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Цели

Специфична цел 1:
Определяне на визия за развитие на гр. Бургас до 2020 г., 
основана на:

оценка на идентифицирани проблеми и потенциали на 
градската среда, 
оценка на тенденции, възможности и ресурси за 
бъдещото развитие.

Специфична цел 2:
Идентифициране на градски територии и зони с негативни 
тенденции в развитието и/или с нереализиран потенциал 
чрез:

комплексен целеви и проблемен анализ на настоящата 
ситуация;
Определяне и разработване на 3 (три) зони за 
въздействие.

Специфична цел 3:
Осигуряване на планова основа за устойчиво развитие на 
гр. Бургас, чрез разработването на Интегриран план за 
градско възстановяване и развитие до 2020 г.

Специфична цел 4:
Постигане на синергия и максимална степен на 
ефективност и ефикасност на политики, планове, мерки и 
инвестиционни намерения в рамките на определените зони 
за въздействие.

Резултати

Приоритизиране на зони за въздействие по 
типове:

“Зони с преобладаващ социален характер”, 
“Зони с потенциал за икономическо развитие”,
“Зони на публични функции с висока обществена 
значимост”

Избор на 3 зони по една от всеки вид зони за 
финансиране от МРРБ.

ИПГВР се разглежда и развива само в 
действащите към момента строителни граници на 
град Бургас.

Избор на зони за въздействие се базира на:

Проведен целеви и проблемен анализ на 
настоящата ситуация в социално икономически и 
екологичен план, и по отношение на осигуреността 
на територията с действащи устройствени 
планове/схеми;
Експертна оценка по дефинирани 8 главни групи
критерии.

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА

ОСНОВНАТА ЦЕЛ на 
проекта е планиране 
на устойчиво и 
балансирано 
развитие на градската 
територия на град 
Бургас, чрез 
изработване на 
интегриран план за 
градско 
възстановяване и 
развитие до 2020 г.
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ДЕЙНОСТ 1. Изготвяне на целеви и проблемен анализ в социално-икономически и екологичен план

ДЕЙНОСТ 2. Разработване на визия за развитие на гр. Бургас до 2020 г.

ДЕЙНОСТ 3. Определяне на зони за въздействие

ДЕЙНОСТ 4. Разработване на цели и стратегия на ИПГВР 

ДЕЙНОСТ 5. Идентифициране на проекти, проектни идеи и инвестиционни мерки на територията на 
обособените зони за въздействие, изготвяне на оценка на приложимостта и задания за възлагане на 
проектиране

ДЕЙНОСТ 6. Разработване на подробни устройствени планове и актуализация на съществуващи такива 

ДЕЙНОСТ 7. Изготвяне на програма за реализация на ИПГВР

ДЕЙНОСТ 8. Подготовка на бюджет за реализацията на ИПГВР, идентифициране на потенциални 
източници и форми на финансово обезпечаване на планираните в рамките на зоните за въздействие 
проекти и инвестиционни мерки

ДЕЙНОСТ 9. Изготвяне на програма за наблюдение и оценка на изпълнението на ИПГВР

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА

Проектът е 
структуриран в 10 
основни дейности и 
съответните под-
дейности, които са 
взаимообвързани, 
така, че да доведат 
до успешното 
постигане на целите 
на проекта. 
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КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦЕЛИТЕ И МЕТОДОЛОГИЯТА ЗА 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗОНИТЕ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

ОСНОВНАТА ЦЕЛ:

Да изследва 
актуалната ситуация 
относно 
икономическото, 
социалното, 
екологичното и 
териториалното 
развитие на града.

Цели

Да се раздели територията на функционални 
зони;

Да се оценят според критериите от 
Методологията на МРРБ и допълнителните 
експертни индикатори; 

Да се дефинира визия за развитие на града до 
2020 г.;

Да се дадат предложения за зони за въздействие 
към всеки тип според тяхното социално-
икономическо и физическо състояние или/и 
потенциала им за развитие.

