотека и музей на съв ременното изкуств о в сградата на бив ша
немска болница (ул. Средна гора 14, кв . 113, УПИ I) бе реконструирана, обнов ена и преустроена
сграда с РЗП 6035 кв .м в културно-образов ателен център (музей) за съв ременно изкуств о и
библиотека с обособени следните помещения: сутерен - книгохранилище, приемна за експонати,
полифункционални експозиционни площи, зона с ателиета и работилници, зона със симулантна
зала, лаборатория кабинети и санитарни в ъзли; първ и етаж - гардероб, експозиционни площи,
0.00 лв. магазин и кафене, библиотека - детски отдел, информационен и копирен център; в тори етаж зона за детско тв орчеств о; зала за образов ателни курсов е; лекционна зала, какталожна зала,
отдел заемане на книги за дома, кабинети и др; трети етаж - многофункционална зала за
изложби, концерти и срещи и тераса към нея, читални. Създадена достъпна среда за хора в
нерав ностойно положение до в сички функционални пространств а на сградата и прилежащите
зони в съотв етств ие с норматив ните изискв ания. Изпълнени бяха мерки за енергийна
ефектив ност за достигане на енергиен клас C на сградата.

3 577 487.00 лв .

3 473 000.00 лв.

0.00 лв.

С проекта Изграждане на изложбени експозиционни площи - Флора бе изградена нов а,
функционална сграда - атрактив ен и експо център и закупено на съпътств ащо оборудв ане.

2 ОТ 6

Матрица-Бюджет на Индикативния списък на проектите и дейностите,
включени в интегрирания план за градско възстановяване и развитие - гр. Бургас

Проекти по видове зони за
въздействие

обекти в обхвата на
проекта по ИПГВР

1

2

Реконструкция, ремонт
Проект ЗВ I - 4.5 Реконструкция,
и обнов яв ане,
ремонт и обновяване,
в недряв ане на мерки за
внедряване на мерки за
енергийна ефектив ност
енергийна ефективност в
в Културен дом на
Културен дом на Лукойл Нефтохим Лукойл Нефтохим (пл.
(пл. Тройката 1, кв. 125, УПИ I)
Тройката 1, кв . 125, УПИ
I)
Проект ЗВ I - 4.6 Ремонт и
обновяване, внедряване на
мерки за енергийна ефективност
в Концертна зала Проф. Иван
Вульпе
Проект ЗВ I - 4.7 Ремонт и
обновяване, внедряване на
мерки за енергийна ефективност
в Природонаучна експозиция
Проект ЗВ I - 4.8 Ремонт и
обновяване, внедряване на
мерки за енергийна ефективност
в Етнографска експозиция

Ремонт и обнов яв ане,
в недряв ане на мерки за
енергийна ефектив ност
в Концертна зала Проф.
Ив ан Вульпе
Ремонт и обнов яв ане,
в недряв ане на мерки за
енергийна ефектив ност
в Природонаучна
„Път на културноисторическите
ценности през в еков ете
- изпълнение на

Проект ЗВ I - 4.9 Ремонт и
обновяване, внедряване на
мерки за енергийна ефективност
в Археологическа експозиция

Ремонт и обнов яв ане,
в недряв ане на мерки за
енергийна ефектив ност
в Археологическа
експозиция

Проект ЗВ I - 4.11 Ремонт и
обновяване, внедряване на
мерки за енергийна ефективност
в Радио възел

Ремонт и обнов яв ане,
в недряв ане на мерки за
енергийна ефектив ност
в Радио в ъзел
Ремонт и обнов яв ане,
Проект ЗВ I - 4.12 Ремонт и
в недряв ане на мерки за
обновяване, внедряване на
енергийна ефектив ност
мерки за енергийна ефективност
в Младежки културен
в Младеж ки културен център
център
Проектна група ЗВ I - 5 Обновяване на социална
инфраструктура

Проект ЗВ I - 5.1 Изграж дане на
дневен център за деца с
увреж дания в бившите казарми в
Приморски парк

Изграждане на днев ен
център за деца с
ув реждания в бив шите
казарми в Приморски
парк

Проект ЗВ I - 5.2 Ремонт и
реконструкция на Център за
психично здраве Проф. Ив.
Темков
Проект ЗВ - Изграж дане на
Кризисен център в УПИ V, кв. 1 по
плана на ж .к. Възраж дане

Ремонт и реконструкция
на Център за психично
здрав е Проф. Ив .
Темков
Изграждане на
Кризисен център в УПИ
V, кв . 1 по плана на ж.к.
Възраждане
Проектна група ЗВ I - 6 Обновяване на спортна
инфраструктура
Проект ЗВ I - 6.1 Изграж дане на
тенис корт

Изграждане на тенис
корт

Проектна група ЗВ I - 7
Административо обслуж ване

Проект ЗВ I - 7.1 Подобряване на
администратвиното облсуж ване

НП

Проект ЗВ I - 7.2 Подобряване на
управлението на човешките
ресурси

договорени
финансово
средства за
стойност (лева) от
изпълнение през
реализация на
ИПГВР
периода 2014 -2020 проекта до края
на програмния
3

9 503 652.24 лв.

562 727.00 лв .

1 823 501.80 лв.

0.00 лв. Обектът е в процес на реализация.

564 583.00 лв .

345 000.00 лв.

619 445.00 лв .

0.00 лв.

1 644 008.00 лв .

540 000.00 лв.

Обнов ени в итрини, нов о осв етление, обнов ена експозиция, оборудв ана с нов и табла и
0.00 лв. анотации на български и английски език, създав ане на нов а зала "Среднов еков ие" и
"Откритията на Бургаския музей", създав ане и оборудв ане на нов а зала "Трезор"

115 495.00 лв .

110 308.00 лв.

0.00 лв.

871 196.00 лв .

64 100.00 лв.

5 274 619.00 лв.

800 000.00 лв.

Проект ЗВ II - 3.2 Обновяване на
прилещащ терен/дворни
пространства и площадки в ОУ
Елин Пелин

Изграждане на нов а
детска градина - трети
корпус на ОДЗ Надежда
Обнов яв ане на
прилещащ терен/дв орни
пространств а и
площадки в ОУ Елин
Пелин

С проекта е предв идено прев ръщането на ул. Алеко Константинов в улица на занаятите В
2 007 569.45 лв. допълнение към тов а е предв идено създадв ане на Етнографски музей и прилежащо дв орно
пространств о, УПИ III, кв .90 в ЦГЧ Проектът е в процес на реализация след 2020 г.

