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

ПРОЕКТ НА „СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА ЗА РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНА БУРГАС“ – 12.05.2021 Г.

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.
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 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
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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 2019г. (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;
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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 както към територията на общината като цяло и нейните функционални
социално-икономически 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.
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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:

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;
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 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 правене на 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
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наличните в общината капитали и ресурси: човешки, финансови, физически и
природни.

Фигура 1. 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:
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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.
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
7
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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
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са насочени към значими комплексни интервенции, с дълготраен ефект, като засягат всички
териториални 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:
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Фигура 2. 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 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
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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.
БУРГАС- ПРИВЛЕКАТЕЛНО МЯСТО ЗА ЖИВОТ И БИЗНЕС,
ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАЩ СВОЯ ПОТЕНЦИАЛ ЗА БАЛАНСИРАНО И
УСТОЙЧИВО ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ, СЪС СЪХРАНЕНА МЕСТНА
ИДЕНТИЧНОСТ И ДОСТЪП ДО МОДЕРНА, РЕСУРСНО ЕФЕКТИВНА ,
КЛИМАТИЧНО АДАПТИВНА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНА
ИКОНОМИКА, ОСИГУРЯВАЩО ИНТЕЛИГЕНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ, ПРОСТРАНСТВЕНА СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪП ДО УСЛУГИ

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 по-успешно 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.
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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;


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.
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;
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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 2021-2027
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
регионалната
интегрираност,
физическата
дигитална
свързаност
между
местата
пространствата в общината и региона

на
и
и

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

Определените главни стратегически цели ще се реализират чрез конкретни мерки,
проекти и интервенции, организирани групирани на база ясно определени приоритети.
По конкретно, 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, групирани и класифицирани 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 конкретни 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 учене през целия живот
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, 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):
16
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„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: Промишлена зона (ПЗ) Север, ж.к.
Меден рудник, ПЗ Равнец, ПЗ Девети километър и ПЗ гр. Българово, за които са предвидени
интервенции насочени към изграждане и подобряване на техническата инфраструктура,
въвеждане на ефективни модели за управление, подкрепа за 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
17
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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 компететностни 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:
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 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;
 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; подпомагане на стартъпи;
 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.
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 играя ролята на
двигател за икономическото развитие на функционална територия с по-голям обхват.
Предвиждат се инвестиции свързани с:
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Подобряване на достъпността, техническата осигуреност и цялостното управление

на съществуващите индустриални зони – обновяване/изграждане на транспортни
комуникации и техническа инфраструктура, решения за интелигентно и ресурсно
ефективно управление, дигитализация.


Функционален интегриран проект „Подобряване на достъпността и

техническата осигуреност на ПЗ „Север“, обновяване/изграждане на транспортни
комуникации и техническа инфраструктура -

реконструкция на ул. „Одрин“, вкл.

обслужващи улици, изграждане на две еднопосочни велотрасета и изграждане на пробив
от ул. „Одрин“ към ул. „Янко Комитов“ посока парк „Св. Троица“;


Създаване на съвременна нова бизнес зона върху площ от 600 декара - Втора

фаза на „Индустриален и логистичен парк Бургас” (съвместен проект на Община Бургас и
Национална компания „Индустриални зони” (НКИЗ) за – първи и втори етап).


Обособяване на нови индустриални зони – изграждане на транспортни комуникации

до тях и техническа инфраструктура, дигитализация. в т.ч.:


нови индустриални зони в Бургас – „Меден рудник“, Долно Езерово, Равнец,

Девети километър, гр. Българово;


Разширение на промишлена зона Север чрез строителство на обслужващи

улици и техническа инфраструктура, м. „Мадика“;


Изграждане на съвременни логистични бази в непосредствена близост до

проектираното трасе на бъдещата АМ „Черно море“.

