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Общи положения
Стратегическата рамка на ПИРО на Бургас:

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

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

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

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



Някои потенциални принципи, които да 
приложим

 ПИРО адресира с мерки приоритетно:

- усвояване и капитализация на местните сравнителни предимства

- решаване/смекчаване на проблеми в пространството на общината

Споделяне на ресурсите, пространствата и възможностите- по-висока ефективност, особено
когато има нужди и дефицити

 Справяне с пиковите стойности на натоварване/консумация

 Small-scale infrastructure thinking: 

 Иновации, насочени към хората

Ефективна комуникация и активно информиране на заинтересованите страни



Дадености/сравнителни предимства
 Община с централни функции в Югоизточната част на националното пространство( 
Регионален център с национално значение)

Наличие на географски дадености с уникален характер в национален и регионален план

Наличие на сериозен по обем пазар на стоки и услуги, формиран вследствие на
концентрацията на индустриален туризъм в региона, доминиран от общината и гр. 
Бургас

Отлична свързаност с София и другите центрове на растеж в Южна България

Добра свързаност с гр. Варна на регионално ниво

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



Осигурена основа за бъдещо развитие:
Безспорно най-бързо развиващата се община (конкретно гр. Бургас) през
изминалият програмен период (2014-2020)
Имиджова трансформация (от постсоциалистически и депресивен към иновативен и модерен модел на
урбанистично развитие) 

Усъвършенстване на инфраструктурната обезпеченост
Подобрение на градската мобилност
Забележима трансформация на ключови за града зони с публичен и имиджов характер
Подобрение на средата за обитаване, основно в градската част
Прилагане на устойчиви модели за ефективно взаимодействие между администрацията, бизнеса и местните
общности (включително тяхното информиране и обслужване)

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

Смекчаване на проблемите с наследената дезинтегрирана структура на урбанизираните територии



6Изходни позиции
Отправните точки за формулиране на стратегическата рамка

Ясен териториален фокус
стратегическата рамка 

е териториално 
обусловена, свързана е с 

качеството на 
пространствата и 

„местата“ в общината.
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Икономическата екосистема 
на Бургас
интегрирани интервенции и 

инвестиции в човешкия 
капитал и ресурси, 

инфраструктурното 
осигуряване на икономиката, 

„местата“ и 
пространствата  за правене 
на бизнес и икономическия 
растеж като интегрална 

функция. 

3

Хората на Бургас
техните нужди,  

просперитет, средата  на 
живот и достъпност до 

критични локализационни 
услуги.

1
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 Човешки

 Финансови

 Териториални

 Природни

Интегрираното използване и 
ефективно управление на 

наличните в общината 
капитали и ресурси:
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Инструментариум на ПИРО на Бургас
 А. Стратегически интегрирани проекти:

- Това са основните интервенционни инструменти на ПИРО Бургас. 
-Те са иновативни инструменти, насочени към постигането на интегрирано

въздействие, количествено и качествено подобрение на цели функционални
подсистеми, които се явяват от ключово значение за бъдещото развитие на
общината и за благоденствието на местната общност. 

Б. Функционални интегрирани проекти: Насочени са към зоните за въздействие, комплексно
въздействие върху конкретни локации. Имат ясен териториален фокус, като включват различни по
характер интервенции и дейности, насочени към компактни територии

В. Тематични проекти: това е специализиран инструмент, който е насочен към конкретни обекти
и/или ключови теми за развитието на общината и нейните съставни единици (селища, квартали, 
обекти).
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Визия за 
развитие 
2021-2027г.
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Стратегически 
цели
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Приоритет 1: 
Бургас генерира
устойчив растеж
Ускорено развитие на местната
икономическа екосистема
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•Компактна зона за интегрирани интервенции
(КЗИИ) Бургас-Запад (Промишлена зона (ПЗ) 
Север, ПЗ Юг-Запад, Бизнес зона „Мадика“, 
ПЗ „5ти километър“, ПЗ Долно Езерово, ПЗ 
Лозово

•Зони за целенасочена подкрепа (ПЗ Равнец, 
ПЗ Девети километър и ПЗ гр. Българово), 
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предвидени интервенции, насочени към

изграждане и подобряване на техническата

инфраструктура, въвеждане на ефективни

модели за управление, подкрепа за

съществуващи и възникващи предприятия за

технологична модернизация и интелигентна

специализация.
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Приоритет 2: 
Бургас създава
образование за 
бъдещето. Център на 
иновативно и качествено
образование.
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•Инвестиции в ранно образование и

обучение;

•Инвестиции в осигуряването на знание

за всеки;

•Инвестиции в иновативно и качествено

образование и професионално обучение,

съобразено с нуждите на утрешният ден

и развиващата се икономика на Бургас

и региона.
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Приоритет 3: 
Бургас инвестира за здраве. 
Модел за интегрирани и 
достъпни здравни и социални
грижи.
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Приоритет 4: 
Бургас като изживяване. 
Устойчиво усвояване на 
стратегическите потенциали 
за изграждане на уникална 
градска идентичност.

.
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Подобряване на техническа 
инфраструктура. Устойчиво 

преодоляване на 
основните дефицити в 

инфраструктурното осигуряване

Четирилентови пътища; подобряване на общинска 
пътна мрежа; нови обходни пътища; разширяване 
на газоснабдителна мрежа; подобряване на 
телекомуникационната мрежа; 5G покритие

1
Развитие на 

устойчива градска 
мобилност

Интелигентно управление на трафика; Подобряване на връзките и интеграцията между 

всички видове транспорт; велотранспорт; подобряване на системите за обществен градски 

транспорт; обновяване на транспортна инфраструктура; реконструкция на улични мрежи; 

умно  и ефективно паркиране

4 Интелигентни системи за 
управление на средата

Трафик и паркиране; Улично 
осветлени и ЕЕ; Сигурност на 
градската среда

Приоритет 5: 
Бургас устойчиво усвоява
територията. Интегрирано
развитие на територията и 
намаляване на вътрешно-
общинските и регионални
различия.
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Какво предстои?

 Финализиране на програмата за реализация: конкретни проекти, време за
реализация

Финансова рамка: колко ще струва? Какви са източниците на финасиране?

Индикатори за наблюдение

Финализиране на ПИРО на Бургас за периода 2021-2027

Обществено обсъждане и калибриране на документа.

Приемане на ПИРО от ОбС и пристъпване към фаза на реализация
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Благодаря за вниманието!
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