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Списък на използваните съкращения 

АЗ – Агенция по заетостта 

ВЕИ – възобновяеми енергийни източници 

ГПСОВ - градски пречиствателни станции за отпадъчни води 

ДМА – дълготрайни материални активи 

ДБТ – Дирекция „Бюро по труда” 

ЕИСУРР – Единна информационна система за управление на регионалното развитие 

ЕО – екологична оценка 

ЕСФ – Европейски социален фонд 

ЕФРР – Европейски фонд за регионално развитие 

ЗООС – Закон за опазване на околната среда 

ЗРР – Закон за регионалното развитие 

ЗТ – защитени територии 

ИАОС – Изпълнителна агенция по околна среда 

ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение на средствата от 

Структурните инструменти на Европейския съюз 

МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

МО – Междинна оценка 

МОСВ – Министерство на околната среда и водите 

МСП – малки и средни предприятия 

НИРД – научно-изследователска и развойна дейност 

НПО – неправителствени организации 

НПРР – Национален план за регионално развитие 

НСИ – Национален статистически институт 

НСОРБ – Национално сдружение на общините в Република България 

НСРР – Национална стратегическа референтна рамка 

NUTS – обща класификация на териториалните единици за статистически цели, 

прилагана от ЕВРОСТАТ за регионите в Европейския съюз 

ОДЗ – Областна дирекция „Земеделие” 

ОП – Оперативна/и програма/и 

ОПАК – Оперативна програма „Административен капацитет” 

ОПОС – Оперативна програма „Околна среда” 

ОСР – Областна стратегия за развитие 
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ОСРОБ - Областна стратегия за развитие на област Бургас  

ОСП – Обща селскостопанска политика 

ОПР – Общински планове за развитие 

ОПРКБИ – Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 

ОПРР – Оперативна програма „Регионално развитие” 

ОПРСР – Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” 

ОПРЧР – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

ОУ – основно училище 

ОУП – общ/и устройствен/и план/ове 

ППЗРР – Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие 

ПРСР – Програма за развитие на селските райони 

ПСОВ - пречиствателни станции за отпадъчни води 

ПЧИ – преки чужди инвестиции 

РИОСВ - Регионална инспекция по околната среда и водите 

РСЗ – Регионална служба по заетостта 

СИФ – Социално-инвестиционен фонд 

СОУ – средно общообразователно училище 

ЮИР – Югоизточен район 

ТБО – твърди битови отпадъци  

ТГС – трансгранично сътрудничество  

ТИЦ – туристически информационен център 

ТСБ – Териториално статистическо бюро 

ЦДГ – целодневна детска градина 
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Въведение 

Присъединяването на Р България към ЕС на 1 януари 2007 и адаптирането на 

българското законодателство към европейските критерии, направи темата за 

управлението и регионалното планиране изключително динамична. Пълноправното 

членство на Р България в Европейския съюз (ЕС), практически промени 

икономическите, политическите и международните условия за развитие на българските 

области (ниво 3). По същото време започна и прилагането на новата кохезионна 

политика на ЕС, която определи нова рамка за развитие на регионите в ЕС. Приемането 

на нова национална законодателна рамка за регионално развитие в България е свързано 

с новия етап на хармонизиране на националното законодателство с европейското. 

Приетият от Народното събрание Закон за регионалното развитие (ЗРР) през месец май 

2008 г . е съобразен с прякото действие на разпоредбите на европейското право за 

България. В тази връзка стартира процесът за  актуализиране на областната стратегия за 

развитие на област Бургас 2005-2015 чрез разработването на актуализиран документ за 

изпълнение остатъка от периода на нейното действие.  

Разработването на актуализиран документ за развитие на област Бургас започна 

след извършена междинна оценка през периода декември 2010 – януари 2011 г. въз 

основа на Договор № Д-06-2 от 09.12.2010г. между Областен управител на Бургаска 

област и «Проект Консултинг» ООД, одобрена с решение на областен съвет за развитие 

от 20 март 2012г.  

  Актуализацията на областната стратегия за развитие на област Бургас се 

извърши на основание на приетия Закон за регионалното развитие (ЗРР) и чл.31 от 

Правилника за прилагането му, както и в съответствие с “Методически указания за 

актуализиране на действащите стратегии и планове за регионално и местно развитие - 

2009 година ”, където са поставени нови специфични изисквания относно ролята и 

съдържанието на областната стратегия за развитие.   

Областната стратегия за развитие (ОСР) е средносрочен документ за 

стратегическо планиране на регионалното развитие на област Бургас, който се 

разработи в съответствие с регионалния план за развитие (РПР) на Югоизточен район 

(ЮИР). С областната стратегия за развитие се определят целите и приоритетите за 

устойчиво интегрирано регионално (областно) развитие, като се отчитат специфичните 

характеристики и потенциалът на област Бургас. Нов елемент в законадателството е, че 
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Областната стратегия за развитие се разработва за 7-годишен период, който съвпада с 

периода на действие на регионалния план за развитие на ЮИР.  

