
Приоритет Мярка Дейност/проектна идея* Кратко описание

Територия / зона 
за прилагане на 

интегриран 
подход (зона за 
въздействие)**

Индикативен 
бюджет в 
хил. лв.

Източник на 
финансиране

Срок за 
изпълнени

е

Административна 
структура (звено в 

общината), отговорно за 
реализация на мярката 

П1 Мярка 1.1.

Създаване на Център за предпремачество и 
прилагане на общинска програма за 

подпомагане на стартъпи и условия за 
експериментиране с 5G мрежа

Изграждане и оборудване на Център за предприемачество - вкл. съществуващ Бизнес
инкубатор и обособяване на Бизнес акселератор - StartupSmart Burgas / Startup5G Burgas/,
предоставящ услуги за стартиращи и развиващите се компании чрез достъп до менторство,
инвеститори и друга подкрепа, осигуряващ достъп до логистични и технически ресурси;
Разработване и прилагане на общинска програма за подпомагане на старпъпи, работещи в
областта за прилагане на решения за умни градове. Създаване на дигитална платформа за
кандидатстване по програмата и лаборатории за тестване на 5G решения. Създаване на
мрежа от локации в различни направления за тестване нови 5G технологии (своеобразен
“sandbox”) за предприемачи, решаващи реални проблеми в града, привличане на проекти за
разработване и тестване на технологии, популяризиране и провеждане на хакатон/Дататон;
Изграждане и въвеждане в експоатация на 5G базови станции, необходими за реализацията
на проекта.

 КЗИИ "Бургас - 
запад", Подзона 

4.1. и Подзона 4.2.
2 000

ПКИП, ПНИИДИТ, 
програми на 
общността 

2022 - 
2027 г.

Общинска администрация 
Бургас, бизнес, научни 
среди, технологичен 

бизнес, НПО  и асоциации 
и други заинтересовани 

страни

П1 Мярка 1.1. Изпълнение на програма XL Radar - Бургас

Дейностите са разделени в няколко направления
1) Информационна кампания - Провеждане на онлайн информационна кампания, работа с
партньорски организации (община, НПО сектор, бизнеси от различни сектори), които да
разпространят информация за програмата, провеждане на 3 физически и 3 онлайн събития,
които ще имат за цел да запознаят хората, които имат интерес към програмата с условията
за кандидатстване, подбора на участниците и самото протичане на програмата.
2) Акселераторска програма - Провеждане на практически обучения (8 модула), които
разглеждат основните етапи при създаването и разрастването на един бизнес; Провеждане
на индивидуални менторски сесии с професионалисти и успешни предприемачи от
различни сфери, в съответствие с нуждите на отделните предприемачи и екипи участващи в
програмата; Провеждане на демо ден, в който екипите ще представят напредъка на своите
проекти пред партньори, заинтересовани страни и жури, което ще обяви най-добрите
проекти.
3) Инкубиране и менторска подкрепа - Месечни срещи с цел подпомагане развитието на
проектите; Достъп до менторската мрежа на „Инновейшън Кепитъл“; Възможност за
подпомагане при фондонабиране; Възможност за получаване на инвестиция

общ проект за 
територията на 

общината
180 частно финансиране 2022 - 

2027 г.
Общинска администрация 

Бургас, бизнес

Приложение № 1
Програма за реализация на ПИРО на община Бургас за периода 2021-2027 г. :

описание на предвидените мерки и дейности - ПРОЕКТ

Приоритет 1: Бургас генерира устойчив растеж.  Ускорено развитие на местната икономическа екосистема 

Марка 1.1. Ефективен процес за изграждане и развитие на предприемачески потенциал,  внедряване на иновации и модерни технологии 



П1 Мярка 1.1. Разработване и прилагане на общинска 
програма „Дигитални номади“

Разработване и прилагане на общинска програма „Дигитални номади“ за привличане на
бизнес номадите чрез създаване на нужните предпоставки:
1. Създаване на Зелени офиси - обособяване на зони за създаване на зелени офиси с
подходящи мебели, високоскоростен интернет и други /в парк "Света Троица", парк
"Славейков", Рибарско селище "Ченгене скеле", Пристанище Бургас, Летище Бургас,
плажове/;
2. Създаване на Виртуален офис - създаване на екип от специалисти, които да помогнат
при създаването на компания и развитието на бизнес в Бургас, предоставят счетоводни и
правни услуги и съдействие с крипто лиценз, съдействие при наемане или закупуване на
недвижими имоти, създаване и популяризиране на уебсайт, търсене на потенциални
клиенти и набиране на персонал. висока добавена стойност.

общ проект за 
територията на 

общината
800 ПКИП, ПНИИДИТ 2022- 

2027
Общинска администрация 

Бургас, бизнес 

П1 Мярка 1.1.

Разработване и прилагане на програма 
„Активни мерки за мобилизация на 

местният потенциал за интензифициране  
на рекреативните и креативни индустрии в 

общината“

Разработване и прилагане на програма „Активни мерки за мобилизация на местният
потенциал за интензифициране  на рекреативните и креативни индустрии в общината“ 

общ проект за 
територията на 

общината
30 ПКИП, ФМ на ЕИП 2022 - 

2027 г.
Общинска администрация 
Бургас, бизнес, НПО и др.

П1 Мярка 1.1. Изграждане на Дигитален иновационен хъб 
/ДИХ/, вкл. ПЧП 

Създаване на модерна ИКТ инфраструктурна среда (дейтацентър), която да отговори на
следните нужди: Помещаване на ИКТ инфраструктурата, изградена за нуждите на областта,
както и за различните дигитални продукти, които общината развива за нуждите на
населението (умен паркинг, умна градска мобилност, умни светофари и т.н.); улесняване
на работата на малките фирми, които съставляват 99% от общият брой на фирмите на
територията на областта, в дигитална среда, чрез отдаване на изчислителни мощности и
сигурно място за съхранение и обработка на данни; Сграда, отговаряща на изискванията за
такова съоръжение; Наличие на надеждна свързаност към дейта центъра от няколко
трасета; Наличие на резервирани захранвания от няколко източника (електромрежа,
генератори, батерии и UPS устройства); Климатизация, покриваща стандартите за такъв
клас оборудване; Сървърна инфраструктура; Мрежова инфраструктура; Масиви за
съхранение и архивиране на данни

8000 ПКИП, ПНИИДИТ, 
ФИ

2022 - 
2027 г.

Общинска администрация 
Бургас, бизнес, научни 

среди

П1 Мярка 1.1. Инициативи и обучения в сферата на ИТ и 
аутсорсинг индустрията

Провеждане на Инициативи и обучения в сферата на ИТ и аутсорсинг индустрията,
насочени към квалификация и привличане на специалисти, съобразени с изискванията на
компаниите, за да се увеличи броя на заетите в сектора

общ проект за 
територията на 

общината
1000 ПРЧР, ПНИИДИТ 2022 - 

2027 г.
Бизнес и други 

заинтересовани страни

П1 Мярка 1.1.
Организиране и участие на национални и 
международни форуми и изложения на 

производители, вкл. и онлайн мероприятия

Организиране и участие на национални и международни форуми и изложения на
производители, вкл. и онлайн мероприятия. Организиране на тематични форуми за
различните видове производители – (в партньорство с браншови и бизнес организации в
града )

интегрирана 
териториална 
инвестиция

1000 Общински бюджет 2022 - 
2027 г.

общини от ЮИР, 
Занаятчийска камара, 

Търговско-индустриална 
камара , КРИБ, БТПП, 
други заинтересовани 

страни

П1 Мярка 1.1.

Създаване на сътрудничество между 
образование - бизнес за предлагане на 

възможности за стаж за постигане на по-
добра професионална ориентация и  

реализация, вкл. ПЧП

Укрепване на сътрудничеството между образователните институции и местния бизнес с цел
увеличаване на възможностите за стаж и придобиване на професионални умения за
конкретно работно място, които ще подобрят възможностите за професионална реализация
и ще стимулират бизнеса да предлага работа. 

общ проект за 
територията на 

общината
100 ПО, ПВУ, ПРЧР, 

ПКИП и др.
2022 - 
2027 г.

Общинска администрация 
Бургас, научни среди, 

бизнес, браншови 
организации

П1 Мярка 1.1. 

Въвеждане на мерки от Индустрия 4.0. - 
предоставяне на специализирана 

информация на бизнеса за специфични 
възможности за подпомагане

Индустрия 4.0. Предоставяне на специализирана информация на бизнеса за специфични
възможности за подпомагане; дигитализация на работни процеси на предприятията на
територията на общината, въвеждане на технологии, обезпечаващи “кръговата икономика”;
обучение и преквалификация при необходимост на персонала 

общ проект за 
територията на 

общината
2000 ПКИП, ПНИИДИТ, 2021 - 

2027 г. г.

Общинска администрация 
Бургас, компании на 

територията на община 
Бургас



Усвояване на потенциала на Промишлена 
зона Север за устойчива трансформация на 

градската територия, заетост и 
икономически растеж

1. Изграждане на нова и реконструкция на съществуваща техническа инфраструктура в ПЗ
Север: Реконструкция на ул. "Одрин"; Реконструкция на път Бургас - Лозово изграждане на
велосипедно трасе, изграждане на транспортна връзка между ул. "Одрин" и бул. "Янко
Комитов", югоизточно от МОЛ „Галерия“; реконструкция и продължение на бул. Янко
Комитов, разширяване на ПЗ Север чрез благоустрояване и изграждане на базова
техническа инфраструктура в Бизнес зона „Мадика“; 2. Обновяване и ревитализация на
зелени пространства на територията на ж.к. "Славейков", създаване на пространства със
смесени функции за бизнес и рекреация на територията на парк „Св. Троица“ и парк
„Славейков“; 3. Разработване и прилагане на програми за обучение и взаимодействие
между бизнес оператори за подобряване на иновационната активност, стимулиране на
прехода към Индустрия 4.0 и инвестиции за ресурсна ефективност; 4. Създаване на
Ресурсен център за квалификация и преквалификация на специалисти в съответствие с
потребностите на предприятията, позиционирани в зоната и бъдещи инвеститори.

 КЗИИ "Бургас - 
запад" 50 000

ПРР, ПВУ/ 
собствени/заемни 

средства на 
партньорите, вкл. 

средства от др.

2021 - 
2027 г. г

Общинска администрация 
Бургас, Индустриален и 
логистичен парк ЕАД, 

образователни и 
академични институции, 
браншови организации, 

високотехнологични 
компании, предприятия, 

опериращи на 
територията на 

индустриалната зона

Усвояване на потенциала на Промишлена 
зона Българово за устойчива 

трансформация на градската територия, 
заетост и икономически растеж

Промишлена зона Българово - Инфраструктурно осигуряване и модернизация, подобряване
на достъпността, техническата осигуреност и цялостното управление на съществуващите
индустриални зони, включително обновяване/изграждане на транспортни комуникации и
техническа инфраструктура, решения за интелигентно и ресурсно ефективно управление,
тръбно - канална инфраструктура, фибро - оптични мрежи, както и безжични
телекомуникационни мрежи и озеленяване дигитализация.                                                 

обхваща няколко 
зони 3 000

ПРР, ПВУ/ 
собствени/заемни 

средства на 
партньорите, вкл. 

средства от др.

2021 - 
2027 г. г.

Общинска администрация 
Бургас, Индустриален и 
логистичен парк ЕАД, 

предприятия, опериращи 
на територията на 

индустриалните зони

Усвояване на потенциала на Промишлена 
зона "Север" - II етап за устойчива 

трансформация на градската територия, 
заетост и икономически растеж

Промишлена зона "Север", гр. Бургас, вкл.
- Изграждане на Северен обход на град Бургас (западна част), осигуряващ свързаност от
Автомагистрала "Тракия" до предвидено продължение на ул. "Одрин".
- Продължение на ул. "Одрин" до територии южно и западно от кв. Долно Езерово и

изграждане на връзки с път Бургас - Лозово и Обходен път Север;                                                                                                                                               
- Продължение на ул. „Крайезерна“ в северозападно направление и изграждане на връзка с

продължението на ул. „Одрин“;
- Локално платно на ул. „Крайезерна“ от надлез „Вл. Павлов“ до пътен възел над Товарна
гара, реконструкция на пътен възел „Крайезерна“ – ул. „Т. Александров“, разширение на
ул. „Тодор Александров от надлез „Вл. Павлов“ до ул. „Спортна“, реконструкция на
кръстовище на ул. „Т. Александров“ - ул. „Спортна“ в кръгово кръстовище.                                                                                                         

 КЗИИ "Бургас - 
запад", Подзона 

4.1.
15000

ПРР,  ВиК, EVN, 
Общ. Бюджет, ФИ, 

ЧИ и др.

2021 - 
2027 г. г

Общинска администрация 
Бургас, Индустриален и 
логистичен парк ЕАД, 

предприятия, опериращи 
на територията на 

индустриалните зони; 
АПИ

Усвояване на потенциала на Промишлена 
зона  “Юг - Запад“ - Втора фаза на 

„Индустриален и логистичен парк Бургас” 
за устойчива трансформация на градската 
територия, заетост и икономически растеж

Промишлена зона “Юг - Запад“ - Втора фаза на „Индустриален и логистичен парк Бургас”
(съвместен проект на Община Бургас и Национална компания „Индустриални зони”). 
Реконструкция и рехабилитация на:
- ул. "Генерал Владимир Вазов";
- обслужваща улица, второ източно разклонение на ул. "Генерал Владимир Вазов", южно от
"Булгаринвест"; 
- ул."Комлушка низина" - южна част;
- обслужваща улица второ източно разклонение на ул. "Комлушка низина", южно от
"Андрал" ЕООД;
- обслужваща улица западно разклонение на ул. "Комлушка низина", южно от "Салекс"
ООД;
- обслужваща улица западно разклонение на ул. "Комлушка низина";
- ул. "Индустриална", кв. Акации;
- ул. "Чаталджа", кв. Победа;

 КЗИИ "Бургас - 
запад", Подзона 

4.2.
10 000

ПРР, ПВУ/ 
собствени/заемни 

средства на 
партньорите, вкл. 

средства от др.

до 2027 г.

Общинска администрация 
Бургас и Национална 

компания „Индустриални 
зони", предприятия, 

опериращи на 
територията на 

индустриалните зони

П1 Мярка 1.2. 

Мярка 1.2. Подобряване на инфраструктурата за насърчаване на икономическата активност,  преход към кръгова икономика и справедлив енергиен преход.



П1 Мярка 1.2. 

 Изграждане  на нови индустриални зони – 
Бизнес зона "Пети километър", 

Промишлена зона "Долно Езерово“, 
Промишлена зона "Девети Километър", 

Промишлена зона "Равнец"

Изграждане на базова техническа инфраструктура - водопровод, канализация,
електроснабдяване, тръбно- канална инфраструктура, фибро-оптични мрежи, както и
безжични телекомуникационни мрежи и озеленяване, инфраструктура на обществения
транспорт до обособени парцели за бизнес и промишлени зони в:
1. Бизнес зона, част от Промишлена зона "Пети километър", гр. Бургас;
2. Обособяване на Промишлена зона "Долно Езерово“, гр. Бургас площ от 120 дка , с
изграждане на довеждаща инфраструктура;
3. Промишлена зона "Девети Километър", гр. Бургас с площ от 150 дка, с изградена
довеждаща инфраструктура, в близост републикански път 1-9, който е продължението на
АМ Тракия;
4. Промишлена зона "Равнец", с. Равнец;

обхваща няколко 
зони 12000

ПРР, ПВУ/ 
собствени/заемни 

средства на 
партньорите, вкл. 

средства от др.

2021 - 
2027 г. г

Общинска администрация 
Бургас и Национална 

компания „Индустриални 
зони", предприятия, 

опериращи на 
територията на 

индустриалните зони

П1 Мярка 1.2. 

