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ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



КЪДЕ СЕ НАМИРАМЕ В ПРОЦЕСА ПО ИЗРАБОТВАНЕ НА ИПГВР 

Дейност 4: Съгласуване 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   



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. 



ЦЕЛ НА НАСТОЯЩАТА СРЕЩА

Представяне и обсъждане на основни 
групи проекти и мерки за 
целенасочено интегрирано 
въздействие в избраните зони;

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.



ОБЕКТИ И ПРОСТРАНСТВА ЗА 
НАМЕСА В ЗОНИТЕ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ



НА НИВО ГРАД:

-Иновативни проекти – използване на потенциала 
на индустриални зони, езера, пристанище и др. 
за провеждане на културни мероприятия, часове 
на открито и стимулиране на традиционни 
професии и производства в града

-Надграждане на ИГТ и системата от велоалеи

-Стимулиране на ПЧП 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОСНОВНИ 
ОБЕКТИ ЗА НАМЕСА

КЛЮЧОВИ ПРОЕКТИ



Надграждане на ИГТ и системата от велоалеи

- обвързване на градските зелени пространства;
- достъпност до всички територии от града;
- стимулиране на алтернативни начини на 
предвижване

ОБЕКТИ И ПРОСТРАНСТВА ЗА НАМЕСА В 
ЗОНИТЕ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ



ОБЕКТИ

1.Библиотека и музей на съвременното изкуство и култура 
(бившо немско училище) – цялостна реконструкция на 
сградата и превръщането й в регионална библиотека и 
културно пространство

2.Бургаска художествена галерия, ул. Богориди 2 -
проектиране и изграждане на художествена галерия с 
различни по функции и площ пространства за изкуство и 
култура

3.Природонаучна експозиция – цялостен ремонт на 
сградата и прилежащите й терени

4.Етнографска експозиция – цялостен ремонт на сградата 
и прилежащите й терени

5.Археологическа експозиция – цялостен ремонт на 
сградата (без фасади) и прилежащите й терени

6.Културен дом на Лукойл Нефтохим – цялостна 
реконструкция на сградата и прилежащите й терени, 
създаване на съвременна зала и помещения за различни 
културни изяви и изкуство, провеждане на различни 
мероприятия и сбирки

7.Бивши казарми в Приморски парк
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ЗОНА ЗА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С 
ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ

3

4

5







ЗЕЛЕНИ И ПЕШЕХОДНИ ПРОСТРАНСТВА

8.Паркоустройствен проект на историческо ядро в 
Приморски парк /+ поливна система за събиране и 
използване на дъждовна вода/ - цялостен проект за 
подмяна и обогатяване на парковата растителност, 
ремонт на алеи и елементи на градската жизнена 
среда, изграждане на ефективна система за напояване 
и система за събиране, рециклиране и използване на 
дъждовна вода

9.Зона за обществен достъп, Пристанище Бургас, от 5-14 
корабно място

БУЛЕВАРДИ И УЛИЦИ

10.бул. Демокрация (подземна от ул. Цар Симеон I до ул. 
Пейо Яворов) – изготвяне на проект и изпълнение на 
подземно преминаване на бул. Демокрация от ул. Цар 
Симеон I до ул. П. Яворов, ремонт на отсечката от ул. П. 
Яворов до ул. 24-ти черноморски пехотен полк
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ЗОНА ЗА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С 
ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ
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ОБЕКТИ

1.Експо център/инвент център - ЮПЗ, терен Шелле –
проектиране и изграждане на ЕКСПО център с 
изложбени пространства, конферентни зали, 
лаборатории за иновации; благоустрояване на 
прилежащ терен

2.Картинг писта - ЮПЗ, до преливници на 
Мандренско езеро – рекултивация на терена, 
проектиране и изграждане на картинг писта и 
обслужващи сгради; изграждане и рехабилитация 
на улици и благоустрояване на прилежащ терен

ЗЕЛЕНИ И ПЕШЕХОДНИ ПРОСТРАНСТВА

3.Гребен канал Вая - ул. Спортна – почистване и 
реконструкция на гребен канал и гребна база с цел 
използването на канала и сградите по 
предназначение; 

4.Атракцион „Преливниците” - до преливници на 
Мандренско езеро – рекултивация и 
паркоустройство на терените с цел изграждане на 
парк с атракциони, обекти, пространства и 
съоръжения за рекреация и спорт

БУЛЕВАРДИ И УЛИЦИ

5.ул. Крайезерна – СПЗ – проектиране и изграждане 
на улицата с цел изнасяне на транзитния трафик от 
града (транспортен обходен маршрут); 
благоустрояване на зелените пространства между 
ул. Крайезерна и ез. Вая и под надлез Владимир 
Павлов

1

2

3

4

5

ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА 
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
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ОБЕКТИ

1.Сцена на открито - кв. 12, УПИ I – проектиране и 
изграждане на сцена на открито за културни 
мероприятия, изяви и др. събития

2.Културен център (библиотека, читалище) - кв. 60Б, УПИ I 
– проектиране и изграждане на сграда, която да 
помещава библиотека, читалище, пространства за 
кръжоци, културни събития и др. 

3.Социални жилища - кв. 151, УПИ VII, Зона Д –
проектиране и изграждане на сграда за нуждите на 
социалното обслужване, настаняване на хора в 
неравностойно положение

4.Социални жилища - кв. 151, УПИ VIII, зона Д -
проектиране и изграждане на сграда за нуждите на 
социалното обслужване, настаняване на хора в 
неравностойно положение

5.Социални жилища - кв. 39, УПИ V, зона В - проектиране 
и изграждане на сграда за нуждите на социалното 
обслужване, настаняване на хора в неравностойно 
положение

6.Открити спортни игрища, кв. 116, УПИ I, зона Г – ПЧП или 
концесия на терен, предназначени за открити спортни 
игрища

7.Спортен комплекс – кв. 143, УПИ XI, зона В – ПЧП или 
концесия на терен, предназначен за спортен комплекс

ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН 
ХАРАКТЕР









БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТ   !

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ИДЕИ

ipgvr.bggis.com