С проекта Ремонт и обнов яв ане, в недряв ане на мерки за енергийна ефектив ност в Радио
в ъзел бе ремонтирана сградата на радиов ъзел.

С проекта Ремонт и обнов яв ане, в недряв ане на мерки за енергийна ефектив ност в Младежки
0.00 лв. културен център бяха изпълнени частично мерки за енергийна ефектов ност. Подменена бе
дограма в Хоров а школа и беше положена топлоизолация под зала № 2 - английски дв ор на МКЦ.

0.00 лв.
С проекта "Изграждане на днев ен център за деца с ув реждания в бив шите казарми в
Приморски парк" бе изграден днев ен център за деца с ув реждания с капацитет 30 деца за
днев на грижа и 60 за консултатив на. Центърът в ече разполага със специализирани кабинети за
различен в ид терапии и групов и занимания, сензорна стая, салон за физикална терапия и
0.00 лв.
рехабилитация. Предв идени бяха стаи за игра, кътов е за почив ка и разв лечения. Създадени са
услов ия и среда, стимулиращи индив идуалното личностно разв итие и умения за
самостоятелен жив от на децата и младежите с ув реждани. В рамките на проекта бе достав ено
оборудв ане и обзав еждане за центъра.

800 000.00 лв.

3 308 131.00 лв .

0.00 лв.

0.00 лв. Не са отчетени дейности и разходи за периода 2014-2020 г.

1 183 608.00 лв .

0.00 лв.

Проектът "Изграждане на Кризисен център в УПИ V, кв . 1 по плана на ж.к. Възраждане" не бе
реализиран в ж.к. Възраждане, поради неуредени процедури на съсобств еност. С изменение на
0.00 лв.
Инв естиционната програма през 2019 г. бе в ключен нов обект: Изграждане на Кризисен център
в зона Д, кв .151 на ж. к. Меден Рудник.

198 344.00 лв.

0.00 лв.

198 344.00 лв .

0.00 лв.

725 598.00 лв.

66 666.00 лв.

522 524.00 лв .

66 666.00 лв.

203 074.00 лв .

0.00 лв.

44 237 647.00 лв.

Проект ЗВ II - 3.1 Изграж дане на
нова детска градина - трети
корпус на ОДЗ Надеж да

С проекта за ремонт и обнов яв ане, в недряв ане на мерки за енергийна ефектив ност в
0.00 лв. Природонаучна експозиция бяха в ъв едени мерки за енергийна ефектив ност в сградата.
Обнов ена бе и експозицията.

782 880.00 лв .

Проектна група ЗВ II - 1 Благоустрояване на градската
ж изнена среда

Проектна група ЗВ II - 2 Обновяване на обекти на
публичната инфраструктура
Проект ЗВ II - 2.2 Обновяване и
Обнов яв ане и
внедряване на мерки за
в недряв ане на мерки за
енергийна ефективност в сграда енергийна ефектив ност
на Център за административни
в сграда на Център за
услуги Възраж дане
административ ни
Проектна група ЗВ II - 3 Обновяване на обекти на
образованието

6

4 819 639.00 лв .

87 466 098.00 лв.

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

5

С проекта Реконструкция, ремонт и обнов яв ане, в недряв ане на мерки за енергийна
ефектив ност в Културен дом на Лукойл Нефтохим (пл. Тройката 1, кв . 125, УПИ I) бе
реконструирана сграда с РЗП 8645 кв .м; бяха приложени мерки за енергийна ефектив ност и подостъпна среда; Бяха създадени 8 бр. многофункционални и напълно обнов ени зали. Всяка от
0.00 лв. тях разполага със собств ена озв учителна система и подходящо осв етление; В сградата са
монтирани 2 бр. асансьора; В рамките на проекта бе изградена нов а конструкция (надстройка).
В "Зрителната зала", разполагаща с 514 места, бяха поднов ени в сички седалки, оборудв ана бе
с изцяло нов о осв етление и бяха обособени дв е зони за хора в инв алидни колички. С проекта бе
ренов иран в ътрешния дв ор с в ъзможност за изнасяне на мероприятия на открито.

Зона на въздействие със социални функции (ЗВ II)
общо, в т.ч.:

Подлез на бул. Захари
Стоянов кв . Меден
Рудник

4

Кратко описание на изпълнението

0.00 лв.
0.00 лв. Не са отчетени дейности и разходи за периода 2014-2020 г.

0.00 лв.
С реализирането на проекта през ав густ 2017 г. Община бургас стана първ ата институция в
България, в недрила достъпа до електронни услуги чрез електронната идентификация на
Ев ротръст (w w w .evrotrust.com). С помощта на системата заяв яв ането на услуги став а
директно от мобилния телефон. Така електронните административ ни услуги позв оляв ат пълно
в заимодейств ие със заяв ителите им по електронен път. С проекта са в ъв едени електронни
административ ни услуги на портала http://burgas.auslugi.com: Услуги по гражданско състояние
0.00 лв. – 20 бр.
Услуги по ТСУ – 4 бр.; Услуги по общинска собств еност – 5 бр.; Услуги по икономическо
разв итие – 5 бр.Услуги по ЗДОИ. Осигурена е в ъзможност за подав ане по електронен път на
Заяв ление за достъп до информация. Разработен е и инв естиционен портал в подкрепа на
потенциалните инв еститори. С проекта общината се прев ръща в една от първ ите, които са
в ключени в електронния обмен на документи между администрациите (достъп до над 30
национални регистъра).
0.00 лв. обучени 985 служители

17 275 398.08 лв. 11 417 866.65 лв.
6 068 959.34 лв.

995 618.00 лв.

1 688 565.18 лв.

1 884 986.00 лв.

0.00 лв.

1 148 241.00 лв.

0.00 лв.

12 942 327.00 лв.

9 706 438.74 лв.

1 435 194.00 лв.

0.00 лв.

0.00 лв.
С проекта Реконструкция на ул.Кооператор от ОТ90доОТ237 в ж.к."Меден рудник" е
реконструирана улична мрежа, отгов аряща на изискв анията за съотв етния клас транспортна
инфраструктура - 18 125 км.м; Подменено е с енергоефектив но улично осв етление - 40 бр.
0.00 лв. стълбов е с лампа тип LED 54 /58/в т, IP-67; Пов ишено е нив ото на сигурност в зоната чрез 7
броя нов и камери за в идеонаблюдение. С проткта е подобрено екологичното състояние на
средата чрез засадени 40 броя нов и широколистни дърв ета.
0.00 лв.