и

Повишаване на ЕЕ и намаляване на емисиите от парникови газове на предприятията

насърчаване

на

прехода

към

кръгова

икономика

и

зелени

индустрии

и

високотехнологични производства:


Мерки за ЕЕ в предприятията: използване на електрическа, топлинна и

охлаждаща енергия, произведена от ВЕИ 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
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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;
Мярка 1.3. Развитие на умения за интелигентно специализиране и нови модели на
предприемачество.
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 чиракуване 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;


Програми за обучение на заетите в предприятията, насочени към областите на

интелигентна специализация и Индустрия 4.0;


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;
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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 1.4. 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 1.5. 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;
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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
потенциал в областта на устойчивото управление на водните екосистеми и използване на
морските ресурси. Създаването 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. Други инвестиции, които
ще бъдат подкрепени са свързани с безопасността на борда, условията на труд и
енергийната ефективност, както и с придобиването или вноса на риболовни кораби и
подмяната или осъвременяването на двигателите за кораби с дължина до 24 метра.
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 яхтени
пристанища, развитие на водните спортове, както и туризъм, запознаващ с историята на
морето, туризъм, запознаващ с морските диви животни, и много други дейности на земята,
като морски музеи и курорти.
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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;



Инвестиции в иновативно и качествено образование и професионално

обучение, съобразено с нуждите на утрешният 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
този приоритет обхваща образователната система, 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.
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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.
В рамките на този Приоритет се предвижда изпълнението на Стратегически
интегриран проект, който цели постигането на по-добри образователни резултати на
учащите; 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 територията на гр. Бургас и населените места; разширяване на сградния фонд на
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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 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
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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.
Изпълнението на мярката е свързано 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;
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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 настоящия 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 над регионално 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.
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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 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 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 резултира и в 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.
По конкретно, в рамките на този основен приоритет са предвидени следните
конкретни мерки:
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Мярка 3.1. Обновяване и модернизация на материално – техническата база на
обектите на здравната инфраструктура.
Мярката е насочена към обновяване на съществуващите материалнотехнически бази (конструктивно укрепване, ремонтни дейности, внедряване на мерки за
енергийна ефективност) и изграждане на нови, регионално значими здравни заведения,
облагородяване 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,
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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
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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 безпрепятстван достъп до здравната инфраструктура и услуги за
всички населени места на територията на общината и функционалния район.
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 и през този програмен период ще бъде развитие системата от
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социални услуги в общността за деца, възрастни, хора с увреждания и уязвими групи от
населението. Мярката е насочена към:


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,


Изграждане на нови общински/социални жилища на територията на община

Бургас;


Развитие

на

услуги

за

възрастни

в

съответствие

със

Стратегията

„Деинституционализация на грижата за възрастни хора и хора с увреждания“- услуги в
домашна среда, подкрепа за семейства с повишена отговорност към грижите за зависими
членове на семейството, превенция на институционализацията и подкрепа на семействата
за повторно поемане на грижите за зависими членове на семейството, мобилни услуги,
включително изграждане на необходимата инфраструктура и доставка на оборудване;


Развитие на интегрирани медико-социални услуги за възрастни хора -

разширяване на патронажната грижа и разкриване на нови социални услуги за уязвими
групи от населението (Дневен център за възрастни; ЦСРИ; Защитени жилища; ЦНСТ),
съобразени с картирането на нуждите.


Комплексни социални услуги за лица, нуждаещи за от защита, подкрепа и

подпомагане на процеса по социално включване в обществото – изграждане на Център за
защита, подкрепа и социално включване.


Реализиране на програми за заетост и социално включване на уязвими групи на

пазара на труда;


Осигуряване на специализирани обучения за повишаване на квалификацията и

супервизия за персонала, зает в социалните заведения.
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

33

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

ПРОЕКТ НА „СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА ЗА РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНА БУРГАС“ – 12.05.2021 Г.
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.
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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 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.
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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 на пристанище Бургас, 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“).


Съхраняване характера на Историческото градско ядро.
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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; дейности по
създаване на дигитални библиотеки и дигитални изложби и др.; опазване, цифровизация,
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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, 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.
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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);


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 др.;


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.
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Изпълнението на мярката предвижда прилагане на подхода на интегрираните
териториални инвестиции с фокус върху интегрирани регионални туристически продукти
и съвместни маркетингови стратегии.

