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Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради”

№

1

Проект ЗВ I - 2.8 Обновяване и
внедряване на мерки за
енергийна ефективност в
сграда на Община Бургас на
ул. Александровска 26

2

Проект ЗВ I - 2.11 Обновяване и
внедряване на мерки за
енергийна ефективност в
сградата на ТД на НАП /ул. Цар.
Петър 5Б/

Обновяване и внедряване на
мерки за енергийна ефективност в
сграда на Община Бургас на ул.
Александровска 26

Обновяване и внедряване на
мерки за енергийна ефективност в
сградата на ТД на НАП /ул. Цар.
Петър 5Б/

3

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

4

Проект Обновяване и
прилагане на мерки за
енергийна ефективност в
многофамилни жилищни
сгради на територията на град
Бургас-етап 1"

"Обновяване и прилагане на мерки
за енергийна ефективност в
многофамилни жилищни сгради на
територията на град Бургас - етап
1"

2 236 773,60 лв.

0,00 лв.

521 030,92 лв.

1 620 735,43 лв.

0,00 лв.

С проекта за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда
на Община Бургас на ул. Александровска 26 бе повишен класа на
енергопотребление на сградата от "D" на "B";
Ще бъдат спестени 1 153 128 kWh/год. първична енергия, ще бъдат сесетени
спестени емисии на CO2; и ще бъде подобрен комфорта на работещите и
посещаващите обществената сграда. Площта на обекта е 4409 кв. м. без сутерен и
5412 кв. м. със сутерени. С проекта са постигнати нормативно определените
параметри на средата за отопление и осветление.

2 996 731,63 лв.

Обектът е в процес на изпълнение през 2021 г. До момента е повишен класът на
енергопотребление на сградата от "D" на "B"; В бъдеще дейностите ще подпомогнат
да бъде спестена първична енергия, емисии на CO2, а в допълнение към това ще
бъде подобрен комфорта на работещите и посещаващите обществената сграда.
Площта на обновения обект е РЗП: 4 985,9 кв. м. без сутерен и 5 140,2 кв. м. със
сутерени. С проекта са постигнати нормативно определените параметри на средата
за отопление и осветление.

0,00 лв.

С проекта за Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда
на РСПБЗН-Бургас е повишен класа на енергопотребление на двете сгради - от клас
"E" (за сграда 1) и "F" (сграда 2) на клас"B"; Постигнато е намаляване на
въглеродните емисии от публичната инфраструктура - 121,34 t/y спестени емисии на
CO2; Подобрен бе комфортът на работещите и посещаващите сградите и бяха
постигнати нормативно определените параметри на средата. Обект на проекта бяха
две сгради: 1. Административна сграда с идентификатор 07079.613.376.1 - 3 395,68
кв.м.; 2. Административна сграда с идентификатор 07079.613.376.4 - 263,80 кв.м.

0,00 лв.

По проекта за "Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в
многофамилни жилищни сгради на територията на град Бургас - етап 1" са въведени
мерки за енергийна ефективност в 10 многофамирни сгради на територията на гр.
Бургас., а именно: 1. "Алеко Богориди" №26 - 565,17 кв.м, 2. "Александровска" №50 249,14 кв.м, 3. "Александровска" №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 - 2
255,49 кв.м., 10. "Хан Крум" №13 - 859,62 кв.м.

5

Проект: "Обновяване и
прилагане на мерки за
енергийна ефективност в
многофамилни жилищни
сгради на територията на град
Бургас-етап 2"

"Обновяване и прилагане на мерки
за енергийна ефективност в
многофамилни жилищни сгради на
територията на град Бургас - етап
2"

Общо за инвестиционен приоритет „ Енергийна ефективност в
административни и жилищни сгради“:

0,00 лв.

1 916 565,44 лв.

4 378 539,95 лв.

4 913 297,07 лв.