0.00 лв . Обектът не е реализиран, поради ограничено финансиране през настоящия програмен период.

1 688 392.49 лв.
Проектът за Изграждане на детск градина "Надежда", блок В, УПИ I, кв . 121, зона "В", ж.к.
1 688 392.49 лв . "Меден рудник" предстои да бъде реализиран през 2021 г. Предв ижда се изграждане на нов а
детска градина с 6 групи.
С проекта за Обнов яв ане на прилещащ терен/дв орни пространств а и площадки в ОУ Елин Пелин
са създадени услов ия за пров еждане на задължителната подготов ка по физическо в ъзпитание
и спорт на открито за 1050 ученика, ремонтирани са три игрища за баскетбол, по едно за
в олейбол и мини футбол и нов а лекоатлетическа писта. В допълмени към тов а са изградени
0.00 лв .
дв е площадки за фитнес на открито, комбинирана спортна площадка за хандбал и мини футбол
с в ъзможност за изграждане на покрив на конструкция в бъдещ период, създадена е и зона с
площадка за безопасност на дв ижението, зона за отдих и игра. С проекта са ремонтирани и
сцена сценични изкуств а, изградени са рампи преодоляв ащи различните нив а за осигуряв ане
Проектът за изграждане на нов а детска градина в РЦ – Меден Рудник позв оли изграждане на
нов а детска градина с РЗП 1933 кв .м, създаден бе допълнителен капацитет за предучилищно
обучение на 132 деца, обособени бяха шест детски площадки и изградено игрище за мини
0.00 лв .
футбол и баскетбол. Съзадаена е зеленчуков а/цв етна градинка и кътов е за отдих. Създадени са
подходяи услов ия за интеграция на деца със специални обрацов ателни потребности и от
етнически малцинств а за в ключв ащо обучение.
С проекта за Изграждане на нов корпус на ЦДГ Чайка е създаден нов корпус на ЦДГ 11 "Чайка" с
РЗП 1605 кв .м. Създадени са нов и 104 места за прием на деца от 1 до 7 години в детска
0.00 лв .
градина,
създадени са нов и работни места за 8 чов ека и бяха изградени детски площадки за игра на

554 175.00 лв.

1 611 203.81 лв.

Проект ЗВ II - 3.3 Изграж дане на
Изграждане на нов а
нова детска градина в РЦ – Меден детска градина в РЦ –
Рудник
Меден Рудник

2 265 058.00 лв.

3 752 875.13 лв.

Проект ЗВ II - 3.4 Изграж дане на
нов корпус на ЦДГ Чайка

2 289 288.00 лв.

2 025 490.45 лв.

524 927.00 лв.

0.00 лв.

0.00 лв .

Проектът не е реализиран поради ограничен финансов ресурс през настоящия програмен
период.

1 366 991.00 лв.

0.00 лв.

0.00 лв .

Проектът не е реализиран поради ограничен финансов ресурс през настоящия програмен
период.

Проект ЗВ II - 3.5 Реконструкция
на сградата на IV РПУ за корпуси
на ОДЗ Славейче
Проект ЗВ II - 3.6 Обновяване на
прилещащ терен/дворни
пространства и площадки в ОДЗ
Делфин, ОДЗ Славейче, ОДЗ
Морска звезда и ЦДГ Чайка

Изграждане на нов
корпус на ЦДГ Чайка
Реконструкция на
сградата на IV РПУ за
корпуси на ОДЗ
Слав ейче
Обнов яв ане на
прилещащ терен/дв орни
пространств а и
площадки в ОДЗ
Делфин, ОДЗ Слав ейче,
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Проекти по видове зони за
въздействие

обекти в обхвата на
проекта по ИПГВР

1

2

Проект ЗВ II - 3.7 Обновяване на
прилещащ терен/дворни
пространства и площадки в ОУ
Найден Геров и СОУ Петко Росен
Проект ЗВ II - 3.8 Обновяване на
прилещащ терен/дворни
пространства и площадки в СОУ
Константин Петканов
Проект ЗВ II - 3.9 Обновяване на
прилещащ терен/дворни
пространства и площадки в
Професионална техническа
гимназия

Обнов яв ане на
прилежащ терен/дв орни
пространств а и
площадки в СОУ "Петко
Росен" І етап
Обнов яв ане на
прилещащ терен/дв орни
пространств а и
площадки в СОУ
Константин Петканов
"Обнов яв ане на
спортни площадки в
дв оров ете на училища"

Проект 3.10 Доставка ИКТ
инфраструктура и съвременни
образователни технологии
Проектна група ЗВ II - 4 Обновяване на обекти на
културата

Проект ЗВ II - 4.2 Изграж дане на
сцена на открито

Изграждане на
Многофункционална
сграда за
администрация и
култура, зала за
ритуали
Изграждане на сцена на
открито

Проект ЗВ II - 4.3 Изграж дане на
културен център (библиотека,
читалище)

Създав ане на Младежки
международен център
гр. Бургас

Проект ЗВ II - 4.1 Изграж дане на
Многофункционална сграда за
администрация и култура, зала за
ритуали

Проектна група ЗВ II - 5 Обновяване на социална
инфраструктура
Проект ЗВ II - 5.1 Изграж дане на
социално ж илище на 6 етаж а в
зона В

Изграждане на
социално жилище на 6
етажа в зона В
"Изграждане на
Проект ЗВ II - 5.2 Изграж дане на
социални жилища в зона
социално ж илище на 4 етаж а в
„Д“ на ж. р. “Меден
зона Д
рудник “, УПИ VIII,
Изграждане на
Проект „Изграж дане на Кризисен
кризисен център в зона
център в част от секция А3 и Б2 на
„Д“, ж. к. “Меден
социално ж илище в зона „Д“, ж . р.
рудник“, УПИ VIII,
“Меден рудник“, УПИ VIII, кв.151,
кв .151, гр. Бургас от
гр. Бургас“
актуализирания списък
Проект ЗВ II - 5.3 Изграж дане на
Изграждане на
социално ж илище 2 на 4 етаж а в
социално жилище 2 на 4
зона Д
етажа в зона Д
Проектна група ЗВ II - 6 Обновяване на спортна
инфраструктура
Проект ЗВ II - 6.1 Изграж дане на
спортен комплекс с басейн,
многофункционална зала и
игрища за различни спортове

Изграждане на спортен
комплекс с басейн,
многофункционална
зала и игрища за
различни спортов е

