
Приоритет Мярка Проекти Проектна 
готовност 

Индикативен 
срок на 

изпълнение 
(месеци)

Общ индикативен 
бюджет на проектната 

идея (в хил. лв.)

Допълнителн
а 

информация

Създаване на Център за предпремачество и прилагане на общинска програма за 
подпомагане на стартъпи и условия за експериментиране с 5G мрежа Н/П 72 2 000 Н/П

Разработване и прилагане на общинска програма „Дигитални номади“ Н/П 72 800 Н/П

Изграждане на Дигитален иновационен хъб /ДИХ/, вкл. ПЧП Н/П 24 8000 Н/П

Създаване на сътрудничество между образование - бизнес за предлагане на 
възможности за стаж за постигане на по-добра професионална ориентация и  

реализация, вкл. ПЧП
Н/П 72 100 Н/П

Въвеждане на мерки от Индустрия 4.0. - предоставяне на специализирана информация 
на бизнеса за специфични възможности за подпомагане Н/П 72 2000 Н/П

Усвояване на потенциала на Промишлена зона Север за устойчива трансформация на 
градската територия, заетост и икономически растеж Н/П 48 50000 Н/П

Усвояване на потенциала на съществуващи промишлени зони за устойчива 
трансформация на градската територия, заетост и икономически растеж -  

Промишлена зона Българово.
Н/П 36 3000 Н/П

Усвояване на потенциала на съществуващи промишлени зони за устойчива 
трансформация на градската територия, заетост и икономически растеж -   

Промишлена зона "Север" - II етап.
Н/П 36 15000 Н/П

Усвояване на потенциала на Промишлена зона  “Юг - Запад“ - Втора фаза на 
„Индустриален и логистичен парк Бургас” Н/П 36 10000 Н/П

Изграждане  на нови индустриални зони – Бизнес зона "Пети километър", 
Промишлена зона "Долно Езерово“, Промишлена зона "Девети 

Километър",Промишлена зона "Равнец".
Н/П 72 12000 Н/П

Разширяване на дейността на новосъздадения Център по виртуална реалност към 
Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“ Н/П 12 4 200 Н/П

Високотехнологичен академичен център за изграждане на научна инфраструктура за 
високи технологии, биофизика и биомеханика Н/П 12 7 000 Н/П

Индикативен списък на важни за общината проекти,
включени в ПИРО на община Бургас за периода 2021-2027 г. 

Мярка 1.1.

Мярка 1.2.

Мярка 1.3.

Приоритет 1 "Бургас 
генерира устойчив 
растеж.  Ускорено 

развитие на местната 
икономическа 
екосистема "



Разработване на програма за насърчаване създаването на предпоставки за растеж на 
устойчивата синя икономика и стимулиране развитието на общностите, занимаващи се 

с рибарство и аквакултури 
Н/П 72 2 000 Н/П

Развитие на морски транспорт - морски таксита Н/П 72 10 000 Н/П

Създаване на Научно – изследователски център за син растеж Н/П 12 2 000 Н/П

Модернизация на материалната база на обектите на предучилищно образование на 
територията на община Бургас Н/П 72 25 000 Н/П

Модернизация на материалната база на обектите на училищното образование на 
територията на община Бургас Н/П 72 84 000 Н/П

Модернизация на материалната база на обектите на висше образование в община 
Бургас Н/П 72 9 500 Н/П

Създаване на интеринституционален Образователен кампус Н/П 24 10 000 Н/П

Платформа за връзка между завършващи и завършили кадри и местния бизнес Н/П 6 500 Н/П

Програма за насърчаване и осигуряване на продължаваща квалификация и обучение, 
подпомагащи повишаването на конкурентоспособността Н/П 72 1 500 Н/П

Програма "Учене през целия живот" Н/П 72 1 500 Н/П

Модернизация на материалната база на детски ясли на територията на община Бургас Н/П 48 1 500 Н/П

Подобряване качеството на здравните услуги на общинските лечебни заведения, чрез 
инвестиции в съществуващата здравна инфраструктура на територията на  община 

Бургас
Н/П 72 15 000 Н/П

Обновяване и модернизация на  спешната медицинска помощ на територията на 
община Бургас Н/П 12 2000 Н/П

Изграждане на Детска болница Н/П 36 23 000 Н/П

Обновяване на педиатричните кабинети на територията на община Бургас Н/П 24 2 000 Н/П

Изграждане и оборудване на  "Онкологичен корпус към Комплексен онкологичен 
център - Бургас в УПИ V, кв.135Б ЦГЧ-Бургас" Н/П 24 14 000 Н/П

Мярка 3.3. Разработване и прилагане на програма "Специализации" в сектор Здравеопазване Н/П 72 1500 Н/П

Изграждане на общински  жилища  на територията на община Бургас Н/П 36 4 000 Н/П

Създаване на комплекс от интегрирани здравно-социални услуги за уязвими групи и 
възрастни хора в кв. Ветрен гр. Бургас Н/П 12 1 000 Н/ПМярка 3.4. 

Приоритет 3 "Бургас 
инвестира за здраве. 

Модел за интегрирани 
и достъпни здравни и 

социални грижи"

Мярка 2.1.

Приоритет 2: "Бургас 
създава образование за 
бъдещето. Център на 

иновативно и 
качествено 

образование"

Мярка 3.1.

Мярка 2.2.

   
  

   
   

 
 

Мярка 1.4.

Мярка 3.2.