Основната цел на актуализацията на областната стратегия за развитие е да изясни 

подхода и метода на работа, както и конкретния обхват и стъпки, в съответствие с 

изискванията на ЗРР и ППЗРР, новите регламенти на ЕС за периода 2007-2013 г., 

новите цели и приоритети на политиката на ЕС за сближаване и предвижданията на 

оперативните програми, за да се постигне желания ефект от подобряване на 

стратегическата ориентация, качеството, съдържанието и приложимостта на този 

документ. 

Актуализираният документ за изпълнение на Областна стратегия за развитие 

2009-2013 г. ще осъвремени и засили стратегическата ориентация на действащата 

Областна стратегия за развитие на област Бургас 2013, ще подобри нейното 

изпълнение, както и процеса на наблюдение и оценка на резултатите и въздействието 

върху развитието област Бургас и общините в нея. Актуализацията следва да осигури 

по-голяма приложимост на документите и подобряване на тяхната стратегическа 

ориентация и принос по отношение реализацията на националните и общоевропейски 

цели на развитието. Последните данни за актуализация на ОСР на практика съвпадат с 

началото на разработването на Областна стратегия за развитие на област Бургас 

(ОСРОБ) за периода 2014 – 2020 г. и са основа за изготвяне на обективен социално-

икономически анализ на развитието на Област Бургас в предходен период – 2007-2013 

г.  

Факторите и предпоставките, които влияят върху развитието на област Бургас са 

преди всичко географското положение, границите и големина на територията, 

природните условия и ресурси, демографската характеристика, инфраструктурата  и 

макроикономическите показатели.  

 По отношение на стопанството като цяло, трябва да се подчертае, че областта има 

както условия за развитие на туризъм, така и изградена промишлено-аграрна структура.  

Изградената инфраструктура, особено в границите на община Бургас, е един от 

определящите фактори  за преструктуриране и динамизиране на производството. 

Наличието на пазарна и технологична инфраструктура от съвременен тип, висши 

учебни заведения и научноизследователски центрове, създава възможности за 

изграждане на технологични паркове и развитие на повечето икономически сектори в 

областта. Добре развитата транспортна система, включваща пристанище със 
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стратегически възможности, международно летище с най-добрите технически 

характеристики в страната, удобни пътни връзки е причина Бургас да бъде определен за 

основен пункт от Коридор № 8 на западния бряг на Черно море. Създадената 

материална база в почти всички отрасли на стопанството, натрупания опит и традиции, 

квалифицираната работна сила предлагат базови условия за модернизация и развитие. 

 

1. Обща характеристика на област Бургас 

  

Географско положение 

 Бургаска област е част от териториалния обхват на Югоизточния район  

(NUTS 2), който се формира от областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол ( 

NUTS.3). 

 

NUTS EKATTE Статистически зони, статистически райони и области 

BG34 BG34 Югоизточен 

BG341 BGS Бургас 

BG342 SLV Сливен 

BG344 SZR Стара Загора 

BG343 JAM Ямбол 

 

На територията на областта са разположени 13 броя общини: Айтос, Бургас, 

Камено, Карнобат, М. Търново, Несебър, Поморие, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, 

Приморско и Царево (LAU 1). 

Бургаска област е разположена на територия от 7748,067 кв. км (6,9% от площта 

на България) и е втората по големина след Софийска област. На изток областта има 

широк излаз на Черно море /224 км/, на юг граничи с Република Турция, на запад с 

Ямболска и Сливенска области, а на север - с Варненска и Шуменска области. В 

областта се намира най-големия залив на Черно море - Бургаския залив с ширина 10 - 

12.5 км и дълбочина 10 - 12м. В близост до морския бряг са локализирани лиманните 

езера Бургаско, Атанасовско и Мандренско. 

Излазът на областта на Черно море повишава нейното транспортногеографско 

значение. Източната граница е предпоставка за развитието на пристанищното дело, 

риболова, туризма, външната търговия, за съсредоточаване на производствени 
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мощности и отрасли, разчитащи на вносни суровини. Поради изгодните природни и 

стопански условия значителна част от населението и стопанския потенциал са 

съсредоточени по крайбрежието.  

Северната граница на областта минава по Стара планина. Чрез ниските и удобни 

старопланински проходи (Върбишки, Ришки и др.) се осъществява връзката на областта 

със Североизточния регион за планиране. Важно значение за поддържането на оживени 

икономически връзки с другите административни области в страната имат шосейните и 

железопътните трасета за София (през Пловдив и Карлово), за Варна и Русе, за 

Харманли и Кърджали (през Елхово и Тополовград), панорамния път Констанца - 

Варна - Бургас - Малко Търново - Истанбул и др. 

Геостратегическото положение на областта е фактор от национална величина, 

който е общопризнат от различни страни в Европа, Азия и Африка. Тук се пресичат 

традиционалните и новоположени оси на икономическия и политически интерес, както 

следва: Европа - Близък Изток - Азия; Европа -Среден Изток - Азия; Русия, Украйна, 

Беларус и Западна Европа. 