Зона на въздействие с икономически функции (ЗВ III)
общо, в т.ч.:
Проектна група ЗВ III - 1 Благоустрояване на градската
ж изнена среда

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

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

Обнов яв ане на градска
жизнена среда в СПЗ и
ЮПЗ - ул. Крайезерна

ОБЩО ПО ПРОЕКТА:

договорени
финансово
средства за
стойност (лева) от
изпълнение през
реализация на
ИПГВР
периода 2014 -2020 проекта до края
на програмния
3

4

5

Кратко описание на изпълнението

6
Проектът Обнов яв ане на прилежащ терен/дв орни пространств а и площадки в СОУ "Петко
Росен" І етап позв оли благоустрояв ане и ренов иране на дв орно пространств о на училището.
0.00 лв . Изградени са св е комбинирани игрища за футбол и хандбал, изградено е комбинирано игрище
баскетбол/ тенис/в олейбол, оформена е площадка за открита фитнес зона, оборудв ана с
подходящи уреди. Изградена са писта за бягане, трап за приземяв ане с фин пясък, спортно

1 737 090.00 лв.

694 504.35 лв.

912 191.00 лв.

0.00 лв.

0.00 лв .

Проектът не е реализиран поради ограничен финансов ресурс през настоящия програмен
период.

1 060 775.00 лв.

820 000.00 лв.

0.00 лв .

С реализирането на проект "Обнов яв ане на спортни площадки в дв оров ете на училища" са
обнов ени спортни площадки в дв оров ете на училища.

796 638.00 лв.

802 365.00 лв.

С проекта Достав ка ИКТ инфраструктура и съв ременни образов ателни технологии" са
оборудв ани 182 класни стаи за 1 клас през 2019 г и 2020 с интерактив ни дъски и таблети.
0.00 лв .
Разработено и в недрено дигитално учебно съдържание за първ и и за в тори клас на
територията на учиулища на територията на обюина Бургас.

9 109 128.00 лв.

0.00 лв.

4 741 250.00 лв.

6 994 279.00 лв.

0.00 лв.

0.00 лв .

Проектът не е реализиран поради ограничен финансов ресурс през настоящия програмен
период.

853 784.00 лв.

0.00 лв.

0.00 лв .

Проектът не е реализиран поради ограничен финансов ресурс през настоящия програмен
период.

1 261 065.00 лв.

0.00 лв.

4 741 250.00 лв .

10 101 063.00 лв.

0.00 лв.

4 988 224.16 лв.

3 325 587.00 лв.

0.00 лв.

4 211 599.00 лв.

0.00 лв.

0.00 лв.

0.00 лв.

2 563 877.00 лв.

0.00 лв.

9 190 947.00 лв.

1 500 000.00 лв.

0.00 лв. Не са отчетени дейности и разходи за периода 2014-2020 г.
Проектът "Изграждане на социални жилища в зона „Д“ на ж. к. “Меден рудник “, УПИ VIII, кв .151
4 610 395.69 лв. е в процес на изпълнение. Предв ижда се изграждане на многофамилна жилищна сграда за
социални жилища за лица в нерав ностойно положение 47 жилища за 120 обитатели.
Проектът за изграждане на кризисен център в зона „Д“, ж. к. “Меден рудник“, УПИ VIII, кв .151, е
част от актуализирания списък на ИП и е в процес на изпълнение. Предв ижда се изграждане на
кризисен център с общ капацитет 15 места. Той ще функционира 24 часа в денонощието, като
377 828.47 лв.
осигуряв а спокойна и защитена среда на потребителите чрез предостав яне на социални услуги,
с цел решав ане на основ ните проблеми на рисков ите целев и групи, за оказв ане на
индив идуална подкрепа, задов оляв ане на ежеднев ните потребности, прав но консултиране или
0.00 лв. Не са отчетени дейности и разходи за периода 2014-2020 г.
0.00 лв.
С проекта за Изграждане на спортен комплекс с басейн, многофункционална зала и игрища за
различни спортов е е изграден кoмплeĸc c дв a бaceйнa - големият c paзмep 12.50x25.00 м и
дълбoчинa 1.80-2.00 м. Cъopъжeниeтo e oбopyдв aнo cпopeд изиcĸв aниятa нa фeдepaциите пo
0.00 лв.
плyв aнe и в oднa тoпĸa. Bтopият бaceйн e yчeбeн c paзмepи 10x10 м и дълбoчинa 0.80-1.20 м.
Изгpaдeни са тpибyни c общо 300 ceдящи мecтa. Koмплeĸcът има c oзв yчитeлнa cиcтeмa,
снабден е с в идeoнaблюдeниe и e дocтъпeн зa xopa c yв peждaния.

8 778 584.00 лв.

1 500 000.00 лв.

197 842 178.84 лв.

45 736 878.82 лв.

3 908 525.00 лв.

55 259 816.84 лв.

19 516 746.82 лв.

0.00 лв.

18 252 600.84 лв .

17 449 189.06 лв.

7 761 081.00 лв.

2 067 557.76 лв.

бул. Одрин

24 390.00 лв.

бул. Проф. Яким Якимов

Проектът за създав ане на Младежки международен център е в процес на изпълнение след 2020
г.

С реализирането на проект за Обнов яв ане на градска жизнена среда в СПЗ и ЮПЗ - ул.
Крайезерна е рехабилитирана 4 315 м улична мрежа, в кл. директно трасе и 6 бр. в ръзки и
кръгов о дв ижение; изместенен е клон от 1757 м. на газопров одна мрежа; Изградена е 2260,50
м дъждов на канализация за отв одняв ане на уличното платно; изграден е нов в одопров од с
0.00 лв. дължина 2100 м; монтирани са 89 стъбов е за улично осв етление. Подобрен е достъп и
техническа инфраструктура в СПЗ и "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД;. Осигурени
са бързи транспортни в ръзки от и до ключов и логистични обекти и международни и регионални
пътища; Осигурен е алтернатив ен маршрут за транзитно преминав ащ трафик; Подобрена е
екологичната обстанов ка; Пов ишено е качеств ото на жив от на гражданите на града.

0.00 лв. С проекта на бул. Одрин е изв ършен ремонт на 445 кв .м тротоарна настилка

2 043 167.76 лв.

0.00 лв.

С проекта е изв ършена рехабилитация на бул. проф. "проф. Якимов ". Положена 23147.71 кв .м
асфалтов а настилка.

Проектна група ЗВ III - 2 Обновяване на обекти на
публичната инфраструктура

6 740 562.00 лв.

0.00 лв.

0.00 лв.

Проектна група ЗВ III - 3 Обновяване на обекти на
образованието

14 874 674.00 лв.

0.00 лв.

0.00 лв.

Проект ЗВ III - 3.1 Изграж дане на
Спортно училище

14 874 674.00 лв .

0.00 лв.

0.00 лв.

1 434 745.00 лв.

0.00 лв.

0.00 лв.

274 578.00 лв .

0.00 лв.

0.00 лв.

Проектът не е реализиран поради ограничен финансов ресурс през настоящия програмен
период.

1 160 167.00 лв .

0.00 лв.

0.00 лв.

Проектът не е реализиран поради ограничен финансов ресурс през настоящия програмен
период.

13 285 145.00 лв.

0.00 лв.

0.00 лв.

13 285 145.00 лв .

0.00 лв.

0.00 лв.

106 247 236.00 лв.

26 220 132.00 лв.

3 908 525.00 лв.

0.00 лв .

26 220 132.00 лв.

Изграждане на Спортно
училище

Проектна група ЗВ III - 4 Спортна Инфраструктура
Проект ЗВ III - 4.1 Изграж дане на
Картинг писта

Изграждане на Картинг
писта
Обнов яв ане на
Проект ЗВ III - 4.2 Обновяване на
сградата на гребна база
сградата на гребна база Вая
Вая
Проектна група ЗВ III - 5 Сроителство и обновяване на
бизнес и индустриални терени и сгради
Проект ЗВ III - 5.1 Изграж дане на
Изграждане на Експо и
Експо и ивент център като част от ив ент център като част
деконцентриран технологичен
от деконцентриран
парк
технологичен парк
Проектна група ЗВ III - 6 Интегриран градски транспорт
Система за интегрирано
управ ление на
обществ ени паркинги

Реконструкция и
оборудв ане на 20
св етофарно регулирани
кръстов ища - етап 1

Реконструкция и
оборудв ане на 16
св етофарно регулирани

0.00 лв .

240 000.00 лв.

0.00 лв .

0.00 лв.

Проектът не е реализиран поради ограничен финансов ресурс през настоящия програмен
период.

Проектът не е реализиран поради ограничен финансов ресурс през настоящия програмен
период.

С проекта "Система за интегрирано управ ление на обществ ени паркинги" са оборудв ани 2 броя
0.00 лв. общински паркинги с ликални системи за контрол на паркирането и модул за общински паркинги
в платформата СмартБургас
Проектът за интегриран градси транспорт в ключв а и надграждане на 4 броя съществ ув ащи
св етофари до "интелигентни". Така модернизирани те работят за по-ефектив но управ ление на
0.00 лв.
трафика. Обектите са слендите 3 броя по ул."Янко Комитов " и 1 в кв . Ветрен, работещ в
локален адаптив ен режим.
С проекта Реконструкция и оборудв ане на 20 св етофарно регулирани кръстов ища - етап 1 се
предв ижат дейности, които ще се изпълняв ат и през 2021 г. В момента е процес на търгув ане е
поръчката за „Изпълнение на инженеринг (проектиране и изграждане, достав ка, монтаж и
инсталация) на интегрирана система за управ ление на трафика в гр. Бургас“. В обхв ата на
поръчката се предв ижда техническа интерв енция при 22 съществ ув ащи кръстов ища и 4 нов и
св етофарно регулирани пешеходни кръстов ища на основ ни пътни артерии в града или по
2 408 525.00 лв.
нов опредв иждания „бърз“ ав тобусен коридор. Същите кръстов ища следв а да се оборудв ат и с
детектори за следене на трафика. Предв ижда се изграждане и на 15 нов и точки за детекция на
трафика с цел събиране данни на трафика На 7 локации е предв идено да бъдат монтирани и
ANPR камери, предостав ящи в ъзможност за четене на регистрационните номера и обобщав ане
на информацията. Предв идено е до-оборудв ане на 5 кръстов ища в ЦГЧ с необходимото
техническо оборудв ане. На 3 ключов и в ходно-изходни пътни точки ще бъдат постав ени табла с

0.00 лв.

0.00 лв. Не са отчетени дейности и разходи за периода 2014-2020 г.

0.00 лв.

В рамките на проекта са достав ени в идеокамери и оборудв ане за в идеонаблюдение,
0.00 лв. надграждащи системата за в идеонаблюдение на града - около 200 камери в града - фиксирани
за наблюдение и 15 локации камери за разпознав ане на номера

Изграждане и
оборудв ане на център
за интегрирано
управ ление на трафика

4 ОТ 6

Матрица-Бюджет на Индикативния списък на проектите и дейностите,
включени в интегрирания план за градско възстановяване и развитие - гр. Бургас

Проекти по видове зони за
въздействие

обекти в обхвата на
проекта по ИПГВР

1

2

договорени
финансово
средства за
стойност (лева) от
изпълнение през
реализация на
ИПГВР
периода 2014 -2020 проекта до края
на програмния
3

4

5

0.00 лв.

Изграждане и
оборудв ане на център
за интегрирано
управ ление на трафика
0.00 лв .

21 980 132.00 лв.

Надграждане на
системата от бързи
ав тобусни линии
(разширяв ане и
изграждане на в иадукт
при ж.п. гара)

7 199 871.00 лв .

4 000 000.00 лв.

Проектна група Обновяване на многофамилни ж илищни
сгради

40 118 750.00 лв.

324 104 080.63 лв.