Бургас мобилизира територията. Интегрирано развитие на
територията и намаляване на вътрешно-общинските и
регионални различия.

Приоритет 5 е насочен към цялостно подобряване на жизнената среда, преодоляване
на основните дефицити в инфраструктурно отношение, развитие на нови услуги и
дигитализация, както и подобряване на регионалната свързаност. Ще бъдат подкрепени
интервенции за утвърждаване на градския модел на устойчива мобилност, надграждане на
„умни“ технологии за мобилност, подобряване на транспортната и техническата
инфраструктура, обновяване на градската среда в града и населените места, отдалечени от
градския център. Планираните мерки за подобряване състоянието на пътната мрежа и
инфраструктура за обществени спирки и велоалеи се съчетават с подобряване на
обществения транспорт, инвестиции в телекомуникациите, изграждане на други видове
ИКТ инфраструктура, инвестиции за въвеждане на 5G мобилни мрежи, осигуряване на
свързаност на зелената система и облагородяване на обществените пространства.
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Мярка 5.1. Развитие на устойчива градска 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 транспортни системи
и интелигентни системи за мобилност;


подобряване на връзките и интеграцията между автобусен градски транспорт,

междуселищен автобусен, железопътен, въздушен и морски транспорт като част от
реализиране на интермодални превози;


подобряване на системите 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;


обновяване на транспортната инфраструктура, включително инфраструктура

за алтернативни горива за нуждите на обществения градски транспорт, зарядни станции;
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реконструкция на улични мрежи и транспортна инфраструктура и

съоръженията към нея, изграждане на пешеходни зони, зони за паркиране и др.;


изграждане на интегрирана система от подземни, полуподземни и

многоетажни 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,
разработване на мобилни приложения за велосипеди под наем; изграждане на електрически
велостоянки за стимулиране и развитие на електрическия велотранспорт.
Мярка

5.2.

Подобряване

на

техническата

инфраструктура.

Устойчиво

преодоляване на основните дефицити в инфраструктурното осигуряване.
Мярката включва дейности за подобряване на регионалната свързаност и транспортното
обслужване на населените места, отдалечени от градския център, като действията за
подобряване състоянието на пътната мрежа ще се съчетаят с подобряване на обществения
транспорт. Конкретните инвестиционни проекти са свързани с:


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 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;


Изграждане 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 );
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Разширяване обхвата на газоснабдителна и газоразпределителната мрежа и

съоръжения в общината;


Изграждане на необходимата електроснабдителна и електроразпределителна мрежа

и съоръжения;


Изграждане на телекомуникационна мрежа и съоръжения в общината;



Изграждане на оптична инфраструктура за осигуряване на 5G покритие на

територията на гр. Бургас.
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.
Мярка 5.3. Развитие на зелената система и повишаване на привлекателността и
сигурността на обществените пространства.
Мярката е насочена към осигуряване на условията за повишаване качеството на
компонентите на зелената система и включва следните интервенции:


Развитие на обществени зони за отдих и зелени площи, включително физически

елементи на градската среда и зелена инфраструктура за сгради
В плана са идентифицирани няколко функционални интегрирани инвестиции, свързани
с реконструкция и обновяване на обществени пространства на територията на големите
жилищни комплекси Славейков, ж.к. Зорница, ж.к. Изгрев, включително: пространства за
търговски и социални дейности, публични пространства за широк обществен достъп в гр.
Бургас и населените места (парк „Света Троица“, парк „Славейков“, Парк „Велека“, парк
„Езеро“, парк „Минерални бани“), обновяване на озеленени площи за широк обществен
достъп в кварталите на град Бургас, град Българово и селата от община Бургас.
Инвестициите са насочени и към въвеждане на мерки за повишаване на сигурността в
градските обществени пространства, изграждане на единна система от зелени пояси и
създаване на устойчива, естетически издържана и достъпна за всички среда, обновяване на
вътрешно квартални/междублокови пространства и др. с неблагоприятни социалносъздаване на достъпна архитектурна среда.
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Развитие на зелената система при територии с проведена или 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
„Приливниците“ в близост до ж.к. „Меден Рудник
Мярка 5.4. Интелигентни системи за управление на средата.
Мярката цели въвеждане на нови и надграждане на съществуващи системи за
управление на три приоритетни аспекта на градската среда:


трафик и паркиране;



улично осветление и енергийна ефективност;



сигурност на градската среда.

