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Съкращения  
 

БДС   – брутна добавена стойност 

ГД   – годишен доклад 

ДКЦ   – диагностично-консултативен център  

ЕБВР   – Европейска банка за възстановяване и развитие 

ЕСИФ   – европейски структурни и инвестиционни фондове  

ЗПОО   – закон за професионално образование и обучение 

ЗРР  – закон за регионално развитие 

ЗУО   – закон за управление на отпадъците 

ИПГВР  – интегриран план за градско възстановяване и развитие   

КАВ   – качество на атмосферния въздух  

НИРД   – научноизследователска и развойна дейност  

НПЕЕМЖС  – Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради 

НХА   – Национална художествена академия 

ОПР   – общински план за развитие  

ППЗРР  – Правилник за прилагане на Закона за регионално развитие 

ПУО  – програма за управление на отпадъците 

ПУП   – подробен устройствен план 

РДГ  – регионална дирекция по горите  

РДО   – регионално депо за отпадъци  

РПМ   – републиканска пътна мрежа  

ССЕВ   – система за сигурно електронно връчване 

ТД   – териториална дирекция  

ФИ  – финансов инструмент  

ФПЧ   – фини прахови частици  

ФУГ   – Фонд за устойчиви градове 

УПИ   – урегулиран поземлен имот 

JESSICA  – Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas  
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Въведение 

Съгласно чл. 13 от Закона за регионалното развитие (ЗРР) от 2013 г., Общинският план 

за развитие (ОПР) е документ за стратегическо планиране, който определя средносрочните 

цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално развитие. 

Осъществяването на наблюдението и оценката на изпълнението на ОПР е важна стъпка 

към подобряване и усъвършенстване на процеса на стратегическо планиране и програмиране 

на регионалното развитие и подобряване работата на отговорните институции за 

провеждането на политиката за регионално развитие. 

Общинският план за развитие на община Бургас за периода 2014-2020 г. е разработен 

през 2014 г. в съответствие с изискванията на ЗРР от 2013г. и Правилника за неговото 

прилагане. В съответствие с чл. 34, ал.1 и ал.2 от ЗРР се извършва настоящата Последваща 

оценка на ОПР. 

Цел: 

Целта е да се изготви независима и обективна последваща оценка на Общински план за 

развитие на Община Бургас за периода 2014-2020 г., в съответствие с нормативните 

изисквания за обхват и качество. 

Структура: 

В съответствие с изискванията на ЗРР и правилника за неговото прилагане, Последващата 

оценка на ОПР 2014-2020 на община Бургас съдържа следните основни части: 

1) Оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите – 

включва анализ и оценка на степента на постигане на целите  и приоритетите на 

основата на настъпилите промени в икономическото, социалното, 

инфраструктурното развитие и околната среда, както и оценка на устойчивостта от 

постигнатите резултатите от гледна точка на избрани икономически, социални и 

екологични показатели. 

2) Оценка на общото въздействие - оценява се общото въздействие на основата на 

сравнителен анализ на общата социално-икономическа ситуация (икономика, пазар 

на труда, иновации и въвеждане на нови технологии, здравеопазването, образование, 

култура, социални дейности, и др.), съгласно общи статистически показатели и 

емпирични данни от проучвания за развитието на община Бургас.  

3) Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси - извършва се 

оценка на ефективността и ефикасността на използваните финансови инструменти и 

на усвоените ресурси за изпълнение на целите и приоритетите на ОПР (2014-2020 г.).  

4) Изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и 

местно развитие – тази част отразява най-важните констатации относно 

идентифицираните проблемни области и ограничители на развитието на местно ниво, 

попречили на изпълнението на ОПР. Изводите са ориентирани спрямо приоритетите 

на плана. Конкретните препоръки са базирани на изводите и са насочени към процеса 

на програмиране на следващия програмен период 2021-2027г. 
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Използвани методи 

Методите за оценка са групирани най-общо като:  

1) Методи за набиране и обработка на информация и данни. 

Основни използвани методи са документалното проучване и събиране и обработка на 

статистически данни. При изготвянето на Последващата оценка на ОПР 2014-2020 са 

използвани наличните актуални данни за основни демографски, социални, икономически, 

екологични и др. показатели на общинско, областно и национално ниво. 

2) Методи за анализ и оценка на информацията 

Методите за анализ и оценка на информацията са приложени за извършване на 

количествен и качествен анализ и за извършване на оценки на изпълнението и 

въздействието на ОПР. За целта е използван инструментариум за прилагане на определени 

критерии, които характеризират изпълнението на ОПР на община Бургас до 2020 г. 

Изготвен е сравнителен анализ на база систематизирани и обработените данни, получени 

са изводи за степента на изпълнение на целите и приоритетите на ОПР 2014-2020 на 

община Бургас, размера и ефективността на вложените ресурси и др.  

Характерът на процедурите по оценки на стратегическите документи налага като 

водещ метод за оценка Експертен метод, който се основава главно на експертизата и опита 

на екипа от оценители. За да се балансира субективността на този метод, в процеса на 

работа са използвани критерии и скали за оценка. 

Методологическият инструментариум, използван при изготвяне на Последващата 

оценка на ОПР 2014-2020, послужи за структуриране на оценъчния процес на 

последователност от взаимосвързани етапи, събиране на информация, относима към 

поставените въпроси и търсените резултати от оценката, анализиране на първичната 

информация и подпомагане на формулирането на оценъчните съждения. 

Основен източник на информация при изготвянето на Последваща оценка на ОПР е 

община Бургас, с чието съдействие екипът получи документи, справки и данни за развитието 

на общината в периода 2014-2020 г. Съгласно чл. 91, ал.6 от ППЗРР, годишните доклади за 

наблюдението на изпълнението на ОПР осигуряват информация за изготвяне на междинната 

и последващата оценка на плана. В допълнение експертният екип извърши проучване и 

събиране на данни от официални източници на информация, като Национален статистически 

институт (НСИ), министерства, държавни и регионални агенции, териториални и регионални 

служби на органите на изпълнителната власт, ИСУН и др.  Взет е под внимание широк набор 

документи, създадени и действащи в периода 2014-2020 г. на европейско, национално, 

регионално, областно и общинско ниво. 

I. Оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на 

резултатите 
Оценката на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите съдържа два 

основни компонента: 
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 Анализ и оценка на степента на постигане целите и приоритетите на ОПР на 

община Бургас за периода 2014-2020 г., на основата на настъпилите промени в 

икономическото, социалното, инфраструктурното развитие и околната среда и 

 Оценка на устойчивостта от постигнатите резултатите от гледна точка на избрани 

икономически, социални и екологични показатели. 

Оценката на степента на постигане целите и приоритетите на ОПР на община Бургас за 

периода 2014-2020 г. се извършва на основата на проучване и анализ на информация за 

настъпилите промени в икономическото, социалното, инфраструктурното развитие и 

околната среда на територията на общината. 

Оценката се формира по два критерия с цел да се обхванат всички предприети действия, 

които допринасят за постигане целите и приоритетите на ОПР: 

Критерий 1: Изпълнение на проектите и дейностите, заложени в Програмата за 

реализация на ОПР 2014-2020; 

Критерий 2: Постигане на целевите стойности на индикаторите за въздействие и  

индикаторите за резултат  

Използва се три степенна скала за експертно формулирани оценки:  

 висока степен на изпълнение – изпълнени са голяма част (над 70%) от 

заложените/планираните проекти и дейности; 

 средна степен на изпълнение – изпълнени са между 40% и 70% от заложените/ 

планираните проекти и дейности; 

 ниска степен на изпълнение – изпълнени са малка част (до 40%) от заложените/ 

планираните проекти и дейности. 

Цялостната оценка за изпълнение на стратегическите цели произлиза от степента на 

постигане на приоритетите, които съдържа, като се базира на качествената оценка на 

изпълнението на мерките за развитие и количествена оценка за постигане на заложените 

индикатори за въздействие и резултат.  

 

1. Анализ и оценка на степента на постигане целите и приоритетите на 

ОПР на община Бургас за периода 2014-2020 г., на основата на 

настъпилите промени в икономическото, социалното, 

инфраструктурното развитие и околната среда 
Стратегическата рамка на Общинския план за развитие на община Бургас съдържа визия 

за развитие на общината до 2020 г., стратегически цели, приоритети и мерки за изпълнение.   

 

 

 

Визията за развитие гласи: Бургас – ключов за Черноморския регион град – източна 

врата на ЕС и Бургас – град на Високи Технологии, Енергия, Мениджмънт, 

Промишленост, Образование, Туризъм, Околна среда (В ТЕМПОТО). 
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В Общинския план за развитие на община Бургас за периода 2014-2020 г. са заложени 

следните три стратегически цели: 

Стратегическа цел 1: Устойчиво развитие на територията и ефективни публични услуги  

Стратегическа цел 2: Повишаване качеството на живот 

Стратегическа цел 3: Подкрепа за икономическо развитие, чрез ефективни публични услуги 

За постигане на стратегическите цели са определени четири приоритета: 

Приоритет 1: Околна среда 

Приоритет 2: Интегрирано териториално развитие 

Приоритет 3: Социален капитал  

Приоритет 4: Добро управление 

Към всеки приоритет са планирани мерки за развитие със съответни конкретни проекти. 

 

Реализирани проекти и инициативи (приключени и в процес на изпълнение) 

на община Бургас по всеки от приоритетите на ОПР 2014-2020 г. 

 

ПРИОРИТЕТ 1 ОКОЛНА СРЕДА 

Приоритет 1 е насочен към опазването на околната среда на територията на община 

Бургас като предпоставка за опазване здравето на хората и създаване на благоприятна и 

безопасна среда за живот и подобряване на условията за работа и почивка. Приоритетът 

съдържа седем мерки за развитие и насочва инвестиции както по основни фактори на 

околната среда – качество на въздуха, шумово замърсяване, управление на отпадъци, 

опазване на водите, така и за устойчиво управление на природните ресурси и създаване на 

екологично съзнание у обществото. 

 

Мярка 1.1. Подобряване на качеството на въздуха  

Основна цел на община Бургас е да се подобри качеството на атмосферния въздух на 

територията на общината, чрез планиране и изпълнение на адекватни към местните условия 

мерки в тази посока. Община Бургас изпълнява Програма за подобряване качеството на 

атмосферния въздух в периода 2016-2020 г. Като част от Програмата е разработен 

Оперативен план за действие при превишаване на установените норми или алармените 

прагове на замърсители на атмосферния въздух при неблагоприятни метеорологични 

условия и други фактори. В процес на разработване е Програма за подобряване качеството 

на атмосферния въздух на Община Бургас за периода 2021-2027 г., която ще осигури 

приемственост и продължаване на усилията на общината към опазване чистотата и 

качеството на атмосферния въздух. 

За информиране на населението за качеството на въздуха и мерките предприети за 

подобряването му функционира информационна система за качество на атмосферния въздух, 

чрез която данните за измерените концентрации на контролираните замърсители са достъпни 
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в реално време за гражданите. Ежеседмично се издава Еко-бюлетин с обобщена информация 

за състоянието на въздуха, като информацията се поддържа на интернет страницата на 

общината, раздел Околна среда. 

С цел подобряване на качеството на въздуха в община Бургас се изпълняват проекти и 

дейности в две направления: 

1) Подмяна на автопарка на общината и населението и насърчаване използването на 

електромобили. 

През 2015 г. е приключил проект „Прилагане на мерки за подобряване качеството на 

живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен“ на стойност 20 660 000 лв., 

финансиран по ОПОС 2007-2013. Проектът е с период на изпълнение 2013-2015 г., в рамките 

на който е заменен тролейбусният парк в гр. Бургас.  

Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас чрез 

модернизация на обществения транспорт“ е на стойност 82 043 674,8 лв., финансиран по 

ОПОС 2014-2020 и се изпълнява в периода 2019-2023 г.  

С цел стимулиране на алтернативните начини на придвижване и изграждане на нова 

култура на градска мобилност, щадяща околната среда, община Бургас закупува 3 бр.  

електрически автомобили в периода 2016-2018 г. Проектите са на обща стойност 172 851 лв., 

частично финансирани от Национален Доверителен Еко Фонд /НДЕФ/.  

В периода 2019-2021 г. на територията на град Бургас има изградени пет общински 

зарядни станции за електромобили, както и няколко частни такива. Основни точки са 

общински паркинг на ул. „Генерал Гурко” №64, ОЗК Парк Арена Бургас и Eldrive - Бургас 

Плаза. В ход е съвместен проект на Община Бургас е фирма „Елдрайв“ за поетапно 

въвеждане на общо 50 електро зарядни станции за бързо или бавно зареждане в рамките на 

целия град в идните 2 години. С това се цели стимулиране на ползването на частни електро-

автомобили. За сега зареждането през общинските ел. зарядни станции е безплатно. Община 

Бургас също така с всяка година увеличава броя на служебните електрически превозни 

средства, като към момента по проекти, финансирани от Националния доверителен еко фонд 

/НДЕФ/и Община Бургас са закупени 5 елелектромобила.  

В процес на изпълнение са два проекта с различен обхват, но с обща цел – намаляване  

на замърсяването на атмосферния въздух в община Бургас. 

Община Бургас е бенефициент на проект „Намаляване на замърсяването на атмосферния 

въздух с фини прахови частици в кв. Долно Езерово, гр. Бургас“ на стойност 12 965 829 лв., 

финансиран по ОПОС 2014-2020 с период на изпълнение 2019-2024 г. Проектът включва 

създаване на механизъм за подпомагане на домакинства в кв. Долно Езерово чрез подмяна 

на конвенционалните методи за отопление (изгаряне на дърва и въглища) с алтернативни и 

екологични такива – печки и котли на пелети, газ, климатици и термопомпи. 

Община Бургас е партньор по проект „Българските общини работят заедно за 

подобряване качеството на атмосферния въздух“, финансиран по Програма LIFE на ЕС с 

обща стойност 5 012 213 лв. и период на изпълнение 2018-2024 г. Осъществява се безплатна 

подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища за 1 994 домакинства от общината 

с екологосъобразни форми на отопление: газ, централно топлоснабдяване и пелети.   
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Община Бургас е реализирала редица проекти и дейности в детски градини и училища за 

преминаване към използване на възобновяем източник на енергия – инсталиране на котли за 

изгаряне на биомаса, подмяна на топлопреносната мрежа с нова и др. 

Степен на изпълнение на мярка 1.1 – висока 

 

Мярка 1.2. Намаляване на шумовото замърсяване 

През отчетния период община Бургас е предприела серия последователни мерки за 

намаляване на шумовото замърсяване. През 2017 г. тя актуализира политиката си в 

„Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Бургас“, последвана през 2018 

от актуализиране на „План за действие към стратегическа карта за шума в околната среда на 

агломерация Бургас“. Сред приоритетно изпълнените мерки са тези по „Интегриран модел 

за управление на градската мобилност - I етап“, цялостно  обновяване  на подвижния състав 

за обществен транспорт, Програма за ремонт на вътрешно квартални улици и изграждането 

на паркоместа, Обновяване на парковете в жилищните комплекси. Специално внимание е 

отделено на необходимостта от буферни паркинги (вкл. в ИПГВР на гр. Бургас ) за 

разтоварване на трафика и оптимално преразпределяне на пътуванията, както и на засилената 

комуникация с населението за популяризиране въвеждането на алтернативни видове 

транспорт (велосипеди, електрически велосипеди). 

Сред най-сериозните постижения, с отношение едновременно към редуцирането на 

шумовото замърсяване и на замърсяването на атмосферния въздух, е цялостното извеждане 

на транзитния трафик към Южното Черноморие (към юли 2017) и изграждането на 

шумозащитни екраниращи съоръжения по основни входящо-изходящи артерии (Бургас-

Поморие). 

Косвен шумоизолиращ ефект е реализиран след успешно изпълнение на проекти за 

подмяна на остарялата дограма на училища, детски  градини  и  обществени  сгради по 

Програмата за енергийна ефективност на общината. В „Наредбата за опазване на 

обществения ред на територията на Община Бургас“ са включени текстове, които забраняват 

извършването на дейности, причиняващи шум над допустимите норми съгласно  

действащото  законодателство в страната. Изграден е портал за обществен достъп до 

резултатите от извършвания мониторинг на шумовите нива чрез терминалите за шум на 

Община Бургас. 

Поддържането на междублоковите зелени пространства в жилищните комплекси и 

изграждането и поддържането на паркове със залесяване с едроразмерна растителност по 

проектите за облагородяване на градската среда има положителен ефект върху намаляването 

на шумовото замърсяване. 

Степен на изпълнение на мярка 1.2 – висока 

 

Мярка 1.3. Управление на отпадъци по подхода „нулеви отпадъци” 

Община Бургас е с традиции в доброто управление на  отпадъците. Към настоящия 

момент има изградена и действаща инфраструктура за всички етапи от процеса на 
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управление на отпадъците: събиране и транспортиране, вкл. разделно; предварително 

третиране (сепариране), оползотворяване и обезвреждане на битовите отпадъци. 

Съществуващата инфраструктура за събиране и третиране на смесени битови отпадъци 

е изградена през 2016 г. в рамките на проект „Изграждане на регионална система за 

управление на отпадъците в регион Бургас“ (финансиран по ОПОС 2007-2013), финансиран 

по Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013г. Изградената инфраструктура обслужва 

9-те общини  - Бургас, Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат, 

Сунгурларе. Изградени са регионално депо „Братово запад“, което включва: Клетка 1 с 

капацитет 400 000 т. с инсталации за сепариране на смесени битови отпадъци с 

предсепариращ модул за отделяне на инертни примеси и раздробени растителни и 

биоразградими отпадъци с капацитет 160000т/год; инсталация за компостиране на 

растителни отпадъци от поддържане на зелените площи(окосена трева, клони, листа и др.) с 

капацитет 12 000 т/год.; инсталация за третиране на строителни отпадъци от домакинствата; 

инсталация за раздробяване на едрогабаритни отпадъци; екопарк за временно съхранение на 

опасни други специфични потоци отпадъци. 

В периода 2016-2017 г. е изпълнен проект за „Рекултивация на депо Братово - Тестване 

на иновативна технология за обработка на свеж и депониран отпадък“, финансиран от 

ПУДООС на стойност 15 169 150 лв. Битови отпадъци се третират в 3 режима на работа: 

обработка на свеж битов отпадък, обработка на депониран битов отпадък и обработка на 

остатъчна фракция след сепариране на смесен битов отпадък.  

От 2019 г. общини Бургас, Поморие и Несебър работят в партньорство по проект за 

„Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на 

територията на регион Бургас“, финансирани по ОПОС 2014 -2020 г. на обща 37 446 755, 74 

лв., в т.ч. съфинансиране от община Бургас в размер на 4 397 730 лв. Целта на проекта е 

намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен 

капацитет за рециклиране чрез анаеробно третиране на разделно събрани биоразградими 

отпадъци в регион Бургас. 

Стартиралите през 2020 г. проекти в областта на управление на отпадъците са: 

 „Изграждане на II-ра клетка на Регионално депо за отпадъци Братово“ на стойност 3 

039 334,78 лв., финансиран със средства по отчисленията по чл.64 от ЗУО от 9-те общини, 

пропорционално на количествата отпадъци на всяка община; 

 „Закриване, рекултивация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци – Братово“, на 

стойност 7 951 764,13 лв., финансиран по ОПОС 2014-2020; 

Проект „Прилагане на модел за управление на едрогабаритни отпадъци от бита на 

територията на Община Бургас“ на стойност 300 143.40 лв., финансиран по ОПОС 2014-2020 

цели въвеждане на устойчиви модели в съответствие с йерархията в управление на 

отпадъците на територията на Община Бургас. В рамките на проекта се изгради Център за 

ремонт и повторна употреба на мебели, който предоставя услуги към гражданите за събиране 

и третиране на непотребни едрогабаритни отпадъци от бита (мебели), тяхната подготовка за 

повторна употреба и ремонт. Установената практика в Община Бургас относно събирането и 

извозването на едрогабаритни отпадъци от бита ще бъда надградена чрез постигнатите 

резултати по проекта, а именно подготовката на мебелите за повторна употреба и 
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ремонт.  Чрез изпълнението на проекта Община Бургас е изградила подходяща и достъпна 

инфраструктура, която стимулира и създава условия за разделно събиране, повторна 

употреба и рециклиране на отпадъци, генерирани от домакинствата, което води до 

интелигентно и интегрирано управление на отпадъците. В допълнение, в рамките на проекта 

се изпълняват кампании и базирани в общността инициативи, чрез които се предоставят 

възможности за активното включване на гражданите в процеса на управление на отпадъците 

с цел намаляване на тяхното образуване и разделно събиране.  

В периода 2016-2020 г. с общински бюджет на територията на гр. Бургас са изградени и 

функционират 24 бр. мобилни центрове за разделно събиране на отпадъците от 

домакинствата. Чрез системата от  мобилни центрове  на гражданите е предоставена 

възможност да предават различни видове масово разпространени отпадъци, генерирани от 

домакинствата, в т.ч. негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване, опасни отпадъци, лекарства с изтекъл срок на 

годност, излезли от употреба гуми, луминисцентни и живачни лампи, изразходвани 

тонеркасети, пържилни мазнини и др. Въведена е система за разделно събиране на 

биоразградими (хранителни) отпадъци. Площадки за временно съхранение и предварителна 

обработка на биоразградими отпадъци са създадени в кварталите и съставните селища на 

община Бургас. На домакинства от 15 съставни селища и квартали на града са предоставени 

безплатно съдове за домашно компостиране, проведени са разяснителни мероприятия и 

демонстрации за прилагане на домашно компостиране. Изградено е дистанционно видео-

наблюдение на контейнери за битови отпадъци и за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки. По инициатива на община Бургас са изградени 74 двойки подземни контейнери за 

разделно събиране на отпадъците от домакинствата. Създадена е система за отчитане и 

контрол на предадени разделно събрани фракции отпадъци, като награда от Екопак България. 

Мерки, свързани с намаляванe на врeднoтo въздeйствиe на oтпадъцитe върху oкoлната 

срeда и пoдoбряванe eфeктивнoстта на изпoлзванe на oтпадъцитe катo рeсурс са предприети 

съгласно предвижданията в  Програма за управление на отпадъците на община  Бургас за 

периода 2016-2020 г. 

Степен на изпълнение на мярка 1.3 – висока  

 

Мярка 1.4. Води, наводнения, ерозия 

В периода 2014-2020 г. по мярка 4 са реализирани инвестиции основно за изграждане и 

разширение на канализационните мрежи на територията на община Бургас и за разширение 

и реконструкция на водопроводната мрежа. 

Извършени са дейности по реконструкция на водопроводи в квартали в гр. Бургас и 

населени места в общината; реконструкция на канална помпена станция; ремонт на дъждовна 

канализация; ремонтно-възстановителни СМР на обекти в гр. Бургас; изграждане на битова 

канализация за бизнес индустриалната зона гр. Българово; ремонтни дейности на ПСОВ 

Бургас; изградени са ПСОВ Ветрен и ПСОВ Горно Езерово. 

Реализирани са проекти за разширение на обхвата на канализационната мрежа на 

територията на община Бургас, финансирани от ПУДООС, със съпътстваща реконструкция 

на приоритетни участъци от водопроводната мрежа на обща стойност над 23 млн. лв., които 
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включват инвестиции във ВиК сектора, изпълнени на територията на Лесопарк Росенец – 

зона Хижи, разширение на канализационната мрежа на гр. Българово, изграждане на 

канализационна мрежа в кварталите Рудник и Черно море и изграждане на КПС с тласкател 

до изливна РШ при ПСОВ-Ветрен. 

С цел подобряване на техническата инфраструктура на община Бургас са изпълнени 

проекти на обща стойност 1 811 531 лв., финансирани от Фонд „Бедствия и аварии“. 

Дейностите включват дублиране на съществуващ дъждовен отводнителен колектор по ул. 

„Ружа“ в кв. Лозово на гр. Бургас; изграждане на отводнителни канали за предотвратяване 

наводненията в кв. Долно Езерово и кв. Лозово; реконструкция на мостово съоръжение при 

кръстовището на улици „Захари Зограф“ и „Петко Д. Петков“. 

В периода 2015-2019г. на територията на община Бургас са изпълнени 3 проекта по Фонд 

„Солидарност“ на Европейския съюз, с общо финансиране в размер на 6 624 758,26 лв. Фонд 

„Солидарност“ на Европейския съюз е създаден за реакция при големи природни бедствия и 

като израз на европейската солидарност с регионите, засегнати от природни бедствия в 

рамките на Европа. Изпълнени са дейности по възстановяване на участъци от общинска 

улична инфраструктура включваща пътна и тротоарна настилка по улици и булеварди в гр. 

Бургас, гр. Българово, с. Маринка, с. Братово, с. Равнец и м. с. Върли бряг. 

По проект „Интегрирано управление на риска от наводнения в община Бургас“ (IMFR), 

на стойност 1 445 749 лв., финансиран от ФМ на ЕИП, в периода 2015-2017 г. е подобрен 

процеса за ефективното управление на риска от наводнения на територията на общината. 

Монтирани са 22 бр. мониторингови станции, които чрез радарни сензори измерват нивата 

на водите на реки, язовири, езера и Черно море, както и 3 бр. станции измерващи 

количеството валежи. Осъществява се 24 часово видеонаблюдение на водните басейни. 

Разработена е информационна система за управление на риска от наводнения.  

С национално финансиране от МРРБ в размер на 2 137 978,5 лв. през 2016 г. е изпълнен 

проект за подобряване на водоснабдяването на територията на общината за населените места 

водоснабдяване на с. Маринка, с. Твърдица и с. Димчево. 

Проект „Изграждане на водопроводна мрежа за минерална вода във в.з. Минерални бани, 

гр. Бургас“ е изпълнен в периода 2018-2019 г. Общият бюджет възлиза на 1 318 907,90 лв., 

като 50% от финансирането е получено от НДЕФ. Постигнато е повишаване ефективното 

използване на ресурсите от минерални води на територията на в.з. Минерални бани, кв. 

Ветрен, гр. Бургас. Изградена е необходимата инфраструктура за пренос на минерална вода 

с обща дължина 2 858 м. и са създадени условия за оползотворяване на топлинната енергия 

на минералната вода. 

През 2020 г. стартира проект „Интегриран воден проект за област Бургас“ с бенефициент 

ВиК ЕАД – Бургас. Общият размер на инвестицията е 459,3 млн. лв., като ОПОС 2014-2020 

осигурява безвъзмездна финансова помощ от 323,7 млн. лв. Проектът е с период на 

изпълнение 2020-2024, планирани са дейности по реконструкция и рехабилитация на 

съществуващата ВиК инфраструктура и изграждане на нови системи и съоръжения в 

тринадесет агломерации Бургас, Несебър, Поморие, Созопол, Приморско, Обзор, Айтос, 

Карнобат, Царево, Китен, Черноморец, Сарафово и Лозенец. Проектът ще се изпълнява до 

2024 г.  
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Степен на изпълнение на мярка 1.4 – висока  

 

Мярка 1.5. Биоразнообразие и защитени зони и устойчиво управление на природните 

ресурси  

За опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в община Бургас в периода 

2014-2016 г. е изпълнен проект „Иновации в областта на устойчивото управление и опазване 

на естествените природни зони“ (4GreenInn), финансиран по Съвместната оперативна 

програма Черноморски басейн 2007-2013. Община Бургас е партньор по проекта, чиято цел 

е да се реализира устойчиво управление на защитените природни зони в басейна на Черно 

море. Всички защитени зони в регионите по проекта са изследвани и маркирани. Създадена 

е база данни и уеб платформа - Черно море Екопедия. Разработен е проект за посетителски 

център в еко-зона Вая.  

Изпълнява се план за управление на защитена зона - за поддържане Резерват 

Атанасовско езеро. 

Принос за изпълнението на мярка 1.5. имат трансграничните проекти, по които Областна 

администрация Бургас е партньор – „Съвместни трансгранични инициативи за намаляване 

на отпадъци в Егейско и Черно море“ (Seas without waste) и „Мерки за консервация и 

запазване на природното богатство на Бургас и Енез“ (MoreCare). 

Проект „Лагуната на живота“ с водещ партньор Българска фондация Биоразнообразие 

представя на бургазлии и гости на града една уникална услуга, която зоната Атанасовско 

езеро предлага, а именно дестинация за орнитологичен туризъм, допълнена от условия и 

възможността за практикуване на спорт, почивка и лечение. 

