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потенциални източници и форми на финансово обезпечаване на планираните в рамките
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КАКВО Е НАПРАВЕНО ДО СЕГА
Одобрени са от
Общински съвет и
МРРБ целеви и
проблемен анализ,
визия за развитие на
град Бургас до 2020 г. и
3 зони за
въздействие.
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ЦЕЛ НА НАСТОЯЩАТА СРЕЩА

 Представяне и обсъждане на
формулирани цели и стратегия на ИПГВР
и по-специално на специфични цели за
зоната на въздействие със социални
функции;
 Представяне и обсъждане на основни
групи проекти и мерки за целенасочено
интегрирано въздействие в социалната
зона;
 Разясняване на възможностите,
ограниченията и изискванията при
формулиране на проекти в ИПГВР, с оглед
структуриране на потенциалните
интервенции/проекти;
 Допълване, изменение на списъка с
предложени интервенции/ проекти.
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АНАЛИЗИРАНИ ОБЕКТИ В
СОЦИАЛНАТА ЗОНА
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ФОРМУЛИРАНИ ЦЕЛИ НА ИПГВР
ВИЗИЯ

Черноморски лидер – град в ТЕМПОТО
Динамичен, интелигентен, икономически силен, търговски и духовен център

ОБЩА ЦЕЛ

Превръщане на град Бургас в Черноморски лидер, с високо качество на живот, търговски и
духовен център с привлекателна инвестиционна среда с условия за растеж

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

Специфична цел 1: Доизграждане,модернизиране и поддържане на транспортната и
инженерно-техническа инфраструктура, допринасяща за подобряване качеството на живот на
жителите в зоната.
Специфична цел 2: Изграждане на нови паркове, зони за спорт и отдих, и реконструкция и
обновяване на градски зелени пространства.
Специфична цел 3: Създаване на вторичен градски център чрез изграждане и обновяване на
обекти на социалната инфраструктура.
Специфична цел 4: Балансирано развитие на териториите около езерата и съчетаване на
екологичните изисквания с изграждане на достъпна и привлекателна среда за отдих.
Специфична цел 5: Увеличаване на енергийната ефективност на сградния фонд, отговарящ
на съвременните стандарти за обитаване при намален разход на енергия.
Специфична цел 6: Създаване на благоприятна и устойчива социална среда с подобрен
достъп до основните услуги и нови възможности за повишена регионална
конкурентоспособност.
Специфична цел 7: Оптимизиране и ефективно използване на социалната и здравната
инфраструктура и осигуряване на улеснен достъп до услуги.
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ВЪЗМОЖНИ МЕРКИ ЗА ЦЕЛЕНАСОЧЕНО ИНТЕГРИРАНО
ВЪЗДЕЙСТВИЕ В СОЦИАЛНАТА ЗОНА
 Изграждане и рехабилитация на транспортната инфраструктура и прилежащите й
терени (тротоари, улично озеленяване и осветление), изграждане на обособени
паркоместа;
 Изграждане и рехабилитация на инженерна инфраструктура (ВиК, енергопреносна и
разпределителна мрежа, газоснабдителна мрежа, комуникационна и др.);
 Изграждане и/или благоустрояване на образователна, социална и културна
инфраструктура (детски градини, училища, читалища, дневни центрове за работа с
деца, и др.), вкл. прилагане на мерки за енергийна ефективност, достъп за хора с
увреждания и оборудване;
 Обновяване на обекти на местната обслужваща администрация, вкл. прилагане на
мерки за енергийна ефективност, достъп за хора с увреждания и оборудване;
 Изграждане на инфраструктура за обособяване на вторичен градски център;
 Изграждане на нови и рехабилитация на съществуващи детски площадки, спортни
площадки, зали и съоръжения, плувни басейни.
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ВЪЗМОЖНИ МЕРКИ ЗА ЦЕЛЕНАСОЧЕНО ИНТЕГРИРАНО
ВЪЗДЕЙСТВИЕ В СОЦИАЛНАТА ЗОНА
 Подобряване на жизнената среда чрез изграждане на малки зелени пространства или
градски паркове, създаване на ефективна система от публични пространства и сгради
и подобряване на достъпа за хора в неравностойно положение, майки с деца,
възрастни, рехабилитация на междублокови пространства, поставяне на
видеонаблюдение, елементи на градския дизайн;
 Обновяване на многофамилни жилищни сгради - ремонт на покриви, поставяне на
хидроизолация, подмяна на сградни инсталации и фасадна дограма, поставяне на
топлоизолации, изграждане на връзки към газоснабдителната мрежа, изграждане на
рампи и/или подемници за хора в неравностойно положение;
 Мерки за създаване на лесен и природощадящ (съобразен със закона за защитените
територии) достъп до езерата с цел рекреация и привлекателност на зоната;
 Разкриване на нови социални услуги – Дневен център за работа с деца, Социален
патронаж;
 Прилагане на мерки за намаляване на процента на отпадащите от образователния
процес ученици чрез прилагане на целодневно обучение, извънкласни форми на
обучение и други;
 Повишаване качеството на образователния процес чрез мерки за повишаване
квалификацията на учителите, въвеждане на електронни форми на обучение и други;

8

ПРЕДВИДЕНИ ОБЕКТИ ЗА
ИНТЕРВЕНЦИИ В СОЦИАЛНА ЗОНА
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НОВИ ОБЕКТИ
В СОЦИАЛНА ЗОНА
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ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР
- ПРИМЕРИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ
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ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР
- ПРИМЕРИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ
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ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР
- ПРИМЕРИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ
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МЕЖДИННИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОН-ЛАЙН ПРОУЧВАНЕ
ПРИОРИТЕТИ ЗА
РАЗВИТИЕТО НА
КВ.”МЕДЕН РУДНИК”
 Всички изброени
 Да се оформи
вторичен център –
ново кметство,
обновени училища
и дворни
пространства,
зони за
развлечения
 Изграждане на
паркове
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МЕЖДИННИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОН-ЛАЙН ПРОУЧВАНЕ
ПОДОБРЯВАНЕ
ЕЛЕМЕНТИТЕ НА
ГРАДСКАТА СРЕДА
(СЪЩЕСТВУВАЩИ
ТЕРИТОРИИ И
ОБЕКТИ)
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МЕЖДИННИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОН-ЛАЙН ПРОУЧВАНЕ
ПРИОРИТЕТНИ
ИНВЕСТИЦИИ
(НОВИ ОБЕКТИ)
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МЕЖДИННИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОН-ЛАЙН ПРОУЧВАНЕ
КАКЪВ ДА БЪДЕ
БУРГАС СЛЕД 10
ГОДИНИ?
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МЕЖДИННИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОН-ЛАЙН ПРОУЧВАНЕ
ВАЖНОСТ И ЗНАЧИМОСТ НА ОБЕКТИТЕ:
 Многофункционални сгради за култура
 Детски градини/детски ясли/обединени детски заведения
 Училища/центрове за преквалификация
 Спортни зали/закрит басейн
 Сгради за социално и здравно обслужване
 Административна сграда (кметство)
ОКОЛО 21 % ПОСОЧВАТ, ЧЕ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ РАЗКРИЯТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В КВАРТАЛА:
 Всички услуги да се предоставят по електронен път
 Пожарна
 Болница
 Поликлиника (работеща с НЗОК)
 Подобряване на съществуващите
НАД 92 % БИХА УЧАСТВАЛИ В ИНИЦИАТИВИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ СЪСТОЯНИЕТО НА КВАРТАЛА:
 Организирано почистване (10/25)
 Облагородяване, благоустрояване, озеленяване (5)
 Граждански инициативи, обществени обсъждания, допитвания(5)
 Гражданско наблюдение, сигнализиране за нередности
 Участие в публични мероприятия (култура и спорт)
 Идеи и труд
 Създаване на голям парк
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МЕЖДИННИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОН-ЛАЙН ПРОУЧВАНЕ
ПРЕПОРЪКИ И МНЕНИЯ
 Максимално улеснен и добре организиран поток на пешеходци и превозни средства – достъп и
ориентиране;
 Да се спре презастрояването, да се обособят различни функционални зони;
 Да се подобри състоянието на зелена система на комплекса (Капчето, Шилото и малки районни
паркове);
 Подкрепа за независими културни проекти;
 Създаване на нови алтернативни културно-образователни средища;
 По-добри условия за бизнес, образование, здравеопазване, за младите семейства и т.н.
 Нови възможности за заетост в квартала – услуги, туризъм (зоопарк, обществен басейн, хотел,
заведения);
 Премахване на заведения тип ”ламаринен покрив” – изграждане на културен център, обществени
сгради и парково пространство, паркинги;
 “Листовки в пощенските кутии”, синхронизирани ремонти, по-малко дискомфорт за гражданите;
 Повече зелени площи, места за отдих и спорт, нов парк;
 Велоалеи от квартала до центъра на града и морската градина;
 Калните зони да бъдат облагородени.
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БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!
ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И
ИДЕИ НА
ipgvr.bggis.com
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