Повишаване на ЕЕ и намаляване на 
емисиите от парникови газове на 

предприятията и насърчаване на прехода 
към кръгова икономика

Въвеждане на мерки за ЕЕ в предприятията и намаляване на отделяните емисии от
дейността им чрез използване на електрическа, топлинна и охлаждаща енергия,
произведена от ВЕИ за собствено потребление 

общ проект за 
територията на 

общината
5 000 ПРР, ПОС, ФИ, ЧИ до 2027 г.

Общинска администрация 
Бургас, компании 
регистрирани на 

територията на община 
Бургас, заинтересовани 

страни

П1 Мярка 1.2. Подкрепа на прехода към кръгова 
икономика

Подкрепа на прехода към кръгова икономика посредством въвеждане на стимули за
разработване на анализи на потоците на предприятията за отпадъчни и странични
материали. Създаване на Дигитален бизнес форум в рамките Бизнес картата в SmartBurgas
за осъществяване на непрекъснат контакт между представителите на бизнес за стимулиране
на създаване на връзки и осъществяване на икономическа симбиоза, целяща увеличаване
на количествата повторно използвани материали, производителността и постигането на
зелен растеж. 

общ проект за 
територията на 

общината
1 000 ПКИП до 2027 г.

Общинска администрация 
Бургас, компании 
регистрирани на 

територията на община 
Бургас, заинтересовани 

страни

П1 Мярка 1.3.

Разширяване на дейността на 
новосъздадения Център по виртуална 
реалност към Университет „Проф. Д-р 

Асен Златаров“ 

Разширяване на дейността на новосъздадения Център по виртуална реалност към 
Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“ – чрез разработване на платформа за 
висококачествено обучение и дигитални решения за професионална квалификация и 
преквалификация

 КЗИИ "Бургас - 
запад", Подзона 5 4 200

ПКИП, Програми 
на общността, 

ЧФ

2021 - 
2027 г.

Общинска администрация 
Бургас, Бургаски 

свободен университет, 
Университет „Проф. Д-р 

Асен Златаров“

П1 Мярка 1.3.

Високотехнологичен академичен център за 
изграждане на научна инфраструктура за 

високи технологии, биофизика и 
биомеханика

Създаване на Високотехнологичен академичен център за изграждане на научна 
инфраструктура за високи технологии, биофизика и биомеханика - Партньори са Бургаски 
свободен университет, Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“, Медицински факултет, 
Регионален академичен център на Българската академия на науките /

 КЗИИ "Бургас - 
запад", Подзона 5 7 000

ПКИП, Програми 
на общността, 

ЧФ

2021 - 
2027 г.

Общинска администрация 
Бургас, Бургаски 

свободен университет, 
Университет „Проф. Д-р 

Асен Златаров“, 
Медицински факултет, 
Регионален академичен 
център на Българската 
академия на науките 

П1 Мярка 1.3.
Регионален иновационен хъб в подкрепа на 

дигитализацията на предприятията от 
Югоизточен район

Развитие на дейността на  Регионален иновационен хъб в подкрепа на дигитализацията на 
предприятията от Югоизточен район

интегрирана 
териториална 
инвестиция

500 ПКИП, ПНИИДИТ 2021 - 
2027 г.

бизнес, други 
заинтересовани страни

П1 Мярка 1.3. Създаване на общинска програма „Наука” 
Създаване на общинска програма „Наука” в община Бургас за стимулиране на обмен на 
преподаватели и студенти и за разработване и внедряване на научни разработки от 
студенти и учени от висшите училища в Бургас

общ проект за 
територията на 

общината
1 000 Общински бюджет 2021 - 

2027 г.

Общинска 
администрация, 

университети и други 
заинтересовани страни

Мярка 1.3. Подобряване на научноизследователския потенциал 

Мярка 1.4. Развитие на секторите от синята икономика



П1 Мярка 1.4. 

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 

Разработване и прилагане на програма за насърчаване създаването на предпоставки за
растеж на устойчивата синя икономика и стимулиране развитието на общностите,
занимаващи се с рибарство и аквакултури, в крайбрежните и вътрешните райони,
насърчаване на бизнеса и предприемачеството като цяло в сферата на синята икономика, на
съвместния мониторинг на околната среда и управлението на морските отпадъци, както и
опазването на водните биологични ресурси.

интегрирана 
териториална 
инвестиция

2 000

ПКИП, Програми 
на общността, 

частно 
финансиране

2022 - 
2027 г.

партньорство, вкл. между 
общини на територията 
на област Бургас, бизнес 
и други заинтересовани 

страни

П1 Мярка 1.4. Създаване на Научно – изследователски 
център за син растеж 

Създаване на Научно – изследователски център за син растеж в три основни направления:
превенция и намаляване на замърсяването на морската околна среда, опазване и
подобряване на екологичния потенциал на водните екосистеми и разработване на решения
за устойчиво оползотворяване на биоценозни ресурси е основен приоритет за периода.

2 000

ПКИП, Програми 
на общността, 

частно 
финансиране

2022 - 
2027 г.

Бургаски свободен 
университет, Университет 

„Проф. Д-р Асен 
Златаров“, Регионален 
академичен център на 

Българската академия на 
науките

П1 Мярка 1.4. 
Подобряване на състоянието на 

риболовния флот и качеството на 
рибарската инфраструктура

Подобряване на състоянието на риболовния флот и качеството на рибарската
инфраструктура - безопасността на борда, условията на труд и енергийната ефективност,
както и с придобиването или вноса на риболовни кораби и подмяната или
осъвременяването на двигателите за кораби с дължина до 24 метра. 

10 000 ПМДР/подхода 
ВОМР

2022 - 
2027 г.

бизнес, други 
заинтересовани страни

П1 Мярка 1.4. Развитие на морски туризъм/круизен 
туризъм

Включване на пристанище Бургас в списъка на пристанищата за посещение от круизни и
други туристически кораби; развитие на туристически морски транспорт, развитие на
водните спортове, както и разработване и популяризиране на тематични туристически
продукти, свързани с историята на морето, морската околна среда, културно –
историческото наследство и др.

интегрирана 
териториална 
инвестиция

10 000 ПМДРА 2022 - 
2027 г.

Общинска администрация 
Бургас, ДППИ, бизнес, 

НПО и други 
заинтересовани страни.

П1 Мярка 1.4. Развитие на морски транспорт - морски 
таксита

Развитие на морски транспорт - морски таксита между кварталите на Бургас. Етап 1. От 
Морската гара до Сарафово, Крайморие, остров Света Анастасия и рибарското селище 
Ченгене Скеле в местността Отманли. Етап 2:  до съседните курорти Поморие, Черноморец, 
Созопол и Несебър.

интегрирана 
териториална 
инвестиция

10 000 ПМДРА, частно 
финансиране

2022 - 
2027 г.

партньорство, вкл. между 
общини на територията 
на област Бургас, бизнес 
и други заинтересовани 

страни

П1 Мярка 1.4.
Развитие на риболовен и рекреационен 

морски туризъм в Крайбрежните зони на  
Община Бургас и Община Приморско

Създаване на условия за развитие на риболовен и рекреационен морски туризъм чрез:
Закупуване на 2 бр. оборудвани с двигатели съвременни лодки- пригодени за превоз на
туристи и за риболов; Изграждане на хале за извън-сезонно съхранение на плавателните
съдове, за текуща поддръжка, съхранение на гориво, обслужване и ремонтни дейности в кв.
„Крайморие“ или други крайбрежни зони; Закупуване на 1 бр. ремарке за превоз на
лодките; Осигуряване на лодкостоянки за извършване на туристическата дейност;
Популяризиране и реклама на създадения модел за риболовен и рекреационен морски
туризъм по Южното Черноморие;

Интегрирана 
териториална 
инвестиция  

500 ПМДРА 2022 - 
2027 г.

партньорство, вкл. между 
общини на територията 
на област Бургас, бизнес 
и други заинтересовани 

страни

П1 Мярка 1.4. Изграждане на закрита  лодкостоянка Изграждане на нова лодкостоянка при обновяваща се зона за многофункционален комплекс
в Подзона 6 КЗИИ "Бургас - Запад".

КЗИИ "Бургас - 
Запад", Подзона 6 500 ПМДРА 2022 - 

2027 г.
Общинска администрация 

Бургас

158 810

**Посочва се дали съответната мярка ще се осъществява само на територията на определена зона за прилагане на интегриран подход (зона за въздействие), в друга територия извън зоните или на  цялата територия на общината. В случай че мярката 
ще се реализира в приоритетна зона за прилагане на интегриран подход (зона за въздействие) се посочва само наименование/номер на зоната

* Възможно е една мярка да включва само една дейност и тогава мярката и дейността съвпадат. Различни дейности и проектни идеи се посочват само в случай на   комплексни мерки,  които се осъществяват чрез повече от една дейност.



Приоритет Мярка Дейност/проектна идея* Кратко описание

Територия / зона 
за прилагане на 

интегриран 
подход (зона за 
въздействие)**

Индикативен 
бюджет в хил. лв.

Източник на 
финансиране

Срок за 
изпълнение

Административна 
структура (звено в 

общината), отговорно за 
реализация на мярката 

П2 Мярка 2.1.
Модернизация на материалната база на 

обектите на предучилищно образование на 
територията на община Бургас

Модернизация на материалната база (вкл. прилагане на мерки за енергийна ефективност
съгласно предвижданията на енергийния одит, внедряване на интелигентна система за
управление на осветлението) на детските заведения на територията на община Бургас,
обзавеждане, оборудване, създаване на иновативни стаи за обучение и игри, обновяване на
прилежащи пространства за създаване на климатично "убежище" в обекти: ДГ "Ален мак",
кв. Сарафово; ДГ "Брезичка"; ДГ "Вълшебство"; ДГ "Делфин"; ДГ "Детелина"; ДГ
"Звездица Зорница"; ДГ "Звездица"; ДГ "Звънче"; ДГ "Златна рибка"; ДГ "Иглика"; ДГ
"Изгрев"; ДГ "Калина Малина", кв. Ветрен; ДГ "Морска звезда"; ДГ "Моряче“; ДГ
"Пинокио"; ДГ "Пламъче"; ДГ "Пролетна дъга", с. Маринка, филиал с. Извор; ДГ
"Радост";ДГ "Райна Княгиня"; ДГ "Ран Босилек"; ДГ "Светулка", гр. Българово"; ДГ
"Синчец", кв. Банево; ДГ "Славейче"; ДГ "Слънце"; ДГ "Теменуга", с. Равнец; ДГ "Ханс
Кристиан Андерсен"; ДГ "Чайка"; ДГ „Веселушко“; 

КЗИИ "БУРГАС - 
ЗАПАД", 

ПОДЗОНА 1 
25 000

ПРР, ПО, ПВУ, 
собствени / 

заемни средства, 
държавен бюджет 

и други

2022 - 2027 г.
Общинска администрация 

Бургас, заинтересовани 
страни 

П2 Мярка 2.1. Изграждане на  ДГ "Морско конче", филиал 
на ДГ "Раковина"  ДГ "Морско конче", филиал на ДГ "Раковина".

КЗИИ "БУРГАС - 
ЗАПАД", 

ПОДЗОНА 1 
2 000

ПРР, ПО, 
собствени/заемни 

средства, 
държавен бюджет 

и други

2022 - 2027 г.
Общинска администрация 

Бургас, заинтересовани 
страни 

П2 Мярка 2.1. Изграждане на ДГ "Синчец", кв. Горно 
Езерово, гр. Бургас. Изграждане на ДГ "Синчец", кв. Горно Езерово.

Зони за 
свързаност и 
интеграция

1 728

ПРР, ПО, 
собствени/заемни 

средства, 
държавен бюджет 

и други

2022 - 2027 г.
Общинска администрация 

Бургас, заинтересовани 
страни 

П2 Мярка 2.1.

Модернизация на материалната база (вкл. прилагане на мерки за енергийна ефективност
съгласно предвижданията на енергийния одит, внедряване на интелигентна система за
управление на осветлението) на училищата на територията на община Бургас,
обзавеждане, оборудване, създаване на иновативни класни стаи и училища, изграждане на
училищна STEM среда, подобряване на достъпността и приобщаването, обучения за
повишаване на квалификацията на педагогическите кадри, вкл. дигитални умения. (За
началните и основните и обединени училища се включва и изпълнение на общинска
програма "Първокласно начало"). Проектът обхваща следните обекти: АЕГ "Гео Милев";
ГЧЕ „Васил Левски“; НБУ "Михаил Лъкатник"; НЕГ „Гьоте“; ОбУ "Васил Левски", кв.
Горно Езерово; ОбУ "Свети Климент Охридски", кв. Рудник; ОУ "Братя Миладинови"; ОУ
"Васил Априлов"; ОУ "Васил Левски", гр. Българово; ОУ "Георги Бенковски"; ОУ "Елин
Пелин"; ОУ "Пейо Яворов"; ОУ "Свети Княз Борис I"; ОУ "Свети Свети Кирил и Методий",
с. Равнец; ОУ "Христо Ботев", кв. Ветрен; ОУ "Христо Ботев", кв. Победа"; ОУ "Христо
Ботев", кв. Сарафово"; ОУ "Христо Ботев", с. Маринка; ОУ „Ал. Г. Коджакафалията“; ОУ
„Антон Страшимиров"; ОУ „Найден Геров“; ОУ „Петко Рачев Славейков“; ОУ „Свети
Климент Охридски"; ПМГ „Акад. Н. Обрешков“ и ГРЕ „Г.С. Раковски“; СУ "Епископ
Константин Преславски“; СУ "Иван Вазов"; СУ "Петко Росен"; СУ "Свети Свети Кирил и
Методий"; СУ „Димчо Дебелянов“ и ВСУ "Захари Стоянов"; СУ „Йордан Йовков" и СУ
"Добри Чинтулов"; СУ „Константин Петканов“; 

Цялата територия 
на община Бургас 68 000

ПРР, ПО, 
собствени/заемни 

средства, 
държавен бюджет 

и други

2022 - 2027 г.
Общинска администрация 

Бургас, заинтересовани 
страни 

Приоритет 2: Бургас създава образование за бъдещето. Център на иновативно и качествено образование 

Мярка  2.1. Качествена среда, ефективен и приобщаващ образователен процес

Модернизация на материалната база на 
обектите на училищното образование на 

територията на община Бургас



П2 Мярка 2.1.

Модернизация на материалната база (вкл. прилагане на мерки за енергийна ефективност
съгласно предвижданията на енергийния одит, внедряване на интелигентна система за
управление на осветлението) на професионалните гимназии на територията на община
Бургас, вкл. обзавеждане, оборудване, създаване на иновативни класни стаи и училища,
изграждане на училищна STEM среда, подобряване на достъпността и приобщаването,
обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите кадри, вкл. дигитални
умения. Проектът обхваща следните обекти: ПГД "Геогри Кондолов"; ПГМЕ "Константин
Фотинов"; ПГМКР "Св. Никола"; ПГСАГ „Кольо Фичето“; ПГТ "Проф. д-р Асен
Златаров"; Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации;
Професионална гимназия по транспорт; Търговска гимназия; 

ж.к. "Братя 
Миладинови" 16 000

ПРР, ПО, 
собствени/заемни 

средства, 
държавен бюджет 

и други

до 2027 г.
Общинска администрация 

Бургас, заинтересовани 
страни 

П2 Мярка 2.1.
Професионално развитие на педагогическите 

специалисти на територията на община 
Бургас

Квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти и координирани
мерки за развитие на образователния процес от детската градина до висшите училища на
територията на община Бургас.

Цялата територия 
на община Бургас 300 ПО и други 

източници 2022 - 2027 г.
Общинска администрация 

Бургас, заинтересовани 
страни 

П2 Мярка 2.1. Създаване на приобщаваща образователна 
среда за работа с деца със СОП

Разработване/внедряване на иновативни и дигитални образователни ресурси; осигуряване и
развитие на формите на работа с деца със СОП.