Степен на изпълнение на мярка 1.5 – средна  

 

Мярка 1.6. Създаване на екологично съзнание, насърчаване на общественото 

участие и участие на бизнеса  

С цел „позеленяване“ на обществото и бизнеса в община Бургас се провеждат ежегодни 

екологични инициативи и кампании, инициирани от общината и гражданското общество, 

като „Европейска седмица на мобилността“, Дни на Екологията / Зелена седмица“, 

Инициатива „Общини – свободни от пластмаса“, Кампания за „Насърчаване разделното 

събиране и предаване на отпадъци от домакинства в Мобилните центрове“, Инициатива 

„Разделно събиране на текстилни отпадъци“, пролетни почиствания и др. 

Степен на изпълнение на мярка 1.6 - висока  

 

 

Мярка 1.7. Интегрирано управление на крайморските зони 

В посока мониторинг на състоянието на морската вода и предотвратяване и справяне с 

морските отпадъци през 2016 г. е изпълнен проект „Инструменти за оценка на отпадъците, 

еутрофикацията и шумовите смущения в морските води“ (MARLEN), финансиран по ФМ на 

ЕИП 2009-2014. Община Бургас е партньор по проекта с бюджет от 534 247 лв. По проекта 
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са разработени инструменти за подобряване на мониторинга на морската среда; повишен е 

капацитетът за оценка на състоянието на околната среда; подобрено е сътрудничеството 

между научните институти, регионални и местни власти; повишена е информираността на 

населението за ползите от опазване чистотата на морските води. 

В периода 2017-2018 г. е изпълнен проект „Техническа помощ за подготовка на 

интегриран проект в сектор „Води“ за изпълнение на План за управление на Черноморския 

речен басейн“ (TA-BlackSeaLIFE), финансиран по Програма Лайф (60%). Целта на проекта е 

да подпомогне финансово и технологично подготовката на Интегриран проект, който ще 

адресира прилагането на Плана за управление на речния басейн в Черноморския регион на 

България. 

В процес на изпълнение са проекти:  

 „Иновационни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в 

крайбрежните райони на Черно море“ (RedMarLitter), период на изпълнение 2018-2021 г. 

Основната цел на проекта e намаляване на замърсяването с отпадъци на Черноморския 

басейн, който се споделя от няколко държави, чрез анализиране на отпадъчните потоци, в 

частност в представителни райони;  

 „Повишаване на знанията за морската околна среда за устойчиво управление на 

морските ресурси и постигане целите на син растеж“, период на изпълнение 2020-2022 г. 

Общата цел на проекта е създаване на научна база данни за видовете плаващи отпадъци в 

морските води и по морското дъно в зони с повишен антропогенен натиск, разработване на 

класификация и оценката им, което ще допринесе за подобряване на знанията за морската 

среда. Партньор по проекта е Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас. 

Степен на изпълнение на мярка 1.7 - висока  

СТЕПЕН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТ 1 „ОКОЛНА СРЕДА“ – ВИСОКА  

 

 

ПРИОРИТЕТ 2 ИНТЕГРИРАНО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ 

В приоритет 2 са включени мерки и проекти, които имат допълващо въздействие върху 

интегрираното териториално развитие на община Бургас по отношение на подобряване на 

физическата градска среда и градския дизайн, оптимизиране на транспортната система в 

общината, осигуряване на достъпен обществен транспорт и създаване на условия за 

разнообразни форми на придвижване. Приоритетът адресира и развитието на община Бургас 

като целогодишна туристическа дестинация чрез създаването на интегриран туристически 

продукт въз основа на уникалното съчетание от богато природно и културно наследство и 

благоприятен микроклимат. 

 

Мярка 2.1. Интегриран градски транспорт и мобилност 

Изграждането на мрежата от велосипедни алеи и обслужващи съоръжения е част от 

политиката на Община Бургас да популяризира алтернативни и екологични начини за 
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транспорт като фактор за създаване на нова градска култура на придвижване. Тя 

представлява неделима част от интегрирания подход за промяна на модела на придвижване 

от използването на лични автомобили към екологично чисти превозни средства. 

По проект „Интегриран градски транспорт”, финансиран от ОПРР 2007-2013 бе 

изградена единна система от велосипедни алеи, обвързани с основните трасета на градската 

транспортна схема и осъществяващи обвързаност и комуникация между градското ядро и 

отделните квартали с дължина близо 70 км. В резултат на изградената нова инфраструктура 

се отбеляза ръст от до 2 % в дела на велодвижението в града. Изключително популярни са 

алеите към кв. Сарафово и кв. Крайморие. По проекта са изпълнени дейности по цялостно 

обновяване на подвижния състав (закупени 67 бр. нови автобуси) и обособяване на 

специални ленти за движение на нови две бързи автобусни линии. Изграден е Център за 

контрол на трафика, който оперира със Система за управление и контрол на трафика. 

Инсталирано е видеонаблюдение (CCTV) на главните кръстовища по трасето на Бързата 

автобусна линия и допълнителните линии на обществения транспорт, изградени са нови 

автобусни спирки. Извършена е цялостна реконструкция на Автогара „Юг“, която се явява 

междуградски автобусен терминал и реконструкция на кръгови кръстовища и пешеходни 

надлези. 

В настоящия момент на територията на Община Бургас има изградени 8 бр. пешеходни 

подлеза и 4 бр. пасарелки. 

По проект „Интегриран градски транспорт на Бургас“ през 2017 г. в град Бургас са 

изградени 4 броя нови пешеходни надлези, които служат за подобряване на достъпа до 

маршрута на бързата автобусна линия и гарантиране на безопасното и безконфликтно 

придвижване на главни кръстовища. По този начин е даден приоритет на пешеходците и 

пешеходното движение в зоните. Пешеходните надлези са обвързани и с веломрежата на 

града. Това са: Два броя свързани пешеходни надлези, осигуряващи пресичане на ниво на 

бул. „Тодор Александров“ /свързващ ж.к. „Братя Миладинови“ с Индустриална зона/ и ул. 

„Струга“ /свързващ ж.к. „Братя Миладинови“ с Индустриална зона и 2 броя свързани 

пешеходни надлези в района на кръгово кръстовище при бул. „Стефан Стамболов“ и бул. 

„Никола Петков“. 

Със средства от общинския бюджет през 2017г. са доставени  и монтирани 2 бр. 

асансьорни уредби за хора с увреждания за обект: Пешеходен надлез (Пасарелка) на път I-6 

(Бургас - София) при км. 490 + 137 за обслужване на пешеходно движение между 

предвидените с ОУП зони за урбанизиране в УПИ II-1952, м. 94, гр. Бургас.“. Обекта е 

реализиран със средства от общинския бюджет. В резултат е осигурено безопасното 

преминаване на  пешеходци. 

Изградените  пътни съоръжения, осигуряват достъпна среда за хора в  неравностойно 

положение, майки с колички и велосипедисти чрез монтирани асансьорни уредби. 

Към настоящият момент са изградени и действат и множество свободни велостоянки за 

свободно паркиране.  Системата за велосипеди под наем „Вело Бургас“ работи всеки ден и 

разполага с 14 велостанции, като предлага общо 120 велосипеда под наем. Изградени са три 

пункта за продажба и зареждане на вело-карти. Работи денонощен кол-център.  
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С изпълнението на този амбициозен вело-проект гр. Бургас се вписва в градовете с най-

добре развита велоалейна мрежа в страната. В зависимост от географията на града и степента 

на застрояване, на места велоалеите са споделени, за да се ползват и от колоездачи, и от 

пешеходци. 

Като продължение и надграждане на постигнатите резултати през 2019 г. Община Бургас 

стартира изпълнението на следващ мащабен проект за управление на градския транспорт, 

мобилността на населението и трафика - „Интегриран модел за управление на градската 

мобилност - І етап“, финансиран по ОПРР 2014-2020 на обща стойност 9 980 260 лв. Целта 

на проекта e създаване на подходяща среда за устойчива мултимодална градска мобилност в 

подкрепа на изпълнението на нисковъглеродни стратегии за развитие на градската среда. 

Проектът е част от ИПГВР 2014-2020 на гр. Бургас, като в него са включени редица отделни 

проекти, които допринасят за изпълнение на мярка 2.1 и мярка 2.2 от приоритет 2 

Интегрирано териториално развитие на ОПР. 

Принос към изпълнението на мярка 2.1. имат дейностите по надграждане на системата 

от Бързи автобусни линии, чрез реконструкция и рехабилитация на основни транспортни 

трасета и създаване на „бърз автобусен коридор“ по бул. „Демокрация“, нова организация на 

движението и оптимизация на паркирането. Общата дължина на предвидените за 

реконструкция и рехабилитация участъци е 3990 м. В рамките на проекта се предвижда да  

бъде осигурена достъпна среда за хора с намалена подвижност на пешеходните подлези чрез 

изграждане на пътнически асансьори. 

Принос за изпълнение на мярка 2.1. има и изпълнението на проект „Подобряване 

качеството на атмосферния въздух в Община Бургас чрез модернизация на обществения 

транспорт“, финансиран по ОПОС 2014-2020.  

Въведени са няколко зони (т.нар. транспортно успокоени зони), в които максималната 

скорост за движение на автомобилите се ограничава до 30 км/час - районът на ЦГЧ, заключен 

между улиците „Булаир“, „Цар Симеон I“, „Св. св. Кирил и Методий“ и „Александровска“, 

район в к-с „Бр. Миладинови“, както и цялата територия на кварталите Сарафово и 

Крайморие.  

Степен на изпълнение на мярка 2.1 – средна към висока  

 

Мярка 2.2. Управление на трафика и достъпност на крайградските зони 

В град Бургас функционира Център за управление на трафика, разположен в Центъра за 

видео наблюдение и управление на трафика (ЦВУТ), където чрез прилагане на видео 

наблюдение и други интелигентни системи се осъществява управление на трафика. В града 

се реализира поетапно преоборудване на светофарните уредби  и въвеждане на интелигентно 

адаптивно управление. До сега са преоборудвани общо 4 от 52-та светофара в града. Те 

работят за сега в локален и/или координиран режим на работа и могат да се командват от 

ЦВУТ. С цел подобряване на трафика, операторите в ЦВУТ могат да променят режима на 

работа на светофарните уредби в конкретни ситуации и на база извършеното видео 

наблюдение в реално време. В сървърите на (ЦВУТ) се събира и съхранява информацията от 

датчиците, разполагани по отделните светофари за детекция на натоварването на отделните 

платна в кръстовищата.  
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В ход е и проекта „Интегриран модел за управление на градската мобилност – етап 1“, 

финансиран по ОП „Региони в растеж“, в рамките на който ще бъде въведена и Интегрирана 

система за управление на светофарите, ще бъдат преоборудвани 26 светофарни локации, 

както и 15 локации за наблюдение на трафика с трафик датчици по основните градски 

артерии. Ще бъде въведено и специализирано електронно управление на трафика чрез 

инсталиране на ANPR камери за четене на номера, както и предстои инсталиране на първите 

3 информационни табла за информация за шофьорите на входните градски артерии. 

В последните пет години Общината е изградила стотици нови места за паркиране, които 

обаче отново се оказват недостатъчни. Проучват се възможности за изграждане на 

многоетажни паркинги или буферни такива. Два общински паркинга са оборудвани с 

локални системи за контрол на паркирането, създаден е модул за общински паркинги в 

платформата Смарт Бургас.  

Степен на изпълнение на мярка 2.2 – средна 

 

Мярка 2.3. Благоустройство на територията 

По мярка 2.3 са предприети дейности и са вложени инвестиции, които допринасят за 

благоустройството на територията на община Бургас основно в две посоки – обновяване на 

градската жизнена среда и внедряване на мерки за енергийна ефективност (ЕЕ). 

1) Обновяване и благоустрояване на градската жизнена среда  

„Интегриран проект за обновяване на значими пространства в град Бургас“ се изпълнява 

в периода 2013-2015 г. Проектът е на обща стойност 19 141 972,24 лв. и е финансиран по 

ОПРР 2007-2013. Проектът допринася за осигуряване на устойчива градска среда с по-високо 

качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие чрез 

интегрирано въздействие върху значими градски пространства. Определените обекти за 

реконструкция и обновяване са градски зони от значителен обществен интерес и социална 

значимост. Извършени са дейности по благоустройство на пешеходни зони в ЦГЧ, паркове, 

зони за отдих, детски и спортни площадки, реконструкция и рехабилитация на улици и 

тротоари и облагородяване на междублокови пространства. 

Друг мащабен проект, допринасящ за постигане на мярката е „Осигуряване на 

балансирана градска среда в ЦГЧ, кв. Възраждане и кв. Меден рудник“ на обща стойност 30 

475 379 лв. е изпълнен в периода 2017-2019 г. с финансиране от ОПРР 2014-2020. По проекта 

са изпълнени следните обекти от инвестиционни проекти:  

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

и ул. „Възраждане“ 

В рамките на проект „Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ“ са повишени 

капацитетът и качеството на градската среда в съответствие с потребностите и изискванията 

на населението и гостите на Бургас. Обектите са следните улици: ул. Богориди, ул. 

Възраждане, Рехабилитация на ул..„Ал. Батенберг“ (от кръгово кръстовище до ул. „Морска“ 

участък с О.Т.192-185, ул. „Морска“ и велоалея в участъка от кръгово кръст до ул. „А. 

Мелконян“) по плана на ЦГЧ гр. Бургас“,  ул. Г. Кирков. В рамките на проекта е  подобрена 

проходимостта на пешеходната зона в ЦГЧ, създадени са  условия за безконфликтно 
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придвижване, подобрена е  достъпната среда  за хората в неравностойно положение. По 

проекта са подменени настилки; благоустроени са пешеходни пространства; изграден е воден 

ефект „Грамофона“; изградена поливна система към елементите на озеленяването; изградени 

4 броя питейни фонтанки; монтирани са пейки; изградени са 72 броя нови осветителни 

улични стълбове с енергоспестяващи осветителни тела; инсталирани са елементи на система 

за видеонаблюдение, вкл. поставяне на 15 броя камери; създадена скулптурна композиция 

VIA PONTICA; изградена е художествена пластика „Рибарска мрежа“ и  „Карта на стария 

Бургас“. С реализираните дейности по проекта е изграден единен облик на централната 

градска част със специфична символика и възможност за развитие и надграждане.  

 Проект ЗВ I -  1.2 Обновяване на градска жизнена среда в ж.к. Възраждане- I 

етап 

С реализирането на проекта са реконструирани следните обекти: площад Жени Патева; 

ул. Цар Самуил, ул. Македония, ул. Пробуда, ул. Любен Каравелов, ул. Васил Левски, част 

от ул. Ивайло; Обновени са зелени междублокови пространства в ж. к Възраждане (между 

ул. Дебелт, ул. Цар Самуил, ул. Цар Калоян, ул. Хр. Фотев, ул. Ивайло и бул. Сан Стефано; 

между ул. Л. Каравелов,  ул. Цар Калоян, ул. Васил Левски и ул. Дебелт); ул. Кооператор и 

ул. Фердинандова. С реализацията на проекта 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 обзавеждане 

– пейки, кошчета за отпадъци колчета и анти-паркинг елементи; Предвидено 

енергоефективно улично осветление. 

С реконструкция 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.); Въведени 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. 

 Проект ЗВ I -  1.3 Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ и Приморски 

парк- I етап - Реконструкция на историческо ядро на Приморски парк и южна 

част; ул. Константин Фотинов 

С проекта е реконструирана ул. „Средна Гора“ от ул. „Цар Симеон I-ви“ до ул. „Проф. 

Асен Златаров“. Положена асфалтова настилка 1000 кв. м. С проекта на ул. Константин 

Фотинов е реконструирана уличната мрежа, положена е нова  улични настилки и са 

реконструирани тротоарните настилки. Поставени са и нови елементи на уличното 

осветление. С проекта за реконструкция на историческо ядро на Приморски парк и южна 

част са реконструирани пространствата за отдих и рекреация: обновен е фонтана в Южна 

част на Приморски парк;  изградена е автоматизирана поливна система; изградени са и два 

подземни резервоара за събиране на дъждовна вода за поливни нужди; напълно са 
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реконструирани три от осемте подпорни стени в обхвата на Приморския парк;  поставяно е 

и ново алейно осветление и камери; реконструирана е фонтанката при паметник Петя 

Дубарова, при паметник Васил Левски, при стълбите към централен плаж. Изградени са 4 

нови питейни фонтанки, подходящи за ползване от хора в неравностойно положение на 

територията на Приморски парк. Обогатена е парковата среда с допълнителни елементи на 

градското обзавеждане – 393 пейки, 195 кошчета за отпадъци, 35 кошчета за кучешки 

екскременти на територията на Приморски парк. В рамките на проекта е изградена нова 

детска площадка на територията на парка. 

 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“. 

С реализирането на проекта на ул. Отец Паисий, ул. Възраждане, ул. Лермонтов, ул. 

Шипка, ул. Константин Фотинов, ул. Митрополит Симеон, ул. Успенска, ул. Иларион 

Макариополски, ул. Граф Игнатиев , ул. Гео Милев са реконструирани улици в ЦГЧ, 

положена е нова настилка и реконструирани тротоарни настилки. В допълнение към това са 

поставени нови елементи на уличното осветление и обогатена градската среда с 

допълнителни елементи на градското обзавеждане - пейки, кошчета за отпадъци, боларди, 

саксии с цветя или дървета. Положена е и 797 кв. м асфалтова настилка и 338 кв. м тротоарна 

настилка. 

 Проект ЗВ I -  1.6 „Обновяване на градска жизнена среда в ж.к. Възраждане“. 

С реализирането на проекта  Обновяване на градска жизнена среда в ж.к. Възраждане бе 

извършен ремонт на ул. Раковски в участъка между ул. Гладстон и ул. Шейново. 

 Проект ЗВ I -  1.7 „Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ и Приморски 

парк - ул. Шипка“. 

Извършена е цялостна реконструкция на ул. „6-ти септември“; положена 684 кв. м 

асфалтова и тротоарна настилка на ул. Пиротска; Извършени са ремонтни дейности на 

източната тротоарна настилка по бул. „Демокрация“ между ул. „Копривщица“ и ул. 

„Перущица“; реконструкция на ул. „Шипка“, подменена асфлатова и тротоарна настилки. 

Поставени са и нови елементи на уличното осветление. 

Продължение на постигнатите резултати е реализирания проект:„Обновяване на градска 

жизнена среда в ЦГЧ, ж.к. Възраждане и ж.р. Меден рудник - етап II“ на обща стойност 2 

428 038 лв., финансиран по ОПРР 2014-2020. Реконструирана е 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. 

"Възраждане". Реконструирани са 414 м (4 877м²) от ул. „Цариградска", ж.к. "Възраждане"; 

Рехабилитирано е прилежащото пространство с площ 10 534.88 м² от УПИ I, кв. 38 на ж.к. 

"Възраждане"; Реконструирани са 8 528 м² улични настилки; Изградени са 4 660 м² тротоарни 

настилки; Създадени са нови паркинги с 299 паркоместа; Поставени са 45 броя нови 

елементи на уличното осветление-енергоспестяващи лампи ("LED"); Градската среда е  

обогатена  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; Изпълнена е  хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация с пътни знаци.  
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Принос за постигане на мярка 2.3 има и проект „Обновяване на градска жизнена среда 

в северна промишлена зона и южна промишлена зона“, финансиран по ОПРР 2014-2020 

на стойност 18 252 600,84 лв. Рехабилитирана 4 315 м улична мрежа по ул. Крайезерна, вкл. 

директно трасе и 6 бр. връзки и кръгово движение. В резултат е подобрен достъпа 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. 

Със средства от Общинска програма „Моят град, моят квартал, моята улица“1 са  

реализирани паркинги за 100 автомобила в междублоково пространство в жилищен комплекс 

„Меден рудник“ и паркинг до блок 9 в к-с „Изгрев“ за 70. Обновена е алейната мрежа, 

изградени са подходи към жилищните входове, реализирани са по озеленяване.  

Със средства от бюджета на община Бургас през 2017-2018 г. са извършени дейности по 

обновяване и благоустройство на жизнена среда в гр. Българово, с. Изворище и с. Брястовец;  

на парк кв. Банево, гр. Бургас; изградени са детски площадки и кътове за отдих; създадени са 

междублокови зелени пространства, благоустроени са вътрешно-квартални пространства в 

жилищните зони, залесяване с декоративни дървета. Извършен е ремонт на улици по плана 

на РЦ, ж.к. Меден Рудник. 

За периода по Национална кампания „За чиста околна среда“ на ПУДООС, МОСВ 

са реализирани 20 проекта във всички населени места в общината на приблизителна стойност 

190 000лв. 

 

2) Обновяване на обекти и внедряване на мерки за енергийна ефективност. 

По Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 

сгради (НПЕЕМЖС) в община Бургас са обновени 236 жилищни сгради на обща стойност 

322 483 345 лв., което я поставя на първо място по брой обновени сгради в страната. 

През последните години Община Бургас инвестира значителни средства във 

въвеждането на енергоефективни мерки в обществените си сгради. Въпреки усилената 

работа в прилагане на конвенционални мерки за енергийна ефективност на сградите, като 

саниране, инсталиране на слънчеви колектори, полагане на топлоизолация, смяна на дограма, 

смяна на горивна база, общинската администрация продължава да търси и други 

възможности за повишаване на ЕЕ фонд в посока декарбонизация на сградния фонд. 

Сградите, в които са внедрени мерки за енергийна ефективност са  Административна сграда 

на Община Бургас; Културен дом на Нефтохим – Лукойол; сградата на РСПБЗН; Библиотека 

– музей на съвременно изкуство; сгради на образователна инфраструктура – детски градини 

и училища. Въведени са мерки за енергийна ефективност и в държавни и общински сгради 

за обществено обслужване (административна, културна, образователна, здравна 

инфраструктура). 

В периода 2014-2020 г. реализирани 3 проекта, финансирани по ОПРР 2014-2020 за 

обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в обекти на публичната 

инфраструктура – сграда на Община Бургас на ул. „Александровска“ 26, сграда на РСПБЗН-

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

https://www.burgas.bg/bg/info/index/1517
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Бургас, сградата на ТД на НАП (ул. Цар. Петър №5Б). Общата стойност на проектите е  

5 754 536,15 лв. 

Със средства по ОПРР са реализирани 2 проекта свързани „Обновяване и прилагане на 

мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град 

Бургас - етап 1 и етап 2 на обща стойност 3 651 577,71 лв.. Въведени са мерки за ЕЕ в 10 

многофамилни сгради на територията на гр. Бургас (2018-2021 г.), предстои да се въведат 

мерки за ЕЕ в още 11 многофамилни сгради (2020-2022 г.);  

Община Бургас е извършила одит на енергопотреблението, обследвания за енергийна 

ефективност и е въвела мерки за енергийна ефективност в редица сгради общинска 

собственост. От общо 221 бр. сгради на културната, образователната и социалната 

инфраструктура, общинска собственост – 150 бр. са с изпълнени мерки за ЕЕ, а 65 сгради са 

с издадени удостоверения за спестена енергия от Агенция за устойчиво енергийно развитие. 

Община Бургас участва в партньорство за изпълнение на проект: „Community Tailored 

Actions for Energy Poverty Mitigation /ComAct/“,  по програма Horizon 2020, в рамките на 

който се извършва обследване на възможностите за подкрепа на жителите на гр. Бургас 

застрашени от енергийна бедност. 

Към 01.01.2020 г. в гр. Бургас са газифицирани 101 обществено-административни сгради 

(вкл. 25 бр. училища и детски градини, както и сградата на община Бургас) и 22 промишлени 

потребители. Към газопреносната мрежа са включени и 568 битови потребители. 

В периода от 2015 г. до 2019 г. Община Бургас е реализирала редица проекти и дейности, 

свързани с използване на енергия от възобновяеми енергийни източници в образователната, 

социалната и културната инфраструктура, част от които финансирани със средства от ОПРР, 

Проект „Красива България“, ФМ на ЕИП и собствени средства и др. Сред тях най-значим е 

проект: „Подобряване качеството на образованието чрез модернизиране на образователната 

инфраструктура в град Бургас - І етап“, финансиран по ОПРР на обща стойност 17 757 310 

лв. 

През 2018 г. са въведени мерки за енергийна ефективност на уличното осветление в к-с 

„Изгрев“, гр. Бургас. Стойността на проекта е 1 258 951 лв. финансиран със средства  от 

НДЕФ. Подменени са осветителите в най-големия квартал на града, ж.к. Меден Рудник. 

Частично са подменени осветителите в ж.к. Изгрев.  

Процеса на модернизация на уличното осветление продължава с реализация на проект: 

„Модернизация на системата за уличното осветление на 22 зони, включващи главните пътни 

артерии на град Бургас“, финансиран от ФМ на ЕИП и Община Бургас на  стойност 1 173 

498.00 лв. По проекта са подменени осветителни тела, реновирани са табла за управление и 

стълбовна мрежа в 22 зони, включващи главните пътни артерии на град Бургас, инсталиране 

на 24 броя соларни LED осветители на пешеходни пътеки, частична актуализация на 

автоматична система за управление и контрол на уличното осветление по булевард 

„Демокрация“. 

Въпреки, че през последните години общината реализира няколко иновативни проекта в 

областта на външното изкуствено осветлени, възобновяемите енергийни източници рядко 

намират приложение за нуждите на електрозахранването на външната осветителна уредба. 

Степен на изпълнение на мярка 2.3 – средна към висока 



22 
 

 

Мярка 2.4. Комуникационна свързаност и широколентов достъп 

От 2015 г. Община Бургас изгражда собствена тръбна мрежа за осигуряване на оптични 

връзки. В експлоатация са две основни магистрални трасета - от кв. Меден Рудник до кв. 

Изгрев и от кв. Меден Рудник до кв. Славейков с обща дължина 15 км. В процес на 

изграждане е и трето магистрално трасе по ул. „Булаир“ и бул. „Демокрация“, бул. „Стефан 

Стамболов“ и ул. „Транспортна“ с допълнителна дължина от 10 км.  

Стремежът на Община Бургас е да разширява оптичната си свързаност, за да достига до 

максимален брой крайни устройства (сензори, видеокамери и др.), осигуряващи данни за 

градската среда и ползвани от интегрираните системи за мониторинг и управление на града 

(интегрирана система за управление на градския транспорт; интегрирана система за 

управление  на светофари; интегрирана система за видеонаблюдение, система за мониторинг 

на въздуха, водите и сметосъбирането и др.). 

През отчетния период Община Бургас успешно приключи изпълнението на проект по 

програмата „WiFi4EU - насърчаване на интернет свързаността в местните общности“, 

финансиран от Европейската Комисия. Жителите и гостите на града вече могат да използват 

предимствата на безплатния безжичен достъп до интернет, като изграденото разширение на 

мрежата се разпростира в 9 зони: 

 ж.к. "Меден рудник" - кв. 12-14, около СУ "Петко Росен"; 

 ж.к. "Славейков" - около плувен комплекс "Парк ОЗК Арена"; 

 ж.к. "Изгрев" - около Скейт парка; 

 ж.к. "Лазур" – парк „Лазур“; 

 пл. "Жени Патева"; 

 около Младежки културен център; 

 пл. "Св. св. Кирил и Методий"; 

 пл. "Тройката"; 

 спирка "Опера". 

Осигуреният високоскоростен интернет на обществени места дава възможност за бърза 

връзка при извършване на дистанционна работа, за информиране и онлайн обучение, както 

и за общуване с близките хора, които се намират на далечно разстояние. 

Степен на изпълнение на мярка 2.4 – средна към висока 

 

Мярка 2.5. Развитие на туризма, интегрирани туристически продукти и креативни 

индустрии 

В подкрепа на изпълнението на мярката са реализирани редица проекти с различно 

финансиране, които са комплексни – насочени към инфраструктура, маркетинг, проучване 

на пазарите, създаване и популяризиране на атракциите. 

В периода 2016-2020 г. е изпълнен проект „Роля на културата и културното наследство в 

развитието на отговорен, новаторски и устойчив туризъм“ (CHRISTA). Основната цел на 

проекта е да се опази и съхрани природното и културното наследство и възможностите за 

развитие и популяризиране на иновативен, устойчив и отговорен туризъм. В рамките на 
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проекта е създадена Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Бургас за периода 

2018-2023 г. 