Методология

Първи етап – определяне на структурни единици с 
общо функционално предназначение и 
включването им към определен тип зона; 
Доразвиване на зададените по Методология за  
изготвяне на ИПГВР критерии за постигане на по-
изчерпателна и експертно обоснована оценка;
Оценка на зоните по отделните критерии, 
съставяне на обща оценка за състоянието на 
териториите и отделна експертна оценка за 
потенциала им за развитие;
Определяне на визия за развитие на града;
Определяне на приоритетни зони за намеса /с 
потенциал за развитие и с нужда от обновяване/;
Допитване до обществеността и съгласуване на 
предложенията с общината
Избор на зони за въздействие за реализиране на 
целите на ИПГВР;
Определяне на дългосрочна визия за постепенно 
интегриране на останалите части от града като 
зони за въздействие в бъдеще.
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Стратегически 
документи на ниво 
Община Бургас

Общински план за развитие 2007-2013 г.
Програма за управление на община Бургас 2011-2015 г.
Общ устройствен план на гр. Бургас с неговите квартали и техните землища
Проект „Супер Бургас“
Програма на Община Бургас за публично-частно партньорство
Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Община Бургас 2011 – 2020 г.
Общинска програма за закрила на детето – 2012 г.
Визия за развитието на здравеопазване, социални дейности, превенции и спорт.
Стратегия за развитие на спорта в Община Бургас 2012-2016 г.
Програма за развитие на културно-историческото наследство «Моят град в древността и сега».
Програма за опазване на околната среда 2010 – 2013 г.
Актуализация на общинската програма за управление на отпадъците 2008-2014 г.
Програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми за
съдържанието им в атмосферния въздух на територията на Община Бургас за периода 2011 – 2015 г.
Транспортната политика на общината е определена в Проекта „Интергриран градски транспорт на
Бургас“.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
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Европейски 
стратегически 
документи

Стратегия „Европа 2020“
Резолюция на Европейския парламент от 20 януари 2011 г. относно стратегията на ЕС за Черно
море (2010/2087(INI))
Лайпцигската харта за устойчиви европейски градове;
Декларацията от Толедо на неформалната среща на министрите, отговарящи за градското
развитие от 22.06.2010 г.
Териториалната програма на Европейския съюз

Национални, регионални и областни стратегически документи
Стратегическа рамка на национална програма за развитие на Република България:
„България 2020“ (проект)
Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 (проект)
Регионален план за развитие на Югоизточен район за планиране 2007-2013 г.
Областна стратегия за развитие 2005-2015 г.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
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Черноморски лидер - източна врата на ЕС
Позициониране на Бургас като ключов за Черноморския регион град с модерна градска среда и развит 
пристанищен комплекс. Динамичен, икономически силен, търговски и духовен център.

Бургас - иновативен и творчески град
Изграждане на инфраструктура за стимулиране на инвестициите в производство, търговия и човешки 
капитал,способен да поеме предизвикателствата на високотехнологичните производства и 
информационните технологии. Град, в който потенциалът на хората твори бъдещето им.

Динамично развиващ се европейски пристанищен град със зелена градска среда 
и културни традиции
Модернизация за икономическото развитие на града и създаване на условия за различни видове 
туризъм с развлекателни центрове, достъпни за всички граждани, място за развитие на устойчива и 
приобщаваща икономика.

Град на интелигентно развитие
Основано на креативност, устойчивост и технологичност. Град, в който е значим творческият 
потенциал на хората.

Бургас – град В ТЕМПОТО
Акроним от съчетанието на думите: Високи Технологии, Енергия, Мениджмънт, Промишленост, 
Образование, Туризъм, Околна среда. 

ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА БУРГАС
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Изискване на 
Методологията е 
ИПГВР да се 
осъществява за 
строителните 
граници на 
населеното място.

Функционално предназначение 
на териториите в град Бургас
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ВИДОВЕ зоните за 
въздействие

„ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ“ е обособена градска територия с определено основно функционално 
предназначение, със сходни характеристики на физическата среда, социална и етническа структура на 
населението и характер и структура на основните фондове 

„ЗОНИ С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР“ са градски територии с преобладаващи жилищни 
функции. Признакът за интегрираност на този тип зони е обхващане на изграденост и състоянието на 
техническата и социална инфраструктура, качествата на жизнената среда.