Цялата територия 
на община Бургас 500 ПО 2022 - 2027 г.

Общинска администрация 
Бургас, заинтересовани 

страни

Обновяване и модернизиране на материалната база на Университет "Проф. д-р Асен
Златаров", внедряване на мерки за енергийна ефективност, ново съвременно обзавеждане и
оборудване за обучение и практически дейности. Допълнителни обучения и специализации
за академичния състав на университета.

КЗИИ "БУРГАС - 
ЗАПАД", 

ПОДЗОНА 5
8 000 ПРР, ПВУ, ФИ 2022 - 2027 г.

Общинска администрация 
Бургас, заинтересовани 

страни

Обновяване и модернизиране на материалната база на Бургаски свободен университет
/БСУ/, ново съвременно обзавеждане и оборудване за обучение и практически дейности.
Създаване на мрежа и онлайн платформа за градска иновация и развитие URBANHUB.EU.
Допълнителни обучения и специализации за академичния състав на университета.

ж.к. "Братя 
Миладинови" 1 500 ПРР, ПВУ, ФИ 2022 - 2027 г.

Общинска администрация 
Бургас, заинтересовани 

страни

П2 Мярка 2.2. Създаване на интеринституционален 
Образователен кампус

Създаване на интеринституционален Образователен кампус, комбиниращ висше
образование, професионално обучение и съвременна бизнес среда. Кампусът ще съчетава
различни дейности, свързани с предоставяне на изнесени програми на водещи университети 
от страната и чужбина в град Бургас, провеждане на специализирани обучения, според
нуждите от кадри в предприятията в общината, както и предоставяне на пространства и
услуги за стартиращи фирми, вкл. офиси, мениджмънт, реклама и др.

10 000 ПВУ, ПО 2022 - 2027 г.
Общинска администрация 

Бургас,  научни среди, 
МОН

П2 Мярка 2.2. Платформа за връзка между завършващи и 
завършили кадри и местния бизнес

Създаване на дигитална платформа за осъществяване на връзка между средно образование -
висше образование - бизнес, за предлагане на възможности за стаж, реализиране на
партньорства между училища, университети и бизнеса (вкл. за изготвяне, тестване и
прилагане на научни разработки), търсене и предлагане на временна и постоянна работа в
специфични направления. 

Общ проект за 
територията на 
община Бургас

500 ПО 2022 - 2027 г.

Общинска администрация 
Бургас, бизнес, училища, 

университети и други 
заинтересовани страни

П2 Мярка 2.2. Стимулиране на научно-изследователската и 
приложна дейност 

Научно-изследователска и приложна дейност по всички направления – ИТ, иновации,
киберсигурност, здравеопазване, икономика, политика и т.н. Провеждане на Хакатон – „От
образование до Старт Ъп”.

Общ проект за 
територията на 
община Бургас

100

ПКИП, 
ПНИИДИТ, ФИ, 

частно 
финансиране

2022 - 2027 г.
бизнес, училища, 

университети и други 
заинтересовани страни

П2 Мярка 2.2. Създаване на Академия Дигитален 
Предприемач – Бургас

Създаване на Академия Дигитален Предприемач – Бургас за провеждане на
специализирани обучения в сферата на предприемачеството и развитие и реализация на
иновативни бизнес идеи.

Общ проект за 
територията на 
община Бургас

50

ПКИП, 
ПНИИДИТ, ФИ, 

частно 
финансиране

2022 - 2027 г.
бизнес, училища, 

университети и други 
заинтересовани страни

П2 Мярка 2.2.

Програма за насърчаване и осигуряване на 
продължаваща квалификация и обучение, 

подпомагащи повишаването на 
конкурентоспособността 

Насърчаване и осигуряване на продължаваща квалификация и обучение, подпомагащи
повишаването на конкурентоспособността, насърчаване на гъвкавите възможности за
повишаване на квалификацията и за преквалификация за всички, като се вземат предвид
цифровите умения, по-доброто предвиждане на промените и изискванията за нови умения,
улесняването на преходите в професионалното развитие и насърчаването на
професионалната мобилност, възможностите за включване в икономиката и респективно
социалното включване на уязвими групи хора.

Общ проект за 
територията на 
община Бургас

1 500 ПРЧР, ПО и др. 2022 - 2027 г.

Общинска 
администрация, бизнес и 

други заинтересовани 
страни

Мярка 2.2. Насърчаване обвързаността на образованието и пазара на труда

     
     

   

П2 Мярка 2.1.
Модернизация на материалната база на 

обектите на висше образование на 
територията на община Бургас



П2 Мярка 2.2. Програма "Учене през целия живот" 

Изпълнение на програма за насърчаване на ученето през целия живот; подобряване на
професионалната подготовка на заетите и придобиване на практически опит от учащите
през време на обучението; чуждоезиково обучение и обучение по ИКТ; намаляване на
безработицата сред рисковите групи на пазара на труда; насърчаване на младежката
заетост; преквалификация на заетите в отрасли в процес на преструктуриране и
придобиване на компетентности в съответствие с пазара на труда.

Общ проект за 
територията на 
община Бургас

1 500  ПО, ПРЧР и др. 2022 - 2027 г.

Общинска 
администрация, бизнес и 

други заинтересовани 
страни

136 678



Приоритет Мярка Дейност/проектна идея* Кратко описание

Територия / зона 
за прилагане на 

интегриран 
подход (зона за 
въздействие)**

Индикативен 
бюджет в хил. лв.

Източник на 
финансиране

Срок за 
изпълнение

Административна 
структура (звено в 

общината), отговорно за 
реализация на мярката 

П3 Мярка 3.1. Модернизация на материалната база на 
детски ясли на територията на община Бургас

Модернизация на материалната база (вкл. прилагане на мерки за енергийна ефективност
съгласно предвижданията на енергийния одит, внедряване на интелигентна система за
управление на осветлението), обзавеждане, оборудване, обновяване на прилежащите
пространства на Детска ясла № 3, Детска ясла №5 "Щурче" и Детска ясла №1 "Бургаско
детство".

цялата територия 
на община Бургас 1 500

ПРР, ПВУ,  
собствени/заемни 

средства, 
държавен бюджет 

и други

2021 - 2027 г. Общинска администрация 
Бургас 

П3 Мярка 3.1.

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

инфраструктура на територията на  община 
Бургас

Подобряване качеството на здравните услуги на общинските лечебни заведения, чрез
инвестиции в съществуващата здравна инфраструктура и доставка на оборудване,
обзавеждане и апаратура. Проектът обхваща следните обекти: Диагностично-
консултутавен център I; Диагностично-консултутавен център II; Център за спешна
медицинска помощ; Център за психично здраве "Проф. Иван Темков"; Медицински център
І , Медицински център II, Дентален център І, Специализирана болница за активно лечение
по пневмофтизиатрични заболявания, Здравни служби в община Бургас.

цялата територия 
на община Бургас 15 000

ПРР, ПВУ, 
държавен 

бюджет/собствен
и/заемни средства

2021 - 2027 г.
Общинска администрация 

Бургас, МЗ, други 
заинтересовани страни 

П3 Мярка 3.1.
Подобряване качеството на здравните услуги, 

предоставяни от държавни лечебни 
заведения на територията на община Бургас 

Подобряване качеството на здравните услуги, предоставяни от държавни лечебни
заведения, чрез инвестиции в съществуващата здравна инфраструктура и доставка на
оборудване, обзавеждане и апаратура -  УМБАЛ - Бургас;  Специализирана очна болница за 
активно лечение; Специализирана болница за рехабилитация "Бургаски минерални бани ".

КЗИИ "БУРГАС - 
ЗАПАД", 

ПОДЗОНА 2
7 000

ПРР, ПВУ, 
държавен 

бюджет/собствен
и/заемни средства

2021 - 2027 г. МЗ, други заинтересовани 
страни 

П3 Мярка 3.1.
Подобряване качеството на здравните услуги, 
предоставяни от частни лечебни заведения на 

територията на община Бургас 

Подобряване качеството на здравните услуги, предоставяни от частни лечебни заведения,
чрез инвестиции в съществуващата здравна инфраструктура и доставка на оборудване,
обзавеждане и апаратура. Проектът обхваща следните обекти: Диализна клиника
"НефроЛайф България" ООД; МЦ "Клиника доц. Михайлов" ООД; МБАЛ "Д-р Маджуров"
ООД; ДКЦ "Ел Масри" ООД; МЦ III - Бургас ЕООД; МЦ "Оксиком" ООД; МЦ "Света
София" ООД; Медицински център "Младост"ООД; Медицински център "Лайф Хоспитал"
ЕООД; Очна клиника "Д-р Хубанов" ЕООД; МБАЛ - Сърце и мозък" ЕООД; УМБАЛ "Дева
Мария" ЕООД; МБАЛ "Бургасмед" ЕООД;

Цялата територия 
на община Бургас 10 000

ПРР, ПВУ, 
държавен 

бюджет/собствен
и/заемни средства

2021 - 2027 г. други заинтересовани 
страни 

П3 Мярка 3.1.
 Внедряване  и развитие на  електронно 

здравеопазване на общинско ниво съобразно 
картираните нужди от МЗ 

Внедряване и развитие на електронно здравеопазване на общинско ниво съобразно
картираните нужди от МЗ.

Цялата територия 
на община Бургас 500

ПРР, ПВУ, 
държавен 

бюджет/собствен
и/заемни средства

2021 - 2027 г.
Общинска администрация 

Бургас, МЗ, други 
заинтересовани страни 

П3 Мярка 3.1.
Обновяване и модернизация на спешната 

медицинска помощ на територията на 
община Бургас

Обновяване и модернизация на мобилния състав на спешната медицинска помощ -
закупуване на нови и модерно оборудвани линейки.
- Създаване на „свързани линейки“, чрез които да се подпомогнат службите за спешна
помощ да постигнат по-добро време за реакция и като цяло да подобрят услугата за
спешна помощ за пациентите. Свързаната линейка и нейният персонал действат като
средство за събиране и прехвърляне на информация за пациента, чрез носими устройства,
сензори или поточно предаване на HD видео / телесни .камери. Оборудване за осигуряване
на 3D виртуални прегледи в режим виртуална реалност.
- Поставяне на "кутии" за оказване на първа медицинска помощ. Проект, насочен към
подобряване на спешната помощ и оказването на първа помощ чрез поставяне на
определени публични локации на спешни животоспасяващи „кутии“ (ER BOX) с
дефибрилационна апаратура и други средства за оказване на спешна и неотложна помощ
(ЖП гара, автогари, летище Бургас, Централен плаж, публични институции) и провеждане
на разяснителна/обучителна кампания за ползването им

Общ проект за 
територията на 
община Бургас

2000

ПРР, 
ПВУ/държавен 

бюджет/собствен
и/заемни средства

2021 - 2027 г.
Общинска администрация 

Бургас, МЗ, 
заинтересовани страни 

Приоритет 3: Бургас инвестира за здраве. Модел за интегрирани и достъпни здравни и социални грижи.

Мярка  3.1. Обновяване и модернизация на материално – техническата база на обектите на здравната инфраструктура. 

Мярка 3.2. Равен достъп до качествени здравни услуги



П3 Мярка 3.2. Изграждане на Детска болница

Изграждане на Детска болница с прилежаща инфраструктура и транспортни връзки между
бул. „Стефан Стамболов“ и ул. „Димитър Димов“ (включително пространства около
„Цветен пазар“, Спортна зала „Бойчо Брънзов“ и др. прилежащи терени) и места за
паркиране (Артстрой имат одобрени проекти с разрешение за строеж №104/27.05.2019г. за
„УЛИЦА С КРАЙУЛИЧЕН ПАРКИНГ от о.т.175-174-173-172-171-170-169-168-167 към
о.т.166 (до паркинг на УМБАЛ Бургас) по плана на ж.к.„Зорница“ в ПИ с идентификатор
07079.601.198 по КК на гр. Бургас”. Инвестиционно предложение за изграждане на места
за паркиране около спортна зала „Бойчо Брънзов“ и паркинг в УПИ V (на залата).
Реорганизация и обновяване на откритите и прилежащите пространства с подобряване на
достъпността и повишаване качествата на средата, озеленяване.

КЗИИ "БУРГАС - 
ЗАПАД", 

ПОДЗОНА 2
23 000 ПРР, ПВУ, ФИ 2021- 2027 г.

Общинска администрация 
Бургас, МЗ, 

заинтересовани страни 

П3 Мярка 3.2. Обновяване на педиатричните кабинети на 
територията на община Бургас

Предвиждат се мерки за модернизация на материалната база (вкл. прилагане на мерки за
енергийна ефективност съгласно предвижданията на енергийния одит, внедряване на
интелигентна система за управление на  осветлението), обзавеждане, оборудване и др.

Цялата територия 
на община Бургас 2 000

ПРР, ПВУ 
собствени/заемни 

средства, 
държавен бюджет 

и други

2021 - 2027 г.
Общинска администрация 

Бургас, МЗ, 
заинтересовани страни 

П3 Мярка 3.2.
Изграждане и оборудване на Онкологичен 

корпус към "Комплексен онкологичен център 
- Бургас"

Изграждане и оборудване на на Онкологичен корпус към "Комплексен онкологичен
център - Бургас" в УПИ V, кв.135Б, ЦГЧ-Бургас. Проектът предвижда изграждане на нова
сграда на 9 етажа, от които на 2 и 3 етаж ще бъде разположена клиника по медицинска
онкология със сектор по детска онкология. Сградата ще разполага с хирургия и урология,
вкл. зала за амбулаторна урология; гръдна хирургия и ЛЧХ, гинекология и патология;
ОАРИЛ с 3 зали с 10 легла и 2 бр. зали на центъра за миниинвазивна хирургия
операционен блок и администрация. Сградата ще бъде с РЗП 7750 м2 и ще разполага с 140
легла. 

Интегрирани 
териториални 
инвестиции

14 000

ПРР, ПВУ 
собствени/заемни 

средства, 
държавен бюджет 

и други

2021 - 2027 г.
Общинска администрация 

Бургас, МЗ, 
заинтересовани страни 

П3 Мярка 3.2. Научно изследователска лаборатория по 
генетика и биотехнологии Създаване на Научно изследователска лаборатория по генетика и биотехнологии.

Интегрирана 
териториална 
инвестиция

8 000

ПРР, ПВУ 
собствени/заемни 

средства, 
държавен бюджет 

и други

2021- 2027 г.
Общинска администрация 

Бургас, МЗ, други 
заинтересовани страни 

П3 Мярка 3.2.
Подобряване на достъпа на населението до 

първична, специализирана и болнична 
помощ 

Подобряване на достъпа на населението до първична, специализирана и болнична помощ
чрез създаване на мобилни екипи към областните лечебни заведения за осигуряване на
медицинска помощ в отдалечени и труднодостъпни места. Създаване на мобилни кабинети
и аптеки с планирани регулярни посещения по населените места.

Общ проект за 
територията на 
община Бургас

500

ПРР, ПВУ 
собствени/заемни 

средства, 
държавен бюджет 

и други

2021- 2027 г.
Общинска администрация 

Бургас, МЗ, други 
заинтересовани страни 

П3 Мярка 3.2. Създаване на платформа за е-здравеопазване 
и телемедицина

Създаване на платформа за телемедицина и предоставяне на медицински услуги от
разстояние без физически контакт между лекар и пациент. Извършване на виртуални
прегледи. Оборудване за осигуряване на 3D виртуални прегледи в режим виртуална
реалност.                                                                                                                                                                                                                                                                                       
-Създаване на дигитален общински здравен регистър /здравни и дигитални решения, които
да намалят последиците за страната и здравната система от COVID-19./                                                                                             

Общ проект за 
територията на 
община Бургас

200 ПВУ 2021- 2027 г.
Общинска администрация 

Бургас, МЗ, други 
заинтересовани страни 

П3 Мярка 3.2. Въвеждане и изпълнение на програми за 
превенция на социално значими заболявания Провеждане на профилактични кампании на социално значими заболявания. 

Общ проект за 
територията на 
община Бургас

2 000

 собствени/заемни 
средства, 

държавен бюджет 
и други

2021- 2027 г.
Общинска администрация 

Бургас, МЗ, други 
заинтересовани страни 

П3 Мярка 3.3. Разработване и прилагане на програма 
"Специализации" в сектор Здравеопазване

Разработване и прилагане на програма "Специализации" на завършващите лекари в
приоритетни за общината специалности за предоставяне на подкрепа за продължаващото
обучение и специализация на професионалистите по здравни грижи в сектор
Здравеопазване.

Общ проект за 
територията на 
община Бургас

1500 Общински 
бюджет до 2027 г. Общинска администрация 

Бургас

П3 Мярка 3.3. Обучения за повишаване на квалификацията 
на медицински кадри 

Обучения за повишаване на квалификацията на медицински кадри Включване на
работещите в сферата на здравеопазването в обучения, семинари, форуми за повишаване
на квалификацията.

Общ проект за 
територията на 
община Бургас

350 ПРЧР 2021-2027 Общинска администрация 
Бургас, здравни заведения 

П3 Мярка 3.4. Подкрепа за развитие на социални 
предприятия 

Подпомагане на социалното предприемачество / създаване на социално предприятие за
осигуряване на заетост и интеграция на младежи и уязвими групи. Подкрепа за развитие на
социалните предприятия, вкл. и на цифрови умения на работещите в тях.

Цялата територия 
на община Бургас 500 ПРЧР до 2027 г. Общинска администрация 

Бургас

Мярка 3.3. Подобряване на условията за обучение и работа в сектор Здравеопазване

Мярка 3.4. Модернизация на социалната инфраструктура и услуги 



П3 Мярка 3.4. Изграждане на общински  жилища  на 
територията на община Бургас

Изграждане на общински  жилища  на територията на община Бургас и облагородяване на 
прилежащите пространства, поставяне на градско обзавеждане и осветление 4 000 ПРР, ФИ, СФ до 2027 г. Общинска администрация 

Бургас

П3 Мярка 3.4. 
Създаване на комплекс от интегрирани 

медико-социални услуги за уязвими групи и 
възрастни хора в кв. Ветрен гр. Бургас

В Комплекса се предвижда изграждане на ЦНСТ с капацитет 15 лица за предоставяне на
комплексна подкрепа посредством качествени медико-социални услуги на възрастни хора,
медицинско наблюдение и специализирани грижи за уязвими групи и възрастни хора с
различни хронични заболявания, хронични инвалидизиращи заболявания и медико
социални проблеми; изграждане на Дневен център за възрастни с капацитет 30 души и
Защитено жилище с капацитет 8 души.

Цялата територия 
на община Бургас 1 000

  ПРР, ПРЧР, 
собствени/заемни 
средства, и други 

до 2027 г.

Общинска администрация 
Бургас, доставчици на 

социални услуги, други 
заинтересовани страни 

П3 Мярка 3.4. 
Подобряване качеството на предоставяните 

към момента социални услуги на територията 
на община Бургас

Подобряване качеството на предоставяните към момента социални услуги, вкл.обновяване
и модернизация на материално-техническата база на обектите, предоставящи социални
грижи и услуги чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност, подмяна на
обзавеждане и оборудване, подобряване на достъпността, облагородяване на откритите
площи, прилагане на иновативни подходи и дигитализация, вкл. провеждане на
специализирани обучения за умения и мотивация на персонала: Проектът обхваща
следните обекти: Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, ж.к."Славейков", бл.
10; Дневен център за работа с деца от улицата, ул. „Сан Стефано“ №32; Дом за стари хора
„Цвета и Анка Върбанови“; Домашен социален патронаж, ул. "Иван Богоров" № 20; ДЦДУ
„Св. Николай Чудотворец”, ул. "Места" № 81; Защитено жилище за лица с психични
разстройство ул. "Кооператор" № 32; Защитено жилище за лица с умствена изостаналост,
кв. Акации; Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, ул. "Поп Грую" № 45;
Кризисен Център за деца и лица, жертва на насилие към Асоциация „Деметра“; Центрове
за временно настаняване, кв. Акациите; Център за рехабилитация и психологическа
подкрепа за децата с детска церебрална парализа, аутизъм и соматични увреждания и
техните семейства на територията на община Бургас, кв. Ветрен; Център за сексуално
посегателство "Вселена"; ЦНСТ - 1 и ЦНСТ - 2 , ж.к. "Меден рудник", ул. "Кооператор";
ЦНСТ 4 и 5, кв. Ветрен, ул. „Пролет“ 46 и 48;ЦНСТ за деца и младежи с увреждания 3, ж.к.
"Лазур“, ул."Места" бл.169; ЦНСТ за пълнолетни лица с умствена изостаналост, ж.к.
"Меден Рудник", бл.408; ЦНСТ, ж.к. "Славейков", бл. 63;ЦНСТ, ул. ,,Дебелт №63; ЦОП и
ЦСРИ ул. "Дрин" № 9;ЦСРИ за лица с физически увреждания , ул. "Апостол Карамитев"
№12;ЦСРИ за превенция на насилието - сдружение Асоциация Деметра, ул. "Мария Луиза"
№ 9;ЦСРИ за рискови групи и бивши затворници - сдружение Бизнес център Бургас, кв.
Победа; ЦСРИ за хора с психични проблеми, ул. "Иван Богоров" 19; ЦСРИ на хора със
зрителни увреждания, ж.к. "Зорница" и други социални услуги; 

Цялата територия 
на община Бургас 8 000

ПРР, ПРЧР, ПО, 
собствено 

финансиране; 
Проект "Красива 

България" 

Общинска администрация 
Бургас, доставчици на 

социални услуги, други 
заинтересовани страни 

П3 Мярка 3.4. 
Развитие на услуги за възрастни хора в 

домашна среда на територията на община 
Бургас

Развитие на услугите за възрастни хора в домашна среда и подкрепата на семейства с
повишена отговорност към грижите за зависими членове на семейството, подпомагане
като превантивна мярка за институционализацията и подкрепа на семействата за повторно
поемане на грижите за членовете; Финансова подкрепа за дългосрочна грижа за
предоставяне на услуги в общността и в домашна среда.

Цялата  
територията на 

общината
2 000 ПРЧР до 2027 г.

Общинска администрация 
Бургас, доставчици на 

социални услуги, други 
заинтересовани страни 

П3 Мярка 3.4. 

Подобряване достъпа до трудовата заетост  
на всички лица търсещи работа чрез 

изпълнение на програми за "Обучение на 
безработни и младежи"; програма "Обучение 

за възрастни" и програма "Осигуряване на 
заетост за уязвими групи на пазара на труда" 

Участие в програми за развитие на интегрирани пакети за обучения на безработни и
младежи, вкл. хора с увреждания за придобиване на ключови компетентности,
професионални умения и дигитална компетентност с цел включване в пазара на труда.
Професионални обучения чрез включване на мерки за ограмотяване на възрастни, развитие
на дигиталните умения на населението на община Бургас. 

Цялата 
територията на 

общината
500 ПРЧР, ПО до 2027 г. Общинска администрация 

Бургас, ДБТ

103550



Приоритет Мярка Дейност / проектна идея* Кратко описание

Територия / зона 
за прилагане на 

интегриран 
подход (зона за 
въздействие)**

Индикативен 
бюджет в 
хил. лв.

Източник на 
финансиране

Срок за 
изпълнение

Административна 
структура (звено в 

общината), отговорно за 
реализация на мярката 

П4 Мярка 4.1. Изграждане на Зона за рекреация  и туризъм с 
иновативни градски решения 

Изграждане на Зона с демонстрационни иновативни градски решения с полифункционално
ползване: основна функция - укритие на малки рибарски лодки; екологична функция –
защитно брегоукрепително съоръжение; рекреативно-развлекателна – съоръжението да е
така конструирано, че да осигурява амфитеатрална гледка към зона за култура, наблюдение
на морските пространства, както и да е в непосредствена близост до зона, осигуряваща
споделена вело и електромобилност, съоръжение за осигуряване на алтернативно
енергийно захранване и други съоръжения осигуряващи интерактивно ползване. Целият
ансамбъл от съоръжения, интерактивни устройства и дигитална среда, следва да се
възприема като единна зона за интегрирани иновативни решения. 
Включват се следните дейности: 1. Изграждане на защитена лодкостоянка с полифункции в
акваторията на Черно море“, източно от ПИ с идентификатор 07079.1.1474 по действащата
кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Бургас - за полифункционално ползване 2.
Изграждане на „Зона с  иновативни градски решения - „умен крайградски остров“.
3. Екокъмпинг

КЗИИ 
"КРАЙБРЕЖНА". 

ПОДЗОНА 1
4 000

ПОС, ПРР, ФИ, 
Общински 

бюджет
2022 -2027 г.

Общинска администрация 
Бургас, заинтересовани 

страни

П4 Мярка 4.1.
Разширяване на зоната за обществен достъп 

на Пристанище Бургас и свързване на ул. 
"Александровска" с морето

Разширяване на зоната за обществен достъп на Пристанище Бургас и свързване на ул.
"Александровска" с морето - включва: обществено обслужваща зона с разнообразни обекти,
зона за публични събития - със сцена и площад, зона за отдих, лодкостоянки, изграждане на
вело и пешеходни маршрути до там, както и подходящ достъп за хора в неравностойно
положение, създаване кръгов културно-туристически маршрут.

КЗИИ 
"КРАЙБРЕЖНА", 

ПОДЗОНА 3
9 000

собствени 
бюджетни 

средства на 
ДППИ

2022- 2027 г. ДППИ, Общинска 
администрация Бургас

П4 Мярка 4.1.
Съхраняване на автентичността и 

социализация на  Рибарско селище "Ченгене 
скеле" 

1. Зона за паркиране на кемпери и каравани и създаване на гъвкава система за настаняване
в зоната на рибарското селище;
2. Подобряване и модернизация на елементите на техническа инфраструктура, вкл.
довеждаща и обслужваща инфраструктура в рибарското селище
3. Разработване на концепция за единно визуално оформление на пространствата и
сградите. 4. Адаптиране на открита зона за фестивали и изложения                                                                                                                                                             

КЗИИ 
"КРАЙБРЕЖНА". 

ПОДЗОНА 4
2 000

ПМДРА, 
ПУДООС, 
собствени / 

заемни средства 

2021- 2027 г.
Общинска администрация 

Бургас, заинтересовани 
страни

П4 Мярка 4.1.
Облагородяване на Лесопарк "Отманли" и 

интегриране към Рибарско селище "Ченгене 
скеле"

Облагородяване на Лесопарк „Отманли“ / „Росенец“ и интегриране към Рибарско селище -
включва преструктуриране на пространствата, частично възстановително залесяване,
изграждане на алейна мрежа, поставяне на елементи на градско обзавеждане, създаване на
условия за многофункционалност на средата. Изграждане на единна инфраструктура,
подпомагаща социализирането на пространствата – свързваща пътна инфраструктура,
довеждаща и обслужваща инфраструктура, електроснабдяване, водоснабдяване, пешеходни
и велосипедни връзки. Развитие и предлагане на взаимодопълващи се туристически
продукти и услуги между Рибарско селище "Ченгене скеле" и Лесопарк „Отманли“.

КЗИИ 
"КРАЙБРЕЖНА". 

ПОДЗОНА 5
3000

ПМДРА, 
ПУДООС, 
собствени / 

заемни средства 

2022 - 2027 г.
Общинска администрация 

Бургас, заинтересовани 
страни

Мярка 4.1. Интеграция и изява на контактната зона с морето  - атрактивни пространства за съвместни преживявания

Приоритет 4: Бургас като изживяване. Устойчиво усвояване на стратегическите потенциали за изграждане на уникална градска идентичност



П4 Мярка 4.1. Развитие на Атракционна морска зона -кв. 
Крайморие

1. Изграждане на нов културно-образователен и туристически център посветен на
историята на града / региона и културното наследство в кв. Крайморие; 2.Реконструкция на
Кулата / Бургът – символ на Бургас, изгубеният Бургас;
3. Ранно християнска църква на нос Форос - реставрация и социализация;
4. Инвестиционни проекти и изграждане на обществени пространства за събития – покрити
/ открити, изграждане на елементи на градската / културна среда – статуи, скулптори,
фонтани и тн.;
5. Адаптация, консервация и реставрация на Археологически структури - в м. Пода – Нос
Форос, археология на Нос Кабата (Кафката);
6. Интеграция на Защитена местност „Пода” - еко парк / еко зона;
7. Подобряване на инфраструктурата и публичната среда за повишаване на атрактивността
на града като цяло.

КЗИИ 
"КРАЙБРЕЖНА". 

ПОДЗОНА 4
2000

ПМДРА, 
собствени / 

заемни средства 
2022 - 2027 г.

Общинска администрация 
Бургас, заинтересовани 

страни

П4 Мярка 4.1. Изграждане на плаващи платформи на 
пристанище Бургас с развлекателни функции

Изграждане на плаващи платформи на пристанище Бургас с развлекателни функции
обществено - обслужващи функции (търговия, развлекателни дейности и други),
съобразени с необходимостта от опазване на околната среда и нейните компоненти. 

КЗЗИ 
"Крайбрежна", 

Подзона 3
100 ПЧП 2023- 2027 г.

Общинска администрация 
Бургас, заинтересовани 

страни

П4 Мярка 4.2.
Ревитализация  и развитие на свързани 

културни пространства и ансамбли в старото 
градско ядро на гр. Бургас

Проектиране и развитие на градски ансамбли и обществени пространства, групови
недвижими културни ценности – Ансамбъл „Улица Александровска – Гарата”, Ансамбъл
„Улица Богориди”, Ансамбъл „Улица Княз Батенберг, Ансамбъл “Улица Славянска”,
Ансамбъл „Улица Д-р Нидер” / Старо име – Ансамбъл „Улица Вапцаров“ / , Ансамбъл
„Улица Лермонтов”, Ансамбъл „Улица Фердинандова”, ансамбъл Подлез "Опера" -ул. Св.
св. Кирил и Методий"

1000

ПРР,ПВУ, ФМ 
на ЕИП / 

собствени / 
заемни средства

2021- 2027 г.
Общинска администрация 

Бургас, МК и други 
заинтересовани страни

П4 Мярка 4.2.

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 

Модернизация на материално-техническата база, въвеждане на мерки за енергийна
ефективност, обзавеждане, оборудване, облагородяване на открити площи, подобряване на
достъпността, дигитализация на фонда, въвеждане на AR / VR решения в музеи в ЦГЧ;
градски ансамбли от сгради на културните институции – експозиция на РИМ –
археологическа, историческа и природо-научна експозиция, БХГ „Петко Задгорски“, къща-
музей „Петя-Дубарова“, Културен център „Морско казино“, Открита сцена „Охлюва“ и
Галерия „Георги Баев“, Галерия на дружество на бургаските художници, ЕЦ "Флора" и
Младежки културен център.

2000

ПРР,ПВУ, ФМ 
на ЕИП / 

собствени / 
заемни средства

2022- 2027 г.
Общинска администрация 

Бургас, МК и други 
заинтересовани страни

П4 Мярка 4.2.

Подобряване на материално-техническата 
база, вкл. енергийната ефективност, 

оборудване и дигитализиране на фонда на 
обекти на културната инфраструктура 

читалищата на територията на община Бургас

Модернизация на материално-техническата база, въвеждане на мерки за енергийна
ефективност, обзавеждане, оборудване, облагородяване на открити площи, подобряване на
достъпността, дигитализация на фонда, въвеждане на AR / VR решенияНЧ „Изгрев 1909”;
НЧ „Пробуда 1880“ – гр. Бургас; НЧ "Любен Каравелов 1940."; НЧ „Васил Левски 1937“–
кв. Горно Езерово; НЧ „Просвета 1927“, кв. Долно Езерово; НЧ "Тракия 1930", кв. Лозово;
НЧ „Пенчо Славейков 1983“; НЧ „Ангел Димитров 1929“; НЧ „Христо Ботев 1928“, кв.
Банево; НЧ „Възраждане-1927“, кв. Рудник; НЧ „Антон Страшимиров 1980“ – кв. Черно
море; НЧ ,,Обнова 1923“, кв. Ветрен; НЧ "Съзнание 1927", с. Маринка; НЧ "Пробуда 1931",
с. Твърдица; НЧ „Просвета – 1928“, с. Димчево; НЧ „Светлина -1928“; НЧ „Просвета -
1938; НЧ "Пробуда 1929; НЧ "Пробуда 1929г; НЧ "Любен Каравелов 1948; НЧ "Съгласие",
гр. Българово;НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1985“; НЧ „Преображение 2017; НЧ"Паисий
Хилендарски 1928"; НЧ "Фар" 

Цялата територия 
на община Бургас 8 000

ПРР,ПВУ, ФМ 
на ЕИП / 

собствени / 
заемни средства

2022 - 2027 г.
Общинска администрация 

Бургас и други 
заинтересовани страни

П4 Мярка 4.2.  Модернизация на Графична база „Тодор 
Атанасов“ 

Модернизация на Графична база „Тодор Атанасов“ и превръщането й в център за изкуство
и арт галерия.

КЗИИ 
"КРАЙБРЕЖНА". 

ПОДЗОНА 2
300

ПРР, заемни 
средства, други 
източници на 
финансиране

2022- 2027 г.
Общинска администрация 

Бургас и други 
заинтересовани страни

П4 Мярка 4.2. Ревитализиране на градски пространства на 
открито 

Обособяване на пространства на открито в туристическите и градски зони за галерии и
подпомагане популяризирането на местни творци. Поставяне на културни образци,
елементи от градската среда, пана и фонтани.

Общ проект за 
територията на 

общината
500 Общински 

бюджет, ФИ 2022 - 2027 г.
Общинска администрация 

Бургас и други 
заинтересовани страни

Мярка 4.3  Спорт и достъпност за всички

Мярка 4.2. Културни пространства и инфраструктура



П4 Мярка 4.3. Обновяване и модернизация на  Спортна зала 
„Бойчо Брънзов“, въвеждане на мерки за ЕЕ

Включва обновяване и модернизация на материално-техническите бази, обзавеждане,
оборудване, облагородяване на открити площи, изграждане на пространствена зелена
връзка с други територии за отдих и спорт и други според нуждите. Въвеждане на мерки за
енергийна ефективност. Осигуряване на достъпна среда. Изграждане на системи за
оползотворяване на енергията от ВЕИ,дейности по конструктивно възстановяване /
усилване. Обследвания за енергийна ефективност и технически обследвания.

КЗИИ "БУРГАС - 
ЗАПАД", 

ПОДЗОНА 2
1000

ПРР, ПВУ / 
Норвежка 
програма / 
собствени / 

заемни средства

2022 - 2027 г.
Общинска администрация 

Бургас, заинтересовани 
страни

П4 Мярка 4.3.
„Обновяване и модернизация на Спортна зала 
"Младост", находяща се в УПИ II-365, кв.49, 

по плана на ж.к. "Славейков"

Обновяване и модернизация на спортна зала "Младост", въвеждане на мерки за енергийна
ефективност, изграждане на системи за оползотворяване на енергията от ВЕИ,
.обзавеждане, оборудване, облагородяване на открити площи, изграждане на зелена
пространствена връзка с други територии за отдих и спорт и други според нуждите;
осигуряване на достъпна среда.  

КЗИИ "БУРГАС - 
ЗАПАД", 

ПОДЗОНА 5
3 000

ПРР, ПВУ / 
Норвежка 
програма / 
собствени / 

заемни средства

2022 - 2027 г.
Общинска администрация 

Бургас, заинтересовани 
страни

П4 Мярка 4.3. Разширяване на спортен комплекс 
"Славейков"

Разширяване на спортен комплекс Славейков чрез изграждане на тренировъчна кула и
писта за провеждане на състезания по пожароприложен спорт, изкачване и спускане с
въже. 

КЗИИ "БУРГАС - 
ЗАПАД", 

ПОДЗОНА 5
200

ПРР, собствени / 
заемни средства, 
вкл. средства от 
други източници

2022 - 2027 г.
Общинска администрация 

Бургас, РСПБЗ, 
заинтересовани страни

П4 Мярка 4.3.  Изграждане на малки спортни зали за масов 
спорт 

Изграждане на малки спортни зали за масов спорт в ж.к. "Зорница", ж.к. "Изгрев", ж.к.
"Братя Миладинови", ж.к. "Меден рудник" и ж.к. "Славейков". 1000

Фонд за градско 
развитие / частни 

инвестиции / 
ПРР / собствени 

средства

2022 - 2027 г. Общинска администрация 
Бургас

П4 Мярка 4.3. Развитие на зона за кайт спорт и туризъм, 
вкл. чрез  ПЧП или ЧИ Развитие на зона за кайт спорт, туризъм и атракционни дейности. 

КЗИИ 
"КРАЙБРЕЖНА". 

ПОДЗОНА 1
700

Фонд за градско 
развитие / частни 

инвестиции / 
ПРР / собствени 

средства

2022 - 2027 г.
Общинска администрация 

Бургас, бизнес

П4 Мярка 4.4.
Създаване и промотиране на интегрирани 

туристически продукти / маршрути на 
територията на ЮИР

Създаване и промотиране на интегрирани туристически продукти / маршрути, вкл. на
територията на ЮИР - културен; еко и балнеоложки, здравен, спортен и конгресен
туризъм с промотиране на местни (от региона) продукти и услуги. 

Интегрирана 
териториална 
инвестиция 

500 ПРР, собствени / 
заемни средства 2022 - 2027 г.

Общини на територията 
на област Бургас и ЮИР, 
заинтересовани страни

П4 Мярка 4.4.

Обособяване на Културна зона за  изява на 
културни пейзажи подчертаващи 

взаимовръзката „човек-минерални извори и 
природа“ в Лесопарк "Росенец" и 

включването и в регионален туристически 
маршрут Източните пазители на Тракия

Реставрация, консервация и социализация на недвижими културни ценности – Антично
римско селище, Селищна могила разположена в местността Солна нива / 10-ти километър
/, Античен култов комплекс "Манастир тепе" и включването им регионален туристически
маршрут. В зоната следва да се изградят обществено обслужващи обекти с търговски и
атракционен характер свързани с минералните извори / балнеологията и културното
наследство.

Зони за 
свързаност и 
интеграция

1500

ПРР, собствени / 
заемни средства 
на партньорите, 
вкл. средства от 
други източници

2021- 2027 г.

Общини на територията 
на област Бургас и ЮИР, 
заинтересовани страни, 

МК

Мярка 4.4. Създаване на археологически парк „Акве 
Калиде“

Обособяване на основни зони за:
- Извършване на проучвателни и археологически дейности;
- Бит и ежедневие - места за настаняване, зона за отглеждане на традиционни зърнени 
култури, приготвяне на традиционни продукти;
- Научно изследователски и познавателни дейности насочени основно към деца и младежи 
(строителство с антични материали, астрономия, навигация, занаяти и др.);
- Почивка и забавление – минерални басейни, зона за каравани, къмпинг за палатки, зона за 
фестивали и културни събития;
- Създаване на план за управление на обекта от национално значение" Античен и 
средновековен град - Акве Калиде - Терма"

10000 ПРР, ФИ 2021-2027
Община Бургас, РИМ, 

университети, културни 
организации

Мярка 4.4. Бургас – конкурентна туристическа дестинация



П5 Мярка 4.4.  Доразвиване  и надграждане на 
инициативата „Булеварт" 

Разширяване на териториалния обхват на зоната за стимулиране на бизнеси и бургаски
творци чрез инициативата "Булеварт", създаване на "дигитален пазар на таланти" в
платформата; Създаване на зони за изява на творческите общности

общ проект за 
територията на 

общината
200 собствени 

средства 2021- 2027 г. Общинска администрация 
Бургас

П4 Мярка 4.4.
Изграждане на атракцион Наблюдателна 

площадка за излитащи / кацащи самолети на 
Летище Бургас

Изграждане на площадка за наблюдение и снимки на излитащи / кацащи самолети,
подобряване на прилежащата инфраструктура за по-добро интегриране на Музея на
авиацията в публичната зона на летището, вкл. изграждане на пешеходна алея,
озеленяване, изграждане на нова спирка в посока Поморие (от Летище Бургас); осветяване
на алеята между летището и автобусната спирка в посока Поморие, разширение на „джоба“
на спирката. 

КЗЗИ 
"Крайбрежна", 

Подзона 1
1000 ПРР, ЧИ, СФ до 2027 г.

Общинска администрация 
Бургас и други 

заинтересовани лица

П4 Мярка 4.4.

Популяризиране на културно наследство и 
туристически маршрути, чрез „смарт“ 

технологиите за преодоляване на сезонния 
характер на туристическия бизнес

Популяризиране на туристическа дестинация Бургас чрез „смарт“ технологиите за спортен,
събитиен и културен туризъм. Създаване на стратегия за развитие на културата и
творческите индустрии в синергична обвързаност с капацитета на общината като място за
туризъм през цялата година. 

общ проект за 
територията на 

общината
500

ПРР, ПВУ / 
Норвежка 
програма / 
собствени / 

заемни средства

2023- 2027 г. Общинска администрация 
Бургас

П4 Мярка 4.4.  Създаване на „CITY PASS“

Надграждане на https://www.gotoburgas.com/ Създаване на приложение / карта за туристи
със следните възможни функционалности:
-закупуване на туристически пропуск (PASS), осигуряващ достъп до цялата транспортна
мрежа, музеи, театри, институции;
- осигуряване на ваучери (рекламира местни занаяти, ресторанти и бизнеси);
- „награждава“ туристите за посетени забележителности – с конкретни точки, намаления на
цени, ваучери и др.;
- проследяване движението на туристите – предлагане на конкретни маршрути,
препоръчване на заведения за хранене и пазаруване, музеи и експозиции и т.н. Възможно е
да работи както с телефон [интернет осигурен през 5G], така и със сензори в самите карти;
- възможно доразвитие в посока игровизация – напр. превръщане на града в „escape city”;

общ проект за 
територията на 

общината
1000 общински 

бюджет 2023- 2027 г. Общинска администрация 
Бургас

П4 Мярка 4.4. Създаване на единна информационна 
платформа за зелен туризъм 

Проектът е насочен към места, до които се достига пеша или с велосипед и са свързани с
опазването на биологичното разнообразие Предвижда се картиране на съответните зони и
дигитално представяне и обвързването им в единна платформа за зелен туризъм.

Интегрирана 
териториална 
инвестиция

300

 ПВУ / ФМ на 
ЕИП / собствени 

/ заемни 
средства, 

Програма за 
трансгранично 
сътрудничество 

ИНТЕРРЕГ-ИПП 
България-Турция

до 2027 г.
Общини на територията 
на област Бургас и ЮИР, 
заинтересовани страни

52800



Приоритет Мярка Дейност/проектна идея* Кратко описание

Територия / зона 
за прилагане на 

интегриран 
подход (зона за 
въздействие)**

Индикативен 
бюджет хил. лв.

Източник на 
финансиране

Срок за 
изпълнение

Административна 
структура (звено в 

общината), отговорно за 
реализация на мярката 

П5 Мярка 5.1.
Изграждане на подземни, полуподземни и 

многоетажни паркинги -  „Единна система за 
управление на паркирането“

Подземни паркинги:
- Под откритите (дворни) площи на училища (в централна градска част);
- Под парк „Езеро“;
Полуподземни паркинги (3 броя):
- Паркинг (до Руска гимназия);
- Паркинг при улица „Константин Величков“;
- Паркинг при парк „Славейков“, ж.к. „Славейков“;
Многоетажни паркинги (10 броя):
- Надграждане на съществуващ паркинг при улица „Гурко“ с добавяне на 2 до 3 надземни
етажа;
- Паркинг при улица „Княз Александър I Батенберг“ (срещу тенис кортове);
- Паркинг при улици „Македония“ / „Ивайло“;
- Паркинг при улици „Христо Ботев“ / „Шейново“;
- Паркинг в ж.к. „Зорница“ (5Д кино);
- Паркинг в ж.к. „Изгрев“ (северна част);
- Паркинг в ж.к. „Славейков“ (северна част);
- Паркинг в ж.к. „Лазур“ (при „Пиргос“);
- Паркинг при ж.к. „Център“ (Опера);
- Паркинг в кв. „Акациите“ (до стадион „Черноморец“);
Буферни паркинги за тежкотоварни автомобили (2 броя): 
- северно от компактен град Бургас;
- около Индустриален и логистичен парк (Северна индустриална зона);
Създаване и внедряване на Единна система за управление на паркирането

Общ проект за 
територията на 
община Бургас

9 000

ПРР, 
собствени/заемни 

средства, вкл. 
финансови 

инструменти, 
средства от други 

източници

до 2027 г. Общинска администрация 
Бургас

П5 Мярка 5.1.
 Интегриран модел за управление на градската 

мобилност - етап 2, надграждане и 
разширение

Обособяване на бърза автобусна линия между град Бургас и Летище Бургас; 
Включва подбор и изграждане на трасе, закупуване на транспортни средства, изграждане на
автобусни спирки, информационни табла, табели и други; Надграждане на интегрирана
система за управление на трафика за 25 светофара в града; изграждане на зарядни станции за
електромобили.

Общ проект за 
територията на 
община Бургас

1 500

ПРР, 
собствени/заемни 

средства, вкл. 
финансови 

инструменти, 
средства от други 

източници

до 2027 г.

Общинска администрация 
Бургас, "Бургас бус" 

ЕООД, заинтересовани 
страни

П5 Мярка 5.1. Мобилност като услуга

Интегриран билет за мултимодално пътуване-интеграция на различни системи за продажба
на билети и време за пътуване (велосипеди, ел.скутери и мотопеди, средства за споделено
пътуване и Park&Ride системи и др.); надграждане на билетната система на обществения
транспортен; Въвеждане на зонови пътувания за общината или дори между различни
общини; 
Създаване на система за предоставяне на отворени данни за транспорта и движението в
града; Въвеждане на Park&Ride системи за таксуване. Създаване на единна дигитална
платформа, която интегрира планиране, запазване, електронни билети, плащания и т.н.,
включително и комбинирането на обществени и частни форми на превоз. 
Включва: софтуер и хардуерно обезпечаване, организационна мобилизация, закупуване на
транспортни средства за осигуряване на „позвъни и се вози“ услуги – според броя на
транспортния парк.

Общ проект за 
територията на 

град Бургас
3 000

ПРР, 
собствени/заемни 

средства, вкл. 
финансови 

инструменти, 
средства от други 

източници

Общинска администрация 
Бургас, "Бургас бус" 

ЕООД, заинтересовани 
страни

Приоритет 5: Бургас мобилизира територията. Интегрирано развитие на територията и намаляване на вътрешно-общинските и регионални различия.