През 2018 г. стартира проект „Общото културно наследство без граници - TOGETHER“, 

финансиран по ТГС България-Турция 2014-2020. Водещ партньор по проекта е РИМ Бургас 

с бюджет от 500 958 лв. По проекта са извършени консервационни и реставрационни 

дейности на археологическите структури В комплекс Акве Калиде. Проектът цели 

подобряване на капацитета в областта на културата и туризма в трансграничния регион чрез 

инвестиции в два ключови обекта – Акве Калиде в Бургас и Скален манастир Св. Никола в 

Къикьой.  

В процес на изпълнение е проект „Силата на водата. Подкрепа за повишаване потенциала 

на Община Бургас като конкурентоспособна туристическа дестинация“, финансиран по 

ОПРР 2014-2020 на обща стойност 8 199 074 лв. Реализирани са дейности, свързани с 

изграждане и реконструкция на 4 обекта от национално и местно значение – Експозиционен 

и демонстрационен център „Минералните води на Акве Калиде“; Храм „Св. Св. Кирил и 

Методий“, гр. Бургас; изпълнено е разширение на съществуващ и изграден нов пристан за 

малки плавателни съдове в акваторията на остров „Света Анастасия“ и Културно-

туристически комплекс „Ченгене- скеле“; доставен е нов туристически кораб, 

популяризиране на туристическия продукт.  

За постигане на мярката допринася и проект „Опазване и популяризиране на 

самобитността на рибарско селище „Ченгене скеле“, финансиран по ПМДР 2014-2020 на 

стойност 325 946 лв. в рамките на който е създаден нов материален и нематериален продукт; 

подобрен е туристически имидж на региона; създадени са условия за опазването, 

популяризирането и препредаването на нематериалното културно наследство между 

отделните поколения; повишени са знания по отношение на традиционни занаяти, 

автентични обичаи и фолклора. Реализирането на проекта допринесе за повишаване на 

привлекателността на селищно образувание „Ченгене скеле“ и превръщането му в 

целогодишна туристическа дестинация с характерен облик и съхранено нематериално 

културно наследство и природа. 

Проект „Път на културно-историческите ценности през вековете - изпълнение на 

консервационно–реставрационни дейности в сградата на Етнографски музей и прилежащото 

дворно пространство и изграждане на Улица на занаятите“ е финансиран по ОПРР 2014-2020 

и Фонд устойчиви градове на обща стойност 2 007 569,45 лв. Изпълнението на проекта (2021-

2022 г.) ще превърне в една още по-търсена дестинация за посещение в сърцето на Бургас. 

За популяризиране на нейните обекти и възможности за туризъм, община Бургас е взела 

участие в национални и международни борси/изложения и панаири през отчетния период. 

Разбира се с настъпване на COVID пандемията през последните две години същите бяха 

максимално редуцирани. Участието на общината в национални и международни 

борси/изложения и панаири е средство за представяне и рекламиране на постигнатите 

резултати, демонстриране на атрактивността на дестинацията и потенциала ѝ за бъдещо 

успешно развитие, като сред тях са: Международна туристическа борса „Ваканция и СПА 

Експо“; Международно туристическо изложение – ITB – Берлин; Международно 

туристическо изложение – „Intourmarket“; Международно туристическо изложение 

"Културен туризъм” град Велико Търново; Туристическа борса "Вашата ваканция”.  През 
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2017 година за трети пореден път Бургас бе домакин на изложение „За туризма“. 

Изложението, организирано от „Експо Тим“ ООД, в партньорство с Община Бургас и с 

подкрепата на Министерство на туризма. 

В подкрепа на развитието на туризма са и многобройните културни събития в града и 

множеството фестивали, които са насочени не само към жителите на града, но и към 

привличане на гости и туристи. Всяка година тук се провежда Фестивала на пясъчните 

фигури, Национален конкурс за българска популярна музика „Бургас и морето”, кино 

фестивали и редица други културни събития – концерти, изложби, литературни конкурси, др. 

Община Бургас е домакин и на мащабния Spice music festival, който ежегодно събира  хиляди 

туристи в града. 

Степен на изпълнение на мярка 2.5 – средна 

 

Мярка 2.6. Междуобщинско сътрудничество – Бургас, център на растеж. 

Към изпълнението на тази мярка допринася реализираният през 2017г. проект: 

„Създаване на Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ на територията на Община 

Бургас и Община Камено“, финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014 - 2020 

г. Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Бургас – Камено е сдружение с нестопанска 

цел, което чрез своите членове - български дееспособни и правоспособни физически и 

юридически лица, допринася за удовлетворяване на нуждите и реализиране на инициативите 

на местната общност. В тази връзка бе създадена и приложена такава Стратегия за ВОМР, 

която да надгражда и допълва стратегическите планове на различни местни организации, 

общинските планове за развитие, областния план за развитие на област Бургас за отчетния 

период, както и национални и европейски стратегически документи. Прилагането на СВОМР 

на МИРГ допринесе за балансирано развитие на икономическите дейности и дейностите в 

обществена полза на територията на база местните природни, човешки и културни ресурси. 

За намаляване на негативния ефект от отпадъците Община Бургас си сътрудничи с 

общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе, 

попадащи в обхвата на Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Бургас. 

В резултат на това през отчетния период са реализирани 2 проекта и в процес на изпълнение 

са още 2, които допринасят за изпълнение на Приоритет 1. 

Принос има и учреденото през 2008г. Сдружението на общините от Югоизточен регион, 

в което членуват общините Бургас, Стара Загора, Сливен и Ямбол, което през отчетния 

период успешно реализира проект: „Прилагане на модели и политики за насърчаване на 

гражданското участие за отговорно,  споделено и динамично управление на местното ниво“, 

финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г. Проектът бе насочен 

към подобряване на местния потенциал за взаимодействие между структурите на 

гражданското общество и местната власт за отговорно, споделено и динамично управление. 

Изпълнени инициативи за насърчаване на младежкото предприемачество в областта на 

синята икономика в резултата от изпълнение на проект: „Градове в действие за син растеж – 

Bluact“, финансиран по програма  URBACT III на стойност 181 848 лв. Наградени най-

добрите предприемачески идеи, които имат потенциал да се превърнат в местен бизнес с 

устойчиви  резултати и откриване на нови работни места. 
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В процес на изпълнение са и други инициативи съвместно със Столична община за 

подобряване на качеството на атмосферния въздух. 

Степен на изпълнение на мярка 2.6 – средна  

СТЕПЕН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТ 2 „ИНТЕГРИРАНО 

ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ“ – СРЕДНА 

 

 

ПРИОРИТЕТ 3 СОЦИАЛЕН КАПИТАЛ 

Приоритет 3 е насочен към повишаване качеството на живот на жителите на община 

Бургас, чрез реализация на проекти, свързани с подобряване състоянието на здравната 

инфраструктура, качеството и обхватът на предлаганите услуги, осигуряване на достъп до 

здравни, образователни и социални услуги, достъп до пазара на труда за хора в 

неравностойно и уязвимо положение в подкрепа на социалното включване. Инвестиции са 

насочени за развитие на културния сектор и  увеличаване възможностите за спорт. 

 Мярка 3.1. Здравеопазване  

В периода 2014-2020 г. община Бургас изпълнява проекти в посока повишаване 

качеството и количеството на услугите, предоставяни на населението в сферата на 

здравеопазването, които допринасят за разширяване на комплекса от предоставяни социални 

услуги като цяло. 

Проект „Създаване на център за рехабилитация и психологическа подкрепа за децата с 

детска церебрална парализа, аутизъм и соматични увреждания и техните семейства на 

територията на община Бургас“ (2015-2017 г.) е на обща стойност 1 009 641 лв., като 

финансирането е осигурено от ФМ на ЕИП и НФМ. В резултат от проекта е изградена 

общинска здравна инфраструктура и е осигурен достъп до качествени здравни грижи за деца 

с церебрална парализа, аутизъм и соматични увреждания. Центърът предлага диагностика, 

комплексно лечение, рехабилитация и психологична помощ на деца от 0-18 години, 

страдащи от детска церебрална парализа, деца със соматични увреждания, причинени от 

инфекциозни заболявания и деца с аутизъм. В него се прилагат различни терапии за 

подобряване на цялостното състояние и повлияване на симптомите, което ще спомогне за 

оздравително-възстановителния процес, както и до подобряване на познавателните и 

социални умения на децата. 

По проект „Развиване на нови услуги в Дневен център за социална рехабилитация и 

интеграция на лица с психични разстройства на територията на община Бургас“, финансиран 

по ФМ на ЕИП и НФМ на стойност 332 591 лв. е разкрит Център за социална рехабилитация 

и интеграция на лица с психични разстройства. Въведени са нови услуги за реализиране на 

извънболнична програма за рехабилитация и интеграция на хора с ментални увреждания и 

услуга за терапия на лица с психични разстройства. Повишена е квалификацията на 

болничния и извънболничен персонал, както и качеството на услугите за пациенти с 

психични разстройства като цяло. 

„Интегриран проект за социално включване на ромите и други уязвими групи в 

общините Бургас, Средец и Малко Търново“ допринася за постигане на мерки за развитие на 
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здравеопазване, социални дейности и образование. Целите на проекта са подобряване на 

жизнените условия на хората от ромската общност, посредством предоставяне на услуги в 

областта на предучилищното и началното образование и доболничното здравеопазване чрез 

използване на интегриран подход за социално включване на уязвимите общности. Проектът 

е изпълнен в периода 2015-2018 г., с финансиране от Българо-швейцарска програма за 

сътрудничество. Общата стойност на проекта е 2 613 544 лв., от които 1 661 975 лв. е 

бюджетът на община Бургас. В рамките на проекта по компонент Здравеопазване са 

назначени и обучени здравни медиатори и медицински специалисти от общините Бургас, 

Средец и Малко Търново; ремонтирани и оборудвани медицински кабинети за 

функционирането на общопрактикуващ лекар; проведени безплатни профилактични 

прегледи на здравнонеосигурени лица от община Бургас и на такива със затруднен достъп до 

лечебни заведения; обучени роми за оказване на първа медицинска помощ и др. 

Със средства от Национален доверителен екофонд по проект:  „Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност за “ДКЦ– 1 – Бургас” УПИ І, кв. 4 к/с „Зорница” гр. Бургас“ са 

реализирани енергоспестяващи мерки в сградата на диагностично-консултативен център I гр. 

Бургас. Изпълнени са енергоспестяващи мерки по ограждащи елементи и  сградни 

инсталации. Обща стойност на инвестицията е 352 980 лв.  

В периода 2014-2020 г. са извършени дейности по ремонти и модернизация на редица 

здравни заведения, с което са подобрени условията на работа и е повишено качеството на 

предоставяните здрави услуги. 

Степен на изпълнение на мярка 3.1 – средна към висока 

 

Мярка 3.2. Заетост, намаляване на бедността и социално включване 

Предприетите действия по мярка 3.2. са в две посоки – подобряване на социалното 

включване и повишаване на заетостта в община Бургас. 

1) Подобряване на социалното включване  

В периода 2018-2020 г. община Бургас изпълнява проект „Създаване на условия за 

разкриване на 5 нови социални услуги на територията на община Бургас“ с общ бюджет 1 

594 789,97 лв., финансиран от ОПРР 2014-2020. Целта на проекта е предоставяне на 

резидентни и съпътстващи услуги за деца и младежи в подкрепа на тяхната 

деинституционализация. Разкрити са следните 5 социални услуги: нов Център за обществена 

подкрепа (ЦОП) за деца и семейства, нов Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и 

техните семейства, нов Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания 

и техните семейства, Наблюдавано жилище за деца от 18 до 21 годишна възраст и Преходно 

жилище за деца на различна възраст от 15 до 18 години. В резултат на проекта се постига 

реинтеграция на младите хора в обществото чрез повишаване на образованието и 

професионалната им квалификация и чрез придобиване на основни умения за самостоятелен 

живот в среда близка до семейната. Като продължение и надграждане на постигнатите 

резултати се изпълнява проектът „Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-

социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас“ (2019-2023 г.). 

Проектът е на стойност 4 801 022 лв., финансиран по ОПРЧР 2014-2020. В рамките на 

проекта е закупено допълнително специализирано оборудване и транспортно средство, нает 

е персонал в разкритите 5 нови социални услуги за подкрепа в общността и семейна среда и 
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резидентни услуги за предоставяне на социална и интегрирана здравно-социална грижа 

според индивидуалните потребности на потребителите. 

За постигане на мярката допринася проект „Общностен център за ранно детско развитие 

и родителска подкрепа „Надежда“ гр. Бургас“ (2016-2021 г.), финансиран по ОПРЧР 2014-

2020 на обща стойност 1 494 978,11 лв., който е в процес на изпълнение. Проектът дава 

възможност да се предостави подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства 

за подобряване на достъпа да здравна грижа. Подпомага формирането на родителски умения, 

създаване на връзка родител-дете, повишаване на самочувствието и увереността на 

родителите и подобряване на семейната среда  По проекта се предоставят интегрирани 

услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, 

вкл. деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители.  

В периода 2018-2021 г. се изпълнява и проект „Развитие на нови интегрирани услуги в 

Център за комплексна подкрепа на лица с увреждания на територията на община Бургас“ на 

стойност 991 331,89 лв., финансиран по ОПРЧР 2014-2020. Създаден е дневен център за лица 

с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания, с 

капацитет 30 места, осигуряващ дневни, полудневни и почасови услуги като грижа, 

рехабилитация, терапия, консултиране, информиране и подкрепа, включително и на хората, 

полагащи грижи за лицата от целевата група в домашна среда, мобилни услуги, заместваща 

грижа за срок не по-дълъг от 14 дни. 

В периода 2016-2018 г. е изпълнен проект „Подкрепа в семейна среда за независим живот 

чрез индивидуален подход“ на обща стойност 875 000 лв., финансиран по ОПРЧР 2014-2020. 

Постигнатите резултати включват разширяване на възможностите за подобряване качеството 

на живот на хората от уязвимите групи и/или техните семейства. Дейностите са в посока 

осигуряване на дългосрочна грижа, вкл. и социални и здравни услуги в общността или в 

домашна среда; предоставени възможности за връщане на реалния пазар на труда на лицата, 

които полагат грижи за близките си с увреждания. 

Община Бургас ежегодно предоставя хранителна помощ на крайно нуждаещи се свои 

жители. В рамките на проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“, 

финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, 

съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, осигурява 

подкрепа за задоволяване на базовата нужда от храна на хората, които се нуждаят от 

социална закрила в най-висока степен.  

Общо 360 възрастни и самотни хора или хора с увреждания ползват ежедневно 

безплатните социални услуги по проекта „Патронажна грижа +“, осъществявани от 

Домашния патронаж в Бургас по проект „Осигуряване на патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания на територията на Община Бургас“, финансиран от ОПРЧР. 

Акцентът в проект „Приеми ме 2015“ е поставен върху развитието на специализираната 

приемна грижа за деца с увреждания, деца - жертви на насилие или трафик и деца - 

непридружени бежанци. Специален фокус се поставя и върху настаняването на деца до 3-

годишна възраст, които според анализа са 33,5 процента от общия брой. Целта на проекта е 

да се усъвършенства и разшири обхватът на услугата „приемна грижа“. Идеята е тя да се 

утвърди на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна 

среда.  



28 
 

На територията на общината се предоставя услугата „Приемна грижа“, финансирана по 

ОПРЧР за периода 2016-2021 г. Общо за област Бургас има утвърдени 56 професионални 

приемни родители. 

Друг проект, допринасящ за социално включване на уязвими групи и подходящи условия 

за тяхната професионална интеграция е проект: „Създаване на Социално предприятие за 

озеленяване и благоустройство „Зелени асистенти“, финансиран по ОПРЧР на стойност 

191 316,57 лв. По проекта е осигурена заетост на 13 лица в неравностойно положение, 

ангажирани в предоставяне на дейности и мероприятия по озеленяване и поддръжка на 

общински обекти и площи - паркови пространства, зелени площи в отдалечените квартали 

на гр. Бургас и малките селища на територията на общината и 3 души персонал на 

предприятието. 

Принос за постигане на приоритета оказват изпълнените 2 проекта по ОПРР 2014-2020 

и в процес на изпълнение още 2, финансирани по ОПРЧР, които осигуряват предоставяне на 

услугите. Проектите са от така наречените интегрирани проекти.  

„Изграждане  на социални жилища в зона Д ж.к. Меден рудник гр. Бургас“ – 

многофамилната жилищна сграда е с 47 апартамента за общо 120 обитатели, която  осигурява 

модерни и достъпни условия за интегриране, подкрепа и насърчаване на активността на хора 

в неравностойно положение на територията на община Бургас. Включване на пазара на труда, 

достъп до образование и обучение, достъп до социални и здравни услуги ще бъде осигурено 

в рамките на проект: „Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа 

интеграция на уязвими групи в община Бургас“, финансиран по ОПРЧР 2014-2020г. 

Проектът е на обща стойност 616 000 лв. 

Проект „Изграждане на Кризисен център в част от секция А3 и Б2 на социално жилище 

в зона „Д“, ж. р. “Меден рудник“,  УПИ VIII, кв.151, гр. Бургас“. Кризисният център е  с общ 

капацитет 15 места и ще функционира 24 часа в денонощието. По проекта е изградена 

необходимата инфраструктура, като предоставянето на услугата е осигурена по проект: 

„Разкриване на нов Кризисен център в зона „Д“, ж. р. “Меден рудник“, УПИ VIII, кв.151, гр. 

Бургас“, финансиран по ОПРЧР на стойност 301 606 лв. Проекта стартира в края на 2021г. в 

рамките на неговото изпълнение са планирани дейности по осигуряване 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 социално-психологическа помощ, 

когато се налага незабавна намеса в случай на риск и спешност. След приключване на 

неговото изпълнение ще бъде разкрита като държавно делегирана дейност на общината. 

Подобряване на социалните услуги за деца в риск на територията на Община Бургас е 

осигурена чрез разкриване на 5 социални услуга от резидентен тип „Център за настаняване 

от семеен тип“, всяка с капацитет 12 + 2 обитатели за настаняване на деца с увреждания и 

специализиран помощен персонал. Проектът е на обща стойност 3 329 451,20 лв., 

финансиран по ОПРР 2007 – 2013, но реалното негово завършване приключи през 2016г.  

В процес на изпълнение  е проект: „Изграждане на детски кът за полагане на почасови 

грижи за децата на служители на общинска администрация и общински предприятия“, 

финансиран по ОПРЧР на 138 812.69 лв. По проекта се предоставя възможност на 
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работниците и служителите на Община Бургас да съвместяват по-добре професионалния с 

личния живот, чрез създаване на детски кът за полагане на почасови грижи за децата. 

Община Бургас участва като партньор по проект „Социално включване и развитие за 

младежите от община Бургас“ с бенефициент Сдружение „ПроБудник“, по който се 

предоставят серия от обучения, с които да се допринесе за превенция на 

институционализирането, насърчаване на социалното включване на деца и младежи в 

неравностойно положение, включително такива с увреждания и в риск, които са настанени в 

резидентни услуги, както и по проект „Открий ме в спорта“ с бенефициент Сдружение 

„Футболен клуб „Нефтохимик Бургас 1962“. По проекта е разработена и изпълнена програма 

за групова работа с деца и младежи в неравностойно положение, включително такива с 

увреждания и в риск. Целевата група включва дванадесет участници, настанени в резидентни 

услуги на територията на община Бургас. 

  

2) Повишаване на заетостта  

Община Бургас взема участие при изпълнението на редица национални и регионални 

програми с цел стимулиране на заетостта: Регионална програма за заетост в област Бургас, 

НП за заетост и обучение на хора с трайни увреждания, НП „Старт в кариерата“, НП 

„Активиране на неактивни лица“ и др. 

През 2019 г. е създадено социално предприятие за озеленяване и благоустройство 

„Зелени асистенти“ в община Бургас с финансиране от ОПРЧР 2014-2020. Предприятието 

отговаря на необходимостта от подкрепа за социално включване и реализация на пазара на 

труда на лица в неравностойно положение и други социално изключени лица. Предприятието 

осигурява заетост за 14 лица в неравностойно положение, ангажирани в предоставяне на 

дейности и мероприятия по озеленяване и благоустройство на общински обекти и площи. 

Младежи, включени в програми за заетост и обучения 

Ежегодно община Бургас, съгласно разпоредбите на Закона за младежта изготвя план, 

който определя основните цели и мерки на общинската политика за младежта, които от своя 

страна са в съответствие с тези залегнали в Националната стратегия за младежта и 

Националната програма за младежта (2010-2020). 

В изпълнение на Плана, всяка година Община Бургас предоставя възможност на 

студенти за стажуване в общинската администрация. Техният брой за 2017 година е 23. 

Също така, в качеството си на работодател, Община Бургас предоставя възможност за 

работа за период от 6 или 9 месеца в общинска администрация и съставните селища на 

община Бургас на младежи както с висше или средно професионално образование, така и с 

по-ниско образователно ниво. Работните места се финансират от Държавния бюджет 

съгласно Националния план за действие по заетостта, от Европейския социален фонд и 

Инициативата за младежка заетост, с цел създаване на възможност за младежите до 29-

годишна възраст да придобият професионално обучение, трудови навици, трудов стаж и 

професионален опит. През 2017 год. за Община Бургас при посочените условия са назначени 

16 младежи. 
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В периода 2014-2020 г. по различните програми и проекти за заетост и обучения са 

включени общо 116 младежи и 283 лица от група 50+ години. 

Степен на изпълнение на мярка 3.2 - висока 

 

Мярка 3.3. Качествено образование, обучение, учене през целия живот, развитие на 

свободни форми на образование 

В периода 2014-2020 г. в сферата на образованието са изпълнени проекти и дейности в 

две насоки – модернизация на образователна инфраструктура и изпълнение на образователни 

програми и инициативи.    

1) Модернизация на образователна инфраструктура 

Реализирани са мащабни инвестиции, групирани в проекти за модернизация на 

образователна инфраструктура в община Бургас. 

Проект „Подобряване качеството на образованието чрез модернизиране на 

образователна инфраструктура в град Бургас - I етап“ е изпълнен в периода 2016-2019 г. 

с финансиране по ОПРР 2014-2020. Общата стойност на проекта е 18 709 438,45 лв. в 

резултат от изпълнението е обновена и модернизирана общинската образователна 

инфраструктура, което води до цялостно подобряване на учебния процес, улеснява 

въвеждането на нови методи на обучение, които да повишат и задържат интереса на 

учениците. Подобрената учебна среда допринася и за намаляване на броя на ранно 

отпадналите от образователния процес ученици. Реализирани са интервенции по сгради или 

дворни пространства в 10 образователни институции – 8 училища и 2 детски градини. С 

проекта за преустройство и промяна предназначението на съществуваща сграда ДДЛРГ Ал.Г. 

Коджакафалията в учебен корпус е обособен елитен образователен кампус за ученици от 

всички възрастови групи. Реконструирана е сградата в учебен център "Академия Европа" към 

ОУ "Л. Каравелов". Създаден е допълнителен капацитет за обучение и извънкласни 

дейности. Обновени са  прилежащите терени и дворни  пространства в СОУ „Св. Св. Кирил 

и Методий“; ОУ Св. Княз Борис I (двор) и  в ОУ Любен Каравелов“; ОУ Елин Пелин; ОУ 

„Братя Миладинови“. Изградена е нова детска градина и нов корпус на ДГ Чайка. 

Изпълнение са мерки за енергийна ефективност  в сградата на ЦДГ 2 Ханс Кристиян 

Андерсен – филиал,  ж.к. Лазур. 

Благоустроено и реновирано бе дворно пространство на училище "Петко Росен" І етап". 

В рамките на проекта са изградени 2 комбинирани игрища за футбол и хандбал; комбинирано 

игрище баскетбол/ тенис/волейбол; създадена  е площадка за открита фитнес зона, 

оборудвана с подходящи уреди, изградена е пистата за бягане трап за приземяване с фин 

пясък, както и спортно игрище за баскетбол. 

Със средства осигурени от други програми Проект „Красива България“, ФМ на ЕИП и 

общински средства са изпълнени дейности в още 8  обекта на образованието.  

По проект „Подобряване качеството на професионалното образование чрез 

модернизация на образователната инфраструктура в шест професионални гимназии в 

гр. Бургас“, финансиран по ОПРР 2014-2020 на обща стойност 8 970 458 лв. са изпълнени 

дейности Повишаване качеството на професионалното средно образование, чрез 

подобряване на материално- техническата база в шест професионални училища в гр. Бургас 

(1. Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника, 2. Професионална 
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гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Кольо Фичето", 3. Професионална 

гимназия по туризъм "Проф.д-р Асен Златаров", 4. Професионална гимназия по 

електротехника и електроника "Константин Фотинов", 5. Професионална търговска 

гимназия. 6. Професионална гимназия по транспорт. Изпълнени са редица проекти за 

внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на прилежащи дворни 

пространства и площадки в детски градини и училища. 

Община Бургас изпълнява проект „Първокласно начало“ на стойност 1 107 212,5 лв., 

финансиран от общински бюджет. В резултат на проекта са обновени и модернизирани 

класни стаи в училища, като е осигурено съвременно обзавеждане и оборудване на 

помещенията в подкрепа на учебния процес.  

По Програма за изграждане, пристройки, надстрояване и реконструкция на детски 

градини и училища за периода 2020-2022 на МОН са  одобрени  5 проекта на  Община Бургас 

на обща стойност на 7 417 000,00 лв.: изграждане и оборудване на нов учебен корпус към ПГ 

по компютърно програмиране и иновации, нова детска градина ДГ „Морско конче“, нов 

корпус към ДГ „Надежда“, нова детска градина в кв. Горно Езерово; Проектиране на нов 

учебен корпус на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“. 

В рамките на проект „Интегриран проект за социално включване на ромите и други 

уязвими групи в общините Бургас, Средец и Малко Търново“, компонент Образование е 

подобрен достъпът до предучилищно образование в резултат на изграждане, оборудване и 

обзавеждане на пристройка за предучилищно образование ОУ „Христо Ботев“ - кв. Победа, 

гр. Бургас, консултиране на родители, чиито деца посещават детска градина/ предучилищни 

групи чрез организиране на клубове „Активен родител“, мерки за предучилищни и училищни 

дейности с цел максимално обхващане на ромските децата в образователната система. 

През 2018 г. в гр. Бургас е открита Професионална гимназия по компютърно 

програмиране и иновации в гр. Бургас 

2) Образователни програми и инициативи   

В реализацията на проект „Интегриран подход за постигане на значими и устойчиви 

резултати в образователната интеграция на ученици от етнически малцинства от община 

Бургас“ (изпълнен в периода 2016-2018 г., с общ бюджет 650 874,24 лв., финансиран по 

ОПРЧР 2014-2020) се включват шест основни училища и три професионални гимназии, в 

които интегрирано се обучават ученици от етническите малцинства. Дейностите по проекта 

включват подобряване на образователната среда, съхраняване и развиване на културната 

идентичност, осигуряване на психологическа подкрепа, кариерно консултиране и 

професионално ориентиране за продължаване на образованието в гимназиален етап.  

В периода 2017-2020 г. е изпълнен проект „Пълноценна подкрепа на предучилищното 

възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение от община Бургас“, 

финансиран по ОПНОИР 2014-2020 на стойност 493 922 лв. Проектът е насочен към 

създаване на условия за пълноценна подкрепа на деца в предучилищна възраст от етнически 

общности, чрез апробиране на иновативни и надграждане на съществуващи образователни 

практики.  

Община Бургас е партньор в проект „Равен старт - успешни ученици“ (2016-2019 г.) с 

бенефициент сдружение „Равновесие“. Проектът е насочен към подобряване на условията за 
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предучилищна подготовка на деца от етнически произход, с което да се гарантира равен старт 

в училище и успешната образователна интеграция. 

Община Бургас изпълнява общински програми в сферата на образованието, насочени 

към здравословно хранене и физическа активност на децата и учениците, обновяване на 

дворни пространства и спортни площадки, работа с деца със специални образователни 

потребности, въвеждане на интерактивни технологии в детските градини и др. 

