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КЪДЕ СЕ НАМИРАМЕ В ПРОЦЕСА ПО ИЗРАБОТВАНЕ НА ИПГВР 

ИПГВР като инструмент
цели намаляване на вътрешните различия в степента на 
икономическо, социално и териториално развитие
подкрепя осигуряването на условия за ускорен 
икономически растеж и високо ниво на заетост
допълва развитието на териториалното сътрудничество
координира пространствените, секторни и времеви аспекти 
на основни области от градското развитие
план за икономическо и социално развитие или 
възстановяване на населено място - град или част от него, 
разработен за прилагането на ОРПРР, както и на други 
оперативни програми, финансиращи проекти в градовете
съвкупност от свързани във времето и пространството 
проекти, действия и инвестиционни намерения, интегрира 
политики и обединява участниците и ресурсите при тяхното 
провеждане, допринася за реализацията на визията и 
стратегията за развитие на града
цялостното му въздействие трябва да превишава сбора от 
въздействието на отделните му съставни части, ако те бъдат 
осъществени поотделно

Планиране 2014 - 2020

Община Бургас Областно, регионално 
и национално ниво

ИПГВР и други стратегически и програмни документи, приложими в периода 2014 -2020 г.

• Проекти
ИПГВР

• НКПР, ПКПР
Общинска 

концепция за 
пространствено 

развитие

• РПР, ОСРОбщински план за 
развитие

• НПР, НСРР, 
ОП, НСРРОбщ устройствен план
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Ресурсна осигуреност Заинтересовани страни
□ Оперативни програми
□ ОПРР, Приоритет 1 „Устойчиво и интегрирано градско 
развитие“ - 63% (пр.2,5 млрд.лв.)

Инвестиционен приоритет 1: Енергийна 
ефективност и ВЕИ в жилищни сгради и 
публичния сектор
ИП 2: Подобряване на градска околна среда
ИП 3: Опазване, популяризиране и развитие на 
културното и природно наследство
ИП 4: Инвестиции в образованието -
образователна инфраструктура и на 
инфраструктура за обучение
ИП 5: Инвестиране в социална инфраструктура
ИП 6: Насърчаване на нисковъглеродни
стратегии в градските райони - насърчаване на 
устойчива  градска мобилност

□ Други средства от СКФ
□ Собствени средства 
□ Собствени приходи
□ Републикански бюджет
□ Национални фондове
□ Други инвестиционни фондове
□ Частни инвеститори
□ Други донори
□ Дарения

Анализ

Информация

Обратна връзка

Проблеми

Теритотии в 
неудовлетворите
лно състояние

Разработка

Определяне на 
зони

Тематични 
области

Стратегия

Цели

Програми

Проекти

Реализация

Реализиране

Управление

Мониторинг

Обратна връзка

Развитие на 
плана и 

актуализиране
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Резултати от проучвания по зони на въздействи
Приоритети
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Резултати от проучвания по зони за въздействие
Подобрение на елементи от градската среда – СЗ и ПЗ
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Резултати от проучвания по зони за въздействие
Подкрепа за развитие на бизнеса - ИЗ
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Резултати от проучвания по зони за въздействие
Приоритетно изграждане на …
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Резултати от проучвания по зони за въздействие 
Бургас след 10 години
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Резултати от проучвания по зони за въздействие
Проблеми и предизвикателства пред бизнеса
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Възможни решения, според бизнеса

Усвояване на неатрактивни площи
Обществени инициативи за изоставените сгради
Изграждане на съвременна инфраструктура 
Лесна е-комуникация

□ Развитие на логистични звена и подкрепящи услуги 
□ Бранд "Бургас" - икономика, базирана на културата и традициите, в допълнение - риболов, 

пристанище, море. Екологично-чисто производство - земеделие и животновъдство и еко-туризъм.
□ Промотиране на града и икономиката

Фонд за подкрепа на граждански проекти и идеи (от бизнеса)
Подкрепа за иновативни местни фирми
Стимулиране на предприемачеството
Приемственост между студенти (специалисти) и бизнеса

□ Взаимодействие на бизнеса и браншовите организации с местната власт, обмен на информация 
и препоръки

□ Атракциони - делфинариум, планетаруим, база за тренировъчна дейности - волейболна, 
баскетболна зала, по-добър футболен стадион 

□ Подкрепящи проекти, обучения, семинари, сдружения и форуми за бизнеса
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Роля на европейските фондове и общинския бюджет
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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

□ Идентифициране на общи проектни идеи 
□ Консултиране на проектните идеи и идентифициране на приемливи за всички 

заинтересовани страни предложения 
□ Оценка на приложимостта на проектните предложения и актуализирането им

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   