Проектът е в процес на изпълнение. Предстои да се въведат мерки за ЕЕ в 11
многофамилни сгради на територията на гр. Бургас, а именно - 1. "Сливница" №20 334,78 кв.м, 2. "Цар Самуил" №11 - 888 кв.м; 3. "Шейново" №12 - 573 кв.м; 4. "Св.
Климент Охридски" №25 - 788 кв.м; 5. "Гладстон" №52 - 919 кв.м; 6. "Шейново" №29 1 756 кв.м; 7. "Кавала" №20 и 22 - 1 572,50 кв.м; 8. "Св. Патриарх Евтимий" №76 656 кв.м; 9. "Поп Грую" №27 - 768,60 кв.м; 10. Меден рудник, бл. 15А, вх. 1 - 1 639,04
кв.м; 11. "Иван Богоров" №1 - 1 166 кв.м.

Инвестиционен приоритет: „Интегриран градски транспорт“

Проект ЗВ - III 6.1 Интегриран
6 модел за управление на
градската мобилност- І етап

Общо за инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт“:

4 450 673,77 лв.

5529587,22

4 450 673,77 лв.

5529587,22

Проектът е в процес на изпълнение. Реализирано проектиране, извършване на СМР
и авторски надзор за надграждане на системата от Бързи автобусни линии.
Реконструкциирани и рехабилитирани са ул. „Булаир“, въведен е „бърз автобусен
коридор“ по бул. „Демокрация“, реконструкиран и рехабилитиран е бул. „Стефан
Стамболов“, създадена е нова организация на движението и е оптимизирано
паркирането. Предвидено е бъдещо надграждане на системата от бързи автобусни
линии чрез въвеждане на „бърз автобусен коридор“ по бул. „Демокрация“,
реконструкция и рехабилитация на бул. „Стефан Стамболов“ (участък от кръгово
кръстовище с бул. „Никола Петков“ до кръстовище с бул. „Струга“ и от кръстовище с
бул. „Проф. Я. Якимов“ до кръстовище с бул. „Тракия“), нова организация на
движението и оптимизация на паркирането.

Инвестиционен приоритет: „Градска среда“
Група дейности "Градска среда"

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

1.1 ул. Богориди
1.2 ул. Възраждане

3 167 592,10 лв.

0,00

231 356,81 лв.

0,00

• повишен капацитет и качество на градската среда в съответствие с потребностите
и изискванията на населението и гостите на града;
• подобрена проходимост на пешеходната зона и създадени условия за
безконфликтно придвижване на различните групи посетители;
• подобрена достъпност на средата за хората с увреждания;
• изграден единен облик на централната градска част със специфична символика и
възможност за развитие и надграждане.
• 11685 м2 подменени настилки;
• 10 293 м2 благоустроени пешеходни пространства;
• Изграден воден ефект „Грамофона“;
• Изградена поливна система към елементите на озеленяването;
• 4 броя питейни фонтанки;
• 53 броя монтирани пейки;
• Изградени нови 72 броя осветителни улични стълбове с енергоспестяващи
осветителни тела;
• Инсталирани елементи на система за видеонаблюдение, вкл. поставяне на 15 броя
камери.

Проект ЗВ I - 1.2 Обновяване на
градска жизнена среда в ж.к.
Възраждане- Реконструкция на
площад Жени Патева, ул. Цар
Самуил,ул. Македония, ул.
Пробуда, ул. Любен Каравелов,
ул. Васил Левски,част от ул.
Ивайло, Обновяване на зелени
междублокови пространства в
ж.к Възраждане (1. между ул.
Дебелт, ул. Цар Самуил, ул. Цар
Калоян, ул. Хр. Фотев, ул.
Ивайло и бул. Сан Стефано; 3.
между ул. Л. Каравелов, ул. Цар
Калоян, ул. Васил Левски и ул.
Дебелт), ул. Фердинандова

0,00

Обновени публични площи за широк обществен достъп – 39 678 м2;
- Реконструирани улични участъци – 26 723 м2;
- Реконструирани пешеходни алеи- 6 000 м2;
- Регламентирани 370 места за паркиране;
- Изградени нови детски площадки и спортни игрища – 725 м2;
- Изградени четири детски площадки,
- Обновени зелени пространства – 6 165 м2;
- Обогатена среда с елементи на градското обзавеждане: 35 кошчета за отпадъци,
29 пейки, 6 маси за шах; 7 беседки за отдих.

2.1 Реконструкция на площад
Жени Патева

481 447,85 лв.