Мярка 5.1. Развитие на устойчива мобилност



П5 Мярка 5.1. Разширяване мрежата от велоалеи

Разширяване на мрежата от велоалеи чрез обособяване на нови трасета и свързването им със
съществуващи такива. 
- Изграждане на нови велосипедни алеи: към нови многофункционални комплекси на север
от жилищните комплекси „Славейков“ и „Изгрев“, от компактен град Бургас до квартали
Крайморие, Лозово и Долно Езерово, Ветрен, Банево, кв. Горно Езерово - разклонение от
ж.к. "Меден рудник"; кв. Долно Езерово - Еко парк за биоразнообразие и алтернативен
туризъм „Вая“;
- Реконструкция и рехабилитация на Стар път Крайморие - Созопол - обособяване на
велосипедна алея и свързването й със съществуваща Бургас - кв. Крайморие; поставяне на
осветление, маркировка и озеленяване;
- Вело свързаност на Летище Бургас с близките селищни и курортни образувания
- Изграждане на нови вело станции (4 броя): ж.к. „Славейков“ – северна част, парк „Света
Троица“, алея от компактен град Бургас към квартал Сарафово (до бункера), квартал
Сарафово; Следва да съчетават велосипеди, електрически скутери и тротинетки;
- Ремонт на съществуващи велосипеди (120 броя);
- Закупуване на нови велосипеди (150 броя);
- Внедряване на S-park система за събиране на кинетична енергия;
- Изграждане на естакада за пешеходно и велосипедно движение между жилищни комплекси
„Зорница“ и „Изгрев“ и парк „Езеро“;
- Изграждане на система от умни велосипедни алеи;
- Прилагане на меки мерки за стимулиране на велосипедния транспорт в ежедневието
- Изграждане на вело-паркове за спортно колоездене с препятствия;

3 000

ПРР, 
собствени/заемни 

средства, вкл. 
финансови 

инструменти, 
средства от други 

източници

до 2027 г.
Общини на територията 

на област Бургас, 
заинтересовани страни

П5 Мярка 5.1. 
Подновяване на автобусния парк чрез 
закупуване на нов подвижен състав за 

междуселищния транспорт

Подновяване на автобусния парк чрез закупуване на нов подвижен състав за
междуселищния  транспорт - Закупуване на нови електробуси 20 000

ПРР, 
собствени/заемни 

средства, вкл. 
финансови 

инструменти, 
средства от други 

източници

2022 - 2027 г.

Общинска администрация 
Бургас, "Бургас бус" 

ЕООД, заинтересовани 
страни

П5 Мярка 5.2. 
Изграждане на четири лентови пътищамежду 

общинските центрове и областния град  
Бургас 

Изграждане на четири лентови пътища между общинските центрове и областния град Бургас
по направленията Бургас – ГКПП „Малко Търново”, Бургас – Средец, Бургас – Айтос,
Бургас – Созопол - Приморско, Бургас –Поморие – Несебър, велосипедни алеи и пътно –
транспортни връзки към отделните населени места за осигуряване на локално базирани
услуги.

интегрирани 
териториални 
инвестиции

Държавен бюджет - 
АПИ 2022 - 2027 г. Общинска администрация 

Бургас, АПИ

П5 Мярка 5.2. Изграждане на Южен обход на град Бургас от 
път II-79 Бургас-Средец до път I-9

Изграждане на Южен обход на град Бургас от път II-79 Бургас-Средец до път I-9, като
алтернатива на връзката между ж.к. "Меден Рудник" и град Бургас. 

Подзона 4.2, 
КЗИИ "Бургас - 

запад"

Държавен бюджет - 
АПИ 2022 - 2027 г. Общинска администрация 

Бургас, АПИ

П5 Мярка 5.2. Реконструкция и рехабилитация на път  Е-87(I-
9)

Реконструкция и рехабилитация на изходен път в посока Бургас Е-87(I-9) до квартал
Сарафово и Летище Бургас

Държавен бюджет - 
АПИ до 2027 г. Общинска администрация 

Бургас, АПИ

П5 Мярка 5.2. Реконструкция и рехабилитация  на Път III-
906

Реконструкция и рехабилитация на Път III-906, вкл. ремонт / полагане на нови настилки,
поставяне на нови съоръжения и елементи на техническата инфраструктура.

Зони за 
свързаност и 
интеграция

Държавен бюджет - 
АПИ до 2027 г. Общинска администрация 

Бургас, АПИ

П5 Мярка 5.2. Реконструкция и рехабилитация на  пътища 
IV клас на територията на община Бургас

Подобряване на пътната мрежа, осигуряваща и подобряваща достъпа до зоните за обитаване,
критични локализационни услуги (образование и здравеопазване), недвижими културни
ценности, места за отдих и рекреация. Проектът обхваща пътища: IV - 5392, IV - 6008; IV -
6009, IV - 7907, IV - 7908, IV - 7909, IV - 9008 и съответните разклонения до достигане на
населените места.

Цялата територия 
на общината 10000

ПРР, 
собствени/заемни 

средства, вкл. 
ФИ и, 

средства от други 
източници

до 2027 г.
Общинска администрация 

Бургас,  заинтересовани 
страни

П5 Мярка 5.2. 

Реконструкция и рехабилитация на улици, вкл. обвързване със зелени пространства, ремонт
и полагане на нови настилки, обновяване на прилежащи пространства и връзки,
оптимизация на местата за улично паркиране, поставяне на нови светофарни уредби,
подмяна/поставяне на нови елементи на градското обзавеждане, полагане на маркировка,
озеленяване по транспортните комуникации., изграждане на оптична свързаност и
видеонаблюдение в гр. Бургас                                                           

Цялата територия 
на гр. Бургас 10000

ПРР, ПОС, 
Общински бюджет, 

Фонд за градско 
развитие

2022 - 2027 г.
Общинска администрация 

Бургас,  заинтересовани 
страни 

Реконструкция, рехабилитация и 
доизграждане на транспортни комуникации, 

вкл. обвързване със зелени пространства  в гр. 
Бургас и съставните населени места в 

Мярка 5.2.  Свързаност и интегрирано управление на средата. 



П5 Мярка 5.2. 
Реконструкция и рехабилитация на улици, вкл. обвързване със зелени пространства, ремонт
и полагане на нови настилки, обновяване на прилежащи пространства в съставните селища
на община Бургас 

15000 ПРР, ПОС, ФИ, 
Общински бюджет до 2027 г.

Общинска администрация 
Бургас,  заинтересовани 

страни 

П5 Мярка 5.2. Изграждане на жп връзка до Летище Бургас Изграждане на жп връзка до Летище Бургас с приблизителна дължина 13 км. ПТС до 2027 г. НКЖИ, МТИТС

П5 Мярка 5.2. 
Ревитализация и придаване на съвременни 
функции на Автогара запад и прилежащото 

пространство 

Преструктуриране на пространствата чрез градоустройствено и архитектурно планиране и
проектиране (с възможност за обявяване на международен конкурс за концептуално
решение), обновяване и модернизация на сграден фонд годен за съхранение с придаване на
съвременни функции, обособяване на транспортни комуникации и паркинг зона, изграждане
на естетически издържана среда с единен дизайн на сходните обекти, съоръжения и
елементи, както и богато озеленяване.

1 000

ПРР, 
собствени/заемни 

средства, вкл. 
ФИ, 

средства от други 
източници

до 2027 г.
Общинска администрация 

Бургас,  заинтересовани 
страни

П5 Мярка 5.2. Осигуряване на 5G покритие на територията 
на град Бургас

Проектиране и изграждане на тръбно- канална инфраструктура, фибро-оптични мрежи,
както и безжични телекомуникационни мрежи до зоните за обществено обслужване и
обитаване в град Бургас.

Общ проект за 
територията на 

град  Бургас
12 865  ЧИ до 2027 г.

Общинска администрация 
Бургас,  заинтересовани 

страни

П5 Мярка 5.2. Надграждане на системата за 
видеонаблюдение в гр. Бургас Надграждане на системата за видеонаблюдение; Закупуване на дронове за 3D сканиране

Общ проект за 
територията на 
община Бургас

3500

ПРР, 
собствени/заемни 

средства, вкл. 
финансови 

инструменти, 
средства от други 

източници

2022 - 2027 г.
Общинска администрация 

Бургас,  заинтересовани 
страни

П5 Мярка 5.2. Създаване на система за автоматизирано 
идентифициране на събития

Вариант (1) Серия от акустични сензори следят и сигнализират за предварително
дефинирани събития като например – викове за помощ, взривове, пукот от огнестрелно
оръжие.
Вариант (2) Изкуствен интелект, анализиращ потока от видео-камерите с цел идентификация
на обществено-опасно поведение, атаки, кражби. 

Общ проект за 
територията на 
община Бургас

300

собствени/заемни 
средства, вкл. 

финансови 
инструменти, 

средства от други 
източници

2022 - 2027 г.
Общинска администрация 

Бургас,  заинтересовани 
страни

П5 Мярка 5.2. Надграждане на системата за интелигентно 
паркиране

Надраждане на система за управление на паркирането във високо рискови зони, синя и
зелена зона, надграждане на системите за управление на обществените/общински и частни/
паркинги. Включва монтиране на датчици в земната повърхност на съответните места за
паркиране и прилагане на иновативна безжична комуникация и автономно захранване с
батерия. Разработване и прилагане централизиран софтуер, интегриран с платформата Smart
Burgas, информира незабавно за неправомерно спиране, както и навигира хората с
увреждания към подходящи свободни места за паркиране чрез мобилното приложение Smart
Burgas.

Общ проект за 
територията на 
община Бургас

2 500

ПРР, 
собствени/заемни 

средства, вкл. 
финансови 

инструменти, 
средства от други 

източници

2022 - 2027 г.

Общинска администрация 
Бургас,  заинтересовани 

страни

П5 Мярка 5.2. Интелигенти системи за улично осветление 

Изграждане на интелигентни, „Умни стълбове“ с различни приложения:
- сензори и с възможност за IoT могат да предават градски данни като време, качество на
въздуха, температура и движение на хора, превозни средства на компании за комунални
услуги и други.
- Зареждане на малогабаритни електрически превозни средства (тротинетки, инвалидни
колички); 
- Wi-Fi горещи точки за използване от потребителите и захранване на интерактивни табла
за публични съобщения и платена реклама.
-Надграждане на съществуващата система и увеличаване на обсега й, както и въвеждане на
улици с димиране, управлявано на ниво единичен стълб, а не токов кръг

Общ проект за 
територията на 
община Бургас

200

ПРР, ФМ на ЕИП, 
ПВУ, 

собствени 
средства/заемни 

средства/финансов
и инструменти и 

др. източници

2022 - 2027 г.
Общинска администрация 

Бургас,  заинтересовани 
страни

П5 Мярка 5.2. 
Изграждане и внедряване на система за 
управление и моделиране  на градската 

мобилност

Анализ и съпоставка на мрежата на градския транспорт с реалното придвижване на
населението, по данни от AVL системата на градския транспорт и данни от придвижването
на мобилни устройства; Интеграция с данните от видеокамерите от превозните средства,
обслужващи една избрана от вас линия на градския транспорт и онагледяване на реалния
пътникопоток по нея; Изграждане на подробен план за дейностите и функционалността по
фаза две на проекта. 

Общ проект за 
територията на 
община Бургас

400

ПРР, 
собствени/заемни 

средства, вкл. 
финансови 

инструменти, 
средства от други 

източници

до 2027 г.
Общинска администрация 

Бургас,  заинтересовани 
страни

   
    

        
ур ас  с с а е аселе  ес а  

общината



П5 Мярка 5.2. Надграждане на интегрираната система  за  
управление на трафика

Надграждане на Интелигентната система за управление на трафика за необхванатите в
проект „Интегриран модел за управление на градската мобилност – етап 1 - 26 светофарни
кръстовища; Въвеждане на система за управление на потока от ТИР-ове и товарни камиони,
обслужващи пристанищата на града за да се намали драстично запрашаването; Създаване на
информационна система за състоянието на ТИР-инфраструктурата в областта, като
надграждане на подобна инфраструктура в рамките на TNT мрежата и транспортните
коридори към Турция; Надграждане на ИСУТ с датчици за температура на настилката, както
и измервателни устройства за осово натоварване на преминаващите автомобили;
Надграждане на системата от VMS информационни табла за регулиране на входящия и
изходящ трафик на Бургас по основните извънградски пътни артерии; Надграждане на
системата от камери за четене на номера на МПС.

Общ проект за 
територията на 
община Бургас

3 000

ПРР, 
собствени/заемни 

средства, вкл. 
финансови 

инструменти, 
средства от други 

източници

до 2027 г.
Общинска администрация 

Бургас,  заинтересовани 
страни

95 265



Приоритет Мярка Дейност/проектна идея* Кратко описание

Територия / зона 
за прилагане на 

интегриран 
подход (зона за 
въздействие)**

Индикативен 
бюджет в хил. лв.

Източник на 
финансиране

Срок за 
изпълнение

Административна 
структура (звено в 

общината), отговорно за 
реализация на мярката 

П6 Мярка 6.1. Разработване и прилагана на Програма 
"Нискоемисионни зони в Бургас"  

Определяна на рискови зони за стимулиране намаляването на вредни емисии; внедряване на
мерки към зоните за стимулиране намаляването на вредни емисии; надграждане на
системите за видеонаблюдение и мониторинг на околната среда с модул за издаване на
глоби; подмяна на отоплителните уреди на битови потребители.

Общ проект за 
територията на 
община Бургас

1 000 ПОС, Общински 
бюджет 2021 - 2027 г. Общинска администрация 

Бургас

П6 Мярка 6.1.  Изграждане на инфраструктура за 
насърчаване използването на електромобили Зарядни станции за електромобили на ключови места в града и на обществените паркинги.

Общ проект за 
територията на 
община Бургас

150 ПРР, ПОС 2021 - 2027 г. Общинска администрация 
Бургас

П6 Мярка 6.1. 

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

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.

Общ проект за 
територията на 
община Бургас

200  ПОС 2021 - 2027 г. Общинска администрация 
Бургас

П6 Мярка 6.1. 
Изграждане на зелена инфраструктура в 

градските зони  за намаляване замърсяването 
с прахови частици

Изграждане на зелени стени/пана, поглъщащи замърсяването по улиците по натоварени
транспортни комуникации 
Зелена инфраструктура в градските зони, вкл. създаване на „зелени пояси/зони“ за
намаляване замърсяването с прахови частици - по границите с индустриалните зони,
натоварени транспортни комуникации.

Общ проект за 
територията на 
община Бургас

1 000 ПРР, ПОС 2021 - 2027 г. Общинска администрация 
Бургас

П6 Мярка 6.1. 

Реконструкция и доизграждане и/или нова  
ВиК инфраструктура и съоръжения за 

пречистване на отпадъчни води в населени 
места на територията на община Бургас

Реконструкция и доизграждане и/или нова ВиК инфраструктура в: квартали Акациите,
Банево, Ветрен, с.о. „Острици“ 1 и 2 и в.з. „Боровете“, Долно Езерово, Горно Езерово,
Лозово, Победа, Сарафово, Рудник и Черно море , Крайморие, гр. Българово - включително
и изграждане на отвеждащ колектор за отпадни води до гр. Камено и съставните селища на
общината - Братово, Брястовец, Димчево, Драганово Извор, Изворище, Маринка,
Миролюбово, Равнец, Твърдица. Продължаване на мерките по управление на отпадъчните
води и повишаването на свързаността на населението с пречиствателни станции за
отпадъчни води, при подобряване на технологиите на пречистване и постигане на
съответствие с изискванията на националното и европейското законодателство. Разширение
на съществуваща "Пречиствателна станция за отпадъчни води - Ветрен". 

Обхваща няколко 
зони 16000

ПОС, 
ПВУ/собствени/заем

ни средства
2021 - 2027 г. Общинска администрация 

Бургас, "ВиК" ЕООД

П6 Мярка 6.1.
Мониторинг и интелигентно управление на 
водните ресурси на територията на община 

Бургас

Изграждане на цялостна мрежа от сензори, които да бъдат разположени във всички сгради
под управлението на община Бургас, с цел постигане на цялостен мониторинг и пълна
яснота за разходваните водни ресурси. За достигане на максимална ефективност от проекта
е необходимо бъдат избрани сгради като: болници, училища, ДГ, обществени сгради, авто и
жп гари, Общ. администрация, паркове и градини и др.