Степен на изпълнение на мярка 3.3 - висока 

 

Мярка 3.4. Култура и социални иновации 

В периода 2014-2020 г. са реализирани дейности за развитие на културния сектор в 

община Бургас в две посоки: 

1) Инвестиции в изграждане, ремонт и модернизация на обекти на културата  

Изпълнена е реконструкция и обновяване на Културен дом на Лукойл Нефтохим (обща 

стойност  9 490 231 лв., финансиран по ОПРР 2014-2020). По проекта е реконструирана 

сграда с РЗП 8645 кв. м; приложени са мерки за енергийна ефективност, създадена достъпна 

среда; създадени 8 бр. многофункционални и напълно обновени зали, всяка от кои разполага 

със собствена озвучителна система и подходящо осветление. В рамките на проекта е 

изградена нова конструкция (надстройка). В "Зрителната зала", разполагаща с 514 места, са 

подновени всички седалки, оборудвана е с изцяло ново осветление и обособени две зони за 

хора в неравностойно положение. По проекта е реновиран вътрешния двор с възможност за 

изнасяне на мероприятия на открито.  

В резултат на проект „Изграждане на библиотека и музей на съвременното изкуство в 

сградата на бивша немска болница (ул. Средна гора 14, кв. 113, УПИ I“  е реконструирана, 

обновена и преустроена сграда с РЗП 6035 кв. м в културно-образователен център (музей) за 

съвременно изкуство и библиотека. 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 на стойност 9 943 899 лв., 

финансиран по ОПРР 2014-2020. 

Успешно приключили са проекти за ремонт и обновяване, внедряване на мерки за 

енергийна ефективност в Концертна зала Проф. Иван Вульпе (обща стойност 562 727 лв., 

финансиран от Министерство на културата), Природонаучна експозиция (обща стойност 

564 583 лв. финансиран съвместно от общински бюджет, програма „Красива България“ и 

бюджет на РИМ-Бургас, Археологическа експозиция на РИМ-Бургас (обща стойност 1 

644 008 лв., финансиран от бюджета на РИМ-Бургас), Радио възел (обща стойност 115 495, 

финансиран от общински бюджет). 

Със средства по линия на Финансов инструмент JESSICA (Joint European Support for 

Sustainable Investment in City Areas) - 3 473 000 лв.  е изградена нова, функционална сграда - 

атрактивен и експо център „Флора“ и закупено  съпътстващо оборудване. 

2) Дейности и инициативи за развитие на културата 
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В периода 2014-2020 г. са организирани и проведени множество културни събития, част 

от културния календар на община Бургас. Основно място заемат честванията на официалните 

празници на Република България, традиционните празници за град Бургас, международни и 

християнски празници и традиции. Реализирани са редица фестивали и изложби, създадени 

са партньорства с български и международни артисти в областите: видео, инсталации, 

фотография и артистични трансформации; обогатена е културната програма на община 

Бургас. 

Многобройни са и културните събития, проведени през периода 2014- 2020г. от ОП   

„Туризъм“, сред които: 

 Туристически комплекс „Остров Света Анастасия“ – реализират се голям брой 

концерти, театрални постановки, представяния на книги.  

 Младежки културен център множество хорови концерта, фолклорни участия и 

редица събития посветени на национални и международни празници и чествания 

Степен на изпълнение на мярка 3.4 – средна към висока  

 

 

Мярка 3.5. Младежки политики 

В периода 2014-2015 г. община Бургас изпълнява проект „Ремонт и обновяване, 

внедряване на мерки за енергийна ефективност в Младежки културен център“ на обща 

стойност 871 196 лв., финансиран от бюджета на Младежки културен център. 

В процес на изпълнение е проект „Създаване на Младежки международен център 

Бургас“ в комплекс „Меден рудник“ (обща стойност 4 741 250 лв., финансиран чрез ФМ на 

ЕИП 2014-2021), чиято цел е да осигури модерна и ефективна културна инфраструктура за 

младежки дейности и комплекс от услуги за развитие на младежкия сектор.  

През 2018 г. е реализиран младежки форум „#EuropeOfYouth – Предимството да бъдеш 

информиран“, посветен на Деня на Европа в Експо център „Флора“. Проведен е съпътстващ 

парад на знамената на страните членки на Европейския съюз и изпълнение на живо от хор на 

химна на Европа, информационен щанд с материали на ЕС.  

През 2017 г. се положи началото на най-новата и млада инициатива на кмета на Община 

Бургас – „Бургас харесва младите“. Целта й е да се насърчи сътрудничеството между младите 

хора в града и реалното участие на младежката бургаска общност във вземането на решения 

и реализацията на общи проекти. Обединявайки ученици, студенти, младежи и публична 

власт „Бургас харесва младите“ организира множество концерти, конкурси и разнообразни 

спортни и културни прояви.  

Степен на изпълнение на мярка 3.5 – средна към висока 

 

Мярка 3.6. Развитие на спорта 

В периода 2014-2020 г. община Бургас изпълнява дейности за развитие на спорта в две 

посоки: 

1) Изграждане на спортна инфраструктура  
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Община Бургас е насочила инвестиции в изграждането на редица спортни комплекси, 

зали и площадки на територията на целия гр. Бургас, вкл. и в други населени места в 

общината с цел увеличаване на възможностите и подобряване на условията за спорт: 

центрове за водни спортове, спортни зали и комплекси, открити спортни игрища и 

прилежащи сгради, футболни площадки и др. 

Най-мащабния реализиран проект , допринасящ за отчитане постигане на приоритета е 

„Изграждане на център за водни спортове в ж.к. Славейков“, реализиран по линия на 

Финансов инструмент JESSICA (Joint European Support for SustainableInvestment in City 

Areas) на стойност 17 600 000 лв. По проекта е реализиран спортен комплекс с басейн, 

многофункционална зала и игрища за различни спортове е изграден кoмплeĸc c двa бaceйнa. 

Cъopъжeниeтo e oбopyдвaнo cпopeд изиcĸвaниятa нa фeдepaциите пo плyвaнe и вoднa тoпĸa. 

В процес на изпълнение е проект за изграждане на многофункционална спортна зала с 

прилежащата инфраструктура Арена Бургас.  

Друг важен обект е изграденият спортен комплекс с басейн, многофункционална зала и 

игрища за различни спортове в РЦ на ж.к. Меден рудник със средства на община Бургас. 

Осъществени са ремонти и реконструкции на спортни обекти: спортни зали в к-с 

„Славейков“ и к-с „Зорница“; спортна площадка кв. Крайморие, с изграждане на нов стрийт 

фитнес; разширяване на съществуващо на футболно игрище в спортен комплекс „Изгрев“ 

ж.к. Изгрев, гр. Бургас. 

2) Спортни инициативи 

Община Бургас изпълнява дейности по популяризиране на спорта в градски условия с 

цел социално включване, здравословен и активен живот. Създават се условия за физическа 

активност в откритите пространства в градска среда. 

По Програма здравословно хранене и физическа активност на децата и учениците 

в община Бургас от месец април 2017 г. е въведена уеднаквена електронна система за 

управление на училищно хранене в общински училища на територията на община Бургас. 

Целта на програмата е подобряване на здравето и развитието на децата от 1 до 19-годишна 

възраст в община Бургас и намаляване на риска от хронични заболявания, чрез подобряване 

на храненето и физическата им активност. Осигуряването на здравословно хранене и добър 

хранителен статус, както и на подходяща и регулярна физическа активност на децата, дава 

възможност за ефективно положително повлияване на здравето им в периода на детството и 

през целия живот, за намаляване на заболеваемостта и смъртността от хронични  болести, 

поради което са приоритет в здравните политики на международно, национално и локално 

ниво.  

Община Бургас активно съдейства за увеличаване на физическата активност на децата 

като разширява и обогатява спортните дейности сред децата от детските градини и 

извънкласните спортни прояви на учениците. Дирекция „Образование и демографски 

въпроси“ със стремеж за максимално ангажиране на свободното време на децата и 

подрастващите разработва и реализира през последните години богат Спортен годишен 

календар, който включва три аспекта: ученически игри; масови спортни прояви; 

допълнителни общински спортни прояви.  
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В рамките на този календар Община Бургас е домакин в 3 поредни години на финал от 

Ученическите игри, като организира и провежда десетки състезания по 8 вида спорт. В 

последните 6 години общината организира и провежда спортно - подготвителни игри за 

децата от детските градини, в които те масово участват; организира се мажоретен конкурс - 

парад на мажоретките от училища и детски градини, организира спортни празници и др. В 

детските градини са въведени задължителни ежедневни занимания на открито при 

подходящи атмосферни условия. През последните 9 години община Бургас инвестира 

значителни средства за подобряване условията за физическа активност и спорт на децата. 

Изградени са  нови детски площадки за игра в жилищните райони, извършени се ремонти, 

благоустроени и озеленени са съществуващи детски площадки. Инициирана е реконструкция 

на училищни дворове, изградени се нови физкултурни училищни салони. Инвестира се в 

изграждането на нови спортни площадки, включително мултифункционални, нова спортна 

зала, които се ползват от цялото население, включително от децата.  

Общинска програма за работа с деца със специални образователни потребности е 

насочена към децата и учениците със СОП, подобряване на социалната интеграция на децата 

с увреждания в масовите училища и детски заведения и по-добра рехабилитация, корекция и 

компенсация на увреждането на деца и ученици със СОП. 

Принос за изпълнение на мярка 3.6 има и проект „Популяризиране на спорта в градски 

условия, за социално включване, здравословен и активен живот“ - Vital Cities, финансиран 

по програма URBACT III. 

Степен на изпълнение на мярка 3.6 – средна към висока 

Степен на изпълнение на Приоритет 3 Социален капитал  - СРЕДНА КЪМ 

ВИСОКА 



36 
 

ПРИОРИТЕТ 4 ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ 

Приоритет 4 е насочен към проекти в подкрепа на стимулиране на бизнеса, насърчаване 

на инвестициите и осигуряване на благоприятна среда чрез ефективна администрация. 

Включени са мерки и дейности, насочени към международното сътрудничество и маркетинг 

на града и общината. 

 

Мярка 4.1 Насърчаване на развитието на бизнеса, предприемачеството и 

привличане на инвестиции и стимулиране на ПЧП 

С цел насърчаване на развитието на бизнеса, предприемачеството и привличането на 

инвестиции община Бургас изпълнява дейности по мярка 4.1 в две посоки: 

1) Изграждане на бизнес инфраструктура  

В периода 2014-2020 г. община Бургас реализира мащабни последователни инвестиции 

в модернизиране на обособените индустриални зони.  

 Индустриален и логистичен парк Бургас  

В партньорство с „Национална компания индустриални зони“ ЕАД (НКИЗ) е създадено 

съвместно дружество „Индустриален и логистичен парк-Бургас“ АД,. В периода 2014-2020 

г. са инвестирани 7 900 511 лв. от държавния бюджет за изграждане на техническа 

инфраструктура на Индустриален и логистичен парк Бургас. 

Фаза 1 от проекта за модернизация на Индустриален и логистичен парк Бургас обхваща 

територия от 300 дка, разположена в границите на Промишлена зона „Север“. Значителна 

част от УПИ са застроени или са в процес на застрояване и зоната е с над 80% заетост. Фаза 

2 обхваща територия от общо 600 дка, разположени в границите на съществуваща 

Промишлена зона „Юг-Запад“, на чиято територия се намират и частни терени, в които са 

изградени работещи предприятия.  

Принос за постигане на мярка 4.1. има и проект „Обновяване на градска жизнена среда 

в СПЗ и ЮПЗ“, финансиран по ОПРР 2014-2020. Цел на проекта е трайно подобряване на 

инфраструктурата в Северна промишлена зона – Бургас.  

 Индустриална зона Българово 

Индустриална зона Българово с площ 110 декара е разположена в землището на гр. 

Българово, местност „Вая – Кайряк“, на 20 км. от центъра на гр. Бургас. През 2016-2017 г. 

община Бургас е изпълнила проект за изграждане на довеждаща инфраструктура в 

индустриална зона гр. Българово. 

Община Бургас е изпълнила мащабни проекти с финансиране от Програма за морско 

дело и рибарство 2014-2020 за подобряване на условията за развитие на сектор „рибарство“, 

насърчаване на социалното приобщаване и заетост в зависими от рибарството общности на 

територията на общината. 

Проект „Изграждане на покрита лодкостоянка в акваторията северно от кв. 54, по плана 

на кв. Крайморие, Община Бургас“ е с общ бюджет 2 582 913 лева, от които съфинансиране 

от община Бургас в размер на 1 352 427 лв. Проектът е изпълнен през 2018-2019 г. Дейностите 

по проекта са в подкрепа на местната рибарска общност в извършване на дейността им чрез 
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изграждане на подходяща инфраструктура; създадени условия за развитие на непромишлен 

и дребномащабен риболов; съхранени са местните традиции в региона за риболов и 

рибовъдство. 

Проект „Изграждане на покрита лодкостоянка в акваторията западно от м. Рибарско 

пристанище (бивша м. Ченгене скеле), Община Бургас“ е с общ бюджет 2 301 885 лв., от 

които съфинансиране от община Бургас в размер на 1 501 885 лева. По проекта е изграден 

специализиран пристанищен обект за обслужване на непромишлен риболов - място за 

временно укритие на риболовни кораби - покрита лодкостоянка, която да обслужва рибарите 

и подпомага техните дейности от рибарското селище Ченгене скеле, разположено в 

акваторията на Бургаския залив. Проектът е изпълнен през 2019-2020 г. 

2) Дейности в подкрепа на предприемачеството и развитието на МСП 

Община Бургас в партньорство с други общини от ЕС, изпълнява проект „Градове в 

действие за син растеж“ – Bluact (2018-2021 г., финансиран по Програма за междурегионално 

сътрудничество Urbact III 2014-2020). Основна цел на община Бургас е организацията на 

иновационен конкурс за „синя“ икономика „Инициатива за син растеж“. Проектът допринася 

за насърчаване на младежкото предприемачество в областта на синята икономика. 

Община Бургас оглавява категорията „Община – най-добър партньор за 2020 г.“ в 

инициативата Инвеститор на годината 2020, която се организира ежегодно от Българската 

агенция за инвестиции. Наградата е за съвместна работа по проекти, насочени към 

привличане на инвестиции и най-голям брой подадени заявления за сертифициране на 

инвестиционни проекти. 

Ежегодно община Бургас организира редица бизнес форуми и инициативи, насочени към 

насърчаване на предприемачеството и подкрепа на МСП в общината. 

На бизнеса и предприемачите са предлагани разнообразни услуги, включително тези 

предлагани от Бизнес инкубатор Бургас, а също и подпомагане на тяхното участие в 

регионални, национални и международни изложения и панаири. 

През 2016 г. е създаден ИКТ Клъстер Бургас, в който членуват над 40 компании, 

организации и институции. Един от основните проекти на Клъстера в момента е развитието 

на новосъздадения Югоизточен Дигитален иновационен хъб, който предоставя на бизнес 

предприятията актуална информация, експертна помощ и достъп до технологии за тестване 

на цифрови иновации, както и помага за провеждането на експерименти с продукти, процеси 

или бизнес модели.2 

Създадена е една разчупена и съвременна рамка за представяне на икономическия 

капацитет на общината, привличане на инвеститори и управление на икономическия 

потенциал.  

Чуждестранни преки инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор в община 

Бургас по години за периода 2015-2019 г. нарастват. Повишаването на потока от инвестиции 

в общината показва, че нейната привлекателност за чуждестранните инвеститори също 

нараства през разглеждания период. 

                                                           
2 https://ictc-burgas.org/  

https://ictc-burgas.org/
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Област Бургас се нарежда на 2-ро място в страната по размер на чуждестранните 

инвестиции (по данни на НСИ). За община Бургас за 2019г, ПЧИ възлизат на 1 711 641 хил. 

евро. 

Концентрацията на иновативни и високотехнологични предприятия засега е слаба, както 

показват резултатите от изготвената Междинна оценка на ОПИК 2014-2020. Това показва и 

активността при изпълнението на проекти по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” (ОПИК) за периода 2014-2018 г. Към 2018 г. са усвоени 23,5 млн. лв. 

по програмата (50 изпълнени проекта и 13 в процес на изпълнение към дата на провеждане 

на Междинната оценка на ОПИК), много по-малко от Варна и Стара Загора и в пъти по-малко 

от Пловдив, където активността е най-голяма. 

В града се провеждат  ИКТ академии, които имат за цел да създадат необходимите на 

бранша специалисти, като практика е на част от завършилите подобни академии, компаниите 

да предлагат работа. Организират се и летни академии и стажове за студенти и ученици в 

инженерни специалности в ИТ, а за учениците от езиковите гимназии в аутсорсинг сектора. 

Общината два пъти е домакин на форум в Аутсорсинг и IT бизнеса, които събира топ 

мениджърите от бранша, а ежегодно се провеждат по няколко хакатона. Разширяването на 

профила на общината в този аспект е в процес, като тази посока на развитие и повлияла на 

повишаване на производителността на труда, и би направила общината по-привлекателна за 

младо и образовано население. 

Степен на изпълнение на мярка 4.1 – средна към висока 

 

 

Мярка 4.2. Иновации, наука, НИРД  

През 2020 г. гр. Бургас е домакин на Годишната конференция на Асоциацията за 

иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST) с над 200 участници. Програмата включва 

анализ на сектора на бизнес услугите с висока добавена стойност у нас и прогноза за 

отражението на глобалната пандемия върху него през 2020 г.  

Фондът за дялови инвестиции Innovation Capital стартира акселераторска програма със 

събития в София, Пловдив, Бургас, Варна и Велико Търново, където са избрани местни 

победители. Националното състезание за стартиращи компании дава шанс на иновативни 

проекти да бъдат финансирани в първия етап от развитието си. 

Степен на изпълнение на мярка 4.2 – ниска  

 

 

Мярка 4.3 Ефективна администрация 

Ежегодно служители на общинска администрация Бургас участват в обучения за 

повишаване на техните умения и квалификация. За периода 2014-2020г. са обучени общо 985 

служители. 

С реализирането на проект „Подобряване на административното обслужване“ на 

стойност 522 523,5 лв. през 2017 г. община Бургас става първата институция в България, 

внедрила достъпа до електронни услуги чрез електронната идентификация на Евротръст 

(www.evrotrust.com). С помощта на системата заявяването на услуги става директно от 
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мобилния телефон. Така електронните административни услуги позволяват пълно 

взаимодействие със заявителите им по електронен път. С проекта са въведени електронни 

административни услуги на портала http://burgas.auslugi.com. Осигурена е възможност за 

подаване по електронен път на Заявление за достъп до информация. Разработен е и 

инвестиционен портал в подкрепа на потенциалните инвеститори. С проекта общината се 

превръща в една от първите, които са включени в електронния обмен на документи между 

администрациите (достъп до над 30 национални регистъра). 

Община Бургас изпълнява проекти за подобряване на ефективността на 

администрацията, финансирани по ОПДУ 2014-2020: Ефективно функциониране на 

Областен информационен център Бургас (2016-2018 г.) на стойност 499 927 лв., Ефективно 

функциониране на Областен информационен център Бургас (2019-2021 г.) на стойност 

333 537 лв., Техническа помощ за изпълнение на Инвестиционната програма на Община 

Бургас, (2016-2023 г.) на стойност 464 920 лв. 

Със средства от общински бюджет е обновена и разширена сървърната и мрежова 

инфраструктура, включително са доставени компютри за нуждите на общинска 

администрация Бургас на стойност 66 666 лв. 

Община Бургас е партньор на Сдружение на общините от Югоизточен район за 

изпълнение на проект „Прилагане на модели и политики за насърчаване на гражданското 

участие за отговорно, споделено и динамично управление на местно ниво“, финансиран по 

ОПДУ 2014-2020 г. Проектът е с бюджет от 87 657 лв. и се изпълнява в периода 2018-2020 г. 

Изпълнени са дейности по изготвяне на анализ на дефицитите и потенциала за внедряване на 

ефективни механизми за гражданско участие за общините от Югоизточен район за 

планиране, проучени са добри международни практики, проведени са обществени събития 

за повишаване на информираността и изграждане на капацитет за гражданско участие при 

формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики и решения. 

Степен на изпълнение на мярка 4.3 – средна 
 

 

Мярка 4.4. Маркетинг на града и общината 

Община Бургас е партньор по проект за създаване на: 

 Местна инициативна група (МИГ) на територията на Община Камено и Община 

Бургас (без строителните граници на гр. Бургас), изпълнен в периода 2016-2017 г. Проектът 

е на стойност 48 896 лв. и е финансиран по ПРСР 2014-2020 г.; 

 Местна инициативна рибарска група (МИРГ) на територията на Община Бургас и 

Община Камено, изпълнен през 2017 г. Проектът е на стойност 32409 лв. и е финансиран по 

ПМДР 2014-2020. 

Община Бургас ежегодно участва в местни и международни икономически форуми, в 

рамките на които се представят възможностите и предимствата за развитие на бизнес на 

територията на общината и града. 

След градове като Брюксел, Рим, Гьотеборг, Атина и Бремен, през 2018 година Бургас 

имаше честта да е домакин на Европейския морски ден. Форумът  бе официална част от 

календара на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Главното 

събитие в него е двудневна конференция, която събра в Бургас над 700 лидери от бранша, 

включително министри, еврокомисари, депутати, академици, учени и морски експерти. 

http://burgas.auslugi.com/
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Степен на изпълнение на мярка 4.4 – висока  
 

Мярка 4.5. Международни проекти  

Община Бургас е партньор по редица международни проекти в сферата на устойчивото 

развитие, енергийната ефективност, климатичните промени, спорта, икономиката и др. 

В периода 2014-2017 г. е изпълнен проект ФИЕСТА – „Целенасочени действия за 

ефективно спестяване на енергия в домакинствата“, който допринася за повишаване на 

информираността на семействата за възможните начини на спестяването на енергия у дома, 

чрез промяна на ежедневните им навици и употреба на енергийно ефективни 

електродомакински уреди и системи за охлаждане/отопление. Проектът е финансиран по 

Програма „Интелигентна енергия-Европа“ на стойност 122 423 лв.  

Проектът Адаптивна Европа (Resilient Europe) се изпълнява през 2015-2018 г. от община 

Бургас (водещ партньор) в партньорство с общини от Холандия, Дания, Шотландия, Гърция, 

Полша, Гърция, Великобритания, Швеция, Белгия, Италия с финансовата подкрепа на 

Програма за европейско териториално сътрудничество URBACT III. Бюджетът на община 

Бургас е в размер на 89 103 лв. Главна цел на проекта е да подобри „гъвкавостта“ и 

способността на градовете да реагират и да се адаптират към съвременните 

предизвикателства, свързани с климатичните промени, социалното сближаване, градската 

среда.  

В процес на изпълнение е проект „Природосъобразни решения за зелени градове“ - 

CONNECTING Nature, финансиран по Програма Хоризонт 2020 (2017-2022 г.). Бюджетът на 

община Бургас е в размер на 307 344 лв. Целта на проекта е чрез събирането на информация 

за изпълнени природосъобразни проекти в градска среда и оценка на техния ефект да се 

разработят иновативни работещи природосъобразни решения, подходящи за прилагане в 

малки, средни и големи градове.  

Проект Go Green Routes, финансиран по програма Хоризонт 2020 цели внедряване на 

„базирани на природата решения“ като зелени коридори, паркове и споделени пътеки за 

подобряване на физическото и психическото здраве на жителите. Бюджетът на община 

Бургас е в размер на 361 799 лв. 

Проект SHARING CITIES – „Споделящи градове“, финансиран по Програма Хоризонт 

2020 (с общ бюджет 24 988 759 евро, от които 373 725 евро бюджет на община Бургас) е 

изпълнен с цел да демонстрира истинския потенциал от внедряване на умни решения в 

градска среда и стойността, която добавят в икономическото, социалното и екологичното 

развитие на градовете.  

Проект „Популяризиране на спорта в градски условия“ - Vital Cities (2015-2018 г.) 

допринася за популяризиране на спорта в градски условия за здравословен и активен живот. 

Проектът е на обща стойност 98 833,77 лв. и е финансиран по Програма за междурегионално 

сътрудничество УРБАКТ ІІІ). Създадена е карта на съществуващите спортни съоръжения със 

свободен достъп, извършен е анализ на изискванията, очакванията и потребностите на 

живущите в отделните райони/квартали на града за необходимостта от изграждане на 

съоръжения за спорт на открито.   
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Подобряване на институционалния капацитет и насърчаване на сътрудничеството за 

справяне с влиянието на транснационалната миграция на младежите се цели по проект 

YOUMIG (2017-2019 г.) Проектът е на стойност 215 420 лв. и е финансиран по Програма за 

транснационално сътрудничество Дунав 2014-2020. Разработен е анализ за състоянието на 

младежката миграция за град Бургас, на база на който да се подобрят местните политики с 

фокус върху печеленето и загубването на човешки капитал и парични потоци. 

„Snapshots srom the borders - Small towns facing the Agenda 2030“ – „Моментни снимки от 

границите – малките градове се изправят пред предизвикателствата на План 2030“ 

(SNAPSHOTS) е тригодишен проект (2017-2020 г.), съфинансиран от Европейския съюз 

(бюджетната линия EuropeAid DEAR), управляван от 31 партньори, органи на местното 

самоуправление, намиращи се в погранични райони, и организации на гражданското 

общество. Проектът допринася за подобряване на критичното разбиране на европейските, 

националните и местните власти, вземащи решения, и на общественото мнение за глобалните 

взаимозависимости, определящи миграционните потоци към европейските граници. 

Бюджетът на община Бургас е 119 228,65 лв.  

Проект CLARINET- Communication of Local AuthoRities for INtegration in European 

Towns, който се изпълнява в периода 2019-2021 г., има за цел да повиши осведомеността 

относно принос на мигрантите към обществата на ЕС сред гражданите на съюза. 

По проект „Черноморска мрежа за устойчив туризъм – Стратегии за съвместен маркетинг 

в туризма и развитие на черноморския регион“, финансиран по Съвместна оперативна 

програма „Черноморски басейн 2014-2020“ са осъществени трансгранични партньорства за 

развитие на местни проекти, организирани са редица обучения, инициативи и семинари за 

предприемачи, извършено е маркетингово проучване за идентифициране на нови 

туристически продукти и са осъществени редица международни обществени събития. 

Проектът е на стойност 195 438 лв. 

Проект „Регионално и транспортно развитие на региона Дунав – Черно море към 

транснационален и многопристанищен регион – портал към Каспийския регион и Далечния 

изток“ (DBS GATEWAY REGION) е изпълнен в периода 2017-2019 г. с водещ 

партньор Регионално правителство на Долна Австрия. Общият бюджет на проекта е 2 178 

450 евро, от които бюджет на Община Бургас – 118 170 евро, финансиран е по Програма за 

транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020. Проектът допринася за превръщането 

на Дунавско-черноморския регион в привлекателен регион за морския и вътрешноводния 

транспорт между Централна Европа и Черно море, Каспийския регион и Далечния Изток, 

като подпомага интензивността и качеството на сътрудничеството между пристанищата в 

региона и всички ключови участници.  

Степен на изпълнение на мярка 4.5 – висока  

 

Степен на изпълнение на Приоритет 4 Добро управление – СРЕДНА КЪМ ВИСОКА 
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ИНДИКАТОРИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ И ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ 

В ОПР 2014-2020 на община Бургас са заложени индикатори за въздействие, които 

оценяват изпълнението на стратегическите цели и индикатори за резултат, които оценяват 

изпълнението на приоритетите на плана.  

В приложение 2 детайлно е представено изпълнението на индикаторите за въздействие 

и резултат. По-долу в синтезиран вид са представени резултатите от прегледа на 

изпълнението им.   

Изпълнение на индикаторите за въздействие по стратегически цели на ОПР 

2014-2020 

В ОПР 2014-2020 на община Бургас са заложени три стратегически цели и четири 

индикатора за резултат, които отчитат степента на тяхното изпълнение. 

