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Общи положения
Стратегическата рамка на ПИРО на Бургас:

▪ Цели създаването на условия за развитие и мобилизира усилия, ресурси и 
потенциали на територията

▪Адресира стратегическите проблеми, а не тези с оперативен (ежедневен) характер

▪Предполага  ефективно използване и капитализиране на сравнителните 
предимства на територията на общината

▪Опира се на широко партньорство между ръководството и администрацията на 
Община Бургас, местните представителства на централната власт, 
заинтересованите страни, включващи представители на  бизнеса, структурите на 
гражданското общество и местната общност като цяло. 



Приоритетни функции
❑Осигурява пространствено-функционална проекция на
действия/интервенции по отношение на идентифицираните и оценени
сравнителни предимства, потенциали и проблеми на общината,
определената Визия за развитие и свързаните с нея конкретни ключови
локации, територии и зони, определени за пряко въздействие.

❑Пряко е свързана с мястото на гр. Бургас и неговата роля като център с
регионално и надрегионално значение за развитието на Националното
пространство, Югоизточния район от ниво 2 и целия регион на Южното
Черноморие, заедно с прилежащия му хинтерланд.





Нужди, желания и очаквания на 
местната общност
❑ Две целеви анкетни проучвания - общо за местната общност и
специализирано за местната общност

❑Разработени са като специализирани приложения, позволяващи
георефериране на респондентите, както и възможност за
осигуряване от тяхна страна на различни информационни
ресурси в подкрепа на отговорите (снимки)

❑Попълнени общи анкети: 2429 индивидуални анкети

❑Попълнени анкети от бизнеса: 58 индивидуални анкети



Локации на респонденти
• 46.3% са декларирали, че живеят в 

централната част на Бургас
• 21 % са декларирали, че живеят в западните 

части на града (Славейков, Изгрев, Зорница)
• 13% Меден Рудник
• 19 % в селища извън Бургас 



Образование/Възраст



Ситуация/очаквания



Територии за 
въздействие



БИЗНЕС



НУЖДИ/ОЧАКВАНИЯ



И БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА 
ОЧАКВАТ:
❑Приоритет да бъде икономическото развитие на общината, но да не се 
пренебрегват социалните мерки, развитието на бизнес средата и средата за 
обитаване

❑Може да се направи изводът, че икономическото развитие следва да бъде 
насочено към цялата социално-икономическа екосистема на общината: 
инфраструктура, „места“ за бизнес, квалификация на човешките ресурси и 
обезпечеността с тях…

❑Образованието е безспорен приоритет за всички заинтересовани страни



Предпоставки за развитие, свързани с 
местоположението и общият характер на 

територията на общината

Общината изпълнява централни функции в рамките на
Югоизточния район от ниво 2: благоприятства от
стратегическото географско положение на нейната
територия, както и на общинския център - гр. Бургас

Инфраструктурното развитие на тази част от
националното пространство се основава на ролята на гр.
Бургас и общината като основен координиращ възел в
националната и регионална транспортно-
комуникационна мрежа

Общината и градът са център на добре обособен и
вътрешноинтегриран агломерационен ареал: с добра
достъпност до центъра, което е предпоставка за ефективна
организация на критичните локализационни услуги за
бизнеса и населението (включително образователни,
здравни, комуникационни и др.)

Разполагането на общинската територия в комплексна от
географска гледна точка част от националното
пространство е сериозно предизвикателство за
развитието на урбанизационните процеси и
инфраструктурните системи, което изисква не само по-
големи усилия, но и значителни финансови ресурси



Природно-географски 
условия

❑Територията на община Бургас се отличава предимно с низинен и равнинно-хълмист 
релеф, но със значителна разчлененост, която затруднява и оскъпява изграждането и 
поддържането на инфраструктурните системи на общината;

❑Няма съществени залежи от полезни изкопаеми, наличните са ограничени и с локално 
значение

❑Климатът е с изразено черноморско влияние, чиято най-важна характеристика е 
меката и влажна зима и горещото, но относително сухо и слънчево лято. Вече  ясно 
са наблюдавани тенденции на изменение, включително нарастване на 
интензивността на неблагоприятни атмосферни и хидросферни явления

❑Потенциален риск от наводнения в части от общината

❑Формирането на екстремни колебания на морското ниво в Бургаския залив се обяснява 
най-вече с ветровата и вълновата енергия, внасяна в бреговата зона при силно изразени 
щормови условия (студеното полугодие)

❑Географските условия са обусловили уникални местообитания, със значително 
биоразнообразие



Други дадености/сравнителни 
предимства
▪Наличие на сериозен по обем пазар на стоки и услуги, формиран 
вследствие на концентрацията на индустриален туризъм в региона, 
доминиран от Общината и гр. Бургас 