0,00

С реконструкцияа на площад Жени Патева е: Изградена детска площадка,
предназначена за възрастова група от 3-12 год.; Изградени нови места за отдих на
открито; Изградени и възстановявани тротоарни и алейни настилки – различен вид
настилка около сградата; Използвани са иновативни архитектурно-пространствени,
композиционни, инженерни и дизайнерски решения за разнообразяване на
сградата; Поставени са нови елементи на градско обзавеждане (пейки, беседки,
кошчета за отпадъци и др.); Внедени са енергоспестяващи елементи на улично и
алейно осветление; Приложени са мерки за постигане на достъпна среда
(снишавания на тротоари на местата за пресичане, полагане на подходящи
тротоарни и алейни настилки); Изградени са нови и са обновени съществуващи
зелени площи, дървесни и храстови видове; Поставени са средства за
видеонаблюдение на ключови места, за повишаване сигурността и намаляване
случаите на вандализъм.

2.2 ул. Цар Самуил,ул. Македония,
ул. Пробуда, ул. Любен Каравелов,
ул. Васил Левски,част от ул.
Ивайло, Обновяване на зелени
междублокови пространства в ж к

3 038 366,85 лв.

0,00

В рамките на проекта е ремонтирана ул."Ивайло" от ул."Васил Левски" до
ул."Л.Каравелов" е положена настилка от гранитен паваж 319,1 кв.м.

2.3 ул. Фердинандова

667 767,50 лв.

0,00

Обект на реконструкция на ул. Фердинандова - от ОТ 251 до ОТ 504, в частта на ул.
Фердинандова - от О.Т.315 до О.Т.251 от градската улична мрежа на ЦГЧ.
С реализацията на проека бяха рехабилитирани улични платна и настилки;
Въведено е еднопосочно движение следствие на променена организация на
движението; Увеличени са паркоместата; Поставени са нови елементи на градско

7

Осигуряване на балансирана
градска среда в ЦГЧ, ж.к.
Възраждане и ж.р. Меден
рудник- етап І

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

Проект ЗВ II - 1.2
Обновяване на градска жизнена
среда в Зона В и Районен
център (Б)- Облагородяване на
междублоково пространство
между бл. 496, 497, 498, между
бл. 494, 495, 493, 492

1 657 272,69 лв.

2 682 850,00 лв.

Проект ЗВ II - 1.1
Обновяване на градска жизнена
среда в Зона В и Районен
център (Б)- Облагородяване на
междублоково пространство
между бл. 440, 442, 443, 444, 445,
Облагородяване на
междублоково пространство
между бл. 460, 461, 463, 464, 466,
467, 465, 462 и Между бл. 469 и
468

0,00

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

0,00

Изграденадетска площадка за деца от 0 до 3 годишна възраст;
●Изградена детска площадка за деца от 3 до 12 години;
●Изградено игрище за бадминтон;
●Изградено игрище за тенис на маса;
●Изградена система за оползотворяване на дъждовни води, вкл. подземен
резервоар за събиране на дъждовнавода;
●Рехабилитирани / изградени и регламентирани 113 паркоместа.

0,00

5.1 Облагородяване на
междублоково пространство между
бл. 440, 442, 443, 444, 445

2 902 605,60 лв.

5.2 Облагородяване на
междублоково пространство между
бл. 446, 451, 452, 447, 449 и ОДЗ
Морска звезда

3 301 411,31 лв.

0,00

Изграждане на четири детски площадки, предназначениза възрастови групи от 0-3 и
3-12 години;
- Изграждане на спортна площадка за бадминтон;
-Изграждане на площадка за игра на тенис на маса;
-Изграждане на фитнес на открито;
- Изграждане на зона за екстремни спортове;
- Изграждането на система за събиране на дъждовнавода в кв.22А и кв.22 на Зона
Б, ж.р. Меден рудник;
- Реализиране на нова улица, свързваща кв. 22 А с кв. 23;
- Изграждане на паркинг между бл. 445 и 441;
- Изграждане на крайулични паркингив кв.22А и кв.22 на Зона Б, ж.р. Меден рудник.
- Рехабилитация на паркинг пред бл. 446;
- Разширение на паркинг между бл. 451, 447 и 449.