Изграждането и внедряването на тези системи е съпътстващ елемент на предвидените
инвестиции в техническата инфраструктура, като се осигурява интегрирано и
централизирано управление.
Интелигентните системи за управление на трафика включват инвестиции в системи за
управление на обществените паркинги, зоните за контролирано, надграждане на системата
за 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).
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.
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Бургас прилага зелени решения. Устойчиво управление на
урбанизираните екосистеми
Чистата околна среда е от съществено значение за човешкото здраве и
благосъстояние. В същото време непосредствено заобикалящата ни среда може да бъде
източник и на стресови фактори, например замърсяване на въздуха, шум, опасни химикали,
които имат отрицателно въздействие върху здравето. Изменението на климата също оказва
неблагоприятно въздействие върху здравето на населението на ЕС чрез горещи вълни,
наводнения и др. На по-широко равнище изменението на климата, загубата на биологично
разнообразие и влошаването на състоянието на почвите могат да окажат въздействие и
върху благосъстоянието на хората, като застрашават зависещите от екосистемите услуги,
например достъпа до прясна вода и производството на храни.
Естествената среда с добро качество осигурява основни потребности, като чист
въздух и вода, плодородна земя за производството на храни и енергийни и материални
ресурси

за

производство.

Зелената

инфраструктура

„регулира“

на

климата

и

предотвратяване на наводнения. Също достъпът до „зелени„ и „сини“ зони предоставя
важни възможности за отдих и подпомага благосъстоянието.
Мерките, които следва да се осъществяват в рамките на Приоритет 6 са насочени
към разрешаване на идентифицирани проблеми в разработения анализ и обхващат
компонентите на околната среда с влошени или влошаващи се показатели, адаптиране към
изменението на климата, както и мерки, свързани с оползотворяване на потенциала и
запазване на съществуващото биоразнообразие.
В рамките на Приоритет 6 ще се изпълняват мерки, обединени в няколко тематични
области:
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Мярка 6.1. Подобряване качеството на атмосферния въздух.
 Предвидени са мерки за намаляване на замърсяването на въздуха от битовото
отопление с подмяна на част от инсталациите на твърдо битово гориво с алтернативни,
усвояването на различните видове възобновяеми източници (ВЕИ), мерки за подобряване
на енергийните характеристики на сградите и ефективността на сградните инсталации.
Подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с алтернативни (приоритетно в енергийно
ефективни жилища); насърчаване използването на ВЕИ;
 Мерки за намаляване на замърсяването на въздуха от транспорта, свързани с:


Поетапна подмяна на автопарка, предназначен за трудови пътувания с

електрически автобуси;


Изграждане

на

инфраструктура

за

насърчаване

използването

на

електромобили;


Развитие на зелената система в градските зони, вкл. създаване на „зелени

пояси/зони.
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 Разработване/актуализация на стратегически/ програмни/ планови/ аналитични
документи във връзка с качеството на атмосферния въздух;
 Подобряване на Мониторинга на качеството на атмосферния въздух, вкл.
модернизация и

надграждане

на

Мобилна

станция за

КАВ;

надграждане

на

Информационната система за информиране на гражданите за КАВ с данни в реално време.

Мярка 6.2. Ефективно и отговорно използване на ресурсите.
В мярката са включени дейности, свързани с изграждане и реконструкция на ВиК
инфраструктурата, съобразени с предвижданията на плановете на ВиК на територията на
цялата община

продължаване на мерките 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.
Включени са мерки, свързани с 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
Предвиждат се мерки за подобряване на управление на водите и опазване на водните
ресурси; поддържане чистотата и качеството на прибрежните морски води.
Рационално използване на наличните минералните води и геотермални източници за
нуждите на Община Бургас чрез обследване и сондиране на терени с геотермални води във
непосредствена близост до гр. Българово.