Проект 1 Проект: Обновяване и
прилагане на мерки за енергийна
ефективност в многофамилни
ж илищни сгради на територията
на град Бургас
Проект: "Обновяване и прилагане
на мерки за енергийна
ефективност в многофамилни
ж илищни сгради на територията
на град Бургас-етап 2"
Обновяване и прилагане на мерки
за енергийна ефективност в
многофамилни ж илищни сгради
на територията на община Бургас РЕАЛИЗИРАНИ ПО НАЦИОНАЛНА
ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА

"Обнов яв ане и
прилагане на мерки за
енергийна ефектив ност
в многофамилни
жилищни сгради на
територията на град
Бургас яв
- етап
"Обнов
ане и1"
прилагане на мерки за
енергийна ефектив ност
в многофамилни
жилищни сгради на
територията
Обнов яв ане ина град

Проектна група 1: Подкрепа за зони за икономическо
развитие
Проект 1.1 Изграж дане на
довеж даща инфраструктура в
индустриална зона гр. Българово
Проектна група 2: Обновяване на културна и спортна
инфраструктура
Изграждане на център
за в одни спортов е в
ж.к. Слав ейков Парк
"Арена"

Изграждане на център
за в одни спортов е в
в .з. Минерални бани, кв .
Ветрен
Изграждането на
експозиционен и
демонстрационен
център "Минералните
Проект 2.3 Изграж дане на музей на в оди на Акв е калиде" е
открито Аква Калиде Термополис: част от дейностите по
изграж дане на музей и културна
проект "Силата на
инфраструктура“
в одата. Подкрепа за
пов ишав ане потенциала
на Община Бургас като
конкурентоспособна
туристическа
Проектна група 3: Изграж дане и подобряване на
инфраструктурата за образование и обучение,
повишаване качеството на образованието и
извънучилищните занимания
Проект 3.1 Обновяване на
"Обнов яв ане на
прилеж ащ терен/дворни
прилежащ терен и
пространства и площадки в ОУ Г. площадки в дв ора на ОУ
Бенковски, ж . к. Зорница
"Г.Бенков ски" в ж.к.
Проект 3.2 Внедряване на мерки
"Във еждане на мерки за
за енергийна ефективност и
енергийна ефектив ност"
обновяване на прилеж ащ
в сградата на СОУ
терен/дворни пространства и
Йордан Йов ков , гр.
площадки в СОУ Й. Йовков, ж .к.
Бургас, Община Бургас"
Изгрев
Проект 3.3 Внедряване на мерки
„Създав ане на
за енергийна ефективност и
благоприятни услов ия
обновяване на прилеж ащ
за предучилищно
терен/дворни пространства и
образов ание на деца
площадки в ЦДГ №35 Теменуга, с. чрез подобряв ане на
Равнец
социалната
Проект 3.4 Внедряване на мерки
Проект 2.2 Изграж дане на център
за водни спортове в в.з.
Минерални бани, кв. Ветрен

„Изпълнение на
СМР/СРР на обект: ДГ
„Калинка”, кв . Рудник,
гр. Бургас“

0.00 лв.

322 483 345.20 лв.

603 902 203.18 лв.

Проекти - извън зоните на въздействие, функционални
връзки на града с неговата периферна територия

за енергийна ефективност и
обновяване на прилеж ащ
терен/дворни пространства и
площадки в ЦДГ № 4 Калинка, кв.
Рудник
Проект 3.5 Внедряване на мерки
за енергийна ефективност и
обновяване на прилеж ащ
терен/дворни пространства и
площадки в СОУ Христо Ботев, кв.
Черно море
Проект 3.6 Обновяване на дворно
пространство и площадки в ОУ
Антон Страшимиров, ж .к.
Славейков

40 118 750.00 лв .

прилагане на мерки за
енергийна ефектив ност
в многофамилни
жилищни сгради на
територията на община

ОБЩО в зоните за въздействие:

Проект 2.1 Изграж дане на център
за водни спортове в ж .к.
Славейков

1 620 735.43 лв.

Кратко описание на изпълнението

6

С проекта са предв идени догов ори за надграждане на система за електронно
в идеоннаблюдение на града. Техен предмет са достав ка на в идеокамери и оборудв ане за
1 500 000.00 лв.
в идеонаблюдение. Ще бъдат монтирани камери в кв арталите и населените места и камери за
разпознав ане на ав томобилни номера.
Един от най-големите реализирани проекта по ИПГВР в клчв а догов ора за Достав ка и монтаж на
интегрирана билетна система, информационна система за пътници в реално в реме и система
за управ ление на обществ ения транспорт и система за в идеонаблюдение - гр. Бургас.
Проектът, финансиран по Оператив на програма „Регионално разв итие” 2007-2013 г., Догов ор
№ BG161PO001/1.5-01/2010/001 в ключв а изграждане на Система за ав томатично определяне на
местоположението на прев озните средств а (AVL); Система за информация на пътниците в
реално в реме на ав тобусните спирки и на борда на ав тобусите(RTPI), както и уеб/смартфон
приложения; Система за в идеонаблюдение на борда на ав тобусите; Система за
0.00 лв.
в идеонаблюдение на кръстов ищата и ав тобусните спирки; Комуникационна система за пренос
данни и гласов и съобщения; Системи и оборудв ане за ав тобусното депо (диспечерски център)
и Транспортна къща (център за контрол) позв оляв ащи интегрирано управ ление, мониторинг и
контрол. Всяка една от системите е изцяло интегрирана с другите и са достъпни за управ ление
от създаден ЦВУТ (Център за в идеонаблюдение и управ ление на трафика) на Бургас.
Основ ните обекти на интерв енция по проекта са: Център за контрол (ЦВУТ); Диспечерски
център (Ав тобусно депо); Подв ижен състав на обществ ения градски транспорт, 216 ав тобусни
спирки в рамките на градската транспортна схема; Терминал Ав тогара „Юг” ; -Терминал на
Проектът за Надграждане на системата от бързи ав тобусни линии (разширяв ане и изграждане
на в иадукт при ж.п. гара) е в процес на изпълнение след 2020 г. До момента е реализирано
проектиране, изв ършв ане на СМР и ав торски надзор за надграждане на системата от Бързи
ав тобусни линии. Реконструкциирани и рехабилитирани са ул. „Булаир“, в ъв еден е „бърз
ав тобусен коридор“ по бул. „Демокрация“, реконструкиран и рехабилитиран е бул. „Стефан
Стамболов “, създадена е нов а организация на дв ижението и е оптимизирано паркирането.
Предв идено е бъдещо надграждане на системата от бързи ав тобусни линии чрез в ъв еждане на
„бърз ав тобусен коридор“ по бул. „Демокрация“, реконструкция и рехабилитация на бул.
„Стефан Стамболов “ (участък от кръгов о кръстов ище с бул. „Никола Петков “ до кръстов ище с
бул. „Струга“ и от кръстов ище с бул. „Проф. Я. Якимов “ до кръстов ище с бул. „Тракия“), нов а
1 916 565.44 лв.
По проекта за "Обнов яв ане и прилагане на мерки за енергийна ефектив ност в многофамилни
жилищни сгради на територията на град Бургас - етап 1" са в ъв едени мерки за енергийна
ефектив ност в 10 многофамирни сгради на територията на гр. Бургас., а именно: 1. "Алеко
0.00 лв. Богориди" № 26 - 565,17 кв .м, 2. "Александров ска" № 50 - 249,14 кв .м, 3. "Александров ска" № 52 1 063,46 кв .м, 4. "Батенберг" № 1 - 1 933,08 кв .м, 5. "Александър Велики" № 2 - 703,13 кв .м, 6.
"Вола" № 1 - 881,45 кв .м, 7. "Момина сълза" № 2 - 546 кв .м 8. "Рилска" № 46 - 404 кв .м. 9. "Хан
Крум" № 11
255,49на
квизпълнение.
.м., 10. "Хан Крум"
№ 13
859,62
кв .м.мерки за ЕЕ в 11 многофамилни
Проектът
е в- 2процес
Предстои
да- се
в ъв едат
сгради на територията на гр. Бургас, а именно - 1. "Слив ница" № 20 - 334,78 кв .м, 2. "Цар
Самуил" № 11 - 888 кв .м; 3. "Шейнов о" № 12 - 573 кв .м; 4. "Св . Климент Охридски" № 25 - 788
1 916 565.44 лв.
кв .м; 5. "Гладстон" № 52 - 919 кв .м; 6. "Шейнов о" № 29 - 1 756 кв .м; 7. "Кав ала" № 20 и 22 - 1
572,50 кв .м; 8. "Св . Патриарх Ев тимий" № 76 - 656 кв .м; 9. "Поп Грую" № 27 - 768,60 кв .м; 10.
Меден рудник, бл. 15А, в х. 1 - 1 639,04 кв .м; 11. "Ив ан Богоров " № 1 - 1 166 кв .м.
С проекта за Обнов яв ане и прилагане на мерки за енергийна ефектив ност в многофамилни
0.00 лв. жилищни сгради на територията на община Бургас са в ъв едени мерки за енергийна
ефектив ност в 186 многофамилни сгради на територията на гр. Бургас.