Проект ЗВ I - 1.3 Обновяване на
градска жизнена среда в ЦГЧ и
Приморски парк- Реконструкция
на историческо ядро на
Приморски парк и южна част,ул.
Константин Фотинов,

Реконструкция на ул.
"Цариградска" от о.т. 469 до
о.т. 319 и от о.т. 468б до о.т.
469 и прилежащо пространство
в УПИ I, кв. 38, на ж.к.
8
"Възраждане", гр. Бургас - част
от проект "Обновяване на
градска жизнена среда в ЦГЧ,
ж.к. Възраждане и ж.р "Меден
Рудник - етап II

0,00

6.1 Реконструкция на историческо
ядро на Приморски парк и южна
част

5 001 413,60 лв.

0,00

6.2 ул. Константин Фотинов

666 128,45 лв.

0,00

Проект ЗВ I - 1.5 Обновяване на
градска жизнена среда в ЦГЧ и
Приморски парк - ул. Отец
Паисий, ул. Лермонтов, ул.
Успенска, ул. Иларион
Макариополски, ул. Граф
Игнатиев , ул. Гео Милев

877 162,51 лв.

0,00

Проект ЗВ I - 1.7 Обновяване на
градска жизнена среда в ЦГЧ и
Приморски парк- ул. Шипка

44 018,00 лв.

0,00

ул. Цариградска от о.т. 468б до
о.т. 469; КВ. 38 - УПИ I;
ул. Цариградска от О.Т. 468б до
О.Т 469;
ул. Цариградска от О.Т. 469 до
О.Т 319;

Общо за група дейности:"Градска среда"

2 428 037,89 лв.

0,00

27 147 431,16 лв.

0,00

Реконструирани 110 533м2 пространства за отдих и рекреация;
- Реконструирани 471м от уличната мрежа в ЦГЧ;
- Реконструкция и обновяване на фонтан в Южна част на Приморски парк;
- Доставени и монтирани две самопочистващи се тоалетни в Приморски парк;
- Изградена автоматизирана поливна система в Приморски парк- Историческо ядро;
- Изградени два подземни резервоара за събиране на дъждовна вода за поливни
нужди;
- Пълна реконструкция на три от осемте подпорни стени в обхвата на Приморски
парк;
- Поставяне на 365 броя ново алейно осветление в Приморски парк;
- Поставяне на 21 броя нови осветителни тела по ул. Константин Фотинов;
- Поставяне на 50 броя камери в Приморски парк;
- Реконструкция на Питейна фонтанка при паметник Петя Дубарова, Питейна
фонтанка при паметник Васил Левски, Питейна фонтанка при стълбите към
централен плаж и изграждане на 4 нови питейнифонтанки, подходящи за ползване
от хора в неравностойно положение на територията на Приморски парк;
- Обогатяване на паркова среда с допълнителни елементи на градското
обзавеждане- 393 пейки, 195 кошчета за отпадъци, 35 кошчета за кучешки
екскрементина територията на Приморски парк;
- Изградена детска площадка на територията на Приморски парк.

Реконструирани 1 800м от уличната мрежа в ЦГЧ;
- Реконструирани 12 480 м2 улични настилки;
- Реконструирани 6 500 м2 тротоарни настилки;
- Поставяне на 53 броя нови елементи на уличното осветление;
- Обогатяване на градската среда с допълнителни елементи на градското
обзавеждане- пейки, кошчета за отпадъци, боларди, саксии с цветя или дървета.

Реконструирани 414 м (4 877м²) от ул. „Цариградска , ж.к. Възраждане , гр. Бургас;
- Рехабилитация на прилежащо пространство с площ 10 534.88 м² от УПИ I, кв. 38 на
ж.к. "Възраждане", гр. Бургас;
- Реконструирани 8 528 м² улични настилки;
- Изградени 4 660 м² тротоарни настилки;
- Изграждане на нови паркинги с 299 паркоместа;
- Поставяне на 45 броя нови елементи на уличното осветление-енергоспестяващи
лампи ("LED") ;
- Обогатяване на градската среда с допълнителни елементи на градското
обзавеждане- пейки(19 бр.), кошчета за отпадъци (21 бр.), боларди (546 бр.),
широколистни (62 бр.) и иглолистни (32 бр.) дървесни видове;
- Изпълняване на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация с пътни
знаци.
- Осъществен авторски надзор на обекта.
Осъществен строителен надзор на обекта

Група дейности „Зони с потенциал за икономическо развитие“

9

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

17 449 189,06 лв.