 

 Релеф 

Стопанството на Бургаска област е значително повлияно от нейните природни 

условия и географско положение. Релефът на областта е разнообразен. Преобладават 

низини с надморска височина до 200м и хълмисти земи. Низинният пояс е представен 

главно от Бургаската низина, Карнобатското и Айтоското поле - удобни за 

механизирано обработване на земята. Около една трета от територията е заета от 

хълмисти възвишения, които са удобни за отглеждане на лозя и овошки. Северните 

части на областта са заети от дялове на Източна Стара планина, които слабо 

надвишават 1000 м. и не представляват съществена пречка за комуникациите с 

областите от Североизточна България. В  южната част на областта е разположена 

Странджа планина с най-висок връх Градище - 710 м. височина. Планините са покрити 

с широколистни гори и пасища и създават условя за развитие на дърводобива, 

пасищното животновъдство и туризма. Релефът и богатите на хумус алувиално-блатни 

почви благоприятстват развитието на селското стопанство и оказват голямо влияние 

върху  неговата специализация. Преобладаващият низинно-хълмист релеф улеснява 

изграждането на селищната мрежа, на железопътната и пътна инфраструктура. 

Разчленената брегова линия създава добри възможности за изграждането на 

пристанища. Широката и дълга плажна ивица, малките острови и полуострови, лагуни 
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и лимани и пясъчните дюни благоприятстват развитието на морския рекреативен 

туризъм, а във вътрешността на областта има потенциал за развитието и на други 

специализирани форми на туризма като екологичен, селски  и др. 

 

Природни ресурси 

Климат 

Климатът на Бургаска област се обуславя от съвместното влияние на Черно 

море, Стара планина и Странджа. Годишните валежи са от 500 л/м² за Созопол до 927 

л/м² за М. Търново. Максимумът на валежите за районите на Бургас, Карнобат, Айтос, 

Сунгурларе, Руен и Камено е през месеците май и юни, а за района на Странджа през 

месеците ноември и декември. Минимумът на валежите за цялата област е през месец 

август. Най-много валежи в Бургас са паднали през 1931г. - 962 л/м², а най-малко през 

1945г. – 285 л/м². 

Средната годишна температура на въздуха е от 11,3°C за общините Руен и 

Малко Търново до 13,3°C за Созопол. За района на Бургас тя е 12,7°C. За цялата област 

най-студено е през месец януари - от 0,5°C в Карнобат до 3,2°C в Царево. За района на 

Бургас средномесечната температура за януари е 1,8°C. Най-горещи за цялата област са 

месеците юли и август. Най-високата температура на въздуха 42,9°C е измерена в 

Айтос, а най-ниската –30,2°C в Средец. Зимата в областта е сравнително по-мека, в 

равнинната част повечето дни безснежна, а в Стара планина и Странджа снежната 

покривка е от 20 до 46 дни. Пролетта е хладна и настъпва по-късно. Лятото е горещо, а 

есента топла и продължителна. 

 

Почви 

Основните почвени типове в Бургаска област, подходящи за интензивно 

земеползване са  смолниците, канелените  горски почви и  алувиално-ливадните почви. 

Алувиално ливадните почви са разположени в най-ниските, сравнително 

недобре дренирани, наносни терени по поречията на реките Средецка (селата Малина, 

Загорци, Драка и Светлина), Русокастренска (селата Черково, Сърнево, Желязово, 

Русокастро), Айтоска (между гр. Българово и гр. Камено, в с. Пирне), Хаджийска 

(селата Ръжица, Страцин, Гълъбец, Оризаре, Тънково и гр. Несебър), Луда Камчия 

(селата Камчия, Завет, Листец, Билка), Велека (селата Кости, Бродилово, Синеморец) и 

Ропотамо (от с. Ново Паничарево и с. Веселие до устието). 
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В равнинната част и по най-ниските хълмисти терени на областта са 

разположени смолници, които заемат основна част от обработваемите земи в общините 

Карнобат, Камено, Бургас, Поморие и малка част в общините Сунгурларе, Айтос, 

Средец и Несебър.  

По-високите хълмисти области на Карнобатското поле (община Карнобат), по 

югоизточните склонове на Стара планина (общини Несебър, Руен, Айтос, Сунгурларе) 

и Странджа планина (общините Средец, Малко Търново, Созопол, Приморско и 

Царево) са заети с канелени горски почви. 

Основните почвени типове в Бургаска област (смолници, канелени горски и 

алувиално ливадни) заемат около 90 -92 % от обработваемите земи.  

 

Водни ресурси 

Странджанският район е най-водният в цялата Тракийско-Странджанска област. 

Формираният тук речен отток има модул от 4 до 15dm³/s на 1 km², а в най-високите 

погранични части на Странджа  и над 15dm³/s. По тези места падат и максималните 

валежи за областта – около и над 1000mm годишно. Режимът, както на валежите, така и 

на речния отток е типично средиземноморски – с подчертан превес на зимния отток над 

пролетния и ясно изразен февруарски максимум (19 – 22% от годишния оток). За някои 

реки максимумът е януарски – като следствие от декемврийския максимум на 

валежите. През декември – април са съсредоточени 75 – 80% от целогодишния обем на 

оттока, а само през декември – февруари – от 5 до 55% от този обем. Маловодието е 

продължително, но най-стабилно е изразено през юли – октомври, като минималният 

месечен отток е през август. Въпреки маловодието реките с малки изключения не 

пресъхват, поради значителното им подхранване с почвени води. Районът има 

благоприятни условия за акумулиране на обилни подземни води. 

Южнопричерноморската подобласт в хидроложко отношение се отличава с 

някой специфични особености, обусловени от орографията и близостта на морето. 

Северната низинна част се характеризира с незначителна отточност, независимо че се 

пресича от множество реки. Тук отточният ефект на валежните води е незначителен. 

По-голям е този ефект в тясната крайбрежна ивица в южната част на подобластта, 

където и валежите са по-значителни. Режимът, както на валежите, така и на речния 

отток е типично средиземноморски, което се дължи на близостта до морето, 

подсилващо влиянието на средиземноморския климат. Специфична особеност е и 

наличието на значителни по площ, но плитки крайбрежни езера, които представляват 
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лимани или лагуни с различна соленост на водата и различно стопанско 

предназначение. Дъната на някои от тях са покрити с дебел пласт тъмна лечебна кал – 

тук са най-големите пелоидни находища в страната. В хидрогеоложко отношение 

подобластта се характеризира с ограничени запаси на подземи води. Особено 

неблагоприятни условия за формиране на такива води има в северната и низинна част. 

Бургаският район се отличава с изключително нисък отточен ефект на 

валежните води, поради низинния си релеф и наличието на големи по площ 

крайбрежни езера. Средната водност е под 1dm³/s на 1 km² в по-голямата низинна част 

и най-много – съответно 2 dm³/s, в периферните участъци (към оградните възвишения и 

планински ридове). Режимът на оттока е типично средиземноморски с преобладаващо 

участие на зимния отток и ясно изразен февруарски максимум (18 – 21% от годишния 

обем). Маловодието е продължително и устойчиво, като минимумът настъпва през 

август. В засушливи години много от по-малките реки пресъхват. Речният отток се 

подхранва предимно от валежните води. Участието на подземния приток в 

подхранването на реките е незначително, което се дължи на сравнително слабата 

водност на геоложките формации, изграждащи района. По-значителни водни ресурси 

има в горноеоценските пясъчни пластове в Бургаския каменовъглен басейн, в северната 

част на който, под конусните покривки водите имат напорен характер. Плиоценските 

глини и пясъци и сенонските мергели и туфи, изпълващи по-голямата част от низината 

са сравнително бедни на подземни води. В този район се намират най-големите по 

площ крайморски езера: лиманните езера Бургаско, Атанасовско и Мандренско и 

Поморийската лагуна. С най-голямо соленост се отличава Атанасовското езеро, от 

чиито води се добива сол. Режимът му се регулира посредством изкуствено създаване 

на връзка с морето. Обявено е за резерват поради рядката му фауна (главно птици). 

Мандренското езеро е превърнато в язовир и опреснените му води се използват за 

напояване. С езерата в Бургаския регион се свързват и най-големите пелоидни 

находища, които осигуряват продукти за калолечение не само за крайбрежните 

калолечебни станции, но и за вътрешността на страната. Балнеоложко и рекреационно 

значение имат термоминералните извори при с. Медово и с. Ветрен (Бургаски 

минерални бани), които са от седиментационен тип (изкопаеми морски води). 

Медноридско-Странджанският прибрежен район за разлика от Бургаския се 

характеризира с по-голяма водност – от 2 до 4 dm³/s на 1 km², а в най-високите части на 

Медни рид – съответно до 6 dm³/s. Всъщност територията на района се отводнява от 

най-долните течения на реките Ропотамо, Дяволска, Велека и други по-малки и 
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доколкото се формират повърхностно течащи води, те се изливат или направо в морето, 

или посредством тези водни течения. Режимът на оттока е типично средиземноморски, 

както и в Странджанския район, където тези реки формират оттока си. Поради връзката 

си с морските води, водното ниво в приустиевите им части има малки колебания, а 

сравнително голямата им дълбочина ги прави плавателни по значително протежение. 

Алувиалните отложения са богати на грунтови води, които на места (под глинести 

покривки) преминават в напорни. Езерата тук са лагунни, с немного висока соленост на 

водата и със специфична растителност. 

 

Ландшафт и природни забележителности 

От специално значение за региона са горите, които покриват около 35 % от 

общата площ на областта. От тях над 70% са естествени гори. Резултатите от 

провеждания мониторинг за състоянието на горите показва, че броят на дърветата със 

средно и силно обезлистяване е нараснал от 11,5% на 24,9%,а този на силно 

обезлистените и изсъхнали е намалял от 2,5 на 1,9 %. В състоянието на дъбовите гори е 

регистрирано подобрение. 

Освен с голямото разнообразие на растителни и животински видове Бургаска 

област се характеризира и с наличието си на примери за почти всички основни 

хабитати в Европа. Тя притежава уникални и представителни съобщества и екосистеми, 

които са изключително ценни по отношение на биологичното си разнообразие и 

включващи ливади, мочурища, торфени блата и езера, стари дъбови гори, 

средиземноморски и субсредиземноморски растителни съобщества, край речни храсти 

и горска растителност, важни вътрешни и крайречни мочурища, пясъчни дюни и други 

уникални хабитати по черноморското крайбрежие, морски, приморски и бентосни 

съобщества в самото Черно море. 

Биологичното разнообразие на Бургаска област включва видове  и генетичен 

ресурс, който се използва широко за стопански  и нестопански цели. 

Регламентирани са следните категории защитени територии по Закона за 

защитените територии (ЗЗТ): 

• резерват; 

• национален парк; 

• природна забележителност; 

• поддържан резерват; 

• природен парк; 
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• защитена местност. 

От тях резерватите, поддържаните резервати и националните паркове са 

изключително държавна собственост, а останалите допускат и други видове 

собственост. 

На територията на област Бургас се намира най-големият природен парк 

“Странджа” в страната с площ 116 136 ха., обявен в началото на 1995г. 

Горите на парка се стопанисват от държавните лесничейства Малко Търново, 

Звездец, Кости, Царево и Държавно дивечовъдно стопанство (ДДивС) Граматиково. 

В границите на парка се намират пет природни резервата - Силкосия, Лопушна, 

Тисовица, Витаново, Средока. (Биосферния резерват Лопушна е включен в книгата на 

ЮНЕСКО). 

В парк “Странджа” има 12 защитени местности и много природни 

забележителности (скални образувания, вековни дървета и др.). 

Изключителните природни дадености на реките Ропотамо, Велека и Резовска са 

запазили за поколенията живописен ландшафт от девствена природа, с разнообразен и 

богат растителен и животински свят. 

Планинските части на Източна Стара планина са обрасли с обширни смесени 

широколистни гори. В дървесния им състав преобладава благун, цер, зимен дъб, 

обикновен бук. В равнинните части все още се срещат малки лонгозни гори от ясен, 

бряст и летен дъб, по стъблата на които пълзят увивни храсти, скрипка, гърбач, дива 

лоза, повет и хмел. 

Пясъчните дюни, местността Калината и нос Емине са защитени обекти с 

национално значение. 

В източната част на Стара планина защитените растителни видове са 

представени от: блатно кокиче, червена пираканта, червена сирина, пясъчна лилия, 

урумовото лале, генгер и др. 

 

Полезни изкопаеми 

Полезните изкопаеми в Област Бургас са разнообразни по качество, но 

ограничени по количество. Това се определя от геоложкия строеж на територията му. 

На базата на откритите полезни изкопаеми в региона са развити някои добивни отрасли 

и дейности.  

В мина “Черно море” край Бургас се добиват кафяви въглища. Малки количества 

от този вид има и по долината на река Луда Камчия, но те са без стопанско значение. В 
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ЮИР като цяло, запасите от кафяви въглища се оценяват на около 18% от общите 

запаси в България. Като цяло регионът не разполага с достатъчно запаси от въглища за 

своята енергетика, поради което се налага внос от Източния Тракийско-Родопски 

регион. 

Интерес представлява разкриването и модернизирането на кариерите за нерудни 

изкопаеми и декоративнооблицовъчни материали. 

Докато рудодобивът в областта не е перспективен, то резервът от нерудни 

изкопаеми представлява интерес за частния и чужд капитал. Примери: до с. Богданово, 

община Средец има запаси от 109 282 хил. т. варовик за флюс, представляващи 65% от 

запасите в страната; до град Българово, община Бургас е единственото находище на 

уникалната суровина – българити – 668 642,6 хил. т. запаси; декоративнооблицовъчни 

материали – мраморите в община Малко Търново – 5 174,3 хил. м³ запаси; гранити с. 

Сливово, община Средец – 3 300 хил. м³ и габро – с. Изгрев, община Царево – 800 хил. 

м³ запаси. 

В региона има богати находища на пясъци, чакъл и други инертни материали, 

които се експлоатират повсеместно. От поморийската лагуна се извлича лечебна кал, 

която служи за лечението на заболявания в опорно-двигателната система на хората. 

Между Бургас и Поморие се добива морска сол, която се използва основно за 

производството на луга и като суровина в ХП. 

 

Обща икономическа характеристика на област Бургас 

Област Бургас е най-голямата по площ от 28-те области на България. Намира се 

в Югоизточна България и разполага с площ от 7 748,1 km² и население от 415 817 души 

(данни от преброяване през 2011 г.). Удобно е разположена в южната част на 

черноморското крайбрежие на страната, като има най-дългата морска крайбрежна 

ивица в сравнение с другите морски области на България – Варна и Добрич. 



14 

 

                

С най-голяма тежест в развитието на област Бургас е сектор „Услуги“ – 63.8% от 

брутната добавена стойност (БДС), формирана в областта. Следва индустрията с 31.4% 

и накрая е селското стопанство с 4.8%. Трябва да се подчертае, че през последните 

години се наблюдава тенденция на нарастване на дела на услугите за сметка на 

промишлеността и особено за сметка на селското стопанство. Така например сектор 

индустрия през 2007 г. е създал над 40% от БДС, а аграрният през 2006 г. над 6% от 

БДС в област Бургас (Вж. фиг.1). 

 Следва да се отбележи, че подобна тенденция, особено в условията на глобална 

криза, може да бъде оценена като негативна, доколкото устойчивостта на една 

икономика се оценява преди всичко по функционирането на сектора на реалното 

производство – индустриален и аграрен сектори.  
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Фиг. 1. Динамика на създадената брутна добавена стойност в област Бургас по отделни 

сектори 

За България като цяло структурата на БДС има следните стойности: 

 Селско стопанство - 5.6 % 

 Индустрия – 31.2 % 

 Услуги - 63.2 % 

Тези данни показват, че няма значими различия между структурата на БДС в 

Бургаска област и страната ни като цяло. Но тенденцията на спад на относителния дял 

на сектор „Индустрия“ и сектор „Аграрен“ в област Бургас за сметка на сектор 

„Услуги“, говори, че областта губи някои сравнителни предимства, които притежава в 

непосредствения предходен период като относително силно развити сектор 

„Индустрия“ и сектор „Аграрен“. 

 

Динамика на икономиката и модернизацията чрез инвестиции в нови технологии 

и иновации 

► Средно годишно нарастване на брутен вътрешен продукт (БВП) на областта 

в %;   [вж.1. с. 73] 
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Фиг. 2. Динамика на БВП в област Бургас за периода 2006-2010 г. 

Средногодишна динамика на БВП в Бургаска област през 2010 г. спрямо 2009 г. 

е 0.3 %. За България като цяло растежът на БВП през 2010 г. спрямо 2009 г. е 0.4 %. В 

това отношение област Бургас не се различава значително от данните за страната (вж 

таблица 1 по-долу, където данните за всяка година са спрямо предходната). В този 

смисъл данните за следващите години в област Бургас може да се очаква, че не се 

различават значително с тези за страната като цяло. 

Година 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

БВП 106,5 106,4 106,2 94,5 100,4 101,8 100,8 

Таблица 1. Динамика на БВП на България по години спрямо предходната
1
  

Новото служебно правителство прогнозира ръст на БВП през 2013 г. спрямо 

предходната в размер на 0,8%. 

 

Фиг.3. Динамика на БВП на човек от населението на област Бургас за периода 2006-

2010 г. 

Изводът е, че динамиката на БВП в област Бургас и страната като цяло през 

последните години се характеризира с ниска и неравномерна динамика, която е 

                                                 
1
 По данни на НСИ (вж. в http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=10) 
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недостатъчна за постигане на устойчиво развитие. Подобен извод се потвърждава от 

анализа на структурата на брутна добавена стойност по сектори. 

 

► Структура на БДС по сектори в област Бургас 

 

             

 

Фиг. 4. Динамика на БДС по текущи цени – за 2010 г. спрямо 2009 г. растежът е едва 

0.5% 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Фиг. 5. 

Динамика на БДС по текущи цени в сектор „Аграрен“ 

Средногодишна динамика на БДС в аграрен сектор през 2010 г. спрямо 2009 г. е 3 %. 
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Фиг. 6. Динамика на БДС по текущи цени в сектор „Индустрия“ 

Средногодишната динамика на БДС в индустрията през 2010 г. спрямо 2009 г. е - 8.6 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 7. Динамика на БДС по текущи цени в сектор „Услуги“ 

Средногодишна динамика на БДС в сектор услуги през 2010 г. спрямо 2009 г. е 5.5 %. 

 Фактически тези данни потвърждават посочената по-горе тенденция, че в област 

Бургас през разглеждания период се наблюдава относително намаляване на дела на 

сектор „Индустрия“ и сектор „Аграрен“, което определено е съпроводено с понижаване 

на устойчивостта на икономиката на областта. 

В рамките на сектор „Индустрия“ четирите водещи по относителна тежест в 

сектора отрасъла като произведена продукция в хиляди лева са както следва: 

1. Производство на метали и метални изделия; 

2. Производство на превозни средства; 

3. Поизводство на хранителна промишленост и тютюневи изделия; 

4. Производство и разпределение на топлинна и ел. енергия. 
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Фиг.8. Разпределение на основни отрасли (подсектори) в произведената продукцията на 

сектор промишленост в Бургаска област за 2010 г. в хиляди лева 

По-долу са изброени основните отрасли, присъстващи в сектор „Индустрия“ на 

Бургаска област и отразени във фиг. 2. 