„ЗОНИ С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“ са градски територии с преобладаващо 
предназначение за производствени и други бизнес дейности с функционални характеристики и 
състояние на техническата инфраструктура, които не удовлетворяват инвестиционното търсене за 
развитие на съществуващите и на нови икономически дейности, както и територии с такова 
предназначение, определени с устройствени планове.

„ЗОНИ НА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ“ могат да бъдат –
централна градска част, централни пешеходни зони и други зони с налична или възможна концентрация 
на функции с публичен характер с висока обществена значимост, зони с преобладаващ брой сгради с 
административни и обществени функции, както и наличие на сгради – недвижими културни ценности.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ЗОНИТЕ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
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ВЪЗМОЖНА НАМЕСА в 
зоните за въздействие

„ЗОНИ С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР“
• Повишаване качеството на жилищните и публичните обслужващи зони;
• Борба с безработицата и повишаване нивото на заетост чрез образование;
• Подобряване на битовите условия за уязвимите и необлагодетелствани групи от населението;
• Интеграция на групите в неравностойно положение;
• Създаване на нови паркове, зони за отдих и реконструкция на градски зелени площи; 
• Повишаване на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници.

„ЗОНИ С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“
• Преструктуриране на териториите;
• Обновяване и рехабилитация на инфраструктурата и сградния фонд;
• Обновяване на изоставени територии за бизнес и услуги;
• Интегриране на нови и зелени технологии; високотехнологични предприятия;
• Подкрепа за малки и средни предприятия и малки предприемачи;
• Стимулиране на публично-частни партньорства;
• Увеличаване на иновационния капацитет;
• Повишаване квалификацията и възможностите за реализация на работната сила.

„ЗОНИ НА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ“
• Повишаване качеството на важни публични пространства и обслужващите зони;
• Създаване и/или повишаване качеството на инфраструктурата за култура и отдих;
• Възстановяване и поддръжка на сгради, представляващи недвижимаи културни ценности съгласно Закона 
за културното наследство;
• Интеграция на групите в неравностойно положение;
• Развитие на интегриран и екологичен МОПТ, инвестиции в технически организационни мерки за 
управление, акцент върху меките форми на транспорт (пешеходен, велосипеден).

ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ЗОНИТЕ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
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Зони с 
преобладаващ 
социален характер:

Зони с потенциал за 
икономическо 
развитие:

Зони за публични 
функции с висока 
обществена 
значимост:

ВИДОВЕ ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

кв.Акациите, кв.Банево, ж.к.Братя 
Миладинови, кв.Ветрен, 
ж.к.Възраждане, кв.Горно Езерово, 
кв.Долно Езерово, ж.к.Зорница, 
ж.к. Изгрев, кв.Крайморие, 
ж.к.Лазур, кв.Лозово, ж.к.Меден 
Рудник, кв.Пети километър, 
кв.Победа, кв.Сарафово, ж.к. 
Славейков, ЦГЧ.

ПЗ Север, ПЗ Юг, Пз Меден 
Рудник, ПЗ Сарафово.

ЦГЧ, ж.к.Възраждане, Приморски 
парк, Парк Езеро, Пристанище 
Бургас, Косата при Атанасовското 
езеро и Черно море.
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СОЦИАЛАНО-ИКОНОМИЧЕСКИ

ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА

РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА НА МАСОВ ОБЩЕСТВЕН ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ

ЕЛЕМАНТИ НА ГРАДСКА ЖИЗНЕНА СРЕДА

СГРАДЕН ФОНД

ОКОЛНА СРЕДА

ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ

ОСНОВНИ ГРУПИ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА
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С 1 – ж.к. Меден Рудник
С 2 – кв.Ветрен, кв. Банево, 
в.з.Минерални бани 
С 3 – ж.к. Славейков, ж.к.Изгрев, 
ж.к.Зорница

ИК 1 – Южна промишлена зона
ИК 2 – Северна промишлена 
зона
ИК 3 – Южна и Северна 
промишлени зони

ЦГЧ, кв. Възраждане,
Приморски парк/ парк Езеро,
Пристанище Бургас (терминал 
„Изток“), Косата при 
Атанасовското езеро и Черно 
море 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
/ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ МРРБ/

Зони с 
преобладаващ 
социален характер:

Зони с потенциал за 
икономическо 
развитие:

Зони за публични 
функции с висока 
обществена 
значимост:


