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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 ЗОНА 
С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 
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ФОРМУЛИРАНИ ЦЕЛИ НА ИПГВР В ЗОНА 
С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

ВИЗИЯ

ОБЩА ЦЕЛ

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

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

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

Специфична цел 1: Доизграждане, възстановяване и поддържане на транспортната и инженерно-
техническа инфраструктура, допринасяща за засилване на конкурентоспособността на местната 
икономика. 

Специфична цел 2:  Изграждане и развитие на информационно-телекомуникационна инфраструктура 
(ИТК), насърчаване и внедряването на високи технологии и иновации в местната икономика.

Специфична цел 3: Изграждане на модерни и комплексно-устроени индустриални и бизнес зони –
Експо център.

Специфична цел 4: Създаване на публично-частни партньорства и подкрепа на инициативи за 
икономическо развитие и предприемачество.

Специфична цел 5: Облагородяване на изоставени общински или частни сгради и терени за развитие 
на бизнес и предоставяне на услуги.

Специфична цел 6: Развитие на образованието, науката и научните изследвания и подобряване на 
връзките им с производството.
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ВЪЗМОЖНИ МЕРКИ ЗА ЦЕЛЕНАСОЧЕНО ИНТЕГРИРАНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ В 
ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 

Изграждане и рехабилитация на транспортната инфраструктура и прилежащите й 
терени (тротоари, улично озеленяване и осветление), изграждане на обособени 
паркоместа;

Транспортно, физическо и дигитално обвързване на четирите вида транспорт -
въздушен, автомобилен, морски и железопътен;

Изграждане и рехабилитация на инженерна инфраструктура (ВиК, енергопреносна и 
разпределителна, газоснабдителна, комуникационна и др.);

Изграждане и/или рехабилитация на съществуващи зелени пространства; изграждане 
на алеи и поставяне на пейки, кошчета и осветление по границата с Бургаско езеро и 
бул. Т. Александров и ул. Крайезерна; Създаване на благоустроена, приветлива и 
безопасна среда за активен социален живот; Изграждане на безопасно пешеходно 
обвързване на кварталите със зелените пространства в зоната - езеро, лесопаркове и 
парк;

Рекултивация на терени около преливниците на Мандренско езеро с цел 
повишаване привлекателността на терена за инвеститори;

Обновяване на жилищни сгради в кв. Акации и кв. Победа - Стимулиране на 
собствениците, за да вземат по-активно участие в обновяването и поддръжката на 
сградите и терените (включително цялостни вътрешни ремонти на сградите);
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Използване на нереализиран потенциал на изоставени терени, изоставени или 
неизползвани сгради и ресурси;

Оптимизиране на общински терени и площадки с цел привличане на инвеститори;

Създаване на инфраструктура за съвременни културни прояви и социална среда -
подпомагане така и на културния и фестивален туризъм; среда за временни намеси -
културни събития и други мероприятия; Използване на неизползвани ж.п. линии за 
различни градски реконструкции - развлекателни, културни и др. събития;

Стимулиране на екологично чисто производство и високотехнологични паркове.

ВЪЗМОЖНИ МЕРКИ ЗА ЦЕЛЕНАСОЧЕНО ИНТЕГРИРАНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
В ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 



9

ПРЕДВИДЕНИ ОБЕКТИ ЗА ИНТЕРВЕНЦИИ В ЗОНА 
С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 
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НОВИ ОБЕКТИ В ЗОНА 
С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 
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ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 
- ПРИМЕРИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ
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ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 
- ПРИМЕРИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ
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АНАЛИЗИРАНИ ОБЕКТИ В ЗОНА ЗА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ 
С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ



14

АНАЛИЗИРАНИ ОБЕКТИ В ЗОНА ЗА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ 
С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ
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ФОРМУЛИРАНИ ЦЕЛИ НА ИПГВР В ЗОНА ЗА ПУБЛИЧНИ 
ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ

ВИЗИЯ

ОБЩА ЦЕЛ

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

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

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

Специфична цел 1: Подобряване на транспортната инфраструктура, рехабилитация на уличната 
настилка и благоустрояване на градската среда.
Специфична цел 2: Изграждане на съпътстваща инфраструктура по уличната мрежа за събиране и 
отвеждане на дъждовна вода с цел повторното й използване.
Специфична цел 3: Въвеждане на енергоспестяващи технологии и алтернативни източници на 
енергия за обществените сгради, благоустрояване на обекти с висока обществена значимост и 
подобряване на околната среда и достъпа до тях.
Специфична цел 4: Подобряване условията на живот и качествата на жизнената среда и изграждане 
на комфортна обществената среда. 
Специфична цел 5: Възстановяване и представяне на културни, архитектурни, исторически и 
природни забележителности на град Бургас. 
Специфична цел 6: Използване на принципите на Интелигентния град и развитие на зелената 
система за широко обществено ползване в урбанизираните територии за синхронизиране и 
максимално ефективно използване на свободни пространства.
Специфична цел 7: Развитие на системата на разделно събиране на отпадъци и технологии за 
рециклиране.
Специфична цел 8: Развитие на бизнес, културен, спортен и балнеоложки туризъм и изграждане на 
партньорски мрежи за комбиниран туристически продукт за Бургас и региона.



16

ВЪЗМОЖНИ МЕРКИ ЗА ЦЕЛЕНАСОЧЕНО ИНТЕГРИРАНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ В 
ЗОНА ЗА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ

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, газоснабдителна, комуникационна и др.);
Изграждане и/или благоустрояване на обекти и терени на общественото обслужване, 
вкл. прилагане на мерки за енергийна ефективност, достъп за хора с увреждания и 
оборудване;
Изграждане и/или благоустрояване обекти на  образователна, социална и културна 
инфраструктура (детски градини, училища, читалища, детски площадки, и др.), вкл. 
прилагане на мерки за енергийна ефективност, достъп за хора с увреждания и 
оборудване;
Изграждане на нови или рехабилитация на съществуващи спортни площадки, зали и 
съоръжения, плувни басейни, достъпни и с уреди за хора в неравностойно 
положение;
Обновяване на многофамилни жилищни сгради в ЦГЧ и ж.к Възраждане - 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.
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Изграждане или рехабилитация на малки зелени пространства или градски паркове; 
рехабилитация на междублокови пространства; поставяне на видеонаблюдение; 
създаване на благоустроена, приветлива и безопасна среда за активен социален живот; 
изграждане на ефективни системи за събиране на дъждовна вода и повторното й 
използване, поставяне на енергоефективно алейно и парково осветление;
Използване на принципите на Интелигентния град за синхронизиране и максимално 
ефективно използване на свободни пространства - поставяне на датчици и дигитални 
табла, предлагане на софтуер за смарт-телефони и таблети с цел информиране на 
гражданите за трафик, свободни паркоместа, велосипеден трафик, свободни 
велостоянки и др. 
Използване на нереализиран потенциал на изоставени терени, изоставени или 
неизползвани сгради и ресурси - оптимизиране на общински терени и площадки с цел 
привличане на инвеститори; идентифициране на изоставени, общински или частни 
сгради и терени, които могат да бъдат използвани за различни събития; обвързване на 
туризма с потенциала на парковете в зоната; използване на терените за провеждане на 
учебни часове на открито и др.

ВЪЗМОЖНИ МЕРКИ ЗА ЦЕЛЕНАСОЧЕНО ИНТЕГРИРАНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
В ЗОНА ЗА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ
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ПРЕДВИДЕНИ ОБЕКТИ 
ЗА ИНТЕРВЕНЦИИ В ЗОНАТА
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НОВИ ОБЕКТИ В ЗОНАТА
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ЗОНА ЗА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА 
ЗНАЧИМОСТ- ПРИМЕРИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ
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ЗОНА ЗА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА 
ЗНАЧИМОСТ- ПРИМЕРИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ
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ЗОНА ЗА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА 
ЗНАЧИМОСТ- ПРИМЕРИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ
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МЕЖДИННИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОН-ЛАЙН ПРОУЧВАНЕ
ПРИОРИТЕТИ ЗА 
РАЗВИТИЕТО 

Развитие на 
културата и 
образованието

Сериозно 
подобряване 
състоянието на 
улиците
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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
ТЕРИТОРИИ И ОБЕКТИ ЗА СПЕШНА НАМЕСА
Църквата “Св.св.Кирил и Методий”, малки улици, територии около пристанището, старата фрегата 
Всички сгради от обществен и туристически интерес (изоставени, занемарени)
Културно-историческия център на града (арх.ансамбли ул.”Фердинандова”, ул.”Ал.Батенберг” и 
бул.”А.Богориди”, Природонаучен и Археологически музей, къщата на Милко Хатев
Солниците, Интерната, Старата баня, Немската болница, Бившата казарма, Стария съд
Парк “Езеро”
Сградите срещу Централния плаж, подлеза на Операта, неизползвано пространство на пл.”Тройката”
Сгради за социално и здравно обслужване – почти всички болници и поликлиники
Автогара и ЖП-гара
Първо РУ

ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ НА НЯКОИ ПРОБЛЕМИ
Чист и приятен град, с добра организация, лесен достъп и ориентиране
Ясно обособяване на историческата зона на града със специфични правила и нормативи – без 
климатици и рекламни табели на фасадите
План за устойчиво развитие на сградите и районите
Бившата болница – библиотека и образователен център
Дупката на пл.”Тройката” – подземен паркинг, ботаническа градина и детски площадки
Млади, амбициозни и отдадени кадри в здравните и административни услуги
Къщата на Александровска – Музей на българското кино
Парка с повече атракциони – изкуствени езера – лодки и водни колела
Медицинска апаратура и подготовка на кадри
Модерен търговски център
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МЕЖДИННИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОН-ЛАЙН ПРОУЧВАНЕ
ПРЕПОРЪКИ И МНЕНИЯ

Бургас – пионер в урбанистичното развитие 

Цели – ред, организация, събития от световен ранг, чистота, среда за устойчив бизнес

Устойчив план за развитие на един модерен, културен, иновативен град 

Тематичен парк на “болшевишкото” изкуство

Активност за ПЧП, НПО – медиатори между бизнеса и гражданския/културен сектор

Подобряване на данъчния климат за разкриване на нови работни места 

Мерки за минимизиране ефекта на сезонността

3-4 медицински хеликоптера

Нова техника за по-ефективна администрация 

Равномерно разпределение на атракциите

Работното време на културните институции, съобразено със свободното на хората

Инвестиции в старинните къщи в центъра

Активно участие на гражданите 
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ОЩЕ ИДЕИ ОТ ХАМАЛОГИКА
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БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И 

ИДЕИ НА

ipgvr.bggis.com