 

Индикатор Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Постигната 

стойност 

Степен на 

постигане на 

индикатора 

Източник на 

информация 

Стратегическа цел 1: Устойчиво развитие на територията и ефективни публични услуги  

Брой реализирани 

проекти 

65 200 Над 200 Над 100% 

 

ИСУН 

Интернет страница 

на община Бургас 

Доклади за 

изпълнение на 

ОПР 

Стратегическа цел 2: Повишаване качеството на живот 

Увеличаване на 

доходите на 

населението, % 

0 20 23 115% НСИ 

Намаление на 

безработицата, % 

0 30 31 103,3% Агенция по 

заетостта 

Стратегическа цел 3: Подкрепа за икономическо развитие, чрез ефективни публични услуги 

Повишаване на 

икономическия 

растеж, % 

0 7 35 500% НСИ 

 

Целевите стойности и на четирите индикатора за въздействие са постигнати. Степента 

на постигане е над 100%, което показва, че реализираните дейности от община Бургас в 

периода 2014-2020 г. са допринесли за положително общо въздействие върху качеството на 

живот на населението. 



43 
 

Изпълнение на индикаторите за резултат по приоритетите на ОПР 2014-

2020 

За изпълнение на Приоритет 1 Околна среда са определени 8 индикатора за резултат. 

Индикатор Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Постигната 

стойност 

Степен на 

постигане на 

индикатора 

Източник на 

информация 

Приоритет 1 Околна среда 

Мярка 1.1. Подобряване на качеството на въздуха 

Брой дни с 

параметрите на 

качеството на 

въздуха извън 

нормите 

допустими 

не повече от 

35 дни 

годишно 

25 дни 56 за 2020 г., 

Автоматична 

измервателна 

станция 

„Долно 

Езерово“ 

 

44,6% Община Бургас 

- отчети на 

Програма за 

КАВ 2016-2020 

Мярка 1.2. Намаляване на шумовото замърсяване 

Брой дни с 

параметри на 

акустично 

замърсяване извън 

рамките на нормите  

0 Гранични 

стойности:  

Жилищни 

зони и 

територии – 

50 dB през 

деня; 

Територии, 

подложени на 

въздействието 

на интензивен 

автомобилен 

трафик - 60 

dB през деня; 

Територии, 

подложени на 

въздействието 

на 

авиационен 

шум - 65 dB 

през деня; 

2020 г. - Дни 

с 

превишение 

на дневните 

норми за 

шум:  

11 бр. на ШТ 

Дирекция 

ОС; 34 бр. 

ШТ ТД Зора; 

58 бр. ШТ 

ТД 

Славейков  

0  

 

Община Бургас 

- годишни 

доклади за 

изпълнение на 

ОПР  

Мярка 1.3.Управление на отпадъци по подхода нулев отпадък 

Увеличаване на 

рециклираните 

отпадъци, % 

хартия и 

картон – 400 

тона;  

пластмаси – 

170 тона;  

стъкло – 400 

тона 

3% годишно  

 

 

хартия - 424 

403 кг. 

пластмаса - 

231 642 кг.  

стъкло - 288 

800 кг.  

Хартия – 30% 

Пластмаса – 

над 100% 

Стъкло – 0% 

 

Община Бургас 

- отчет на 

Програмата за 

управление на 

отпадъците за 

2020 г. 

Изградени, 

съоръжения, 

мощности, 

100 120 Над 120 Над 100%  Община Бургас 

- годишни 

доклади за 
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площадки за 

повторна употреба, 

приемане на 

разделно събрани 

отпадъци от бита, 

компостиране и/или 

рециклиране на 

отпадъци 

изпълнение на 

ОПР, отчети на 

Програмата за 

управление на 

отпадъците 

Мярка 1.4. Води, наводнения, ерозия 

Брой населени 

места над 2000 е.ж., 

с изпълнение 

изискванията на 

Директивата за 

градските 

отпадъчни води - 

населени места с 

изградени ПСОВ 

населени 

места с 

изградени 

ПСОВ  

всички 

населени 

места 

всички 

населени 

места 

100% 

 

Община Бургас 

- годишни 

доклади за 

изпълнение на 

ОПР, справки за 

изпълнени 

проекти 

Мярка 1.5. Биоразнообразие и защитени зони и устойчиво управление на природните ресурси 

Брой разработени 

планове за 

управление на 

защитени зони 

0 2 1 50% 

 

Община Бургас 

- годишни 

доклади за 

изпълнение на 

ОПР 

Мярка 1.6. Създаване на екологично съзнание, насърчаване на общественото участие и участието на 

бизнеса 

Брой екологични 

инициативи и 

кампании, 

инициирани от 

общината и 

гражданското 

общество 

10 100 37 37% 

 

Община Бургас 

- годишни 

доклади за 

изпълнение на 

ОПР 

Мярка 1.7. Интегрирано управление на крайморските зони 

Брой разработени 

стратегии за 

интегрирано 

управление на 

крайморските зони 

0 1 0 0% 

 

Община Бургас 

- годишни 

доклади за 

изпълнение на 

ОПР 

 

Целевите стойности по 2 от индикаторите са постигнати. 

Целевите стойности по 6 от индикаторите са частично постигнати. 

Степен на постигане на индикаторите за резултат по Приоритет 1 Околна среда – 

СРЕДНА  
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За изпълнение на Приоритет 2 Интегрирано териториално развитие са определени 10 

индикатора за резултат по 4 от мерките. 

Индикатор Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Постигната 

стойност 

Степен на 

постигане 

на 

индикатора 

Източник на 

информация 

Приоритет 2 Интегрирано териториално развитие 

Мярка 2.1. Интегриран градски транспорт и мобилност 

Дължина на 

новоизградени 

велоалеи, км 

12 60 59 98% Община Бургас - 

годишни доклади 

за изпълнение на 

ОПР  

Брой изградени 

пешеходни надлези 

0 5 5 100% Община Бургас - 

годишни доклади 

за изпълнение на 

ОПР 

Брой новооткрити водни 

линии 

0 2 0 0  Община Бургас - 

годишни доклади 

за изпълнение на 

ОПР 

Увеличение на 

пътуванията с 

обществен транспорт 

(базова стойност 2009), 

брой 

26 млн./год. 33,6 

млн./год. 

Население с 

подобрен 

транспортен 

достъп - 6% 

за периода 

100% Община Бургас - 

годишни доклади 

за изпълнение на 

ОПР 

Мярка 2.2. Управление на трафика и достъпност на крайградските зони 

Увеличение на 

реконструирани/ремонт

ирани пътища до 

крайградските зони, км 

0 80% Обща 

дължина на 

реконструира

на/ 

рехабилитира

на/ изградена 

пътна 

транспортна 

инфраструкту

ра - 98,3 км  

100% Община Бургас - 

годишни доклади 

за изпълнение на 

ОПР, справки 

Дял на увеличение на 

пешеходна зона  

0 40% 40% 100% Община Бургас - 

годишни доклади 

за изпълнение на 

ОПР, справки 

Брой системи за 

управление на 

обществения транспорт 

и управление на 

трафика 

0 2 2 100% Община Бургас - 

годишни доклади 

за изпълнение на 

ОПР, справки  

Мярка 2.3. Благоустройство на територията 

Брой благоустроени 

пространства  

0 95 Над 95 Над 100% Община Бургас - 

годишни доклади 

за изпълнение на 

ОПР, справки 
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Мярка 2.5. Развитие на туризма, интегрирани туристически продукти и креативни индустрии 

Брой социализирани 

туристически обекти 

0 8 7 87,5%  Община Бургас - 

годишни доклади 

за изпълнение на 

ОПР, справки 

Участия на национални 

и международни 

туристически борси 

0 60 30 50%  Община Бургас - 

годишни доклади 

за изпълнение на 

ОПР, справки 

 

При 8 индикатора за резултат по Приоритет 2 е реализиран сериозен напредък и се отчита 

висока степен на изпълнение.  

Реализирани са 50% от целевите участия на национални и международни туристически 

борси. Не е отчетен напредък единствено при индикатор Брой новооткрити водни линии.  

 

Степен на постигане на индикаторите за резултат по Приоритет 2 Интегрирано 

териториално развитие – ВИСОКА  
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За изпълнение на Приоритет 3 Социален капитал са определени 14 индикатора за 

резултат по всички мерки. 

Индикатор Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Постигната 

стойност 

Степен на 

постигане на 

индикатора 

Източник на 

информация 

Приоритет 3 Социален капитал 

Мярка 3.1. Здравеопазване 

Брой на 

рехабилитирани/обновени 

общински здравни 

заведения 

0 4 5 125% Община Бургас - 

годишни доклади 

за изпълнение на 

ОПР 

Брой включени лица в 

програми за превенция 

0 5000 

годишно 

7504 лица, 

облагодетел

ствани от 

предоставян

е на 

социални 

услуги   

30% Община Бургас - 

годишни доклади 

за изпълнение на 

ОПР  

Мярка 3.2. Заетост, намаляване на бедността и социално включване 

Увеличаване на 

капацитета за 

предоставяне на социални 

услуги за деца и 

възрастни 

120 10% 

годишно 

- 100% Община Бургас - 

годишни доклади 

за изпълнение на 

ОПР 

Брой новоразкрити 

социални услуги 

0 12 16 133% Община Бургас - 

годишни доклади 

за изпълнение на 

ОПР 

Брой включени младежи 

в програми за заетост и 

обучения (базова 

стойност 2013 г.) 

396 460 

годишно 

116 5% Община Бургас - 

годишни доклади 

за изпълнение на 

ОПР 

Брой включени от група 

50+ в програми за заетост 

и обучения  

43 50 

годишно 

283 100% Община Бургас - 

годишни доклади 

за изпълнение на 

ОПР 

Мярка 3.3. Качествено образование, обучение, учене през целия живот, развитие на свободните форми 

на образование 

Брой обновени/ 

новоизградени детски 

градини 

7 14 9 64,3% Община Бургас - 

годишни доклади 

за изпълнение на 

ОПР 

Брой на учебните 

заведения с основен 

ремонт/мерки за 

енергийна ефективност 

(базова стойност 2013 г.) 

22 35 36 103% Община Бургас - 

годишни доклади 

за изпълнение на 

ОПР 

Брой педагогически и 

управленски кадри, 

преминали през курсове 

за квалификация 

0 1500 

годишно 

1852 17,6% Община Бургас - 

годишни доклади 

за изпълнение на 

ОПР 
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Мярка 3.4. Култура и социални иновации 

Брой обновени културни 

обекти 

10 17 9 53% Община Бургас - 

годишни доклади 

за изпълнение на 

ОПР 

% увеличение на 

проведени културни 

събития 

300 15% 20% 133% Община Бургас - 

годишни доклади 

за изпълнение на 

ОПР 

% увеличение на 

посетители на платени 

културни мероприятия 

(общински)  

100 000 20% 35% 175% Община Бургас - 

годишни доклади 

за изпълнение на 

ОПР 

Мярка 3.6. Развитие на спорта 

Брой изградени спортни 

съоръжения  

19 35 26 74% Община Бургас - 

годишни доклади 

за изпълнение на 

ОПР 

% увеличение на 

проведени спортни 

мероприятия  

62 15% Над 100% Над 100% Община Бургас - 

годишни доклади 

за изпълнение на 

ОПР 

 

Постигнати са целевите стойности при 7 от индикаторите за резултат, сериозен напредък 

е постигнат при 4 индикатора, ниска степен на изпълнение имат 3 индикатора. 

 

Степен на постигане на индикаторите за резултат по Приоритет 3 Социален 

капитал –  СРЕДНА КЪМ ВИСОКА 
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За постигане на Приоритет 4 Добро управление са определени 5 индикатора за 

резултат. 

Индикатор Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Постигната 

стойност 

Степен на 

постигане на 

индикатора 

Източник на 

информация 

Приоритет 4 Добро управление 

Мярка 4.1.Насърчаване на развитието на бизнеса, предприемачеството и привличане на 

инвестиции и стимулиране на ПЧП 

Брой проекти по 

ОПИК 

0 130 49 38% ИСУН 

Брой МСП, 

получаващи бизнес 

услуги 

0 200 

годишно 

- - Община Бургас - 

годишни 

доклади за 

изпълнение на 

ОПР 

Мярка 4.2. Насърчаване на иновациите и НИРД 

Брой регистрирани 

микро и малки 

предприятия 

14188 15608 16397 105%  НСИ 

Мярка 4.3. Ефективна администрация 

Брой въведени 

електронни услуги 

14 30 40 133% Община Бургас - 

годишни 

доклади за 

изпълнение на 

ОПР 

Брой обучени 

общински служители 

0 150 

годишно 

Средно 197 

годишно 

Над 100% Община Бургас - 

годишни 

доклади за 

изпълнение на 

ОПР 

 

При три от индикаторите за резултат целевите стойности са постигнати. Един индикатор 

е частично постигнат. Липсва конкретна информация за Брой МСП, получаващи бизнес 

услуги.  

Степен на постигане на индикаторите за резултат по Приоритет 4 Добро 

управление – СРЕДНА КЪМ ВИСОКА 
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Оценка на степента на постигане на целите и приоритетите на ОПР 2014-2020  

Оценката на степента на постигане на приоритетите на ОПР 2014-2020 се формира от 

оценките по двата критерия, а именно Изпълнение на проектите и дейностите, заложени в 

Програмата за реализация на ОПР 2014-2020 и Постигане на целевите стойности на 

индикаторите за резултат. 

Приоритет от ОПР 2014-2020 Критерий 1 Критерий 2 Обща оценка 

Приоритет 1 Околна среда Висока Средна Средна към 

висока 

Приоритет 2 Интегрирано 

териториално развитие 

Средна Висока Средна към 

висока 

Приоритет 3 Социален капитал Средна към 

висока 

Средна към 

висока 

Средна към 

висока 

Приоритет 4 Добро управление Средна към 

висока 

Средна към 

висока 

Средна към 

висока 

 

Оценката на степента на постигане на стратегическите цели на ОПР 2014-2020 се 

формира на база изпълнението на приоритетите за развитие и постигането на индикаторите 

за въздействие: 

Стратегическа цел от ОПР 

2014-2020 

Оценка по критерии 

изпълнение на приоритети 

Оценка по 

критерий 

постигане на 

индикатори за 

въздействие 

Обща оценка 

Стратегическа цел 1: 

Устойчиво развитие на 

територията и ефективни 

публични услуги  

Приоритет 1 Околна среда и 

Приоритет 2 Интегрирано 

териториално развитие – 

средна към висока степен на 

изпълнение 

Висока Висока 

Стратегическа цел 2: 

Повишаване качеството на 

живот  

Приоритет 2 Интегрирано 

териториално развитие и 

Приоритет 3 Социален 

капитал – средна към висока 

степен на изпълнение 

Висока Висока 

Стратегическа цел 3: 

Подкрепа за икономическо 

развитие, чрез ефективни 

публични услуги 

Приоритет 2 Интегрирано 

териториално развитие и 

Приоритет 4 Добро 

управление) – средна към 

висока степен на изпълнение 

Висока Висока 

Извод:  

При четирите приоритета на ОПР 2014-2020 се отчита много добро изпълнение – оценка 

Средна към висока степен на изпълнение. 

Трите стратегическа цели на ОПР са с оценка Висока степен на изпълнение. 

ОПР 2014-2020 на община Бургас е с Висока степен на изпълнение. 
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2. Оценка на устойчивостта от постигнатите резултатите от гледна 

точка на избрани икономически, социални и екологични показатели 
 

Устойчивост в развитието се постига чрез предприемане на последователни и 

целенасочени действия в дадена сфера, които надграждат постигнати резултати и водят към 

реализиране на предварително заложени цели. Устойчивост на постигнатите резултати се 

гарантира като се създава структура и организация на работа с определени ясни цели и 

отговорни за изпълнението лица/звена. 

Устойчивостта от постигнатите резултати от изпълнението на ОПР 2014-2020 на община 

Бургас се оценява по избрани икономически, социални и екологични показатели.  

В периода 2014-2020 г. община Бургас реализира множество интегрирани проекти, които 

са продължение и надграждане на провеждани политики за развитие на община Бургас в 

различни сфери на обществения живот. 

 

Икономически показатели 

В периода 2014-2020 г. община Бургас работи активно по изграждането на нов 

икономически имидж – на иновативна община, която предлага атрактивна бизнес среда и 

модерна инфраструктура.  

Устойчивост на постигнатите резултатите се наблюдава вследствие последователни и 

целенасочени действия по трансформиране на индустриалните зони на града, създаване  на 

нови многофункционални комплекси, интернет платформи, ИКТ клъстер, организиране на 

бизнес форуми и популяризиране на възможностите за развитие на бизнес, които гр. Бургас 

предоставя. Устойчива е тенденцията при нарастване броят на нефинансовите предприятия 

в общината. 

През последните над 10 години се наблюдава целенасочена и последователна политика 

на община Бургас за утвърждаване на града като разпознаваема и предпочитана туристическа 

дестинация с разнообразие от културни, исторически, религиозни и природни 

забележителности и услуги. Предприети са надграждащи действия за реконструкция, 

обновяване и социализация на туристически и културно-исторически обекти. Работи се за 

опазване и популяризиране на рибарски селища в общината и съхранение на местните 

занаяти. 

Разработен е и се поддържа туристически портал за гр. Бургас, който представя на едно 

място по атрактивен начин цялата информация за гр. Бургас, от която един турист се нуждае. 
 

Социални показатели 

Община Бургас последователно работи в посока повишаване на количеството и 

качеството на предоставяните социални, образователни и други услуги в рамките на 

общината. Изпълняват се последователни и надграждащи проекти с цел продължаване на 

процеса по деинституционализация на грижата за деца, настанени в домовете, лишени от 

родителска грижа и разкриване на нови подкрепящи и съпътстващи услуги за подкрепа на 

децата и семействата, осигуряващи им адекватни възможности за социално включване. 

Разширяват се възможностите за подобряване качеството на живот на хората от 

уязвимите групи и/или техните семейства, предоставени през предишния програмен период, 
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като се насърчават равните възможности на уязвимите групи и се разширява обемът, 

многообразието и целенасочеността на социалните услуги, предоставяни в общността. 

Сериозен успех е постигнат при модернизацията на образователната инфраструктура 

през програмен период 2014-2020 г. На територията на общината са изпълнени значителен 

брой проекти за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в редица детски градини и 

училища, финансирани от различни фондове. Община Бургас също участва във 

финансирането на тези проекти чрез отделяне на средства от общинския бюджет. 

Община Бургас продължава изпълнението на проекти за обновяване, социализиране и 

развитие на културната инфраструктура, проекти в подкрепа на регулярно провеждащи се 

събития и прояви от културния календар на общината, включително и насърчаване на нови 

културни събития. Общината продължава да стимулира местните творци чрез подкрепа на 

проектен принцип. 
 

Екологични показатели  

Община Бургас води последователна и целенасочена политика за периодично 

анализиране, прогнозиране и планиране на развитието на системата за управление на 

отпадъците в общината. Програмата за управление на отпадъците на община Бургас 2016-

2020 г. (ПУО) е продължение на работата в тази област. Отговорник по изпълнението й е 

дирекция „Околна среда“ в община Бургас. Висока е устойчивостта на постигнатите 

резултати при разделно събиране на отпадъци и достигане на целите за подготовка за 

повторна употреба. 

Системата за управление на отпадъците се надгражда с доставка на Мoбилни цeнтрове 

за раздeлнo събиранe на oтпадъци oт дoмакинствата и с поставянето на подземни контейнери 

за разделно събиране на отпадъци. 

Община Бургас има сключени договори с организации по оползотворяване на отпадъци, 

които предоставят услуги за събиране на специфични потоци отпадъци по заявки от 

населението.  

В периода 2016-2020 г. община Бургас изпълнява Програма за подобряване качеството 

на атмосферния въздух, която е с обхват за замърсителите: фини прахови частици (ФПЧ10 и 

ФПЧ2.5), серен диоксид (SO2) и озон (О3). В общинската програма е направен анализ на 

съществуващите източници на замърсяване, които биха могли да бъдат причина за 

нарушеното КАВ, и са определени адекватни и изпълними към настоящата ситуация мерки 

за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на община Бургас и 

достигане на съответствие с нормите. Изпълнението на програмата се отчита ежегодно. 

През 2020 г. стартира разработване на Програма за подобряване качеството на 

атмосферния въздух на община Бургас за периода 2021-2027 г., което е предпоставка за 

устойчивост на постигнатите резултати и продължаване на целенасочената работа по 

констатирани проблемни области.   

Изготвените Краткосрочна програма на община Бургас за насърчаване на използването 

на енергията от възобновяеми източници и биогорива 2020-2022 г. и Програма на община 

Бургас за насърчаване на използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива 

2021-2030 г. се явяват естествено продължение на дългогодишните действия на общината в 

тази област. При осигуряване на приемственост с приоритет №3 „Оползотворяване на 

Възобновяеми енергийни източници“ от Стратегията за устойчиво енергийно развитие 2011-
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2020 г. и в съответствие с актуалните стратегически и програмни документи в областта на 

устойчивото градско развитие, община Бургас ще продължи да прилага последователни 

политики, насочени към създаване на устойчив модел за производство и потребление на 

енергия при балансирано оползотворяване на конвенционални и възобновяеми енергийни 

ресурси на основата на съвременни и иновативни енергийни технологии.  

В периода 2014-2017 г. приключват дейностите по проект „Интегриран градски 

транспорт на Бургас“, финансиран по ОПРР 2007-2013, чиято цел е да осигури на жителите 

на гр. Бургас достъп до качествен и екологосъобразен транспорт. От 2019 г. в процес на 

изпълнение е проект „Интегриран модел за управление на градската мобилност - І етап“, 

финансиран по ОПРР 2014-2020, който надгражда постигнатите резултати, а именно 

продължава обновяването на автопарка на общината, работи се по следваща бърза автобусна 

линия, разширяват се системите за управление и контрол на трафика, на обществения 

транспорт и на паркирането.  

 

Извод:  

Устойчивостта на постигнатите резултатите от гледна точка на избраните икономически, 

социални и екологични показатели е висока. 

Община Бургас води последователна политика и изпълнява целенасочени действия в 

ключови сфери, които допринасят за подобряване на условията за живот и развитие на бизнес 

на територията на общината. 

В периода 2014-2020 г. община Бургас изпълнява секторни програми за развитие и е 

реализирала множество проекти, които надграждат постигнати през годините резултати и 

водят до постигане на набелязаните цели. 
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II. Оценка на общото въздействие 

1. Оценка на общото въздействие от изпълнението на ОПР (2014-2020г.) 

към края на периода на неговото действие  

Оценката на общото въздействие се извършва на база настъпили промени в социално-

икономическото развитие на община Бургас към края на периода на действие на ОПР 2014-

2020, отчетени чрез количествени показатели. Представена е обща характеристика и 

настоящото ниво на развитие в сфери като пазар на труда, икономика, социални дейности, 

екология, административен капацитет и др.  Извършен е сравнителен анализ с нивото на 

развитие към началото на действие на ОПР по количествени и качествени показатели, 

съгласно общи статистически показатели и емпирични данни от проучвания за развитието на 

община Бургас. Използвани са налични данни от официални източници на информация към 

момента на изготвяне на Последващата оценка на ОПР 2014-2020.  

 

Население и пазар на труда 

Населението на община Бургас към 31.12.2020 г. (по данни от НСИ) наброява 205 329 

души, от които 200 155 души (близо 97,5%) живеят в градовете Бургас и Българово. За 

периода 2014-2020 г. населението на община Бургас е намаляло с 2,7%, като намалението е 

резултат главно от намаление на населението в селата на общината.  

Важен показател при броя на населението, очертаващ формирането на трудовия 

потенциал на общината, е неговото разпределение по групи под-, в и над трудоспособна 

възраст. Към 31.12.2020 г. близо 17% от населението на община Бургас е в под трудоспособна 

възраст, близо 61% е в трудоспособна възраст и 22,2% - в над трудоспособна възраст. В 

сравнение с началото на наблюдавания период (2014 г.) населението в под трудоспособна 

възраст и това в над трудоспособна възраст се е увеличило с 1,4%, докато населението в 

трудоспособна възраст е намаляло с 2,6%. Положителна е тенденцията на увеличаване на 

населението в под трудоспособна възраст, което представлява бъдещия трудов потенциал на 

общината. 

По данни на Агенцията по заетостта равнището на безработица в община Бургас бележи 

плавно и постоянно намаление през наблюдавания период – от 4,8% през 2014 г. до 2,7% през 

2019 г.  

През 2020 г. нивото на безработица се увеличава на областно, регионално и национално 

ниво и прекъсва положителната тенденция, наблюдавана през последните години. 

Увеличението на стойностите е вследствие от наложените ограничения в работата на редица 

икономически субекти във връзка с борбата с разпространението на вируса Ковид-19. 

Равнището на безработица в община Бургас през 2020 г. вероятно също е нараснало, 

повлияно от общата тенденция за областта и страната. 

Вероятно през 2020 г. е регистриран спад в броя на заетите в икономически дейности 

Хотелиерство и ресторантьорство и Култура, спорт и развлечения вследствие на наложените 

мерки за борба с вируса Ковид-19. Може да се очаква броят на заетите в тези две дейности 

да възстанови своите стойностите през следващите две години. 
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Социална сфера 

Здравеопазване 

Населението на община Бургас се обслужва от заведения за болнична и извънболнична 

помощ и други здравни заведения. В общината са концентрирани преобладаващата част от 

всички здравни обекти в областта: 11 от общо 19 болнични заведения (60%) и 67 от общо 98 

лечебни заведения за извънболнична помощ (67%).  

През изследвания период болничните заведения намаляват формално с 1 бр. Причината 

е откриване на отделение за кожно-венерически заболявания към УМБАЛ – Бургас и 

съответно прекратяване дейността на „Центъра за кожно-венерически заболявания“ в гр. 

Бургас. Специализираната болница за активно лечение по кардиохирургия е преобразувана 

в УМБАЛ Сърце и мозък – Бургас. 

Общият капацитет за настаняване в болнични заведения към 31.12.2019 г. възлиза на 

1697 легла. Към същия времеви момент населението на община Бургас е 208 235 души, което 

означава, че 1 легло се пада на 123,3 души. Стойността на показателя за 2014 г. е 127,1 

души/легло, което означава, че тенденцията е към по-добра обезпеченост на населението от 

болнични легла. 

Лечебните заведения за извънболнична помощ са се увеличили с 8 бр., от които: 

диагностично-консултативни центрове – 2 бр., медицински центрове – 4 бр. и самостоятелни 

медико-диагностични и медико – технологически лаборатории – 2 бр. 

Към 31.12.2019 г. в община Бургас работят 1081 лекари, от които 115 са 

общопрактикуващи. За периода 2014-2019 г. се наблюдава увеличение в броя на лекарите със 

130 души, в същото време броят на общопрактикуващите лекари намалява със 7 души (по 

данни на НСИ). През 2019 г. на един общопрактикуващ лекар се падат средно по 1811 

пациенти, а през 2014 г. – 1675 пациенти, което означава, че натовареността на лекарите се е 

увеличила. 

Броят на лекарите по дентална медицина в община Бургас възлиза на 223 души. През 

2019 г. на един лекар по дентална медицина се падат средно 934 пациенти. През 2014 г. 

средният брой пациенти на един лекар е по-висок – 942 пациенти.   

Детски ясли 

На територията на община Бургас през учебната 2018/2019 г. функционират 22 детски 

ясли, от които само 2 са самостоятелни, а останалите 20 са разкрити като яслени групи в 

детските градини. През разглежданата учебна година в общината са налични 1314 места, като 

записаните деца са общо 1267 (661 момчета и 636 момичета). Това означава, че детските ясли 

са с 98,7% запълнен капацитет. Броят на детските ясли се е увеличил с 5 бр. в сравнение с 

2014 г., а местата в тях са се увеличили 290 бр. 

Отношението между броя места в детските ясли и записаните деца в тях към един и същ 

времеви момент показва показателя ефективно използване на капацитета. Стойностите на 

показателя са много високи (над 100% за 2014 г.), като се наблюдава тенденция към леко 

понижение и нормализиране в края на периода. 

Състояние на обектите на здравната мрежа 
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В периода 2014-2020 г. са предприети действия за подобряване на материално-

техническата база и сградния фонд на здравните заведения; закупена е нова, модерна 

апаратура за нуждите на здравеопазването. Изградена е липсваща към момента общинска 

здравна инфраструктура на територията на община Бургас и е осигурен достъп до качествени 

здравни грижи за деца със специфични потребности и техните родители. 

Извод: 

Въздействието от изпълнението на ОПР 2014-2020 на община Бургас върху услугите в 

сферата на здравеопазването може да се определи като много добро. 

 

Образование  

В община Бургас е налице добре структурирана образователна мрежа, която съответства 

на социално-икономическите, демографски и географски особености на общината. 

Изпълняват се плановите документи, свързани с разширяване и подобряване на материално-

техническата база за учащите. 

Образователни институции, които директно провеждат обучение по образователни 

програми с учащи в организирани класове (групи) на място или чрез дистанционна форма на 

обучение, в община Бургас са детски градини, училища и висши училища. 

Детски градини 

През учебната 2019/2020 година в община Бургас функционират 34 детски градини – 32 

ДГ в гр. Бургас, 1 бр. в гр. Българово и 1 бр. в с. Маринка (ДГ Теменуга с филиал в с. Извор). 

През периода 2014-2020 г. е разкрита една нова детска градина в гр. Бургас, кв. Меден 

Рудник. Местата в детските градини са се увеличили общо с 200 бр., докато групите са 

намалели, т.е. броят деца в една група се увеличава. Намаление се отчита и при броя на 

детските учители и при броя на децата, които посещават детските градини.  

Учебни институции 

През учебната 2019/2020 г. на територията на община Бургас функционират общо 57 

учебни институции – 55 училища и 2 университета.  

Най-голям е броят на общообразователните училища – 41, следвани от професионалните 

гимназии – 12 и училищата по изкуства и спорт – 2 броя. Преобладаващата част от училищата 

са концентрирани в град Бургас. На територията на кварталите са изградени и функционират 

шест основни училища (в Горно Езерово, Банево, Ветрен, Долно Езерово, Победа, Сарафово) 

и едно средно училище (в кв. Черно море). В останалата част от общината училища има в гр. 

Българово, както и в селата Маринка и Равнец. 

Двата университета „Проф. д-р Асен Златаров“ и Бургаски Свободен университет, се 

намират също в гр. Бургас.  

През 2018 г. с Постановление на министерски съвет е открит филиал в структурата на 

Националната художествена академия – София, в гр. Бургас за обучение на студенти по 

специалности от професионално направление „Изобразително изкуство“.   
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За периода 2014-2020 учебните институции са намалели с 3 бр. – от 60 на 57. Закрити са 

2 общо-образователни  и 1 специално училище и един професионален колеж с прием след 

средно образование. По информация от Регистъра на професионалните колежи на МОН 

Частен Професионален колеж „Васил Левски“ очаква регистрация по реда на чл.78 от ПЗР 

на ЗПОО. Открита е 1 професионална гимназия – Професионална гимназия по компютърно 

програмиране и иновации. 

Преподаватели и учащи  

Наблюдава се значително увеличение при броя на преподавателите в община Бургас през 

2019/2020 в сравнение с 2014/2015 учебна година (по данни на НСИ). Най-осезаемо е 

увеличението при преподавателите в Общо-образователните училища, следвани от 

преподавателите в професионалните гимназии, което показва добра обезпеченост на кадри в 

основното и средно образование на територията на община Бургас. От друга страна намалява 

броят на преподавателите в университетите в община Бургас. 

Броят на учащите също намалява в периода 2014-2020 г. с 8,4%, което е резултат от 

общото намаление на населението на община Бургас, както и от отрицателния механичен 

прираст, отчетен през последните години. 

Състояние на обектите на образователната мрежа 

През оценявания период община Бургас е реализирала мащабни инвестиции в 

реконструкция, ремонт, внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователните 

институции и обновяване прилежащите им терени. Успешно изпълнен е и проект за доставка 

на ИКТ инфраструктура и съвременни образователни технологии за нуждите на училищата. 

Броят на обновените детски градини е 9, а общият брой на учебните заведения с основен 

ремонт/мерки за енергийна ефективност – 36.  

Извод:  

Въздействието от изпълнението на ОПР 2014-2020 на община Бургас в сферата на 

образованието може да се определи като много добро. 

 

Социални дейности  

Социални грижи и услуги  

Социалната политика на община Бургас е основана на визията за достъпни, качествени 

и ефективни социални услуги, които отговарят на нуждите на потребителите, като 

осигуряват социално включване, живот в подкрепяща общност и пълноценна реализация.  

В периода 2014-2020 г. са реализирани проекти и дейности, свързани с увеличаване 

капацитета за предоставяне на социални услуги за деца и възрастни чрез разкриване на нови 

социални услуги, интегрирани почасови услуги, развитие на приемната грижа и др. 

Разкрити са центрове за социални грижи за възрастни хора с увреждания – Дневен център 

за социална интеграция и рехабилитация на лица с психични разстройства и Център за 

комплексна подкрепа на лица с увреждания. Развити са нови интегрирани услуги в Център 

за комплексна подкрепа на лица с увреждания на територията на община Бургас. Разширен е 

обхватът и на услугите, които се предоставят в домашна среда. 
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За социалната интеграция на деца с увреждания са разкрити Дневен център за подкрепа 

на деца с увреждания и техните семейства и Дневен център за подкрепа на деца с тежки 

множествени увреждания и техните семейства. 

Разширен е обхвата на услугите, предоставяни за деца и младежи на територията на 

община Бургас. Разкрити са Център за обществена подкрепа за деца и семейства, Общностен 

център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Надежда“. Стартират 5 нови 

социални услуги – Наблюдавано жилище за деца от 18 до 21 годишна възраст и Преходно 

жилище за деца на различна възраст от 15 до 18 години, 2Дневен център за деца и младежи 

с множество увреждания; Център за обществена подкрепа. Изградени са нови социални 

жилища и кризисни центрове. 

Община Бургас предоставя допълнителни социални услуги, финансирани от общински 

бюджет или по национални програми: Топъл обяд, Мобилна грижа за бездомни, социална 

услуга „Приемна грижа“. 

Стимулиране на заетостта 

Община Бургас предприема мерки за стимулиране на заетостта на територията на 

общината чрез изпълнение на собствени инициативи и работа по проекти, както и чрез 

участие в редица национални програми.  

Младежки медиатори, съвместно с експерти от Регионалната служба по заетостта, 

изнасят приемни в университет „Проф. Д-р Асен Златаров” и БСУ, за да консултират 

завършващите висше образование студенти за възможностите, които им предлага Агенцията 

по заетостта (младежки програми, EURES портал, услуги в „Бюро по труда”). 

В периода 2014-2020 г. по програми и проекти за заетост и обучения са включени общо 

116 младежи и 283 лица от група 50+ години. 

Извод: 

Въздействието от изпълнението на ОПР 2014-2020 на община Бургас върху системата от 

социални грижи и услуги може да се определи като много добро. 

 

Култура 

Културни институции 

В община Бургас има богато разнообразие от културни институции, които организират 

и осъществяват многобройни културни събития. През 2020 г. в община Бургас функционират 

обекти на културата, сред които музеи и галерии, театри и опера, библиотеки и читалища, 

Културен център „Морско казино“ и открита сцена „Охлюва“, Културен дом на „Лукойл 

Нефтохим“, Младежки културен център и др.. 

В периода 2014-2020 г. община Бургас е реализирала редица проекти за ремонт и 

обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в съществуващи обекти на 

културата.  

Изграден е нов Музей на съвременното изкуство и библиотека и предстои изграждане на 

Младежки международен център и Музей на открито Аква Калиде Термополис. 
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Културни събития и инициативи 

В културния календар на община Бургас основно място заемат честванията на 

официалните празници на Република България, традиционните празници за град Бургас, 

християнски празници и традиции. Провеждат се национални и местни фестивали и 

конкурси. Град Бургас е домакин и на редица международни фестивали, конкурси и 

концерти. 

Разнообразна е годишната програма на Културен център „Морско казино“ и на сцена 

„Охлюва“. Активни организатори на културни инициативи са Културен дом на „Лукойл 

Нефтохим“ и Младежки културен център. Читалищата в общината поддържат музикални и 

танцови състави.  

Общинско предприятие „Туризъм“ стопанисва туристически комплекси „Остров Света 

Анастасия“ и Туристически комплекс „Акве калиде“, в рамките на които също се провеждат 

културни мероприятия. 

През 2017 г. е открит „Авиомузей Бургас“, до входа на Летище Бургас. С реализирането 

на проекта старите амортизирани и недостъпни с години самолети, разположени в 

местността до Летище Бургас са превърнати в музей на открито. 

За насърчаване на други инициативи и реализиране на културни събития, които не са 

включени в Културния календар на общината, са предприети действия за съфинансиране на 

културни проекти със средства от бюджета на общината. Предоставянето на финансови 

средства има за цел да подкрепи и стимулира създаването на културен продукт и 

реализирането на културни събития.  

В периода 2014-2020 г. реализира проекти в сферата на културата, които допринасят за 

утвърждаване ролята на културата и културното наследство в развитието на устойчив 

туризъм, повишаване потенциала на община Бургас като конкурентоспособна туристическа 

дестинация, популяризират творбите на местни творци и артисти. 

Извод: 

Въздействието от изпълнението на ОПР 2014-2020 на община Бургас върху развитието 

на културата може да се определи като много добро. 

 

Икономика 

Общ профил  

Стратегическото географско разположение на гр. Бургас предопределя развитието му 

като важен административен, промишлен, търговски, транспортен и туристически център. 

В община Бургас са позиционирани индустриални мощности, които имат дългогодишна 

роля в определянето на икономическия облик на града, общината и района. Някои от 

производствата са с регионално или с национално значение, като тъмни и светли 

нефтопродукти, химически влакна, пластмаси и други химически изделия, кораборемонтни 

дейности, вентилационна и пречиствателна техника, товарно вагоностроене, 

рибопреработвателна промишленост. В същото време излазът на море създава много 

възможности за развитие на туристическа, транспортна и складова дейност.  
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Градът и общината преориентират своето икономическо развитие в посока 

дигитализация, иновации и технологии. Последните години се работи активно по 

изграждането на нов икономически имидж на община Бургас – иновативна община, която 

предлага атрактивна бизнес среда и модерна инфраструктура. За целта се трансформират 

индустриалните зони на общината, създават се нови многофункционални комплекси, 

интернет платформи, ИКТ клъстер, организират се форуми като се използват различни 

съвременни начини за популяризиране на възможностите, които гр. Бургас предоставя. 

Към 2020 г. в икономическия профил на община Бургас преобладаващ дял има секторът 

на услугите, основно място заема преработващата промишленост, важна роля имат и 

селското и рибното стопанство.  

Много висок ефект за привличане на инвестиционен интерес в областта на туризма имат 

двустранни, тристранни и други срещи и бизнес форуми, при които се дискутират директно 

възможностите за сътрудничество, извършва се обмяна на опит или се провежда обучение в 

областта на бизнеса и в частност на туристическия. 

Икономически показатели 

През 2019 г. произведеният БВП за област Бургас възлиза на 5507 млн.лв. (по данни на 

НСИ). Отчита се увеличение с 35% в сравнение с произведения БВП през 2014 г. – 3599 

млн.лв. Делът на БВП за област Бургас от общо произведения за страната се покачва от 4,3% 

през 2014 г. до 4,6% през 2019 г.  

БВП на човек от населението в областта през 2019 г. е 13437 лв. (стойността нараства с 

35% спрямо 2014 г.) и областта се нарежда на 7 място в страната по този показател или 2 

места по-напред в сравнение с 2014 г., когато област Бургас заема 9 място в страната по БВП 

на човек от населението с 8687 лв.  

При стойността на показателя БДС на област Бургас също се отчита повишение в 

периода 2014-2019 г. (по данни на НСИ) БДС на област Бургас за 2014 г. е 3 126 млн. лв. или 

4,3% от БДС за страната. През 2019 г. БДС на област Бургас достига 4753 млн.лв. по текущи 

цени или 4,6% от БДС за страната. 

Основен дял във формирането на БДС в областта имат услугите със 71,4%, като той 

намалява в сравнение с 2014 г. с 4,7%. Делът на индустриалния сектор нараства и през 2019 

г. формира 24,6% от БДС. Делът на аграрния сектор е 4% от БСД, с 2% по-малко от 2014г. 

Структурата на БВП е почти идентична с тази на страната.  

Макроикономическите показатели на област Бургас за периода 2014-2019 г. се 

характеризират с постоянно, но плавно нарастване, следващо динамиката на националната 

икономика и запазващо мястото си в региона и страната. 

Община Бургас е икономическият център в област Бургас. На територията на общината 

функционират предприятия, опериращи в различни икономически дейности. Поради 

водещото място, което заема икономиката на община Бургас в тази на областта, може да се 

направи изводът, че стойностите на показателите брутен вътрешен продукт и брутна 

добавена стойност нарастват и за територията на община Бургас.  

В община Бургас през 2019 г. дейност развиват 16 397 предприятия (по данни на НСИ). 

Най-голям дял от предприятията заемат тези, опериращи в икономическа дейност Търговия; 
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Ремонт на автомобили и мотоциклети (34%), следвани от предприятията, занимаващи се с 

Професионални дейности и научни изследвания (11,7%), Операции с недвижими имоти 

(7,8%), Строителство (7,6%), Хотелиерство и ресторантьорство (6,4%), Транспорт, 

складиране и пощи (6%) и т.н.  

В периода 2015-2019 г. се наблюдава лека динамика в броя на предприятията в община 

Бургас, като те нарастват  постепенно. Броят на предприятията в община Бургас през 2019 г. 

се е увеличил с около 6% в сравнение с 2015 г. (по данни на НСИ). Увеличението се 

наблюдава при предприятията, опериращи в редица икономически дейности, като най-

осезаемо е при Образование – 13,2%, Култура, спорт и развлечения – 13%, Административни 

и спомагателни дейности – 11,4%, Хотелиерство и ресторантьорство – 7,5%, Хуманно 

здравеопазване и социална работа и Селско, горско и рибно стопанство – 5,5%. Намаление в 

броя на предприятията се наблюдава при икономически дейности Добивна промишленост (с 

21%), Преработваща промишленост (2,2%), Производство и разпределение на електрическа 

и топлинна енергия и на газообразни горива (36%), Строителство и Операции с недвижими 

имоти (2,6%). 

 

Фигура 1 Брой предприятия и произведена продукция (хил. лв.)в община Бургас 2014-2018 г. 

Източник: НСИ 

 

Произведената продукция не кореспондира на този плавен прираст. Включително в 

години, когато има по-голям брой предприятия се наблюдава намаляване на произведената 

продукция по текущи цени, което означава и по-нисък оборот. Възможната причина за тези 

флуктуации е големият дял на нефтопреработващата промишленост в икономиката. Поради 

доминиращата му роля промените във финансовите му резултати се отразяват на цялостните 

икономически показатели на областта.  

През наблюдавания период 2014-2020 г. се отчита увеличение на общата стойност на 

инвестициите, направени от предприятията на територията на община Бургас в Дълготрайни 

материални активи (по данни на НСИ). Значително са увеличени разходите за ДМА на 

предприятията от икономически дейности Селско, горско и рибно стопанство (27%), 

Транспорт, складиране и пощи (23,4%), Хотелиерство и ресторантьорство (16,5%), Операции 

с недвижими имоти (18%), Култура, спорт и развлечения (38,8%). 

Най-добро цялостно развитие и нарастване на стойностите при всички показатели се 

наблюдава при икономически дейности Транспорт, складиране и пощи, Хотелиерство и 
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ресторантьорство, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 

Далекосъобщения, Хуманно здравеопазване и социална работа, Култура, спорт и 

развлечения. Спад в стойностите на основните икономически показатели има при 

предприятията, занимаващи се с Добивна промишленост, Производство и разпределение 

електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива и Строителство. 

Доходите на населението на община Бургас се увеличават в периода 2014-2019 г., като 

това се отчита чрез показатели Средната брутна годишна работна заплата и Средната месечна 

брутна заплата на заетите лица в община Бургас. По данни на НСИ Средната брутна годишна 

работна заплата в община Бургас нараства от 10 196 лв. към 2014 г. на 12 528 през 2019 г. 

или с 18,6%. Стойността остава по-ниска от тази на страната – 14 328 лв. Средната месечна 

брутна заплата на заетите лица в общината също нараства, като към 2019 г. спрямо 2015 г. се 

увеличава с близо 30% по данни на община Бургас. 

В периода 2014-2019 г. се наблюдава увеличение на чуждестранните преки инвестиции 

в предприятията от нефинансовия сектор в община Бургас (по данни на НСИ). Значителен 

ръст (над 120%) в обема ЧПИ се отчита през 2015 г. в сравнение с 2014 г., като нарастването 

продължава и достига общ ръст от близо 290% през 2019 г. Нарастването на обема ЧПИ в 

община Бургас вероятно се дължи на инвестициите в посока модернизиране на индустриални 

зони и предоставяне на добри условия за развиване на бизнес на територията на община 

Бургас. В община Бургас се вливат 83% от ЧПИ на цялата област. 

Малки и средни предприятия 

Към 31.12.2019 г. броят на нефинансовите предприятия, развиващи дейност в община 

Бургас, достига 16397. Продължава ръстът в броя на предприятията и в края на периода се 

регистрира увеличение с 1305 броя или 8%. През наблюдавания период се регистрира леко 

увеличение в дела на микро предприятията и леко намаление при дела на големите 

предприятия. Делът на малки и средни предприятия остава сравнително постоянен. 

Индустриални зони 

В периода 2014-2020 г. община Бургас реализира мащабни последователни инвестиции 

в модернизиране на обособените индустриални зони. Общината развива производствените 

си територии, както самостоятелно, така и съвместно с държавата.  

 Индустриален и логистичен парк Бургас  

В партньорство с „Национална компания индустриални зони“ ЕАД (НКИЗ) е създадено 

съвместно дружество „Индустриален и логистичен парк-Бургас“ АД. Изготвен е ПУП за 

територията на парка, с който са обособени УПИ за производствени и обслужващи дейности, 

УПИ за съоръжения на техническата инфраструктура и рационална улична мрежа. Изградена 

е довеждащата и техническа инфраструктура и комуникационна свързаност до всеки един от 

имотите. Положена е газопреносна мрежа. Проектирани са вътрешните улици на зоната.  

Фаза 1 от проекта за модернизация на Индустриален и логистичен парк Бургас обхваща 

територия от 300 дка, разположена в границите на Промишлена зона „Север“. Значителна 

част от УПИ са застроени или са в процес на застрояване и зоната е с над 80% заетост. Фаза 

2 обхваща територия от общо 600 дка, разположени в границите на съществуваща 

Промишлена зона „Юг-Запад“, на чиято територия се намират и частни терени, в които са 

изградени работещи предприятия.  
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 Индустриална зона Българово 

Индустриална зона Българово с площ 110 декара е разположена в землището на гр. 

Българово, местност „Вая – Кайряк“, на 20 км. от центъра на гр. Бургас. Подробният общ 

устройствен план предвижда обособяването на 13 урегулирани поземлени имоти, 

предназначени за промишлено строителство, от които 11 за високотехнологично 

производство. За целите на Индустриална зона „Българово“ е изграден нов път и са 

осигурени всички останали комуникации, необходими за инвеститорите, които до настоящия 

момент са закупили терени в зоната. През 2016-2017 г. община Бургас е изпълнила проект за 

изграждане на довеждаща инфраструктура в индустриална зона гр. Българово. Зоната е с 90% 

заетост. 

Чрез предоставянето на подходящи терени с изградена инфраструктура община Бургас 

предлага комплексни услуги за развитие на бизнеса. Очаква се с реализацията на новите 

индустриални зони развитието на промишлеността да прерасне в ново качество – високо 

интелектуално, високотехнологично, опазващо ресурсите и екологичния баланс, които са 

приоритет на електронното електротехническото и машинното инженерство, леката и 

хранителната промишлености. 

Извод: 

Въздействието от изпълнението на ОПР 2014-2020 на община Бургас върху 

икономическото развитие може да се определи като много добро 

 

Туризъм 

Община Бургас се отличава с уникално съчетание на природни и антропогенни ресурси 

и транспортно географско местоположение за развитие на туризъм: излаз на море, 

впечатляващо биоразнообразие и орнитоложки важни места, красива градска среда, 

културно-исторически забележителности, достъп до магистрала, летище и пристанище и ж.п 

инфраструктура. Налице е богата културна програма и сезонни атракции.  

Туризмът се оформя като един от отраслите в общината, който крие неразработен 

потенциал. Неговите нужди са свързани с маркетингова стратегия, пакетно предлагане на 

туристическите продукти, подобряване и увеличаване на настанителната база, насочване към 

целогодишен, не само сезонен туризъм. 

Наличната леглова база и търговски и ресторантски обекти, като цяло задоволяват 

нуждите на туристите. Броят на местата за настаняване значително нараства с годините, като 

за 2020 г. те са 406 бр., и предлагат леглова база от 6 648 легла. 

 

Таблица 1 Брой предлагани места за настаняване и легла в община Бургас за период 2015-2020 г. 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Места за настаняване 

- бр. 

106 172 158 283 338 406 

Легла - бр.  3483 4603 5180 5485 5 988 6648 

Източник: община Бургас 
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През 2017 г. е разработена Стратегия за развитие на туризма 2018-2023 г. с набелязани 

ясни стратегически и специфични цели. От Годишния доклад за наблюдение изпълнението 

на Стратегия за устойчиво развитие на туризма в община Бургас 2018-2023 (отчет за 2018-

2019 г.) е видно, че общината е предприела действия за постигане на всяка от заложените 

стратегически цели. 

В Бургас паралелно с морския туризъм през последните години се развива бизнес, 

конгресен, познавателен и културен туризъм. 

На територията на община Бургас функционират 4 ТИЦ: на Автогара „Юг”, в Магазия 1, 

на Летище Бургас и ТИЦ „Часовник” в градския център. Последният е създаден през 2018 г. 

в отговор на нарастващо търсене на информация от страна на туристите и гражданите на гр. 

Бургас. 

Извод:  

Въздействието от изпълнението на ОПР 2014-2020 на община Бургас върху развитието 

на сектор туризъм може да се определи като много добро 

 

Транспортна инфраструктура 

Транспортната инфраструктура е важен фактор за цялостното пространствено и  

социално-икономическо развитие на територията на община Бургас. Транспортната 

инфраструктура на общината е добре развита и осигурява нуждите на населението. 

Местоположението и характеристиките на релефа на община Бургас предопределят 

развитието на сухоземен, железопътен, морски и въздушен транспорт. 

Пътна мрежа  

Община Бургас разполага с пространствено добре развита пътна мрежа и с добра 

плътност на нейното разпределение. На територията на община Бургас са изградени общо 

202,105 км пътища, от които 141,205 км републикански пътища (по класове както следва: 

АМ „Тракия“ – 10,468 км., I-ви клас – 46,050 км; II-ри клас –13,686 км; III-ти клас – 70,821 

км) и 62,90 км общински пътища. По-голяма част от населените места имат връзка с 

общинския център чрез пътища от републиканската пътна мрежа. 

Транзитният трафик към южното Черноморие е изведен изцяло от вътрешността на гр. 

Бургас. През 2016 г. е представен проект за нов „Северен“ обход на Бургас, изготвен от АПИ. 

През 2017 г. се изготвя проект за обход на к-с „Меден Рудник“ за облекчаване на трафика по 

бул. „Захари Стоянов“.  

Община Бургас инвестира средства и в реконструкция на общински пътища. 

Железопътна инфраструктура 

През територията на община Бургас преминава главна железопътна линия № 8 (София – 

Пловдив – Стара Загора – Ямбол – Бургас). В обхвата на железопътния ареал – Карнобат се 

осъществява и връзката с главна железопътна линия № 3 по направление (София – Карлово 

– Карнобат – Синдел – Варна). Двете железопътни линии обслужват националните и 

международни потоци.  
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Железопътната гара в гр. Бургас е един от най-големите транспортни възли в страната, 

който функционира не само като транспортен възел/гара, а и като място за срещи, търговия, 

социално обслужване и т.н.  

Въздушен транспорт 

На територията на община Бургас се намира Международно летище Бургас – 

разположено в бургаския квартал Сарафово, на 10 км североизточно от централната градска 

част на града. Летището има удобни връзки за интермодален транспорт по суша и море. 

Пистите са устойчиви и достатъчно дълги, за да приемат всеки използван в гражданската и 

военната авиация летателен апарат. 

Летище Бургас е с 24-часов работен капацитет и заема 2ро място по пътникопоток в 

страната след Летище София. През 2019 г. са обслужени 2 858 934 пътници – 11,5% повече 

от 2014 г., когато са обслужени 2 530 368 пътника.  

Характерна е силно изразената сезонна натовареност в месеците Май-Октомври. 

Морски транспорт 

Община Бургас се обслужва от четири пристанища за обществен транспорт и четири със 

специално предназначение. Пристанища за обществен транспорт са: Пристанище Бургас 

Запад; Пристанище Бургас Изток; Рибно пристанище и Нефтопристанище Росенец. 

Пристанища със специално предназначение са: Пристанище Кораборемонтен завод; 

Пристанище Трансстрой; Пристанище Бургаски корабостроителници и Пристанище Европа. 

На територията на общината в кв. Крайморие и м. Ченгене скеле са изградени и 

функционират две лодкостоянки със средства по Програма за „Морското дело и рибарство“. 

Общината работи по реализиране на проект за изграждане на лодкостоянка в местността 

„Ъгъла“ (бивша „Кьошето“). Лодкостоянката се предвижда да бъде част и от цялостната 

концепция за морски таксита. 

Градска мобилност  

През последните 10 години община Бургас е реализирала комплекс от дейности за 

развитието на цялостната транспортна система в града, включваща инвестиции в обновяване 

на подвижния състав, реконструкция и обновяване на транспортна инфраструктура, 

оптимизация на транспортната мрежа, въвеждане на първата в страната Бърза автобусна 

линия, концепция за цялостна паркинг политика и др. 

Всички аспекти на градската мобилност са представени в дигиталната платформа на 

града „СмартБургас“. В нея през мобилно или уеб-базирано приложение всеки може да 

получи актуалната информация на града, касаеща мобилността. 

Изграждането на мрежата от велосипедни алеи и обслужващи съоръжения е част от 

политиката на община Бургас да популяризира алтернативни и екологични начини за 

транспорт като фактор за създаване на нова градска култура на придвижване.  

Град Бургас разполага с добре развита система от пешеходни пространства (улици, 

площади, алеи), като изяло пешеходно движение е въведено в централната градска част на 

Бургас (ул. „Александровска“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ и ул. „Алеко Богориди“), 

обвързващо морската градина и крайбрежната зона с историческия градски център и 

изградените в него публични пространства. 
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Извод: 

Въздействието от изпълнението на ОПР 2014-2020 на община Бургас върху развитието 

на транспортната инфраструктура може да се определи като много добро. 

 

Дейности в областта на околната среда 

Община Бургас е ангажирана с опазването на околната среда и изпълнява 

последователни дейности в няколко направления.  

Общината се отличава с добре изградена екологична инфраструктура по отношение на 

управление на отпадъците. В периода 2016-2020 се изпълнява Програма за управление на 

отпадъците на Община Бургас. Oснoвна цeл на прoграмата e намаляванe на врeднoтo 

въздeйствиe на oтпадъцитe върху oкoлната срeда и пoдoбряванe eфeктивнoстта на изпoлзванe 

на oтпадъцитe катo рeсурс. Провеждат се периодични информационни кампании за широката 

общественост за възможността за предотвратяване на отпадъците. Oбщина Бургас насърчава 

насeлeниeтo чрeз прeдoставянe на финансoва и лoгистична пoдкрeпа за пoлeзни дeйствия за 

прeдoтвратяванe на oбразуванeтo на oтпадъци,  раздeлнo събиранe, дoмашнo кoмпoстиранe 

и други инициативи. 

В периода 2016-2020 г. община Бургас изпълнява Програма за подобряване качеството 

на атмосферния въздух, която е с обхват за замърсителите: фини прахови частици (ФПЧ10 и 

ФПЧ2.5), серен диоксид (SO2) и озон (О3). В общинската програма е направен анализ на 

съществуващите източници на замърсяване, които биха могли да бъдат причина за 

нарушеното КАВ, и са определени адекватни и изпълними към настоящата ситуация мерки 

за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на община Бургас и 

достигане на съответствие с нормите.  

Реализирани са комплекс от дейности за развитието на цялостната транспортна система 

в града, включваща инвестиции в обновяване на подвижния състав, реконструкция и 

обновяване на транспортна инфраструктура, оптимизация на транспортната мрежа и 

въвеждане на първата в страната Бърза автобусна линия. Ежегодно се провеждат екологични 

инициативи и кампании, инициирани от общината и гражданското общество, които целят 

създаване на екологично съзнание и екологосъобразен начин на живот. 