0,00 лв.

Общо за група дейности "Зона с потенциал за икономическо
развитие"

17 449 189,06 лв.

0,00 лв.

С реализирането на проект за Обновяване на градска жизнена среда в СПЗ и ЮПЗ ул. Крайезерна е рехабилитирана 4 315 м улична мрежа, вкл. директно трасе и 6 бр.
връзки и кръгово движение; изместенен е клон от 1757 м. на газопроводна мрежа;
Изградена е 2260,50 м дъждовна канализация за отводняване на уличното платно;
изграден е нов водопровод с дължина 2100 м; монтирани са 89 стъбове за улично
осветление. Подобрен е достъп и техническа инфраструктура в СПЗ и
"Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД;. Осигурени са бързи транспортни
връзки от и до ключови логистични обекти и международни и регионални пътища;
Осигурен е алтернативен маршрут за транзитно преминаващ трафик; Подобрена е
екологичната обстановка; Повишено е качеството на живот на гражданите на града.

Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура”
Група дейности "Социална инфраструктура"
Проект ЗВ II - 5.2 Изграждане
"Изграждане на социални жилища
10 на социално жилище на 4 етажа в зона „Д“ на ж. р. “Меден рудник “,
УПИ VIII, кв.151, гр. Бургас“
в зона Д
Проект „Изграждане на
Кризисен център в част от
секция А3 и Б2 на социално
11
жилище в зона „Д“, ж. р.
“Меден рудник“, УПИ VIII,
кв.151, гр. Бургас“

Изграждане на кризисен център в
зона „Д“, ж. к. “Меден рудник“, УПИ
VIII, кв.151, гр. Бургас от
актуализирания списък на ИП

Общо за група дейности "Социална инфраструктура":

Проект ЗВ I - 4.5
Реконструкция, ремонт и
обновяване, внедряване на
12 мерки за енергийна
ефективност в Културен дом на
Лукойл Нефтохим (пл.
Тройката 1, кв. 125, УПИ I)

Реконструкция, ремонт и
обновяване, внедряване на мерки
за енергийна ефективност в
Културен дом на Лукойл Нефтохим
(пл. Тройката 1, кв. 125, УПИ I)

0,00 лв.

0,00 лв.

4 610 395,69 лв.

Проектът "Изграждане на социални жилища в зона „Д“ на ж. к. “Меден рудник “, УПИ
VIII, кв.151 е в процес на изпълнение. Предвижда се изграждане на многофамилна
жилищна сграда за социални жилища за лица в неравностойно положение 47
жилища за 120 обитатели.

377 828,47 лв.

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.
Предвижда се изграждане на кризисен център с общ капацитет 15 места. Той ще
функционира 24 часа в денонощието, като осигурява спокойна и защитена среда на
потребителите чрез предоставяне на социални услуги, с цел решаване на основните
проблеми на рисковите целеви групи, за оказване на индивидуална подкрепа,
задоволяване на ежедневните потребности, правно консултиране или социалнопсихологическа помощ когато се налага незабавна намеса в случай на риск и

0,00 лв.
4 988 224,16 лв.
Група дейности "Културна инфраструктура"

9 503 652,24 лв.

0,00 лв.

С проекта Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна
ефективност 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
ефективност и по-достъпна среда; Бяха създадени 8 бр. многофункционални и
напълно обновени зали. Всяка от тях разполага със собствена озвучителна система
и подходящо осветление; В сградата са монтирани 2 бр. асансьора; В рамките на
проекта бе изградена нова конструкция (надстройка). В "Зрителната зала",
разполагаща с 514 места, бяха подновени всички седалки, оборудвана бе с изцяло
ново осветление и бяха обособени две зони за хора в инвалидни колички. С проекта
бе реновиран вътрешния двор с възможност за изнасяне на мероприятия на
открито.