▪Отлична свързаност със София и другите центрове на растеж в Южна 
България

▪Добра свързаност с гр. Варна на регионално ниво

▪Създаден и устойчив индустриален профил, със структуроопределящ 
характер за икономиката на общината



Осигурена основа за бъдещо развитие:

❑Безспорно най-бързо развиващата се община (конкретно гр. Бургас) през изминалия програмен период (2014-2020)

❑Имиджова трансформация (от постсоциалистически и депресивен към иновативен и  модерен модел на урбанистично 
развитие)

❑Усъвършенстване на инфраструктурната обезпеченост

❑Подобрение на градската мобилност

❑Забележима трансформация на ключови за града зони с публичен и имиджов характер

❑Подобрение на средата за обитаване, основно в градската част

❑Прилагане на устойчиви модели за ефективно взаимодействие между администрацията, бизнеса и местните общности 
(включително тяхното информиране и обслужване)

❑Създаване на основа за преструктуриране на икономическите пространства в рамките на урбанизираната територия, с цел 
трансформация на икономическия профил на инвестициите (търсене на по-висока добавена стойност) 

❑Смекчаване на проблемите с наследената дезинтегрирана структура на урбанизираните територии 



Проблеми▪Урбанистичното развитие изпреварва икономическото (може да 
се разглежда и като възможност)

▪Сложна география, предразполагаща за ограничения в 
пространственото и инфраструктурното развитие на общината

▪Флуктуиращо сезонно натоварване на инфраструктурата на 
общината

▪Наследени проблеми на средата: природна, социална и 
икономическа

▪Недостатъчно добре развити контактни зони с водните басейни 
в общината

▪ Демографският потенциал и човешките ресурси са по-скоро 
ограничител за желания икономически ръст

▪Икономиката е все още функция на традиционно развитата 
индустрия, с бавно увеличаващ се дял на нови икономически 
дейности, с висока добавена стойност

▪Недостатъчно реализиран за мащабите на развитието на града 
образователен, академичен и професионален потенциал



Компоненти на Стратегическата рамка на ПИРО 
Бургас за програмния период 2021-2027 г. :

А. Стратегически интегрирани проекти, 
насочени към значими комплексни 
интервенции, с дълготраен ефект, като засягат 
всички териториални локации на тези ключови 
функционални подсистеми, както и към 
елементи на други подсистеми, които 
обезпечават тяхното функциониране  в рамките 
на територията на общината.
Б. Функционални интегрирани проекти:
това са специализирани инструменти за 
интегрирано и комплексно въздействие върху 
конкретни локации в рамките на определените 
зони за въздействие в настоящия 
стратегически документ.
В. Тематични проекти: Това е специализиран 
инструмент, който е насочен към конкретни 
обекти и/или ключови теми за развитието на 
общината и нейните съставни единици 
(селища, квартали, обекти).





Стратегически 
цели



Компактна зона за интегрирана 
интервенция „Бургас-запад“ и 

съставни подзони

Компактна зона за интегрирана 
интервенция „Крайбрежна“ със

съставни подзони



Зона за свързаност и интеграция Зона за целенасочена подкрепа



Специализирано уеб приложение за 
зоните: ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО 
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА 
БУРГАС(2021-2027) (arcgis.com)

https://storymaps.arcgis.com/stories/291634d51f63445997e67ca32c5dacbc






Бургас създава образование за бъдещето.
Център на иновативно и качествено
образование.





Бургас инвестира за здраве. Модел за интегрирани
и достъпни здравни и социални грижи.



Бургас като изживяване. Устойчиво усвояване на
стратегическите потенциали за изграждане на
уникална градска идентичност.



Бургас мобилизира територията. Устойчива
мобилност и интегрирани решения за
управление на територията



Бургас се адаптира. Устойчиво управление на
природните и урбанизираните екосистеми



Бургас функционира в партньорство. Капацитет за
съвместно управление.



Програма за реализация на ПИРО

Програмата за реализация на ПИРО Бургас има многогодишен характер (2021-2027 г.) и
подлежи на периодична актуализация с цел включване на нови мерки, дейности, проекти или
източници на финансиране с цел осигуряване на ефективност и ефикасност на изпълнение
на плана и постигане на целите и приоритетите.

Мерките, които са идентифицирани да получат подкрепа в рамките на тази област на
въздействие, са определени на базата на приоритетите, целите, дейностите и мерките,
заложени в стратегическите документи за регионално и пространствено развитие на ниво
регион за планиране на Югоизточен регион за планиране (ЮИРП), като предстои да бъдат
съобразени и резултатите от картиране на нуждите на национално ниво по отношение на
секторните политики, изготвяно от отговорните за разработването им държавни институции
и агенции.