Извод: 

Въздействието от изпълнението на ОПР 2014-2020 на община Бургас върху качеството 

на околната среда може да се определи като много добро. 

Енергетика 

Енергийна мрежа 

Основен енергоносител в община Бургас е електроснабдяването. Всички населени места 

на територията на община Бургас са електрифицирани. Електроснабдителната система на 

град Бургас е част от електроенергийната система на страната.  

Топлофикационна система 

Град Бургас е единственото населено място в общината, което е снабдено с централна 

отоплителна система. Услугата се извършва от „Топлофикация“ ЕАД, гр. Бургас. Около 40% 
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от жителите на гр. Бургас имат достъп до услугите, предлагани от „Топлофикация Бургас“ 

ЕАД. На територията на областта функционира една топлоелектрическа централа - ТЕЦ 

„Лукойл”, която е индустриална и с предназначение за захранване на съответното 

промишлено предприятие, на което принадлежи.  

Газоснабдяване  

Община Бургас разполага с одобрен проект за газификация на гр. Бургас и приета 

устройствена схема на газоразпределителната мрежа. Лицензия за разпределение на 

природен газ притежава „Овергаз мрежи“ АД. 

На територията на гр. Бургас е положена газоразпределителна мрежа с обща дължина 79 

507 л.м. (приблизително 80 км.), която предоставя достъп до почти всички промишлени и 

обществено-административни сгради, както и до 18 412 домакинства на Бургас. 

През 2016 г. са положени 457 л.м. нови газопроводи, от които 353 л.м. довеждащи. 

По информация от отчета за изпълнение на Програмата за КАВ в периода 2016-2019 г. 

нараства броя потребители на газопреносната мрежа. Към 01.01.2020 г. в гр. Бургас са 

газифицирани общо 123 обществено-административни сгради и промишлени потребители 

(вкл. 25 бр. училища и детски градини, както и сградата на община Бургас).   

ВЕИ   

Община Бургас е разработила и изпълнява Стратегия за устойчиво енергийно развитие 

за периода 2011-2020 г. През 2017 г. е направена пълна инвентаризация на изпълнението на 

Стратегията и планът за действие към нея и е разработен План за действие до 2020 година в 

съответствие с Европейските и национални политики за енергийно развитие и в изпълнение 

на поетите ангажименти с подписване на Споразумение на Кметовете. 

Община Бургас изпълнява Краткосрочна програма за насърчаване използването на 

енергия от ВЕИ и биогорива на община Бургас 2020-2022, която се явява естествено 

продължение на дългогодишните действия на общината в тази област. Програмата е 

синхронизирана и осигурява приемственост със Стратегията за устойчиво енергийно 

развитие 2011-2020 г. и ОПР 2014-2020 г.  

В община Бургас функционират 7 броя фотоволтаични електроцентрали с общ капацитет 

4.33 МВт. Този енергиен обем е добър показател за потенциала на слънчевата енергия и в 

бъдеще предстои повишаване дела на използване на слънчевата енергия като важен ВЕИ в 

общината. Дървата за огрев все още са един от използваните ресурси за отопление на 

територията на община Бургас, най-вече в крайните квартали и селата. Община Бургас 

изпълнява два мащабни проекта в посока подмяна на отоплителните уреди на домакинства в 

гр. Бургас с по-екологични алтернативи, вкл. газови котли и инсталации с пелети. 

По информация от справка на община Бургас в периода 2015-2020 г. общината е 

реализирала редица проекти и дейности, свързани с инсталиране на мощности за използване 

на енергия от възобновяеми енергийни източници в публични обекти. 

 

Енергийна ефективност  

В периода 2014-2020 г. община Бургас ежегодно изготвя планове за енергийна 

ефективност на основание чл.11, ал.1 от Закона за енергийна ефективност /ЗЕЕ/, обн. ДВ 
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бр.98 от 2008г. Целите и обхвата на плановете за енергийна ефективност кореспондират с 

приоритетите и целите заложени в Стратегията за устойчиво енергийно развитие на 

общината за периода 2011-2020 г. 

За периода 2014-2020 г. община Бургас е участвала при изпълнението на редица проекти, 

които допринасят за разработване на природосъобразни и умни решения за развитие на 

градската среда, подобряване на градската мобилност и повишаване на енергийната 

ефективност, устойчивостта и икономическото развитие като цяло. 

Въведени са мерки за енергийна ефективност в 21 многофамилни жилищни сгради. По 

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 

(НПЕЕМЖС) в община Бургас са обновени 236 жилищни сгради. 

По информация от годишните отчети за изпълнението на програмите за ЕЕ в периода 

2014-2020 са изпълнени дейности и мерки за повишаване на ЕЕ в редица образователни, 

социални, здравни, културни и спортни обекти на територията на община Бургас. 

През 2018 и 2019 г. са направени инвестиции в системите за външно изкуствено 

осветление в гр. Бургас – пълна подмяна на осветителните тела на кв. Изгрев и на 22 зони, 

включващи главните пътни артерии на града. 

Извод: 

Въздействие от изпълнението на ОПР 2014-2020 (вкл. чрез изпълнението на планове и 

програми за енергийна ефективност и за насърчаване използването на енергия от ВЕИ и 

биогорива на община Бургас) е много добро. 

 

Иновации и въвеждане на нови технологии 

Броят на персонала, зает с НИРД в община Бургас варира в годините 2014-2018, като в 

края на периода е по-висок с 20 души. През 2014 г. общият персонал, зает с НИРД, наброява 

347 души, от които 246 изследователи. През 2018 г. общият персонал, зает с НИРД в община 

Бургас, наброява 367 души, от които 210 са изследователи. В периода 2014-2018 г. броят на 

изследователите постепенно намалява и през 2018 г. се отчита понижение с около 15%. 

Разходите за научноизследователска и развойна дейност се увеличават и на областно (с 

32%), и на общинско (с 35%) нива в периода 2014-2018 г., което се отчита като благоприятна 

тенденция. Динамиката в броя на персонала, зает с НИРД не следва промените в 

финансирането на научноизследователска и развойна дейности.  

По данни от ИСУН предприятията в община Бургас са сключили общо 1098 договора, 

финансирани от ОПИК в периода 2014-2020 г. От тях 1049 договора са с предмет 

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от 

епидемичния взрив от COVID-19. Финансирани са 45 проекта с цел подобряване на 

производствения капацитет и увеличаване на износа и повишаване на енергийната 

ефективност в предприятията и само 4 проекта за разработване на иновативен продукт. 

 

Административен капацитет и услуги  

Електронни услуги 
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Община Бургас отчита, че прилагането на принципите на добро и демократично 

управление е свързано с наличието на модерна администрация, а в технологичен аспект най-

важното условие за това са успешно действащи информационни системи. Следвайки тази 

насока, община Бургас внедрява системи за е-управление.  

Електронните услуги, предлагани от Община Бургас са обособени в специален раздел от 

интернет страницата на общината – направление Електронните административни услуги, 

предоставяни от Община Бургас са публикувани и на портала http://burgas.auslugi.com. Те са 

34 постоянни и 3 временни (във връзка с Изборния кодекс, които се активират преди избори). 

Специфично за административните услуги е възможността за електронна 

идентификация чрез няколко средства: електронен подпис; ПИК на НАП; електронна 

идентификация на Евротръст. През 2017 г. Общината стана първата институция в България, 

внедрила достъпа до електронни услуги чрез електронната идентификация на Евротръст 

(www.evrotrust.com). Така заявяването на услуги може да става директно от мобилния 

телефон, като има правната стойност на лично явяване. Плащанията са възможни както чрез 

класическия ПОС-терминал, с какъвто са снабдени всички места за извършване на 

разплащания, чрез виртуален ПОС-терминал и чрез ePay. 

Отчита се тенденция към увеличение на потребителите на комуникационните 

електронни услуги. 

Община Бургас развива своите е-услуги като през 2020 година е разработен 

инвестиционен портал в подкрепа на потенциалните инвеститори. Тенденциите в областта 

на е-услугите са свързани с все по-тясното им интегриране с услугите, предлагани от други 

администрации и интегриране с централизираните портали. Общината една от първите, 

които се включи в електронния обмен на документи между администрациите и в средата за 

междурегистров обмен. Достъпът до над 30 национални регистъра позволява услугите да се 

извършват значително по-бързо и при ползване на актуална информация. Общината е 

включена в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ). Информация от 

Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА) е вградена 

в интернет страницата на Община Бургас. Изпълняват се дейности по интеграция на 

административните услуги, извършвани от общинската администрация в единната система с 

унифицирани услуги – част от ИИСДА. 

Ежегодно се провежда анкета за организация на административното обслужване. 

Резултатите от анкетата показват като цяло удовлетвореност от административното 

обслужване, като нуждаещ се от подобрение е  посочен достъпът до информация.  

Общината е отличена с редица награди, включително: 

 Най-висок индекс за електронно управление на общинските интернет страници за 

2015, 2016, 2017 и 2018 г. по изследване на Институт за икономическа политика;  

 Специален приз  за устойчиво прозрачно управление в периода 2008 -2013 г., както и 

за 2014 и 2015 г.; 

 Награда на Webit 2017 в категория Smart Cities Administration за е-услуги и 

алтернативни комуникационни канали. 

Внедрен е нов модел за управление на качеството по проект "Въвеждане на Общата 

рамка за оценка (CAF) в администрациите", чрез който се цели да се постигне повишаване 

качеството на управление и организацията на работа на администрацията на всички нива. 

http://burgas.auslugi.com/
http://www.evrotrust.com/
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Една от основните му цели е повишаване качеството на услуги и удовлетвореността на 

потребителите на административни услуги. Чрез прилагането на CAF, администрацията се 

развива по пътя на усъвършенстване на изпълнението. 

 

Административен капацитет  

Ежегодно се провеждат редица обучения за повишаване капацитета на администрацията, 

като се обхващат различни теми, включително управление, мониторинг и отчет на 

изпълнението на проекти, съфинансирани от ЕСИФ, обществени поръчки, европейско право 

и други тематични обучения. В периода 2016-2020 г. общо 985 служители на община Бургас 

са участвали в обучения. 

Със средства, осигурени от общинския бюджет през 2017 г. е извършено обновяване и 

разширяване на сървърна и мрежова инфраструктура, включително доставка на компютри за 

нуждите на общинска администрация Бургас. 

Междуобщинско сътрудничество 

Община Бургас активно сътрудничи с други общини в областта и на национално ниво, 

както и с други европейски градове. 

Дирекция „Стратегическо развитие“ осъществяваше активна комуникация и участва в 

съвместни инициативи с редица градове, региони и партньорски мрежи: Град Риека, 

Република Хърватия; Югозападен Окръг на Москва, Руска Федерация; Град Гент, Белгия; 

Град Валенсия, Испания; Град Мадрид, Испания; Град Медан, Северна Суматра, Република 

Индонезия. 

Освен това Община Бургас е член на НСОРБ, Сдружението на общините от Югоизточния 

регион, сдружението на черноморските общини, както и следните мрежи: Сдружение 

"Черноморски Еврорегион (BSER); ICLEI International Council for Local Environmental 

Initiative; EUROCITIES; BALCINET Balkan Cities Network - мрежа на най-големите 

балкански градове от 8те държави на Балканите; NEEBOR The Network of Eastern External 

Border Regions и ECAD European Cities Against Drugs- Европейски градове срещу дрогата. 

Община Бургас си партнира с множество от тези градове и организации в различни 

национални и международни проекти. 

Успешната реализация на проекти в община Бургас е добър показател за капацитета на 

общинската администрация. Усвоени са средства както от европейските фондове, така и от 

други международни донорски програми. Ежегодно се провеждат редица обучения за 

повишаване капацитета на администрацията, като се обхващат различни теми, включително 

управление, мониторинг и отчет на изпълнението на проекти, съфинансирани от ЕСИФ, 

обществени поръчки, европейско право и други тематични обучения 

Работа по проекти  

В периода 2014-2020 община Бургас активно работи по изпълнение на дейностите, 

заложени в Програмата за реализация на ОПР, като подготвя и изпълнява проекти с 

общинско и външно финансиране, в т.ч. по национални програми/държавен бюджет, 

оперативни програми, международни фондове и програми и др. 
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По информация от ИСУН 2020 община Бургас има подписани 55 договора за 

финансиране по оперативни програми. В допълнение община Бургас изпълнява 40 договора, 

финансирани по други програми и фондове. 

Политика за насърчаване на предприемачеството 

Политиката на община Бургас е насочена към насърчаване на предприемачеството и 

преодоляване на бариерите пред бизнеса с фокус върху предоставяне на ефективни публични 

услуги. Предвидените мерки са насочени към стимулиране партньорствата между бизнеса, 

браншовите организации, образователните институции, местните общности и местна власт. 

Акцент е поставен към реформата и подобряване на административните услуги на местно 

ниво, с цел намаляване на административната тежест за бизнеса и създаване на ефективна и 

ефикасна публична администрация 

 

Развитие на гражданския сектор 

Община Бургас подпомага и подкрепя инициативи и дейности на неправителствени 

организации учредени в обществена полза, осъществяващи дейности на територията на 

община Бургас, съгласно утвърден Правилник за предоставяне на средства от общинския 

бюджет за съфинансиране на проекти на НПО. Подкрепа се предоставя за проекти, свързани 

решаване на конкретни социални проблеми; насърчаване на доброволческа дейност, 

междукултурно и междуетническо сътрудничество в утвърждаване на национални традиции 

и европейски практики, както и в секторите: здравеопазване, екология, развитие на 

демокрацията и защита на човешките права, спорт и туризъм.  

На интернет страницата на Община Бургас се поддържа актуален регистър на НПО в 

Бургас - https://www.burgas.bg/bg/registar. 

Община Бургас е партньор на НПО по проекти, допринасящи за подобряване на 

образователната среда, социалното включване и развитие на младежите от общината, 

развитие на спорта, насърчаване на гражданското участие в управлението на местно ниво. 

 

2. Констатирани възникнали нови проблеми 

По информация от годишните доклади за наблюдение изпълнението на ОПР 2014-2020 

проблемите във връзка с изпълнението на плана са свързани с недостатъчните и ограничени 

финансови ресурси за реализация на планираните мерки и дейности. 

Постигнатите резултати в изграждането на модерна техническа, социална и 

образователна инфраструктура, в подобряването обхвата и качеството на предлаганите 

административни, социални и образователни услуги, могат да бъдат измерени и с 

резултатите от усвояването на Европейските фондове. Една от основните задачи на общинска 

администрация е да използва максимално възможностите, предоставени от оперативните 

програми и другите финансиращи механизми и програми на ЕС за изпълнение на местните 

приоритети за подобряване качеството на живот на населението, подкрепа на социално-

икономическото развитие и превръщането на Бургас в модерен европейски град. 

3. Потенциали за бъдещо развитие 
Географското положение на община Бургас в рамките на националното пространство, 

непосредственият контакт с акваторията на Черно море чрез Бургаския залив и положението 

https://www.burgas.bg/bg/registar
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й спрямо основните комуникационно-транспортни коридори и урбанистични центрове, е 

главно сравнително предимство на общината, имащо определящо значение за нейното 

пространствено и функционално-икономическо развитие.  

Богатството на природни ресурси представляват базов потенциал за развитие на община 

Бургас. Най-важната особеност и най-голямото предимство на общината е широкият излаз 

към Черно море. Природно-географската предопределеност на територията и нейната 

принадлежност към Черноморската физикогеографска област, както и свързаните с това 

климатични и хидрографски условия, флората и фауната, почвена покривка и др., от своя 

страна представляват и ресурси за развитие на местната икономика. 

Наличният рекреационен потенциал, характера на селищната мрежа и 

комуникационните връзки вътре и извън рамките на общината, външно-икономическите 

връзки са допълнителни фактори, които влияят положително върху развитието на общината. 

Особеностите в историко-географското развитие на територията предопределят богатото 

културно наследство в общината, което включва значими недвижими и движими културни 

ценности в региона. 

Централното положение на община Бургас в рамките на източната периферия на 

Югоизточния район е предпоставка за централната роля на общината при осигуряване на 

транспортно-комуникационната свързаност на района. 

От демографска гледна точка потенциал за развитие представляват стабилните 

показатели (по-висок естествен прираст от средния за страната и областта, устойчива 

тенденция на повишаване на коефициента на демографско заместване, устойчив дял на 

населението в трудоспособна възраст), наличието на села с добър демографски потенциал и 

благоприятната образователна структура на фона на националното равнище. 

Спецификата на територията на общината в географско и природно-ресурсно 

отношение, в съчетание с наличния социално-икономически и демографски потенциал, 

влияят върху стопанския профил на общината и значимостта ѝ като важен промишлен, 

търговски, транспортен и туристически център, който играе ролята на основен двигател на 

икономическия растеж в областта. Излазът на територията ѝ към Черно море благоприятства 

развитието на морския транспорт, пристанищните дейности, външната търговия, морския 

риболов, туризма и на стопански отрасли и дейности, свързани пряко или косвено с вноса и 

износа на суровини, тяхната преработка и транспортиране. Устойчивата и стабилна 

структура на местната икономика осигурява допълнителна основа за икономическо развитие 

на общината. Осигурена е териториална основа за съвременно стопанско развитие чрез 

система от трансформирани и новосформирани индустриални зони. Община Бургас е 

утвърден промишлен, търговски и транспортен център с надрегионално значение. 

Благоприятни фактори за развитието на туризма в община Бургас са широкият излаз към 

Черно море, равнинно-хълмистият релеф, който позволява изграждането на селищна и пътна 

инфраструктура и повишава транспортната и черноморска достъпност, климатичните 

условия като продължително и устойчиво слънцегреене, мека зима и наличието на 

минерални и термални води. Община Бургас има потенциал 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 
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възможност за разнообразяване на туристическия продукт и удължаване на туристическия 

сезон, както и за увеличаване на приходите от туристическа дейност и на целогодишната 

заетост. Регионалният туристически продукт може да се разнообрази и разшири чрез активно 

включване на богатите природни и културни ценности на района. 

Доброто ниво на развитие на социалната система на община Бургас също играе роля за 

бъдещото развитие на общината и подобряване качеството на живот на населението. Налице 

е устойчиво формирана здравна система чрез концентрация на обекти за болнична и 

извънболнична грижа и медицински персонал. Балансирано е териториалното разпределение 

на социални услуги, широк набор от социални услуги са насочени към уязвимите групи от 

населението. Балансирано е териториалното разпределение и на образователните обекти в 

общината. Постигнато е добро ниво на материално техническата база на образованието. 

Добре развита е системата за развитие на спорта – с широк спектър от възможности за 

спортни дейности и обезпеченост със спортни обекти в жилищните комплекси на град 

Бургас. Културният календар на община Бургас е богат, добро е нивото на организиране и 

представяне на събития и инициативи с участието на неправителствени организации и 

местни общности.   



74 
 

III.  Оценка на ефективността и ефикасността на използваните 

ресурси 

1. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните 

финансови инструменти, включително на ЕС, и на усвоените ресурси 

за изпълнение на целите и приоритетите на ОПР (2014-2020г.) 
 

Оценка на ефективността и ефикасността на използваните финансови 

инструменти за изпълнение на целите и приоритетите на ОПР (2014-2020г.)  

Финансирането на проекти по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско 

развитие“ на ОПРР 2014-2020 за територията на община Бургас се осъществява чрез „Фонд 

за устойчиви градове“ /ФУГ/. 

Със съдействие на „Фонд за устойчиви градове“ са финансирани проекти на Община 

Бургас, изпълнявани чрез комбинирано финансиране БФП и финансов инструмент в 

следните сфери: 

 Развитие на културната инфраструктура; 

 Развитие на спортната инфраструктура; 

 Развитие на екологичен и устойчив градски транспорт. 

За периода 2014-2020  са изпълнени 4 и в процес на изпълнение са 2 проекта с помощта 

на финансов инструмент. Реализиран е  Проект ЗВ I -  4.1 Изграждане на библиотека и музей 

на съвременното изкуство в сградата на бивша немска болница (ул. Средна гора 14, кв. 113, 

УПИ I) - на обща стойност 9 943 899 лв., от които  финансов инструмент 5 971 095 лв. 

Проектът цели подобряване условията за достъп до културен живот и модернизация на 

културната инфраструктура на гр. Бургас чрез реконструиране, обновяване и преустройство 

на сграда с РЗП 6035 кв. м  и превръщането и в съвременен  културно-образователен център 

(музей) за съвременно изкуство и библиотека. 

В края на 2020 г. приключи изпълнението на Проект ЗВ I -  4.5 Реконструкция, ремонт и 

обновяване,  внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл 

Нефтохим (пл. Тройката 1, кв. 125, УПИ I) на обща стойност 9 503 652.24 лв., от които  

финансов инструмент 5 151 385 лв. По проекта бе реконструирана сграда с РЗП 8645 кв. м; 

бяха приложени мерки за енергийна ефективност и по-достъпна среда; създадени са 8 бр. 

многофункционални и напълно обновени зали, всяка от които разполага със собствена 

озвучителна система и подходящо осветление. 

В процес на изпълнение е проект: „Път на културно-историческите ценности през 

вековете - изпълнение на консервационно–реставрационни дейности в сградата на 

Етнографски музей и прилежащото дворно пространство и изграждане на Улица на 

занаятите“ на обща стойност 2 007 569,45 лв., от които 1 336 453,08 лв. са БФП и 671 116,37 

лв. от финансов инструмент. 

С помощта на финансов инструмент в процес на изпълнение е  проект: „Силата на водата. 

Подкрепа за повишаване потенциала на община Бургас като конкурентоспособна 

туристическа дестинация“, като един от обектите от обхвата на проекта /Експозиционен и 
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демонстрационен център „Минералните води на Акве Калиде/. Стойността на финансиране 

по линия на финансовия инструмент е 485 000 лв. 

Изцяло реализирани с финансов инструмент са: 

 Проект ЗВ I -  4.2 Изграждане на изложбени експозиционни площи – Флора. 

Реализиран по линия на Финансов инструмент JESSICA (Joint European Support 

for Sustainable Investment in City Areas) - 3 473 000 лв.  

 Проект 2.1 Изграждане на център за водни спортове в ж.к. Славейков - Реализиран 

по линия на Финансов инструмент JESSICA (Joint European Support for 

SustainableInvestment in City Areas) – 17 600 000 лв. 

Общата стойност на инвестициите, реализирани с помощта на финансов инструмент, са 

33 351 596,37 лв. 

 

Извод:  

Ефективността и ефикасността на използваните ресурси са високи – финансирани са 

проекти, които са част от Програмата за реализация на ОПР и са определени като 

приоритетни за община Бургас. Изпълнението на финансираните проекти ще допринесе за 

постигане на целите за развитие на културната и спортна инфраструктура, екологичен и 

устойчив градски транспорт. 

 

Оценка на ефективността и ефикасността на усвоените ресурси за изпълнение 

на целите и приоритетите на ОПР (2014-2020г.) 

1. Оценка на ефективността на усвоените финансови ресурси за изпълнение на 

целите и приоритетите на ОПР 2014-2020г. 

В резултат на извършените анализ и оценка на степента на постигане на приоритетите на 

ОПР 2014-2020 от гледна точка изпълнение на проектите, заложени в Програмата за 

реализация, може да се направи извод, че община Бургас е инвестирала целево средства за 

приоритетни за територията дейности, които допринасят за постигане на заложените цели в 

развитието. Приоритетите и по-конкретно мерките от ОПР 2014-2020 на община Бургас имат 

различна степен на изпълнение и съответно различно ниво на ефективност на използваните 

финансови ресурси. 

С високо ниво на ефективност се отличават мерки за развитие, при които вложените 

финансови средства са допринесли в голяма степен за изпълнение на заложените цели:  

 Приоритет 1 Околна среда –  Мярка 1.1. Подобряване на качеството на въздуха, 

Мярка 1.3. Управление на отпадъци по подхода „нулеви отпадъци”, Мярка 1.4. Води, 

наводнения, ерозия, Мярка 1.6. Създаване на екологично съзнание, насърчаване на 

общественото участие и участие на бизнеса, Мярка 1.7. Интегрирано управление на 

крайморските зони. 

 Приоритет 2 Интегрирано териториално развитие –  Мярка 2.1. Интегриран 

градски транспорт и мобилност и Мярка 2.3. Благоустройство на територията. 
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 Приоритет 3 Социален капитал –  Мярка 3.2. Заетост, намаляване на бедността и 

социално включване, Мярка 3.3. Качествено образование, обучение, учене през целия 

живот, развитие на свободни форми на образование, Мярка 3.4. Култура и социални 

иновации, Мярка 3.6. Развитие на спорта. 

 Приоритет 4 Добро управление – Мярка 4.1 Насърчаване на развитието на бизнеса, 

предприемачеството и привличане на инвестиции и стимулиране на ПЧП, Мярка 4.4. 

Маркетинг на града и общината, Мярка 4.5. Международни проекти. 

 

Средно ниво на ефективност се наблюдава при мерки за развитие, при които вложените 

финансови средства допринасят частично за изпълнение на заложените цели: 

 Приоритет 1 Околна среда –  Мярка 1.2. Намаляване на шумовото замърсяване и 

Мярка 1.5. Биоразнообразие и защитени зони и устойчиво управление на природните 

ресурси.  

 Приоритет 2 Интегрирано териториално развитие –  Мярка 2.2. Управление на 

трафика и достъпност на крайградските зони, Мярка 2.4. Комуникационна свързаност 

и широколентов достъп и Мярка 2.5. Развитие на туризма, интегрирани туристически 

продукти и креативни индустрии. 

 Приоритет 3 Социален капитал –  Мярка 3.1. Здравеопазване и Мярка 3.5. 

Младежки политики. 

 Приоритет 4 Добро управление – Мярка 4.3 Ефективна администрация. 

В резултат на извършените анализ и оценка на степента на постигане на целите на ОПР 

2014-2020, изводите са, че трите стратегически цели имат висока степен на изпълнение, т.е. 

високо ниво на ефективност. 

Като цяло ефективността на използваните ресурси може да е оцени като висока. 

Вложените ресурси са разходвани за постигане на набелязаните цели и са допринесли за  

подобряване състоянието на целевата територия и нейното население. 

 

2. Оценка на ефикасността на усвоените финансови ресурси за изпълнение на 

целите и приоритетите на ОПР 2014-2020г. 

Необходимите ресурси за реализацията на Общинския план за развитие на община 

Бургас през периода 2014-2020 г. са представени и обобщени в Индикативна финансова 

таблица. 

Използваните през периода 2014-2020 г. финансови ресурси за постигане целите и 

приоритетите на ОПР дават възможност да се направи оценка за ефикасността на 

изпълнението. 

Общата стойност на проектите и дейностите, заложени в ОПР 2014-2020 (вкл. 

индикативния бюджет на ИПГВР на гр. Бургас) на етапа на неговата подготовка е 

определена на 1 252 539 653 лв. В процеса на изпълнение на плана са добавени 

допълнителни проекти към Програмата за реализация, с което общият планиран бюджет 

на ОПР достига 1 465 729 452 лв. 
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През разглеждания период 2014-2020 г. са отчетени сключени договори на стойност 

905 009 116 лв., което представлява близо 62% от индикативно заложения бюджет. Реално 

усвоените и изплатени средства по сключените договори към края на 2020 г. са в размер 

на 575 997 612 лв. или близо 64% от стойността им. Община Бургас е финансирала 

средства в размер 62 867 286 лв. като собствен принос за изпълнението на проекти, 

финансирани с европейски и национални средства. 

Оценката за финансовите ресурси, привлечени и изплатени за реализация на ОПР 

2014-2020 към края на периода, е добра. 

 

Финансово изпълнение на ОПР 2014-2020 на община Бургас 

Приоритет Индикативен 

бюджет по 

Програма за 

реализация  

Общ бюджет по проекти 

(сключени договори - 

изпълнени и в процес) 

Съфинан-

сиране 

Финансово изпълнение 

2014-2020 – реално 

изплатени средства 

Лв. % от инд. 

бюджет 

Лв. % от скл. 