447 935 061.21 лв. 22 247 258.17 лв.

68 807 460.00 лв.

27 381 020.54 лв.

3 505 194.00 лв.

5 235 640.00 лв.

1 000 000.00 лв.

0.00 лв.

5 235 640.00 лв .

1 000 000.00 лв.

24 748 114.00 лв.

17 600 000.00 лв.

7 050 914.00 лв .

17 600 000.00 лв.

14 397 200.00 лв .

0.00 лв.

Πpeз 2018 г. зaпoчнa изгpaждaнeтo нa дoв eждaщaтa инфpacтpyĸтypa, пoдзeмнитe ĸoмyниĸaции.
Изгpaдeнa e ocнoв нaтa инфpacтpyĸтypa. Зoнaтa e зaxpaнeнa c eлeĸтpичecтв o, изгpaдeни ca
0.00 лв. дoв eждaщ в oдoпpoв oд и ĸaнaлизaция.Oбщaтa плoщ нa зoнaтa e 110 дĸa, ĸaтo ĸъм мoмeнтa 50%
oт ĸaпaцитeтa й e зaпълнeн.
3 505 194.00 лв.
С проекта за изграждане на център за в одни спортов е в ж.к. Слав ейков е изграден закрит
плув ен басейн с олимпийски размери , който е основ ната и най-в ажна част от спортния
комплекс. Съоръжението е изградено по ев ропейски стандарти и може да посреща състезания
0.00 лв.
по в одни спортов е. Комплексът разполага с 1 200 места за публика, а в допълнение към тов а
е изграден футболен терен, открито съоръжение за тенис корт през лятото и ледена пързалка
през зимата.
0.00 лв.

Проектът не е реализиран поради ограничен финансов ресурс през настоящия програмен
период.
22279.32

3 300 000.00 лв .

38 823 706.00 лв.

1 601 620.00 лв .

8 977 130.00 лв .

1 109 125.00 лв .

0.00 лв.

8 781 020.54 лв.

125 000.00 лв.

617 884.00 лв.

230 000.00 лв.

Изграждането на експозиционен и демонстрационен център "Минералните в оди на Акв е калиде"
е част от дейностите по проект "Силата на в одата. Подкрепа за пов ишав ане потенциала на
3 505 194.00 лв.
Община Бургас като конкурентоспособна туристическа дестинация". Обектът е в процес на
изпълнение след 2020 г.

87099.3

19355.4

87099.3

5940

1320

5940

178200

39600

178200

2700

900

0.00 лв.

0.00 лв.

0.00 лв.

С проекта за "Обнов яв ане на прилежащ терен и площадки в дв ора на ОУ "Г.Бенков ски" в ж.к.
Зорница - 1 етап е ренов ирано 1 игрище за мини футбол и 1 игрище за баскетбол

С реализирането на проекта "Във еждане на мерки за енергийна ефектив ност" в сградата на
СОУ Йордан Йов ков са в ъв едени мерки за енергийна ефектив ност в сградата на училището.

Проектът „Създав ане на благоприятни услов ия за предучилищно образов ание на деца чрез
0.00 лв. подобряв ане на социалната инфраструктура на ДГ „Теменуга”- с. Рав нец способств а за
подобрв ане на енергийните характеристики на сградата на детската градина.
29387.52

1 306 381.00 лв .

191 236.66 лв.

0.00 лв.

С проекта „Изпълнение на СМР/СРР на обект: ДГ „Калинка”, кв . Рудник, гр. Бургас“ са подобрени
енергийните характеристики на сградата на детската градина.
163416.48

Изградена нов а сграда
за нуждите на
училището.
Обнов яв ане на дв орно
пространств о и
площадки в ОУ Антон
Страшимиров , ж.к.
Слав ейков
Обнов
яв ане на дв орно

Проект 3.7 Обновяване на дворно
пространств о и
пространство и площадки в СОУ
площадки в СОУ Димчо
Димчо Дебелянов, ж .к. Славейков
Дебелянов , ж.к.

2 553 060.00 лв .

1 039 413.89 лв.

0.00 лв.

С проекта е изградена изцяло нов а сграда, отгов аряща на енергийните стандарти на детска
градина в кв . Черно море
20121.216

1 599 946.00 лв .

0.00 лв.

0.00 лв. Не са отчетени дейности и разходи за периода 2014-2020 г.
23714.16

1 536 952.00 лв .

0.00 лв.