Общ проект за 
територията на 
община Бургас

200 ПОС 2021 - 2027 г.
Общинска администрация 

Бургас и други 
заинтересовани страни

П6 Мярка 6.1. 

Проучване и извършване на сондажи за 
подпочвени източници на водоснабдяване и 
изграждане на поливни системи за зелени 

площи със сондажни води

Проучване и извършване на сондажи за подпочвени източници на водоснабдяване и
изграждане на поливни системи за зелени площи със сондажни води.

Общ проект за 
територията на 
община Бургас

1 000
ПОС, ПРР, 

собствени/заемни 
средства

2021 - 2027 г.
Общинска администрация 

Бургас и други 
заинтересовани страни

П6 Мярка 6.1.
Прилагане на децентрализиран модел за 

третиране на битови отпадъчни води в малки 
населени места под. 2000 еж. 

Въвеждане на иновативен модел за пречистване на битови отпадни води чрез прилагане на
природосъобразни решения. 

Общ проект за 
територията на 
община Бургас

2000 ОПОС, програма 
LIFE+ 2022 - 2027 г.  Общинска 

администрация Бургас

П6 Мярка 6.1. 
Надграждане на Информационната система за 

информираност на гражданите за нивата на 
шумово замърсяване

Надграждане на Информационната система за информираност на гражданите за нивата на
шумово замърсяване

Общ проект за 
територията на 
община Бургас

700 ПНИИДИТ 2022 - 2027 г.  Общинска 
администрация Бургас

П6 Мярка 6.1. 
Изграждане на шумозащитни стени при 

транспортни комуникации с високо 
интензивен трафик 

Шумозащитни стени (4 броя), вкл. проектиране, изработка, монтиране и други;:
- бул. „Стефан Стамболов“ (при МБАЛ Бургас); бул. „Тодор Александров“ (от страната на
жилищните блокове); Летище „Бургас“-кв. Сарафово; кв. Крайморие.

Общ проект за 
територията на 
община Бургас

3 000 ПОС 2022 - 2027 г. Общинска администрация 
Бургас

П8 Мярка 6.1. 

Изпълнение на Програма за отстраняване на 
минали екологични щети-причинени до 

момента на приватизацията на „Нефтохим” 
АД, гр. Бургас  дейности по преработка на 

нефтени утайки и други отпадъци

Обект I.2 „Подробно проучване състоянието на резервоарите за съхранение на нефтените
утайки и други отпадъци. Изграждане на нови или реконструкция на съществуващи
съоръжения за временно съхранение (преди изгаряне) на част от натрупаните до момента на
приватизация нефтени утайки. Обект I.3 „Оползотворяване на натрупаните до момента на
приватизацията 450 хил. m3  нефтени и други отпадъци.

32 281 държанo 
финансиране 2025

Лукойл Нефтохим Бургас” 
АД; МФ, МОСВ и 

Агенция за приватизация 
и следприватизационен 

контрол

Приоритет 6: Бургас прилага зелени решения. Устойчиво управление на урбанизираните екосистеми

Мярка 6.1.  Опазване на човешкото здраве и гарантиране качеството на живот

Мярка 6.2. Ефективно и отговорно използване на ресурсите



П6 Мярка 6.2. 
Разширяване на системата за разделно 

събиране на отпадъци и въвеждане на нова за 
биоразградими отпадъци

Разширяване на системата за разделно събиране на отпадъците, вкл. на биоразградими
отпадъци в община Бургас. Закупуване и поставяне на вендинг машини на ключови места в
общината. Въвеждане на депозитна система за определени видове опаковки. Обособяване на
места/пунктове за извадени от морето отпадъци.

Общ проект за 
територията на 
община Бургас

220 ПОС, ПЧП 2022 - 2027 г . общините от РСУО

П6 Мярка 6.2. 

Изграждане и въвеждане  в експлоатация на 
инсталация за анаеробно третиране на 

биоразградими отпадъци на площадка в 
Промишлена зона „Север“

Изграждане и въвеждане в експлоатация на инсталация за анаеробно третиране на
биоразградими отпадъци на площадка в Промишлена зона „Север“.

Подзона 4.1, 
КЗИИ "Бургас - 

запад"
38 000 ПОС, ФИ, ЧИ 2021- 2027 г. общините Бургас, 

Поморие и Несебър

П6 Мярка 6.2. 

Проучване на потенциала на биогаз и 
изграждане на инсталация за оползотворяване 
на биогаз от депонираните битови отпадъци в 
Клетка 1 на Регионално депо Братово-запад. 

Проучване на потенциала на биогаз и изграждане на инсталация за оползотворяване на
метан от депонираните битови отпадъци в Клетка 1 на Регионално депо Братово-запад.
Биогазът ще се улавя и оползотворява чрез когенерация, при което ще се добива
електрическа и топлинна енергия (възможност за публично-частно партньорство).

ИТИ 5 000 ПОС, ФИ, ЧИ 2021- 2027 г. общините от РСУО

П6 Мярка 6.2. Интелигентни системи за управление на 
отпадъците

Внедряване на интелигентните решения за проследяване на количествата на отпадъците за
идентифициране на схемите на запълване, оптимизиране на маршрутите и графиците за
сметосъбиране и намаляване на оперативните разходи. 
- Увеличаване на броя сензори;
- Увеличаване на броя камерите около зоните за сметосъбиране;
- Интегриране на системите за мониторинг и контрол на всички оператори в един продукт
и възможности за визуализиране на данни в платформи на Община Бургас (напр.
СмартБургас, greencity.bg).

Общ проект за 
територията на 
община Бургас

200

ПОС, ПУДООС, 
ПВУ / собствени
средства / заемни 

средства и др. 
източници

2021- 2027 г. Общинска администрация 
Бургас, фирми-оператори

П6 Мярка 6.2. 

Изграждане на интегриран модел за 
устойчиво управление на отпадъци, въвеждащ 

принципите на кръговата икономика с цел 
опазване на околната среда, подобряване 

здравето на населението и стимулиране на 
устойчиво и ефективно управление на 

ресурсите в икономиката.

Укрепване на институционалния капацитет на Регионалната система за управление на
отпадъци. Подпомагане на дейностите по разработване на стратегически документи и
прилагането им. Подбор, обучение и въвеждане на съветници по кръгова икономика;
Нови функционалности и превръщането на greencity.bg в регионален сайт, разработване на
аррs за повторна употреба на текстил, електроника, мебели и др. Надграждане ролята на
центровете за разделно събиране на отпадъци.
Надграждане на системата „Нов живот за старите мебели“ с „Ново живот за непотребната
електроника“, „Нов живот за любимите дрехи, които не са ни по мярка“ и др. Обособяване
на места за ремонт на електроника, ретро магазин за части от ремонтирани ел.уреди, ретро
магазин Vintage за“ любимите дрехи“. 
Провеждане на кампании свързани с кръговата икономика.

Общ проект за 
територията на 
община Бургас

500 ПОС, ПРЧР, ФИ, 
ЧИ 2021- 2027 г.

Общинска администрация 
Бургас, заинтересовани 

лица, фирми

П6 Мярка 6.2. 

Провеждане на кампании за повишаване 
информираността  на гражданите във връзка с 

кръговата икономика, увеличаване на 
количествата разделени отпадъци; 

предотвратяване образуването на отпадъци

1. Провеждане на кампания за повишаване на осведомеността на обществеността и бизнес
сектора за кръгова икономика, намаляване генерирането на отпадъци (за промяна на
потребителските навици), разглеждане на отпадъците като ресурс и увеличаване на
разделното събиране.
2. Целенасочени кампании свързани с морските отпадъци и последствията върху морската
околна среда, съвместно с НПО и бизнес. 
3. Информационни и образователни кампании в училища и детски градини в община Бургас
и региона, напр. преоборудване на микробус за кампании в училищата и кварталите с
известни шеф готвачи и диетолози. 
4. Създаване и надграждане на съществуващи стимули за разделно събиране на отпадъци,
вкл. насочени към рибарите за регистриране и събиране на отпадъци в морето. 
5. Обмяна на практики със съседни общини.

Общ проект за 
територията на 
община Бургас

200 ПОС 2021- 2027 г.
Общинска администрация 

Бургас, заинтересовани 
лица, фирми

П6 Мярка 6.2. 

 Химическо рециклиране на пластмаси и 
реализация на кръгова икономика при 

производството, използването, събирането, 
рециклирането и последващо производство и 

използване на полипропилен

Химическо рециклиране на пластмаси и реализация на кръгова икономика при
производството, използването, събирането, рециклирането и последващо производство и
използване на полипропилен.

Общ проект за 
територията на 
община Бургас

500
Фонд за градско 
развитие/частна 

инвестиция
2021- 2027 г. бизнес

П6 Мярка 6.3. 
Рекултивация, облагородяване и 

социализиране на езеро Вая и канал, свързващ 
езерото с Черно море 

Рекултивация, облагородяване и социализиране на езеро Вая и канал, свързващ езерото с
Черно море, включва следните дейности:
1. Обвързване на прилежащата територия на езерото с еко парк Вая; 
2.Изграждане на посетителски център за наблюдение на птици на ез. Вая; 
3. Обособяване на зона за отдих по дължината на езеро "Вая" и връзка с квартал Долно
Езерово; 
4. Реконструкция на канал Вая-Черно море, почистване на битови и растителни отпадъци,
наноси по дъното, създаване на балансирана среда, изграждане на удобни пешеходни и
велосипедни връзки;
5. Провеждане на дейности, свързани с съхраняване и поддържане на видовото разнообразие 
на флората и фауната, възстановяване и поддържане на хидрологичния режим и качеството
на водите, възстановяване и поддържане на рибния запас.
6.Обособяване на зони за рекреация и спорт – кану /каяк, гребане, спортен риболов, зони за
отдих по брега и връзки с останалото озеленяване; 
7. Поставяне на шумо и прахоизолиращи стени с едроразмерна растителност;
8. Осигуряване на сигурност и достъпност чрез поставяне на видеонаблюдение и умно
осветление.

КЗИИ "БУРГАС - 
ЗАПАД", 

ПОДЗОНА 6
1 200

ПОС, ПВУ, LIFE+, 
Интеррег, Хоризонт 
Европа, собствени 

средства  и др.

2022 - 2027 г .
Общинска администрация 

Бургас, НПО други 
заинтересовани страни

Мярка 6.3. Съхранение и увеличаване на природния капитал, включително чрез качествени екосистемни услуги за местната общност



П6 Мярка 6.3. Повишаване привлекателността на Парк 
Езеро и Атанасовска коса

Повишаване на привлекателността на Атанасовско езеро – запазване на природния
характер на територията чрез осъществяване на мерки за интегрирането й към
урбанизираната територия и пълноценно използвана като място за отдих, рекреация и спорт
посредством обособяване на кътове за продължителен престой, поставяне на елементи на
градско обзавеждане. Изграждане на пешеходни пространства за достъп между Атанасовско
езеро и Черно море.
Обновяване на градска жизнена среда в Парк Езеро и Атанасовска коса - вкл. подмяна на
уличната и тротоарна настилки, поставяне на маркировка и знаци и енергоспестяващо
осветление; обособяване на нови паркоместа чрез изграждане на подземен паркинг;
обновяване на алейното озеленяване; подобряване на достъпността за хора в неравностойно
положение; цялостна подмяна на настилките в парка, обособяване на велоалеи, заснемане на
всички растителни видове, обновяване на тревните, храстови и дървесни видове, поставяне
на градско обзавеждане и енергоспестяващо осветление, видеонаблюдение; поставяне на
нови знаци и н маркировка; изграждане на две нови детски площадки, отговаряща на
всички нормативни изисквания.
Проектиране и изпълнение на дейности за увеличаване проводимостта на обходния канал,
дълбоководно заустване на водите.

КЗИИ "БУРГАС - 
ЗАПАД", 

ПОДЗОНА 2
1000

ПОС, ПВУ, LIFE+, 
Интеррег, Хоризонт 
Европа, собствени 

средства  и др.

2022 - 2027 г .
Общинска администрация 

Бургас, НПО други 
заинтересовани страни

П6 Мярка 6.3. Развитие и управление на екосистемните 
услуги 

Развитие и управление на екосистемните услуги – картиране и обследване на капацитета на
териториите за предоставяне на екосистемни услуги. "Разработване на пространствена
концепция за развитие на територията като екосистема".

200
ПОС, ПВУ, LIFE+, 

Интеррег, Хоризонт 
Европа и др.

2022 - 2027 г . Община, НПО и др. 
заинтересовани страни

П6 Мярка 6.3. Възстановяване на естествени местообитания 
в периферията на водните тела 

Изграждане на зелени системи за пречистване на водите, вливащи се в езерата, вкл.
повишаване на ретензионната способност на заливаемите площи на местата дефинирани в
ПУРН. Възстановяване на естествени местообитания в периферията на водните тела – реки
и езера, за възобновяване на регулиращата роля на естествената растителност върху
качеството на почвите и подпочвените води и ретензионните свойства на площите.

Общ проект за 
територията на 
община Бургас

300
ПОС, ПВУ, LIFE+, 
Интеррег, Хоризонт 
Европа, НДЕФ, и др.

2022 - 2027 г .
Общинска администрация 

Бургас, НПО и други 
заинтересовани страни

П6 Мярка 6.3. Изграждане на спасителен център за животни Изграждане на спасителен и лечебен център за оказване на помощ и лечение на прелитащи
по миграционен път птици и различни представители на дивата природа. 500

 LIFE+, Интеррег, 
Хоризонт Европа и 

др.
2022 - 2027 г. Общинска администрация 

Бургас, НПО

П6 Мярка 6.3.
Прилагане на мерки за намаляване на 

въздействието при изграждането на обходни 
транспортни връзки върху чувствителни зони.

Прилагане на мерки за намаляване на шумовото и светлинно въздействие, намаляване
ефекта от фрагментация на чувствителни зони при изграждане на нови обходни
транспортни връзки. Предвиждане на мерки за предварително пречистване на повърхностни
води от платната преди да бъдат заустени. 

500
ПОС, LIFE+, 

Интеррег, Хоризонт 
Европа и др.

2022 - 2027 г. Общинска администрация 
Бургас, НПО, АПИ

П6 Мярка 6.4. Въвеждане на интегрирани решения за 
климатична адаптация на градската среда 

Въвеждане на интегрирани решения за климатична адаптация градската среда чрез
обновяване на озеленени площи за ограничен обществен достъп (междублокови
пространства) - преструктуриране на пространствата, внедряване на екологично основани
решения, залесяване, изграждане на алейна мрежа, ремонт / ново полагане на настилки,
поставяне на елементи на градско обзавеждане, създаване на условия за
многофункционалност на средата. 
Проектът обхваща жилищните комплекси: Зорница, Изгрев, Славейков, Братя Миладинови,
Възраждане, Лазур, ЦГЧ, Меден Рудник, Акации и Победа.

Обхваща няколко 
зони 1 000

ПРР, ПОС, ФИ, 
собствени средства 

и др.
2022 - 2027 г.

Общинска администрация 
Бургас, НПО, 

заинтересовани страни

П6 Мярка 6.4. 
Увеличаване потенциала на зелената система 
по отношение  уязвимостта на територията 

към  изменението на климата

Облагородяване на озеленени площи за широк обществен достъп в парк "Велека", частична
реконструкция и благоустрояване на парк "Славейков", цялостна реконструкция на парк
"Света Троица; Реконструкция и благоустрояване на паркове и градини, намиращи се в
кварталите на град Бургас: Акациите, Банево, Долно Езерово, Ветрен, Горно Езерово,
Победа, Рудник, Сарафово, Черно море и съставните на община Бургас селища. Предвиждат
се прилагане на мерки за обновяване на растителността, алейната мрежа,
високотехнологична и устойчива паркова мебел, обособяване на тематични зони и кътове,
споделени пространства и създаване на условия за многофункционалност на средата.
Изграждане на нова озеленена площ (тип гора) върху рекултивирани територии на мястото
на "Преливниците" до ж.к. „Меден Рудник“.