По отношение

управлението на отпадъците са предвидени дейности

свързани с внедряване на съвременни технологии за разделно събиране, предварително
третиране, с цел повишаване на количествата рециклирани отпадъци и стимулиране на
повторната употреба.
Конкретните мерки за това са свързани с:


Надграждане на Регионалната система за управление на отпадъците, вкл.

изграждане на инсталация за анаеробно третиране на биоразградими отпадъци;
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Разширяване

и/или надграждане на системата за разделно събиране на

отпадъци, вкл. прилагане на решения за „умно“ управление на сметосъбирането;


Предотвратяване образуването на 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);
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..


По отношение намаляване на шумовото замърсяване се предвиждат

следните дейности:


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.


Надграждане на Информационната система за информираност на гражданите

за нивата на шумово замърсяване.
Мярка 6.3. Възстановяване и развитие на потенциала на природните екосистеми.
Мерки за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие на територията
на община Бургас, както следва:


Мерки за подобряване природозащитното състояние на природни местообитания и

видове, предмет на опазване в мрежата Натура 2000;


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.
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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.
Мярка 6.4. Адаптация към изменението на климата и превенция и управление на
риска
Ще бъдат насочени инвестиции, свързани с превенция и управление на риска от
наводнения на територията на община Бургас, като ще се реализират с помощта на следните
проекти:


Надграждане на информационната система за управление на водите чрез

изграждане на нови и разширяване на съществуващи системи за предупреждение,
наблюдение, докладване; прогнозиране и сигнализиране; разработване на цифрови модели
и анализи и прогнози във връзка с климатичните изменения;


Прилагане на мерки за адаптация към изменението на климата и смекчаване

на ефектите на градските топлинни острови;


Прилагане на пилотни проекти за озеленяване покриви и фасадни стени на

обществено-обслужващи сгради и многофамилни жилищни сгради;


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 и
доразвиването и в система за ресурсен мениджмънт;


Усвояването на различните видове възобновяеми източници (ВЕИ),

съобразно потенциала на територията - изграждане и използване на енергията от
фотоволтаични системи, вятърни паркове, производство на зелен водород на база енергия
от възобновяеми източници.
Мярка 6.5. Насърчаване на устойчиви модели на потребление
За изпълнение на мярката са предвидени следните дейности:
 Създаване на Обучителни центрове за повишаване на информираността на
населението; организиране на обучения, провеждане на информационно-образователни
49

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

ПРОЕКТ НА „СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА ЗА РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНА БУРГАС“ – 12.05.2021 Г.
кампании за формиране, прилагане и изпълнение на целите на политиките, свързани с
опазване на околната среда и изменението на климата; организиране на зелени училища и
екологични образователни програми за деца и ученици;
 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 платформите и мобилните апове за
екологичното състояние на градската среда/ отпадъци, въздух, потребление на енергия,
качество на питейна вода, морска вода, състояние на реки, язовири, слъце греене, радиация
и др./.

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.
По конкретно, в рамките на настоящия приоритет са определени следните основни
мерки:
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
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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, превенция на бедствия и аварии и др.; внедряване на
информационна система за гражданско участие в местното самоуправление развитие на
общинската интернет страница от ново поколение.
Мярка 7.2 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 подхода ИТИ в областта на пътна
инфраструктура,

индустриални

зони

и

паркове,

здравеопазване,

туристическа

инфраструктура, екология и опазване на околната среда и др.
Международни сътрудничества и партньорства, свързани с обмен на добри практики и
знания за развитие на мобилни здравни и социални услуги, иновативни младежки дейности,
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организиране на съвместни форуми, панаири, културни събития, развитие на съвместни
туристически продукти и атракции.
Мярка 7.3. 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.
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