0.00 лв. Не са отчетени дейности и разходи за периода 2014-2020 г.
80568
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Матрица-Бюджет на Индикативния списък на проектите и дейностите,
включени в интегрирания план за градско възстановяване и развитие - гр. Бургас

Проекти по видове зони за
въздействие

обекти в обхвата на
проекта по ИПГВР

1

2

Обнов яв ане на дв орно
Проект 3.8 Обновяване на дворно
пространств о и
пространство и площадки в ОУ
площадки в ОУ Братя
Братя Миладинови, ж . к. Братя
Миладинов и, гр. Бургас Миладинови
II етап
Проект 3.9 Изграж дане на
допълнителен корпус,
внедряване на мерки за
енергийна ефективност в
съществуващ корпус и
обновяване на прилеж ащ терен в
ОУ Васил Левски, кв. Горно
Проект 3.10 Внедряване на мерки
за енергийна ефективност и
обновяване на прилеж ащ
терен/дворни пространства и
площадки в СОУ К. Преславски,
ж .к. Славейков

„Изпълнение на СМР по
одобрен технически
инв естиционен и
работен проект
„Пристройка и
Преустройств о на ОУ
„Васил Лев ски“, в УПИ
Саниране-ремонт за
в ъв еждане на мерки за
енергийна ефектив ност
в сградата на СОУ
Епископ Константин
Преслав ски, гр. Бургас,
Община Бургас"
Проект 3.11 Внедряване на мерки „Във еждане на мерки за
за енергийна ефективност и
енергийна ефектив ност
обновяване на прилеж ащ
в сградата на ОУ
терен/дворни пространства в ОУ „Христо Ботев “, гр.
Хр. Ботев, кв. Ветрен
Бургас, кв . Ветрен, УПИ
Обнов яв ане на
Проект 3.12 Обновяване на
прилежащ терен/
прилеж ащ терен/ дворно
дв орно пространств о
пространство на ОУ Кл. Охридски,
на ОУ Кл. Охридски, ж.к.
ж .к. Изгрев
Изгрев
Проект 3.13 Внедряване на мерки
за енергийна ефективност в
сградата на ЦДГ 2 Ханс Кристиян
Андерсен – филиал, ж .к. Лазур

Внедряв ане на мерки за
енергийна ефектив ност
в сградата на ЦДГ 2
Ханс Кристиян
Андерсен - филиал, к-с
Лазур

договорени
финансово
средства за
стойност (лева) от
изпълнение през
реализация на
ИПГВР
периода 2014 -2020 проекта до края
на програмния
3

1 335 939.00 лв .

3 589 491.00 лв .

4

5

834 146.53 лв.

2 369 195.00 лв.

Кратко описание на изпълнението

6
С проекта Обнов яв ане на дв орно пространств о и площадки в ОУ Братя Миладинов и, гр. Бургас II етап са създадени услов ия за пров еждане на задължителната подготов ка по физическо
в ъзпитание и спорт на открито за 1270 ученика; ренов ирани са дв е площадки за баскетбол;
ренов ирана е комбинирана площадка за футбол и хандбал; ренов ирани са дв е площадки за
0.00 лв.
в олейбол; изградена е площадка за мини футбол, лекоатлетическа писта за бягане 80 м,
съчетав аща сектор за дълъг и троен скок, както и скок на дължина. В рамките на проекта е
изградена площадка за фитнес; площадка за безопасност на дв ижението. Общата площ на
интерв енцията 12632.65 кв .м

44035.2

С проекта „Изпълнение на СМР по одобрен технически инв естиционен и работен проект
„Пристройка и Преустройств о на ОУ „Васил Лев ски“, в УПИ V, от кв . 8, по плана на кв . „Горно
0.00 лв.
Езеров о“ - Бургас, имот с КИ 07079 са в ъв едени мерки за енергийна ефектиност в старата
сграда на училището и построяв ане на нов а сграда за обучение на учениците.
42301.44

8 618 283.00 лв .

748 845.00 лв.

Реализирането на проекта Саниране-ремонт за в ъв еждане на мерки за енергийна ефектив ност
0.00 лв. в сградата на СОУ Епископ Константин Преслав ски, гр. Бургас, Община Бургас" подобрв а
енергийните характеристики на сградата.

124 199.94 лв.

С помощта на проекта „Във еждане на мерки за енергийна ефектив ност в сградата на ОУ
„Христо Ботев “, гр. Бургас, кв . Ветрен, УПИ І, кв .42“ е изградена отоплителна инсталация в
0.00 лв. сградата - нов опроектираното котелно, топлоснабдени са дв ете сгради на ОУ „Христо Ботев “,
инсталиран е нов , напълно ав томатизиран в одогреен котел за изгаряне на биомаса – дърв есни
пелети

6128.16

2 841 710.00 лв .

1 072 560.00 лв .

0.00 лв.

65488.089

0.00 лв. Не са отчетени дейности и разходи за периода 2014-2020 г.
156211.2

1 821 509.00 лв .

2 186 099.52 лв.

С проекта Внедряв ане на мерки за енергийна ефектив ност в сградата на ЦДГ 2 Ханс Кристиян
Андерсен - филиал, к-с Лазур е обнов ена сграда на филиал ЦДГ2 "Ханс Кристиян Андерсен" с
РЗП 1714.41 кв .м. Обособен е физкултурен салон за 120 деца, лекарски кабинет с изолаторно
0.00 лв. помещение, покрито дв орно пространств о в зала за тържеств а и културни прояв и, изградена е
достъпна архитектурна среда за хора в нерав ностойно положение, в ъв едени са мерки за
енергийна ефектив ност, изградени са четири площадки за игра на открито, отгов арящи на
съв ременните норматив ни изискв ания
40032

Проект 3.14 Подкрепяща
образователна среда за деца и
ученици
Проект 3.16 Мерки за
продълж аваща квалификация на
педагогическите кадри
Общ бюдж ет на ИПГВР - зони за
въздействеи и функционални
връзки

НП

НП

480 000.00 лв .

380 000.00 лв .

315 000.00 лв.

0.00 лв.

Обект на настоящия проект е Общностен център за ранно детско разв итие и родителска
подкрепа „Надежда“. С реализирането му се ув еличав а броя на достав чици на услуги за
0.00 лв. социално в ключв ане и ув еличав ане броя на децата, получили подкрепа чрез услугите. В
дейностите по проекта са в ключени 1388 деца от уязв имите социални групи, както и 1700
родители и бъдещи родители.

19680

0.00 лв. Не са отчетени дейности и разходи за периода 2014-2020 г.
4920

1821509
672 709 663.18 лв.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

475 316 081.75 лв. 25 752 452.17 лв.
2172.6
7966.2
48394.44
1086300
43452
526848
48394.44
8283
33132
16566
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