КЗИИ "БУРГАС - 
ЗАПАД", 

ПОДЗОНА 3, 
ПОДЗОНА 5, 

ПОДЗОНА 6, Зона 
за свързаности  

интеграция, Зона 
за целенасочена 

подкрепа Подзона 
4.2, КЗИИ "Бургас 

- запад"

1 500
ПОС, LIFE+, 

Интеррег, Хоризонт 
Европа и др.

2022 - 2027 г .
Общинска администрация 

Бургас, заинтересовани 
страни

П6 Мярка 6.4. Въвеждане на принципа от фермата до 
трапезата

Обособяване на пилотна зона за градско земеделие. Дейности за  биологично земеделие и 
здравословни храни.

ж.к. "Меден 
Рудник" 30 Хоризонт Европа, 

LIFE+q Интеррег 2022 - 2027 г . земеделски 
производители

Мярка 6.4. Адаптация към изменението на климата, превенция и управление на риска



П6 Мярка 6.4. 

Внедряване на иновативни решения за 
управление на зелената система за адаптиране 

на градската среда към климатичните 
промени

Преструктуриране на обществени пространства в ж.к. "Зорница", ж.к. "Славейков" в района
на Спортна зала "Младост" и ж.к. Изгрев в района на търговски център "Велека" и кв. Долно
Езерово чрез градоустройствено и архитектурно планиране и проектиране, обогатяване
функциите на района и изграждане на естетически издържана среда с единен дизайн.
Внедряване на иновативни решения зя оползотворяване на дъждовна вода, използване на
алтернативни източници за генериране на енергия, мерки за управление на отпадъците.
Изграждане на нов обществен център „ЛАРГО ВЕЛЕКА в ж.к. Изгрев.
Обособяване на зелени пояси по дължината на ключови транспортни артерии на град Бургас
- ул. „Транспортна“, ул. „Доктор Димитър Димов“, бул. „Никола Петков“, ул. „Петко
Задгорски“, ул, „Георги Калоянчев“, бул. „Стефан Стамболов“, свързващи крайморските и
крайезерните територии, площното и линейното озеленяване в урбанизираните територии с
извънградското озеленяване; обособяване на кътове за продължителен престой и
комбиниране с общественото обслужване. Благоустрояване на "Източно дере" в кв. Долно
Езерово. 
Изграждане на зелена инфраструктура за обществени зони и сгради , вкл. озеленяване
покриви и фасадни стени на обществено-обслужващи сгради и многофамилни жилищни
сгради; Изпълнение на пилотни проекти.

КЗИИ "БУРГАС - 
ЗАПАД", 

ПОДЗОНА 5, 
ПОДЗОНА 3, 

Подзона 2, 
Подзона 4.1, 

КЗИИ "Бургас - 
запад"

6159

ПРР, ПОС, ФИ, 
ПВУ,  ЧИ, 

собствени и заемни 
средства и др.,  и др.

2022 - 2027 г.
Общинска администрация 

Бургас, други 
заинтересовани страни

П6 Мярка 6.4. 

Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в еднофамилни и многофамилни 
жилищни сгради на територията на община 

Бургас

Проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност в еднофамилни и многофамилни
жилищни сгради - вкл. по Дългосрочната национална стратегия за саниране на Република
България с хоризонт до 2050 г. 

Общ проект за 
територията на 

общината
35 000 ПРР, ПВУ 2022 - 2027 г.

Общинска администрация 
Бургас, сдружения на 

собствениците

П6 Мярка 6.4.
Внедряване на мерки за енергийна 

ефективност на обществени сгради на 
територията на община Бургас

Модернизация на материално - техническата база, въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност, чрез външен и вътрешен ремонт на сградата, вкл. вертикални технически 
инсталации обзавеждане, оборудване, обновяване на прилежащи пространства, подобряване 
на достъпа за хора в неравностойно положени,.в сградите на: 
- Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Бургас (ОДМВР, ул. "Христо 
Ботев" 46);
- Регионална здравна инспекция - Бургас (РЗИ);
- Община Бургас (ул. "Конт Андрованти");
- Сградите на ЦАУ (Възраждане, Изгрев, Приморие, Освобождение, Зора, Долно Езерово);
- Сектор „Специализирани оперативни дейности“ и Втора Районна служба „Пожарна 
безопасност и защита на населението“ – гр. Бургас;
- Дирекция "Регионален държавен архив" – Бургас.

цялата територия 
на Общината 9000

ПРР, ПВУ, 
собствени и заемни 

средства и др.
2022 - 2027 г.

Общинска администрация 
Бургас, държавни 

институции

П6 Мярка 6.4. Създаване на Умни обществени сгради

Изграждане на инфраструктура с датчици и на основата на непрекъснатата информация,
получавана от тях в реално време, изкуствен интелект, който да взема решения за промяна в
част от параметрите на сградата - датчици за чистота на въздуха, за топлина, за осветеност в
зависимост от ползваните помещения, за силата на слънчевата енергия или температура или
за контрол на достъпа, които да реагират в зависимост от външната среда, да отварят и
затварят щорите, да изключват и включват отоплителни, охлаждащи и други системи.

Общ проект за 
територията на 

общината
1 000

ПРР, ПВУ, 
собствени и заемни 

средства и др..
2022 - 2027 г.

Общинска администрация 
Бургас, държавни 

институции

П6 Мярка 6.4. 
Изграждане на фотоволтаична централа за 
производство на електрическа енергия на 

територията на Летище Бургас

Изграждане на фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия, част от
която ще бъде предоставена безвъзмездно на Община Бургас, с което ще се покрие пълната
дневна консумация на електрическа енергия на редица общински сгради.

КЗИИ 
"Крайбрежнна", 

Подзона 1
2 000 ПВУ/ЧИ 2022 - 2027 г. Общинска администрация 

Бургас, бизнес

П6 Мярка 6.4. 
Използване потенциала на геотермалните 
води за нуждите на Община Бургас (гр. 

Българово)

Проучване и използване потенциала на геотермалните води за нуждите на Община Бургас
(гр. Българово) чрез обследване и сондиране на терени с геотермални води във
непосредствена близост до град Българово. Изграждане на кладенци и рехабилитация на
съществуващи сондажи с геотермални води. Проектиране и изграждане на довеждаща
инфраструктура за стопанско приложение на геотермалните води.

Зони за 
свързаност и 
интеграция

300
 ПОС, ФМ на ЕИП, 
НДЕФ, собствени 

средства
2022 - 2027 г. Общинска администрация 

Бургас

П6 Мярка 6.4. 
Програма за развитие на интегрирана система 
за набавяне, събиране и използване на енергия 

от възобновяеми енергийни източници 

Поставяне на фотоволтаични клетки при част от етажните паркинги, спирки на масов
градски обществен транспорт, велосипедни станции, внедряван на S-park система при
съществуващи и нови велосипеди. Събраната енергия в първите етапи на развитие следва да
се използва за захранване на информационни табла, а в последствие за осигуряване на
движението на тролейбусния транспорт.

Общ проект за 
територията на 
община Бургас

1 000 ПОС,  ФИ 2022 - 2027 г. Общинска администрация 
Бургас

П6 Мярка 6.4. 
Прилагане на иновативни решения за 

производство на водород и ВЕИ на дейности 
и обекти на територията на община Бургас.

Производство на зелен водород на база възобновяеми енергийни източници, енергия от
фотоволтаични системи на територията на рекултивирано депо "Братово"; обществени
сгради; обществен транспорт. Изграждане на допълваща заместваща/ система на база
слънчева енергия, предназначена за зареждане на електробуси. Създаване на енергийни
кооперативи.

Общ проект за 
територията на 
община Бургас

2000 Хоризонт Европа 2022 - 2027 г.
Общинска администрация 

Бургас, бизнес, други 
заинтересовани страни



П6 Мярка 6.4. 

Доразработване, надграждане и интегриране 
на платформите и мобилните приложения за 
екологичното състояние на градската среда/ 
отпадъци, въздух, потребление на енергия, 

качество на питейна вода, морска вода, 
състояние на реки, язовири, слъцегреене, 

радиация и др./

Доразработване, надграждане и интегриране на платформите и мобилните приложения за
екологичното състояние на градската среда/ отпадъци, въздух, потребление на енергия,
качество на питейна вода, морска вода, състояние на реки, язовири, слъцегреене, радиация и
др./.

Общ проект за 
територията на 
община Бургас

500 ПНИИДИТ 2022 - 2027 г. Общинска администрация 
Бургас

П6 Мярка 6.4. Надграждане на информационната система за 
управление на водите

1. Изграждане на нови станции за ниво и валежи - 7 броя, както следва:
1.1 Комбинирани автоматични станции за измерване на водно ниво и валежи – 5 броя
- кв. Горно Езерово - 2 станции (вход/изход)
- кв. Ветрен  – вход дере от кв. Банево - 1 станция 
- с. Равнец –на изход р. Чукарлийска   - 1 станция 
- р. Отманлийска – до предстоящия нов етап за корекция – 1 станция
1.2 Автоматични станции за измерване на водно ниво – 2 броя
- кв. Долно Езерово - 1 станция западно дере  и 1 станция за допълнителния проект 
2. Надграждане на съществуващи автоматични станции за водно ниво със сензори за валежи
и сензори за метеорологични параметри – 3 броя, както следва:
2.1 Надграждане на съществуващи станции за измерване на водно ниво със сензор за валежи
– 2 броя
- кв. Долно Езерово – добавяне на сензор за валежи – 1 брой
- в. з. “Черниците” – добавяне на сензор за валежи – 1 брой
На станцията на рибарско пристанище  кв. Сарафово -1 брой
2.2. Надграждане на съществуваща станция за измерване на водно ниво със сензор за валежи
и метеорологични сензори – 1 брой
- Рибарско селище – добавяне на 1 брой сензор за валежи, 1 брой сензор за посока на вятъра
и 1 брой сензор за скорост на вятъра; преработка на софтуера за изчисляване на височина и
период на вълната.

Общ проект за 
територията на 
община Бургас

203
ПОС, ФМ на ЕИП, 
собствени средства 

и др.
2021 - 2027 г. Общинска администрация 

Бургас

165 543



Приоритет Мярка Дейност/проектна идея* Кратко описание

Територия / зона 
за прилагане на 

интегриран 
подход (зона за 
въздействие)**

Индикативен 
бюджет хил. лв.

Източник на 
финансиране

Срок за 
изпълнение

Административна 
структура (звено в 

общината), отговорно за 
реализация на мярката 

П7 Мярка 7.1.
Създаване на Дигитален двойник на 

територията и въвеждане на подробни базови 
данни и данни в реално време 

Въвеждане на единен софтуер (ГИС) с пълен набор от функционалности и модули по
отношение на градско планиране и изпълнение, превенция на престъпления, превенция на
бедствия и аварии и др., обхващащ техническа инфраструктура, обекти на социалната
инфраструктура, озеленени площи, поземлени имоти и други елементи на средата.

700 ПЕУТП, 
ПНИИДИТ 2022- 2027 г. Общинска администрация 

Бургас

П7 Мярка 7.1. Създаване на Архивен център към община 
Бургас

Разширяване и осъвременяване на капацитета за събиране, обработка и архивиране на бази
данни. Надграждане на сървърните помещения и хардуерните системи, осигуряващи
данните на града. Внедряване на специализиран софтуер DocuWare за управление на
документи, предоставящ функции за автоматизация на хранилищата и работния поток,
наричани още управление на корпоративното съдържание или по-скорошни услуги за
съдържание, вкл. и мобилно приложение за работа, модли за съхранение на електронна
поща, интелигентно индексиране на неограничен брой документи и др.

500 ПЕУТП, 
ПНИИДИТ 2022- 2027 г. Общинска администрация 

Бургас

П7 Мярка 7.1. Системна интеграция и превенция от 
киберпрестъпност

Изграждане и внедряване на адекватни мерки и политики за киберсигурност и превенция на
киберпрестъпленията, вкл. анализ на връзките на сървърната инфраструктура и масивите за
съхранение на данни в общината; анализ на мрежовата инфраструктура; прозвъняване на
мрежовата инфраструктура в сградите на общината; документиране на техниката и
локалните физически връзки в сървърните/техническите помещения; Изготвяне на
стратегия за поетапна модернизация на съществуващата IT инфраструктура и въвеждане на
решения за подобряване нивата на мрежова и информационна сигурност.

150 ПНИИДИТ, ЧИ 2022- 2027 г. Общинска администрация 
Бургас

П7 Мярка 7.1.

 Надграждане и подобряване на електроните 
услуги и Географската информационна 

система /ГИС/ предлагани от общинската 
администрация на граждани и бизнес

Надграждане на съществуващата система от електронни услуги. Промотиране на
електронните услуги, които общината предлага за по-широкото им използване от
гражданите и фирмите. Надграждане на ГИС Бургас с модули за поръчване и издаване на
скици само чрез дигитален обмен. Създаване на модули за менажиране на дейностите на
поддържащите фирми за зелените системи на града - мобилно приложение за експерти.

400 ПЕУТП, 
ПНИИДИТ 2022- 2027 г. Общинска администрация 

Бургас

П7 Мярка 7.1.
Внедряване на информационна система за 

гражданско участие в местното 
самоуправление

Внедряване на информационна система за гражданско участие в местното самоуправление. 50 ПЕУТП, 
ПНИИДИТ 2022- 2027 г. Общинска администрация 

Бургас

П7 Мярка 7.2. Развитие на административния капацитет в 
услуга на гражданите и бизнеса

Организиране и провеждане на обучения за служители на общинска администрация по
основните приоритети на Европейските политики до 2030 и националната стратегическа
рамка 
Организиране и провеждане на специализирани обучения за администрацията, свързани с
работата с въведените нови информационни технологии и Е-управление
Разработване и прилагане на програми за стажове с университети и обучителни центрове,
включително и дистанционни
Въвеждане на програми за мобилност на общински служители за повишаване на капацитета
в специфични сфери
Развитие на административния капацитет чрез създаване на партньорства за трансфер на
добри практики и модели на управление - междуобщински и международни сътрудничества
и партньорства.

500 ПРЧР, Еразъм 2022- 2027 г. Общинска администрация 
Бургас

П7 Мярка 7.2. Създаване на партньорства за споделяне на 
ресурси 

Създаване на партньорства с граждани, общности, бизнес инвеститори, институции.
Международни сътрудничества и партньорства, свързани с обмен на добри практики и
знания и организиране на съвместни форуми.

300
ПКИП, ПЧП, ЧИ, 

Общински 
бюджет 

2022- 2027 г. Общинска администрация 
Бургас

2600

Съкращения: 
ПКИП - Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“
ПНИИДИТ - Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация

Приоритет 7: Бургас функционира в партньорство. Капацитет за съвместно управление.

Мярка 7.1. Дигитализация в услуга на гражданите и бизнеса

Мярка 7.2. Административен капацитет и партньорства за споделяне на ресурси



ПРР – Програма за развитие на регионите
ПВУ – План за възстановяване и устойчивост 
ПОС – Програма Околна среда
ПО – Програма за образование
ПРЧР – Програма за развитие на човешките ресурси
ПМДРА - Програма за морско дело, рибарство и аквакултури
ПУДООС – Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда 
ВОМР - Водено от общностите местно развитие
ФМ на ЕИП – Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство
ПЧП – Публично – частно партньорство 
ФИ – Финансови инструменти
ЧИ – Частни инвестиции
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