Програмата за реализация мерки са представени в табличен вид в Приложение № 1 към ПИРО и в
приложението.: https://arcg.is/1z01S1

https://arcg.is/1z01S1


Програма? 



Източниците на финансиране са традиционните
общински и държавен бюджет, частни инвестиции, вкл.
ПЧП, оперативни програми, програми на общността,
финансови инструменти и др. Съобразен е специфичния
инструмент за финансиране – Национален план за
възстановяване и устойчивост, доколкото към настоящия
момент е налична информация за приоритетите, дейностите
и секторите, които ще бъдат финансирани, както и
териториалния им обхват.

Дефинираните в ПИРО ИТИ включват интервенции
за адаптиране на квалификацията на работната сила към
нуждите на бизнеса, подкрепа на дигитализацията,
развитието на морски туризъм и транспорт, създаване на
интегрирани туристически продукти и развитие на зелен
туризъм, оптимизиране на социална и здравна
инфраструктура, както и мерки за подобряване на
техническата инфраструктури.



Индикативна финансова таблица

Прио 
ритет 

Собствени 
средства - 
Общински 

бюджет 

Отн. 
дял 
(%) 

Реп. 
бюджет 

Отн. 
дял 
(%) 

Средства 
от ЕС 

Отн. 
дял 
(%) 

Други 
източници 

Отн. 
дял 
(%) 

ОБЩО в 
лв. 

ОБЩО 
в отн. 
дял (%) 

 

П 1 4 250 3% 0 0% 92 895 58% 61 665 39% 158 810,00 22,2% 
 

П 2 7 246 5% 10 310 8% 110 962 81% 8 160 6% 136 678,00 19,1% 
 
 

П 3 6 975 7% 6 950 7% 71 950 69% 17 675 17% 103 550,00 14,5% 
 
 

П 4 2 650 5% 0 0% 24 180 46% 25 970 49% 52 800,00 7,4%  

П 5 4 000 4% 0 0% 45 775 48% 45 490 48% 95 265,00 13,3%  

П 6 3 120 2% 32 381 20% 118 000 71% 12 042 7% 165 543,00 23,1%  

П 7 120 5% 0 0% 2 480 95% 0 0% 2 600,00 0,4% 
 
 

ОБЩО 28 361 4% 49 641 7% 466 243 65% 171 002 24% 715 246,00 100% 
 
 

 



Мерки за ограничаване изменението на климата, мерки за 
адаптиране към климатичните промени и за намаляване на 

риска от бедствия
Прилагане на мерки за превенция и управление на риска от наводнения;

Повишаване капацитета на отговорните звена по отношение на политиките, свързани с превенция и управление на риска, и 
политиките по изменение на климата;

Повишаване на информираността по въпросите на изменението на климата и формиране на нови модели на поведение на 
обществото, насочени към намаляване и предотвратяване на последиците от изменението на климата.

Контрол върху здравословното състояние на растителността в зелената система на града за гарантиране на дълготрайния ѝ 
ефект за регулацията на климата на локално ниво чрез филтрация на замърсители; Увеличаване на степента на свързаност на 
елементите на зелената инфраструктура, вкл. с естествените елементи в прилежащите на града ландшафти; Стимулиране 
разрастването на зелените алеи край водните територии; Изграждане и поддържане на зелени коридори около линейна 
техническа инфраструктура; 

Подобряване на енергийната ефективност на сгради; Замяна на твърдо гориво с алтернативни източници;

Мотивиране на гражданите да прилагат мерки за пестене на енергия и замяната на отоплителните уреди с твърдо гориво с 
нови алтернативни форми за отопление;

Развитие на „зелена икономика“ чрез внедряване на иновативни технологични и организационни подходи; Подкрепа за 
кръгова икономика;

Прилагането на ефективни практики за управление на отпадъците и др.



НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ И ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 
И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО 

РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС

В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа на партньорство
участват общинската администрация, социални и икономически партньори,
неправителствени организации и представители на гражданското общество чрез
формиране на Работна група за наблюдение (РГ).

Ежегодно се подготвя годишен доклад за изпълнение на ПИРО Бургас

Междинна оценка и Последваща оценка на ПИРО.

Индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО Бургас за периода 2021-
2027 г. са посочени в Матрица на индикаторите (Приложение № 3). Структурирани са така,
че да отчитат постигането на заложените мерки и приоритети, както и на общите
стратегически цели, заложени в плана на община Бургас.

Индикатори за продукт и индикатори за резултат



Благодаря за вниманието!


