
 
 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  
 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България 
 

Договор BG161PO001/1.4-07/2010/004. 
"Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас" 

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/1.4-07/2010/004,  „Интегриран план за градско 
възстановяване и развитие на гр. Бургас“,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма «Регионално развитие 2007 -2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез  Европейския фонд за 
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Бургас и при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 
съюз и Договарящия  орган. 

 
Уважаеми дами и господа, 
 
Благодарим на всички, които се включиха в първото обществено обсъждане по проект 
„Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Бургас”.  
   
Следващият етап от проекта предвижда разработването на визия за развитие на града ни 
до 2020 г. и идентифициране на три зони на въздействие, в които ще бъдат съсредоточени 
проектите за градско възстановяване и развитие.  
 
Заповядайте на второто обществено обсъждане, което ще се състои на 11 септември 2012 
г., вторник от 9.30 ч. в хотел „България” (ул. Александровска 21, зала „Компас”). Нека 
да дискутираме по важните за града ни въпроси и заедно да очертаем бъдещето на 
Бургас.   
 
Програма: 
 
08.45-09.30 ч.   Регистрация на участниците 
09.30-09.40 ч.   Официално откриване 
09.40-10.00 ч. Първи панел: представяне на предложения за визия на 

град Бургас за периода 2014-2020 г. 
10.00-10.30 ч.              Втори панел: представяне на критерии за избор на зони 

за въздействие 
10.30-11.00 ч.                                Кафе-пауза 
11.00-11.30 ч. Трети панел: представяне на предложения за зони на 

въздействие  
11.30-12.30 ч. Дискусия  
 
Проектът се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
 
Предварителната информация ще намерите на сайта на проекта: 
http://ipgvr.bggis.com/burgas.  
 
 

Димитър Николов 
Кмет на община Бургас 

 
 

Моля, потвърдете вашето присъствие (или на представител на вашата организация)  
до 9 септември, неделя на e-mail: burgas@interconnectionbg.com 

 