Развитие на услуги за възрастни хора в домашна среда на територията на община 
Бургас Н/П 72 2 000 Н/П

Изграждане на Зона за рекреация  и туризъм с иновативни градски решения Н/П 12 4 000 Н/П

Разширяване на зоната за обществен достъп на Пристанище Бургас и свързване на ул. 
"Александровска" с морето Н/П 36 9 000 Н/П

Съхраняване на автентичността и социализация на  Рибарско селище "Ченгене скеле" Н/П 36 2 000 Н/П

Модернизация  на материално-техническата база на културни обекти натериторията на 
община Бургас, дигитализация на фонда и въвеждане на иновативни форми за 

представяне на културното съдържание 
Н/П 72 2000 Н/П

Подобряване на материално-техническата база, вкл. енергийната ефективност, 
оборудване и дигитализиране на фонда на обекти на културната инфраструктура 

читалищата на територията на община Бургас
Н/П 72 8 000 Н/П

Обновяване и модернизация на  Спортна зала „Бойчо Брънзов“, въвеждане на мерки за 
ЕЕ Н/П 24 1000 Н/П

„Обновяване и модернизация на Спортна зала "Младост", находяща се в УПИ II-365, 
кв.49, по плана на ж.к. "Славейков". Н/П 24 3 000 Н/П

Създаване и промотиране на интегрирани туристически продукти / маршрути на 
територията на ЮИР Н/П 24 500 Н/П

Създаване на археологически парк „Акве Калиде“ Н/П 24 10000 Н/П

 Създаване на „CITY PASS“ Н/П 12 1000 Н/П

Изграждане на подземни, полуподземни и многоетажни паркинги -  „Единна система 
за управление на паркирането“ Н/П 72 9 000 Н/П

Разширяване мрежата от велоалеи Н/П 72 3 000 Н/П

Подновяване на автобусния парк чрез 
закупуване на нов подвижен състав за 

междуселищния транспорт
Н/П 36 20 000 Н/П

Изграждане на четири лентови пътищамежду общинските центрове и областния град  
Бургас Н/П 72 0 Н/П

Изграждане на Южен обход на град Бургас от път II-79 Бургас-Средец до път I-9 Н/П 24 0 Н/П

Реконструкция и рехабилитация на  пътища IV клас на територията на община Бургас Н/П 72 10000 Н/П

Реконструкция, рехабилитация и доизграждане на транспортни комуникации, вкл. 
обвързване със зелени пространства  в гр. Бургас и съставните населени места в 

общината
Н/П 72 10000 Н/П

  

   
   

   
    

 

Приоритет 4: "Бургас 
като изживяване. 

Устойчиво усвояване 
на стратегическите 

потенциали за 
изграждане на 

уникална градска 
идентичност"

Мярка 5.1.

Мярка 5.2. 

Приоритет 5 "Бургас 
мобилизира 
територията. 

Интегрирано развитие 
на територията и 

намаляване на 
вътрешно-общинските 

и регионални 
различия"

Мярка 4.1.

Мярка 4.3.

Мярка 4.2.

Мярка 4.4.



Надграждане на системата за интелигентно паркиране Н/П 48 2 500 Н/П

Изграждане и внедряване на система за управление и моделиране  на градската 
мобилност Н/П 24 400 Н/П

Подобряване на Мониторинга на качеството на атмосферния въздух, вкл. 
модернизация и надграждане на Мобилна станция за КАВ; надграждане на 

Информационната система за информиране на гражданите за КАВ с данни в реално 
време

Н/П 12 200 Н/П

Изграждане на зелена инфраструктура в градските зони  за намаляване замърсяването 
с прахови частици Н/П 72 1 000 Н/П

Реконструкция и доизграждане и/или нова  ВиК инфраструктура и съоръжения за 
пречистване на отпадъчни води в населени места на територията на община Бургас Н/П 72 16 000 Н/П

Разширяване на системата за разделно събиране на отпадъци и въвеждане на нова за 
биоразградими отпадъци Н/П 36 220 Н/П

Изграждане и въвеждане  в експлоатация на инсталация за анаеробно третиране на 
биоразградими отпадъци на площадка в Промишлена зона „Север“ Н/П 36 38 000 Н/П

Рекултивация, облагородяване и социализиране на езеро Вая и канал, свързващ езерото 
с Черно море Н/П 48 1 200 Н/П

Повишаване привлекателността на Парк Езеро и Атанасовска коса Н/П 48 1000 Н/П

Развитие и управление на екосистемните услуги Н/П 12 200 Н/П

Въвеждане на интегрирани решения за климатична адаптация на градската среда Н/П 72 1 000 Н/П

Увеличаване потенциала на зелената система по отношение  уязвимостта на 
територията към  изменението на климата Н/П 72 1 500 Н/П

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в еднофамилни и многофамилни 
жилищни сгради на територията на община Бургас Н/П 72 35 000 Н/П

Внедряване на мерки за енергийна ефективност на обществени сгради на територията 
на община Бургас Н/П 72 9000 Н/П

Изграждане на фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия на 
територията на Летище Бургас Н/П 24 2 000 Н/П

Програма за развитие на интегрирана система за набавяне, събиране и използване на 
енергия от възобновяеми енергийни източници Н/П 72 1 000 Н/П

Мярка 6.1. 

Мярка 6.2. 

Мярка 6.3. 

Мярка 6.4. 

Приоритет 6: "Бургас 
прилага зелени 

решения. Устойчиво 
управление на 

урбанизираните 
екосистеми"

  

   
 
 

  
   

  
 

  



Създаване на Архивен център към община Бургас Н/П 12 500 Н/П

 Надграждане и подобряване на електроните услуги и Географската информационна 
система /ГИС/ предлагани от общинската администрация на граждани и бизнес Н/П 6 400 Н/П

Мярка 7.2. Създаване на партньорства за споделяне на ресурси Н/П 72 300 Н/П

530 020

Мярка 7.1.
Приоритет 7: "Бургас 

функционира в 
партньорство. 
Капацитет за 

съвместно управление"
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