Проект ЗВ I - 4.1 Изграждане на
библиотека и музей на
съвременното изкуство в
13
сградата на бивша немска
болница (ул. Средна гора 14,
кв. 113, УПИ I)

Изграждане на библиотека и музей
на съвременното изкуство в
сградата на бивша немска болница
(ул. Средна гора 14, кв. 113, УПИ I)

„Път на културноул. „Алеко Константинов“ гр.
историческите ценности през
Бургас и превръщането и в Улица
вековете - изпълнение на
на занаятите - ПИ идент.
консервационно07079.612.306 по КК на гр. Бургас;
14 реставрационни дейности в
2. Етнографския музей и
сградата на Етнографския
прилежащото дворно пространство
музей и прилежащото дворно
- ПИ 07079.610.105, УПИ III, кв.90,
пространство и изграждане на ЦГЧ на гр. Бургас
Улица на занаятите“
Общо за Група дейности "Културна инфраструктура":

9 943 899,00 лв.

0,00 лв.

0,00 лв.

2 007 569,45 лв.

19 447 551,24 лв.

2 007 569,45 лв.

С проекта Изграждане на библиотека и музей на съвременното изкуство в сградата
на бивша немска болница (ул. Средна гора 14, кв. 113, УПИ I) бе реконструирана,
обновена и преустроена сграда с РЗП 6035 кв.м в културно-образователен център
(музей) за съвременно изкуство 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 възли; първи етаж - гардероб, експозиционни площи, магазин
и кафене, библиотека - детски отдел, информационен и копирен център; втори етаж
- зона за детско творчество; зала за образователни курсове; 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 неравностойно положение до всички
функционални пространства на сградата и прилежащите зони в съответствие с
нормативните изисквания. Изпълнени бяха мерки за енергийна ефективност за
достигане на енергиен клас C на сградата

Проектът е в процес на оценка.

Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура”

Проект ЗВ I - 3.1 Реконструкция и
ремонт на Дом за деца, лишени от
родителска грижа Ал. Г.
Коджакафалията за целите за
образование

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

4 256 397,72 лв.

1 611 203,81 лв.

0,00 лв.

С проекта за преустройство и промяна предназначението на съществуваща сграда
ДДЛРГ Ал.Г. Коджакафалията в учебен корпус бе реконструирана и обновена
сградата с РЗП 3889 м2; Създаден бе модерен учебен корпус за нуждите на новото
основно училище ; Изградена бе спортна площадка за баскетбол, минифутбол и
волейбол, фитнес на открито. Създадени са залени площи за рекреация и отдих.
Обособен ее елитен образователен кампус за ученици от всички възрастови групи.

0,00 лв.

С проекта за Обновяване на прилещащ терен/дворни пространства и площадки в
ОУ Елин Пелин са създадени условия за провеждане на задължителната подготовка
по физическо възпитание и спорт на открито за 1050 ученика, ремонтирани са три
игрища за баскетбол, по едно за волейбол и мини футбол и нова лекоатлетическа
писта. В допълмени към това са изградени две площадки за фитнес на открито,
комбинирана спортна площадка за хандбал и мини футбол с възможност за
изграждане на покривна конструкция в бъдещ период, създадена е и зона с
площадка за безопасност на движението, зона за отдих и игра. С проекта са
ремонтирани и сцена сценични изкуства, изградени са рампи преодоляващи
различните нива за осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно
положение.

Проект ЗВ II - 3.4 Изграждане на
нов корпус на ЦДГ Чайка

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

Проект ЗВ II - 3.3 Изграждане на
нова детска градина в РЦ – Меден
Рудник
Подобряване качеството на
образованието чрез
модернизиране на
15
образователната
инфраструктура в град Бургас І етап

Обновяване на дворно
пространство и площадки в ОУ
Братя Миладинови, гр. Бургас - II
етап

Проект 3.8 Обновяване на дворно
пространство и площадки в ОУ
Братя Миладинови, ж. к. Братя
Миладинови

2 025 490,45 лв.

868 967,50 лв.

3 752 875,13 лв.

834 146,53 лв.

694 504,35 лв.

0,00 лв.

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 нови 104 места за прием на деца от 1 до
7 години в детска градина,
създадени са нови работни места за 8 човека и бяха изградени детски площадки за
игра на открито с капацитет 30 деца.

0,00 лв.

С реализацията на проекта Обновяване на прилещащ терен/дворни пространства и
площадки в СОУ Св. Св. Кирил и Методий бяха създадени условия за провеждане
на задължителната подготовка по физическо възпитание и спорт на открито за 1100
ученици. РЗП 6882 кв.м; 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 оборудван
фитнес на открито, изградена детска площадка за децата в предучилищно
обучение, обособена зона за рекреация.