договори 

Приоритет 1 

Околна среда 

314 233 452 264 409 358 84 42 369 896 84 420 995 32 

Приоритет 2 

Интегрирано 

териториално 

развитие 

806 591 456 424 252 728 53 12 219 972 399 514 819 94,2 

Приоритет 3 

Социален 

капитал 

277 383 883 187 997 808 69 5 365 593 

 

76 368 931 42 

Приоритет 4 

Добро 

управление 

67 520 661 28 349 223 42 2 900 796 15 692 867 55,3 

ОБЩО 1 465 729 452 905 009 116 62 62 867 286 575 997 612 64 

Източник: собствени изчисления 
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Приоритет 1 Околна среда 

При индикативен общ бюджет на проектите по приоритет 1 - 314 233 452 лв., има 

сключени договори за 264 409 358 лв., т.е. за около 84% от планираните средства. 

Финансовото изпълнение по договорите (изпълнени и в процес на изпълнение) в периода 

2014-2020 г. е 84 420 995 лв. или близо 32% от стойността на сключените договори. 

При две мерки са сключени договори за значително по-големи суми от предварително 

заложените. При Мярка 1. Подобряване качеството на въздуха общата стойност на 

проектите, заложена в индикативна финансова таблица е 38 018 000 лв., а са сключени 

договори за 166 074 588 лв. Индикативният бюджет на Мярка 3. Управление на отпадъци по 

подхода „нулеви отпадъци” е 39 554 000 лв., а са сключени договори на обща стойност 64 

644 908 лв. Това показва разминаване между броя, обхвата и финансовите параметри на 

планираните проекти и дейности при подготовката на ОПР и на реализираните такива в 

процеса на неговото изпълнение. Тази ситуация не може да се определи като негативна по 

отношение финансовото изпълнение на ОПР, а напротив – община Бургас се възползва 

максимално от предоставени възможности за външно финансиране на проекти и дейности. 

 

 

Финансовото изпълнение на Приоритет 1 е много добро. Приоритет 1 е оценен със 

средна към висока степен на изпълнение. Нивото на ефикасност на използваните финансови 

ресурси е ниско, т.е вложени са финансови ресурси, надхвърлящи планирания бюджет. 

 

Приоритет 2 Интегрирано териториално развитие 

При индикативен общ бюджет на проектите по приоритет 2 (с допълнителните проекти) 

– 806 591 456 лв., има сключени договори за 424 252 728 лв. или за близо 53% от планираните 

средства. Финансовото изпълнение по договорите (изпълнени и в процес на изпълнение) в 

периода 2014-2020 г. е 399 514 819 лв. или близо 99% от стойността на сключените договори. 
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Финансовото изпълнение на Приоритет 2 е добро. Приоритет 2 е оценен със средна към 

висока степен на изпълнение. Нивото на ефикасност на използваните финансови ресурси е 

добро, т.е вложени са 50% от планираните финансови ресурси, с които е постигната средна 

към висока степен на изпълнение на приоритета. 

Приоритет 3 Социален капитал 

При индикативен общ бюджет на проектите по приоритет 3 (с допълнителните проекти) 

– 277 383 883 лв., има сключени договори за 187 997 808 лв. или за 69% от планираните 

средства.  

Финансовото изпълнение по договорите (изпълнени и в процес на изпълнение) в периода 

2014-2020 г. е 76 368 931 лв. или около 42% от стойността на сключените договори. 
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Финансовото изпълнение на Приоритет 3 е много добро. Приоритет 3 е оценен със 

средна към висока степен на изпълнение. Нивото на ефикасност на използваните финансови 

ресурси е добро, т.е. при вложени 2/3 от планираните средства е постигната средна към 

висока степен на изпълнение на Приоритет 3. 

 

Приоритет 4 Добро управление 

При индикативен общ бюджет на проектите по приоритет 4 (с допълнителните проекти) 

– 67 520 611 лв., има сключени договори за 28 349 223 лв. или за около 42% от планираните 

средства. 

Финансовото изпълнение по договорите (изпълнени и в процес на изпълнение) в периода 

2014-2020 г. е 15 692 867 лв. или над 55% от стойността на сключените договори. 

 

 

Финансовото изпълнение на Приоритет 4 е добро. Приоритет 4 е оценен със средна към 

висока степен на изпълнение. Нивото на ефикасност на използваните финансови ресурси е 

високо, т.е с вложени 40% от планираните средства е постигната средна към висока степен 

на изпълнение на Приоритет 4. 

Бюджетът на успешно изпълнените договори на община Бургас за периода 2014-2020 е 

590 833 021 лв. и  представлява 67% от общия бюджет на проектите. Реално изплатените 

средства по изпълнените проекти са на стойност 57 765 014 лв. или около 89,3% от бюджета 

на изпълнените проекти. Отчита се висока усвояемост на средства, привлечени за изпълнение 

на ОПР 2014-2020 г.  
 

От гледна точка на разпределението на средствата по финансови източници се 

наблюдава превес на финансирането, получено от държавния бюджет за периода 2014-2020 

г. – близо 47% от бюджета на всички проекти, следвано от финансирането по оперативни 

програми – близо 40% от стойността на всички проекти. 
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Финансово изпълнение на ОПР 2014-2020 по източници на финансиране 

Източник на финансиране  Стойност, лв. Дял от общия бюджет 

по проекти, % 

Общински бюджет 22 375 557 2,5 

Държавен бюджет 422 433 738 46,7 

Оперативни програми 362 287 157* 40 

Други програми и фондове 91 015 857 10 

Други (бюджет на ВиК, РИМ и 

МКЦ 

6 896 806 0,8 

ОБЩО 905 009 116 100 

*към стойността на финансирането по оперативни програми е включено и финансирането чрез 

финансови инструменти 
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2. Оценка на организацията и координацията на компетентните органи 

и ефективността на работа на административната структура в 

процеса на разработване, изпълнение, наблюдение и оценка на ОПР 

(2014–2020 г.), включително по отношение прилагането на принципа 

на партньорство и осигуряване на информация и публичност за 

изпълнението на ОПР 
 

Оценката на организацията и координацията на компетентните органи и ефективността 

на работа на административната структура се извършва въз основа на преглед на спазването 

на нормативните изисквания при разработване, изпълнение, наблюдение и оценка на ОПР 

2014-2020 г., включително по отношение прилагането на принципа на партньорство и 

осигуряване на информация и публичност за изпълнението на ОПР. 

ОПР 2014-2020 г. на община Бургас е разработен през 2014 г. В процеса на подготовка 

на общинския план на интернет страницата на община Бургас са публикувани работни 

варианти на подготвяните материали с цел осигуряване на информация и широка публичност 

на документа. На поредица от заседания на Консултативния съвет за разработване на 

стратегически документи са представени подготвяните анализ за социално-икономическото 

развитие на община Бургас и на стратегическата рамка за развитие на общината за периода 

2014 -2020 г. Проведено е Обществено обсъждане на тема Представяне на визията, целите и 

приоритетите на Общинския план за развитие на община Бургас за 2014-2020 г. 

В процеса на изпълнение на ОПР общинска администрация Бургас работи активно по 

изпълнение на планираните мерки и дейности, като подготвя и изпълнява проекти с 

общинско и външно финансиране, както и предприема допълнителни инициативи. По 

информация от годишните доклади за наблюдение изпълнението на ОПР – постигнатите 

резултати в изграждането на модерна техническа, социална и образователна инфраструктура, 

в подобряването обхвата и качеството на предлаганите административни, социални и 

образователни услуги, могат да бъдат измерени и с резултатите от усвояването на 

Европейските фондове. Една от основните задачи на общинска администрация през годините 

е да използва максимално възможностите, предоставени от Оперативните програми и 

другите финансиращи механизми и програми на ЕС за изпълнение на местните приоритети 

за подобряване качеството на живот на населението, подкрепа на социално – икономическото 

развитие и превръщането на Бургас в модерен европейски град.   

Дейностите по наблюдение, оценка на изпълнението и актуализация на плана попадат в 

три основни групи:  

 Ежегодно докладване за процеса на изпълнение на плана и заложените в него проекти 

– изготвени са годишни доклади за наблюдение изпълнението на ОПР за 2016 и 2017, 

както и справки за изпълнени проекти и постигане на индикатори за резултат за 2018, 

2019 и 2020 г.; 

 Средносрочна оценка и актуализация на плана – не е изготвена Междинна оценка на 

изпълнението на ОПР 2014-2020 г.; 

 Финално отчитане на изпълнението на плана с оглед набиране на необходимата 

информация за формулиране на приоритети за следващия планов период – изготвя се 
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настоящата Последваща оценка от независим екип от външни оценители в 

законоустановения срок. 

По информация от годишните доклади за наблюдение на изпълнението на ОПР 2014-

2020 г. община Бургас предприема следните мерки: 

 Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на 

общинския план за развитие 

Общинският план за развитие на Община Бургас 2014-2020 е общодостъпен на 

електронната страница на община Бургас. Информация за стратегическия документ, както и 

програма за неговото изпълнение са широко популяризирани още на етапа преди неговото 

приемане. Годишните доклади за наблюдение на изпълнението на ОПР са публикувани и са 

на разположение на официалната страница на Община Бургас. 

 Мерки за постигане на необходимото съответствие на общинския план за развитие на 

секторните политики, планове и програми на територията на общината 

С цел осигуряване на информация и постигане на съответствие между Общинския план 

за развитие и секторните политики на община Бургас, разработването на секторни 

стратегически документи се извършва в контекста на приоритетите на ОПР 2014-2020 г. В 

допълнение, програмирането и изготвянето на проектни предложения в различните сектори 

се синхронизира и обоснова както със съответната секторна политика, така и със заложените 

приоритети в ОПР на община Бургас за периода 2014-2020 г. 

 Мерки за прилагане принципа на партньорство 

В процеса на наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие се 

осъществява координация и взаимодействие между администрацията на Община Бургас и 

принадлежащите кметства, Общински съвет и Областен съвет за развитие на Област Бургас. 

Общината осигурява участието и на организации, физически и юридически лица, като се 

спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност. 

 

Извод: 

Организацията и координацията на компетентните органи и ефективността на работа на 

административната структура в процеса на разработване, изпълнение, наблюдение и оценка 

на ОПР 2014–2020 г., може да се оцени като добра. 

Принципът на партньорство и осигуряване на информация и публичност са спазени при 

подготовката и изпълнението на ОПР 2014-2020 г. 

Община Бургас е направила пропуск, като не е възложила изготвяне на Междинна оценка 

на изпълнението на ОПР 2014-2020 г.   
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IV.  Изводи и препоръки относно провеждането на политиката за 

регионално и местно развитие 

1. Постигнати резултати и въздействие върху социално-

икономическото развитие на община Бургас в периода на 

изпълнение на Общинския план за развитие 2014-2020г. 
 

Постигнатите резултати от изпълнението на ОПР 2014-2020 на община Бургас могат да 

се определят като много добри на база извършената оценка на изпълнението на приоритетите 

и целите, както и от направения преглед на настоящото социално-икономическо развитие в 

общината. Оценката на степента на постигане на четирите приоритета на ОПР 2014-2020 е 

средна към висока. 

 

Приоритет 1 Околна среда 

В периода 2014-2020 г. община Бургас е предприела редица дейности за подобряване 

качеството на атмосферния въздух. Идентифицирани са източниците на замърсяване на 

атмосферния въздух и са очертани мерки за подобряването му. Стимулира се подмяната на 

автопарка и придвижване с алтернативни на автомобилите транспортни средства. За това 

спомагат изградените велоалеи и увеличеният дял на пешеходната зона. 

Данните от извършвания непрекъснат мониторинг за качеството на атмосферния въздух 

показват, че проблемът с превишаване на допустимите норми по отношение концентрациите 

на замърсителя фини прахови частици не е решен. Като основен източник и с най-голям 

принос за наднормено замърсяване на въздуха с ФПЧ10 се определя битовото отопление от 

населението с използването на твърди горива – дърва и въглища.  

Препоръчително е дейностите по подобряване качеството на атмосферния въздух да 

продължат, като се засили ролята на зелената инфраструктура, включително на зелени 

коридори, структурни елементи с линеен характер и облагородяване на открити 

пространства.  

Управлението на отпадъците има отражение върху околната и морска среда, което от 

своя страна въздейства върху сектора на туризма, синята икономика и средата за живот. 

Изградените системи за събиране и третиране на смесени битови отпадъци, строителни и 

всички потоци отпадъци, формирани от бита, удовлетворяват потребностите на населението 

на общината. Предприети са всички необходими постъпки по разделното събиране и 

обезвреждане на отпадъци от домакинствата.  

Необходимо е да се продължи с широкомащабни кампании за промяна на нагласите на 

населението в посока предотвратяване на образуването на отпадъци, увеличаване на дела на 

разделно събраните оползотворими битови отпадъци. 

 

Приоритет 2 Интегрирано териториално развитие 

Транспортната осигуреност на община Бургас може да бъде определена като много добра 

– в общината се осъществяват всички видове транспорт.  
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Добрата транспортна достъпност, модернизирания градски транспорт, вкл. 

актуализирана транспортна схема чрез въвеждане на бързи автобусни линии дават 

възможност за по-добър, лесен и бърз достъп от периферията на общината/областта, което е 

потенциал за повишаване на броя ежедневни трудови пътувания и развитие на периферните 

територии. 

В град Бургас функционира добре развита интегрирана система за управление на 

градския транспорт, въведена е интелигентна система за управление на трафика по 

светофарно регулирани кръстовища и ключови локации в града. Добре развита е системата 

за управление на уличното платено паркиране. Изградената система от велосипедни 

маршрути и пешеходни пространства в ЦГЧ е предпоставка за замяна на автомобилите като 

средство за придвижване.  

Актуални мерки и дейности, които следва да се включат в приоритетите на общината за 

периода 2021-2027 г. са:  

 Изграждане на зони за етажно паркиране и други мерки по организация на 

паркирането в близост до ключови възли на обществения градски транспорт извън 

градския център; 

 Рехабилитация на общинска пътна мрежа, свързваща селата с градския център; 

 Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа, осигуряваща и 

подобряваща достъпа до места за отдих, туристически и културни обекти, 

производствени и бизнес зони; 

 Надграждане и разширяване на съществуващите системи за управление на средата – 

улично осветление и видеонаблюдение.  

В периода 2014-2020 г. са вложени значителни инвестиции, които допринасят за 

благоустройството и обновяването на градската жизнена среда.  

Въздействието от изпълнението на планове и програми за енергийна ефективност и от 

насърчаване използването на енергия от ВЕИ и биогорива на община Бургас е много добро. 

Увеличават се потребителите на газопреносната мрежа. Функционират 7 бр. фотоволтаични 

електроцентрали. Изпълняват се проекти за подмяна на отоплителни  уреди и инсталации с 

по-екологични алтернативи, включително инсталации за биомаса и газови котли. Изпълнени 

са редица проекти за внедряване на мерки за ЕЕ в публични и многофамилни сгради. Отчита 

се тенденция за намаляване на разходите на енергия и горива на годишна база на общинските 

сгради. 

Поради подходящите климатични условия фотоволтаични и соларни инсталации биха 

могли да се поставят на голяма част от административните и жилищни сгради, което може 

да продължи тенденцията за намаляване на енергийните разходи и да реализира значими 

икономии в общинския бюджет. Дейностите по въвеждане на мерки за ЕЕ и изграждане на 

ВЕИ при обновяване на сгради в държавния и общинския сграден фонд следва да продължат. 

Община Бургас има редица дадености за развитие на различни форми на туризъм, като 

излаз на море, впечатляващо биоразнообразие и орнитоложки важни места, красива градска 

среда, културно-исторически забележителности, достъп до магистрала, летище и 

пристанище и ж.п инфраструктура. Налице са богата културна програма и сезонни атракции. 
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В периода 2014-2020 г. са изпълнени общински и международни проекти с цел развиване на 

културния туризъм и обогатяване на туристическия продукт на общината. 

Внушителен е обемът на проведените мероприятия и събития особено в културно-

познавателен и спортно-туристически аспект. Развиват се нови и се усъвършенстват 

съществуващите туристически атракции. Създават се обекти с потенциал за развитие на 

конгресен туризъм. 

Община Бургас следва да продължи политиката по утвърждаване и популяризиране на 

Бургас като предпочитана дестинация за целогодишен туризъм. Принос в тази посока би 

имало: 

 Разработване на комплексни туристически продукти и пакети за общината, 

туристически маршрути, продукти за развитие на алтернативни форми на туризъм 

(еко, културен, спортен, конгресен, медицински и уелнес, риболовен) с промотиране 

на местни (от региона) продукти и услуги; 

 Разработване на маркетингова стратегия за налагане на местните туристически 

продукти/пакети и преодоляване на сезонността в сектор туризъм;  

 Дейности за стимулиране на дигиталното присъствие като част от общата 

маркетингова стратегия на града и общината. 

 

Приоритет 3 Социален капитал 

Община Бургас има устойчиво формирана здравна система чрез концентрация на обекти 

за болнична и извънболнична грижа и медицински персонал. Изградената материално-

техническа база се поддържа в относително добро състояние. В периода 2014-2020 г. е 

увеличен броят на лечебни заведения за извънболнична помощ и други лечебни и здравни 

заведения, наблюдава се тенденция към по-добра обезпеченост на населението от болнични 

легла, разширени са здравните услуги за деца в неравностойно положение. 

Инвестициите в подобряване и модернизация на обектите от здравната инфраструктура 

следва да продължат и през следващия програмен период. Препоръчително е да се отдели 

внимание на затрудненията в осигуряване на достатъчно места в детските ясли в някои части 

от територията на общината. 

За община Бургас е характерно балансирано териториално разпределение на 

образователните обекти в общината и разнообразие от средни и висши училища, 

произвеждащи добре подготвени кадри в различни тематични направления. Ефективността 

на използване на капацитета на детските градини надхвърля 100%, което дава информация 

за дефицит на места. В процес на изграждане са нови детски градини. Подобрени са 

условията за образование в редица детски градини и училища. Състоянието на материално-

техническата база е много добро, като дейностите по поддръжка, обновяване и 

модернизиране следва да са регулярни. Образователният процес би могъл да се модернизира 

чрез внедряване на цифрови технологии и иновативни методи на преподаване. Необходимо 

е укрепване на връзката между образователния процес и бизнеса с цел подпомагане процеса 

на реализация на завършилите кадри. 
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В община Бургас функционира добре изградена и балансирана мрежа от 

широкоспектърни социални услуги, насочени към местното население и по-конкретно към 

уязвимите групи. Изпълняват се множество програми и проекти, свързани с развитието и 

подобряването на социалните услуги, също и за обновяване на материално-техническата 

база, изграждане на допълнителни помещения, облагородяване на прилежащите площи, 

подобряване на достъпността, провеждане на квалификационни курсове и обучения на 

персонала, както и осигуряване на по-голяма финансова издръжка. 

Необходимо е увеличаване на капацитета на съществуващите социални услуги, 

обогатяване чрез предоставяне на нови социални услуги, подобряване на достъпа до тях на 

уязвими групи от населението и хора в риск, както и разширяване на партньорството с 

неправителствения сектор. 

Община Бургас е важен културен център с дългогодишни културни традиции в сферата 

на музиката, поезията, театъра, художественото изкуство и традиционните занаяти. 

Културните обекти на територията на общината са представени от читалища, библиотеки, 

музеи, художествени галерии и други. Обектите се поддържат в добро състояние и са 

предпоставка за провеждане на културни събития и инициативи.  

И през следващия програмен период следва да продължат дейностите по ремонт, 

обновяване и осъвременяване на материално-техническите бази на обектите на културата. 

Препоръчително е да се предвидят средства за идентифициране, изследване, съхраняване, 

представяне, дигитализиране и популяризиране на материално и нематериално културно 

наследство. 

Спортната инфраструктура е добре развита и предлага широк спектър от възможности 

за практикуване на спортни дейности. В община Бургас има възможности за провеждане на 

местни, регионални, национални и международни спортни събития и развитие на спортен 

туризъм. 

В град Бургас нивото на обезпеченост със спортни обекти е много добро, включително в  

жилищните комплекси. Ограничени са спортните обекти в кварталите – единични обекти или 

отсъстват в част от селата. 

Дейностите по поддръжка и обновяване и изграждане на нови обекти и по-конкретно в 

малките населени места в община Бургас следва да продължат и през следващия програмен 

период. 

 

Приоритет 4 Добро управление 

Устойчивата и стабилна структура на местната икономика осигурява базата за 

икономическо развитие на община Бургас. На територията на общината са развити стопански 

дейности с национално значение. Град Бургас е утвърден промишлен, търговски и 

транспортен център с над регионално значение. Осигурена е териториална основа за 

съвременно стопанско развитие чрез система от трансформирани и новосформирани 

индустриални зони. 

В периода 2014-2020 г. нараства броят на предприятията от нефинансовия сектор, 

развиващи дейност в община Бургас. Активно се модернизират индустриалните зони, които 

са основа за привличане на нови инвеститори. Създадени са и функционират интернет 
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портали, които предоставят актуална информация и редица услуги с цел улесняване 

развитието на бизнеса в общината. 

Община Бургас внедрява системи за е-управление чрез прилагане на дългосрочна 

стратегия и гарантирайки устойчивост на проектите. Електронните административни услуги, 

предоставяни от община Бургас са публикувани на интернет страницата на община Бургас и 

на портала http://burgas.auslugi.com. Те са 34 постоянни и 3 временни (във връзка с Изборния 

кодекс, които се активират преди избори). 

Политиката за развитие на община Бургас в периода 2021-2027 г. следва да 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. Във фокуса на 

развитието следва да е поставен просперитета на местната общност, включително условията 

за живот, професионално и личностно развитие на хората.  

Ключови направления за общинско развитие са повишаване на качеството на живот и 

работа на местната общност, еколого-устойчиво развитие на общината, качествено 

инфраструктурно осигуряване на територията на общината, опазване на природната среда, 

качествена зелена инфраструктура и адаптация към климатичните промени на общинската 

територия, ефективно, компетентно и информирано управление на общината и прилежащата 

и територия. 

 

2. Подобряване на организацията и дейността на административната 

структура, включително прилагането на принципа на партньорство и 

осигуряване на информация и публичност на процеса на 

разработване, изпълнение, наблюдение и оценка на ОПР 
 

Съгласно Закона за регионалното развитие (ЗРР, изм. и доп. ДВ № 21/13.03.2020) 

системата от документи за стратегическо планиране и развитие на страната включва 

изготвяне на План за интегрирано развитие на община за периода 2021-2027 г., който 

определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките 

ѝ с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на 

статистическия район от ниво 2 и общия устройствен план на общината. Планът следва да се 

разработи съгласно Методическите указания за разработване и прилагане на Планове за 

интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г. на Министерство на 

регионалното развитие и благоустройство (март 2020 г.), Закона за регионалното развитие и 

Правилника за неговото прилагане (ППЗРР). 

Препоръки за подобряване на организацията и дейността на административната 

структура:  

 Разработване на ПИРО 2021-2027 г. в условията на откритост и широко партньорство 

между ръководството и администрацията на община Бургас, местните 

представителства на централната власт, заинтересованите страни, включващи 

http://burgas.auslugi.com/
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представители на  бизнеса, структурите на гражданското общество и местната 

общност като цяло; 

 Ежегодно отчитане на изпълнението на ПИРО 2021-2027 г. и публикуване на 

докладите на интернет страницата на община Бургас; 

 Изготвяне на Междинна оценка за изпълнение на ПИРО 2021-2027 г. 

 Изготвяне на Последваща оценка за изпълнение на ПИРО 2021-2027 г. 

3. Провеждане на политиката за регионално и местно развитие от 

гледна точка на натрупания опит, актуалните проблеми, потенциала, 

възможностите и рисковете за периода до 2020 г. 
 

Община Бургас се явява териториална структура, която има ключово и определящо 

значение за развитието не само на Югоизточния район от ниво 2, но и на страната като цяло. 

През последните два програмни цикъла градът и прилежащата му общинска територия са 

обхванати от дълбоки и всестранни трансформационни процеси, в резултат на които е 

осъществен забележителен преход от депресивен и постсоциалистически индустриален 

район в модернизираща се и устойчиво развиваща се териториална общност. С основно 

значение за проявата на тези процеси са стратегическото географско положение на общината 

и прилагания нов модел на регионално социално-икономическо развитие, насочен към 

превръщането на гр. Бургас в „умен“ и постиндустриален регионален център, и инвестициите 

в съвременна инфраструктура. Тази инфраструктурна база значително подобрява 

свързаността на общинската територия с останалите центрове на растеж в Южна България, 

което от своя страна способства за интензифициране на цялостното развитие на страната.  

Тази инерция в развитието на града и общината следва да бъде използвана като основа 

за генерирането на устойчив регионален растеж през следващия програмен период. За целта 

това предизвикателство е необходимо да бъде „адресирано“ със съответните значими 

инфраструктурни проекти, които да осигурят допълнителни сравнителни предимства за 

развитие, като същевременно способстват за елиминиране на най-съществените 

ограничители пред развитието на общината и региона като цяло.  

За да се обезпечат тези инфраструктурни нужди е необходимо разработването и 

прилагането на конкретни проекти, насочени към: 

 Подобряване свързаността на общината с центровете, разположени в Северна 

България и най-вече с гр. Варна и Североизточна България. Ограниченият капацитет 

на инфраструктурните системи понастоящем затруднява оперативните връзки и 

снабдителни вериги с този регион, особено в летните месеци, когато съществуващите 

възможности на инфраструктурата са силно уплътнени и ангажирани; 

 Проекти, свързани с инфраструктурно обезпечаване, насочено към високи 

технологии, изследвания и иновации. Установеният модел на развитие на град Бургас 

и прилежащата територия на общината през последните години,  изисква 

преодоляването на една традиционна слабост, свързана с липсата на достатъчен 

изследователски и академичен потенциал и ресурси. Този дефицит в развитието на 

града оказва сериозно задържащо влияние, което се изразява както в „загуба“ на младо 
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население, което напуска града и общината, за да получава академично образование 

и развитие, така и лишаване от допълнителни качествени човешки ресурси, които 

академичния сектор може да привлече. От друга страна осигуряването на 

изследователска инфраструктура и разширяването на академичните възможности на 

града са предпоставка за привличане на икономически дейности и инвестиции в 

стопански дейности с висока добавена стойност; 

 Третият основен проект, който следва да бъде адресиран със значителни инвестиции 

и проекти, е свързан с обстоятелството, че Бургас е основният опорен и 

организационен център на най-мащабния регион за развитие на индустриален 

туризъм в страната – този на Южното Черноморско крайбрежие. Географията на 

територията и формираната инфраструктурна база са основните фактори, които 

съществено натоварват града и неговите инфраструктурни системи през активния 

сезон. От друга страна ежегодно формиращият се значителен пазар вследствие на 

концентрацията на ресурси представлява важен ресурс за местната икономика, чиито 

потенциал все още не е усвоен достатъчно ефективно.  

За да се отговори на тези предизвикателства, от изключителна важност за обезпечаване 

на развитието на гр. Бургас, а и на целия регион на Югоизточна България, е необходимо 

осъществяването на значителни инвестиционни интервенции и големи инфраструктурни 

проекти, част от които вече са заложени в Интегрираната териториална стратегия за развитие 

на Югоизточния регион. 

За подобряване на свързаността на региона от съществено значение е осъществяването 

на основни проекти като изграждане на автомагистрала „Черно море”, изграждането на 

скоростен обходен път на град Бургас, проект „Регионална мрежа Бургас“ за изграждане на 

четири лентови пътища между общинските центрове и областния град Бургас по 

направленията Бургас – ГКПП „Малко Търново”, Бургас – Средец, Бургас – Айтос, Бургас – 

Созопол – Приморско, Бургас – Поморие – Несебър, „Рехабилитация на железопътния 

участък Пловдив - Бургас фаза 2”.  

За преодоляване на академичния дефицит и повишаване на капацитета за научни 

изследвания и иновации, както и в посока въвеждането на модерни технологии в общината, 

принос биха имали мерки в посока създаване на академичен център за изграждане на научна 

инфраструктура за високи технологии, биофизика, биомеханика, чиито задачи включват 

прехвърляне на научните изследвания и знанията към предприемачите, за да се превърнат в 

конкретни иновативни приложения и технологии; създаване на „Черноморски център за син 

растеж и иновации“. 

За подобряване на условията за бизнес, който да подкрепи навлизането на местни и 

чуждестранни компании в общината, е важно на продължат инвестициите в изграждане и 

оборудване на индустриални зони на територията на община Бургас. 
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