1- Добивна промишленост; 

2- Производство на хранителна промишленост и тютюневи изделия; 

3- Производство на текстил обувки и други; 

4- Производство на дървен материал, хартия и други -  няма данни; 

5- Кокс и нефтопродукти – няма данни; 

6- Производство на химични продукти; 

7- Производство на изделия от пластмаса и каучук и други; 

8- Производство на основни метали и метални изделия; 

9- Компютърна и комуникационна техника; 

10-  Електрически съоръжения; 

11- Производство на машини и съоръжения с общо и специално предназначение; 

12- Производство на превозни средства; 

13-  Некласифицирано производство и ремонт; 

14- Производство и разпределение на ел. и топлинна енергия; 

15- ВиК, отпадъци и други.  

Като цяло тези отрасли се характеризират с ниско до средно равнище на 

технологичност, като съответно е такова и нивото на добавената стойност . 

 

Таблица 2. Продукция на промишлените предприятия през 2008 - 2010 г. по 

отрасли(подсектори) на промишлеността 
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      (Хиляди левове) 

Подсектори  2008 2009 2010 

Общо  8 659 962 6 329 846 7 013 335 

По подсектори:       

Добивна промишленост 69 850 44 899 38 558 

Производство на хранителни продукти, 

напитки и тютюневи изделия 279 707 234 133 234 079 

Производство на текстил, облекло, обувки и 

други изделия от обработени кожи без косъм; 

обработка на кожи 129 147 37 726 50 299 

Производство на дървен материал, хартия, 

картон и изделия от тях (без мебели); печатна 

дейност 166 383 .. .. 

Производство на кокс и рафинирани 

нефтопродукти .. .. .. 

Производство на химични продукти 20 507 13 580 22 066 

Производство на изделия от каучук, 

пластмаси и други неметални минерални 

суровини 325 742 185 421 149 983 

Производство на основни метали и метални 

изделия, без машини и оборудване 279 062 231 951 278 601 

Производство на компютърна и 

комуникационна техника, електронни и 

оптични продукти 1 433 .. .. 

Производство на електрически съоръжения .. .. .. 

Производство на машини и оборудване с 

общо и специално предназначение 13 527 8 869 8 351 

Производство на превозни средства 247 615 195 724 243 848 

Производство, некласифицирано другаде; 

ремонт и инсталиране на машини и оборудване 120 506 41 203 30 354 

Производство и разпределение на 

електрическа и топлинна енергия и на 

газообразни горива 125 221 178 041 153 022 

Доставяне на води; канализационни услуги, 

управление на отпадъци и възстановяване 54 630 64 266 62 516 

        

1
В продукцията не са включени непреките данъци върхуп родуктите(акцизите).    

 

 

Данните от таблица 2 свидетелстват, че се наблюдава неустойчива динамика на 

производството в сектор „Индустрия“ за периода 2008-2010 г., за което несъмнено 

допринася започналата през 2008 г. т.нар. „Глобална криза“. 
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Таблица 3. Размер на разходите за придобиване на ДМА 

  

Разходи за 

придобиване 

на ДМА 

Придобити 

ДМА 

Разходи за ДМА към 

31.12. 10 

(незавършено 

строителство) 

Общо за 2006 година в това число за 1 101 715 972 037 812 408 

Земя 120 796 120 796 х 

Сгради, строителни съоръжения и 

конструкции 501 939 420 390 619 340 

Машини, оборудване и транспортни 

средства   

в т.ч. вносни 401 578 381 117 115 215 

 135 764 82 932 59 275 

Други разходи 77 402 49 734 77 853 

Общо за 2007 година в това число за 1 698 185 1 596 444 872 561 

Земя 362 126 362 126 x 

Сгради, строителни съоръжения и 

конструкции 636 796 601 457 637 635 

Машини, оборудване и транспортни 

средства  592 899 531 949 160 482 

в т.ч. вносни 125 908 125 415 46 649 

Други разходи 106 364 100 912 74 444 

Общо за 2008 година в това число за 1 848 133 1 356 957 1 294 781 

Земя 206 177 206 177 х 

Сгради, строителни съоръжения и 

конструкции 808 809 531 863 858 400 

Машини, оборудване и транспортни 

средства  701 978 561 265 273 517 

в т.ч. вносни 86 864 77 816 48 183 

Други разходи 131 169 57 652 163 050 

Общо за 2009 година в това число за 1 278 219 1 240 609 1 094 025 

Земя 86 510 86 510 х 

Сгради, строителни съоръжения и 

конструкции 687 849 651 981 685 902 

Машини, оборудване и транспортни 

средства  в т.ч. вносни 382 996 399 401 262 445 

 29 815 55 393 26 038 

Други разходи 120 864 102 717 145 678 

Общо за 2010 година в това число за 860 061 1 205 427 640 104 

Земя 67 533 67 533 х 

Сгради, строителни съоръжения и 

конструкции 455 749 579 116 479 075 

Машини, оборудване и транспортни 

средства  в т.ч. вносни 239 980 448 303 45 669 

Други разходи 96 799 110 475 115 360 
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Важен критерий характеризиращ развитието на икономиката на областта са 

разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА).Динамиката в 

това отношение е важен показател за това дали тенденциите са в посока на оживление 

или на спад. Ако вземем 2006 г. за 100% данните са повече от категорични, че става 

дума за формиране на тенденция на спад. 
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Фиг. 9. Динамика на разходите за придобиване на ДМА в % за периода 2006-2010 г. 