0,00 лв.

Проектът за изграждане на нова детска градина в РЦ – Меден Рудник позволи
изграждане на нова 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 футбол и баскетбол. Съзадаена е
зеленчукова/цветна градинка и кътове за отдих. Създадени са подходяи условия за
интеграция на деца със специални обрацователни потребности и от етнически
малцинства за включващо обучение.

0,00 лв.

С проекта Обновяване на дворно пространство и площадки в ОУ Братя
Миладинови, гр. Бургас - II етап са създадени условия за провеждане на
задължителната подготовка по физическо възпитание и спорт на открито за 1270
ученика; реновирани са две площадки за баскетбол; реновирана е комбинирана
площадка за футбол и хандбал; реновирани са две площадки за волейбол;
изградена е площадка за мини футбол, лекоатлетическа писта за бягане 80 м,
съчетаваща сектор за дълъг и троен скок, както и скок на дължина. В рамките на
проекта е изградена площадка за фитнес; площадка за безопасност на движението.
Общата площ на интервенцията 12632.65 кв.м

0,00 лв.

Проектът Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в СОУ
"Петко Росен" І етап позволи благоустрояване и реновиране на дворно
пространство на училището. Изградени са све комбинирани игрища за футбол и
хандбал, изградено е комбинирано игрище баскетбол/ тенис/волейбол, оформена е
площадка за открита фитнес зона, оборудвана с подходящи уреди. Изградена са
писта за бягане, трап за приземяване с фин пясък, спортно игрище за баскетбол.
Площ на интервенцията е общо 13716.68 кв.м.

Проект ЗВ II - 3.7 Обновяване на
прилещащ терен/дворни
пространства и площадки в СОУ
Петко Росен

Проект ЗВ I - 3.2 Ремонт и
реконструкция, както и внедряване
на мерки за енергийна
ефективност и обновяване на
прилещащ терен/дворни
пространства и площадки в стара
баня на ОУ Л.Каравелов

Проект 3.13 Внедряване на мерки
за енергийна ефективност в
сградата на ЦДГ 2 Ханс Кристиян
Андерсен – филиал, ж.к. Лазур

Общо: Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура”
ОБЩО:

694 504,35 лв.

833 120,65 лв.

2 186 099,52 лв.

0,00 лв.

Проектът Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в СОУ
"Петко Росен" І етап позволи благоустрояване и реновиране на дворно
пространство на училището. Изградени са све комбинирани игрища за футбол и
хандбал, изградено е комбинирано игрище баскетбол/ тенис/волейбол, оформена е
площадка за открита фитнес зона, оборудвана с подходящи уреди. Изградена са
писта за бягане, трап за приземяване с фин пясък, спортно игрище за баскетбол.
Площ на интервенцията е общо 13716.68 кв.м.

0,00 лв.

Реконструрирана бе сградата в учебен център "Академия Европа" към ОУ
"Л.Каравелов". Създаден е допълнителен капацитет за обучение и извънкласни
дейности, две зали за работа с деца, всяка с 13 места, изградена
многофункционална зала, създадена зала за обучение с 20+1 места, създадена
компютърна читалня за е-библиотека с 12 места, осигурена достъпна среда за хора
с увреждания, обновен и благоустроен терен към старата баня. Площта на сградата
е общо РЗП 1471 кв.м.

0,00 лв.

С проекта Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ЦДГ 2
Ханс Кристиян Андерсен - филиал, к-с Лазур е обновена сграда на филиал ЦДГ2
"Ханс Кристиян Андерсен" с РЗП 1714.41 кв.м. Обособен е физкултурен салон за
120 деца, лекарски кабинет с изолаторно помещение, покрито дворно пространство
в зала за тържества и културни прояви, изградена е достъпна архитектурна среда за
хора в неравностойно положение, въведени са мерки за енергийна ефективност,
изградени са четири площадки за игра на открито, отговарящи на съвременните
нормативни изисквания

17 757 310,01 лв.
90 630 695,19 лв.

0,00 лв.
17 438 677,90 лв.

90 630 695,19 лв.

15 431 108,45 лв.

106 061 803,64 лв.