 

Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия 

Друг важен показател отразяващ състоянието на икономиката на област Бургас са 

основните икономически показатели на нефинансовите предприятия, най-вече такива като: 

 Брой на нефинансовите предприятия; 

 Общ обем на продукцията; 

 Приходи от обичайна дейност. 

  Нетни приходи от продажби; 

 Печалби. 
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Година 

Пред-

прия-

тия 

Продукция 

Приходи от 

обичайна 

дейност 

Нетни 

приходи 

от 

продажби 

Разходи за 

обичайна 

дейност  

Печалба Загуба 

ДМА 

хиляди левове 

2006 18 608 10 789 462 13 913 014 13 656 454 13 473 765 520 059 140 548 3 672 825 

2007 19 782 11 862 393 15 866 776 15 521 360 14 953 819 957 470 144 892 4 742 365 

2008 23 996 13 913 520 19 548 455 17 996 657 19 487 446 838 137 852 734 6 304 854 

    2009 25 596 10 130 792 14 292 160 12 981 557 14 130 460 680 324 574 306 6 748 270 

2010 25 546 10 770 783 15 226 068 14 053 142 15 189 950 530 170 540 812 6 731 187 

                 Таблица 4. Икономически показатели от нефинансови предприятия 

 

Фиг.10. Динамика на броя на нефинансовите предприятия в област Бургас 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 11. Динамика на обема на произведената продукция в област Бургас 
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Фиг.12. Динамика на печалбата на нефинансовите предприятия в област Бургас за периода 

2006-2010 г. 

Данните показват тревожна тенденция, въпреки, че броят на нефинансовите 

предприятия се задържа на едно и също равнище и даже малко се увеличава от 2008 г. 

насам, а продукцията, изчислена в левове за 2010 г. нараства спрямо 2009 г., се 

наблюдава тенденция на рязък спад на печалбата. Подобна ситуация може да бъде 

резултат или на повишаване на равнището на различни видове плащания – материали, 

суровини, лихви по кредитите, данъци и други, или снижаване на производителността. 

Но каквато и да е непосредствената причина тенденцията определено е тревожна, тъй 

като тя отразява процес на засилване на неустойчивостта на стопанската среда. 

Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване  към  

31.12. по икономически дейности през 2008 - 2010 година 

 Друг важен показател за състоянието на икономиката на областта е обема на 

преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансови предприятия с натрупване по 

икономически дейности. Тук при оценката по този показател ключовият термин е „по 

отделни дейности“, тъй като той отразява структурата на ПЧИ. Известно е, че колкото 

по-висок е делът на ПЧИ във високотехнологични дейности с висока степен на 

добавена стойност, това означава по-добри възможности за по-високи норми на 

печалба, а оттук по-високи данъци, по-високо качество на заетата ръка и по-големи 

шансове за развитие.   
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Таблица 5. ПЧИ в нефинансови предприятия по отделни икономически дейности с 

натрупване към 31.12.2010 г.(в хиляди евро) 

 

Икономически дейности 2008 2009 2010 
    

Общо 666 902,1 

 

836 737,9 1 622 748,5     

Селско, горско и рибно стопанство 2671,9 3 066,6 2 140,4     

Добивна,преработваща и друга 

промишленост; доставяне на води; 

канализационни услуги,  управление на 

отпадъци и възстановяване 372130,5 345 292,5 1 182 674,4     

Строителство 44126,2 88 550,7 62 955,9     

Търговия, ремонт на автомобили и 

мотоциклети; транспорт, складиране и 

пощи; хотелиерство и ресторантьорство 109514,0 235 185,3 162 954,6     

Създаване и разпространение на 

информация и творчески продукти; 

далекосъобщения 4566,0 .. ..     

Операции с недвижими имоти 128494,0 147 008,0 190 919,4     

Професионални дейности и научни 

изследвания; административни и 

спомагателни дейности 5147,0 12 282,1 13 993,9     

Държавно управление ;образование; 

хуманно здравеопазване и социална 

работа 7,5 .. ..     

Други дейности 245,0 2 212,5 1 556,6     
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Фиг. 13. Общ обем на чуждестранните инвестиции в Бургаска област в евро за периода 

2008-2010 г. 

 Несъмнено тенденцията на увеличаване на ПЧИ и то със значими стойности 

може да бъде оценено като повече от положително. Но анализът на структурата на ПЧИ 

показва, че има какво да се оптимизира предвид привличането на ПЧИ в нефинансовата 

сфера, тъй като основно те са насочени към: 

 Добивна, преработваща и прочее дейности; 

 Операции с недвижими имоти; 

 Търговия, хотелиерство и ресторантьорство. 

Такива като професионални дейности и научни изследвания са значително назад 

в привличане на ПЧИ.  

 

Разпределение на предприятията по вид /ЕТ, ООД, ЕООД, АД, СД и др./ 
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Фиг.14. Разпределение на предприятията по юридическата форма на тяхното 

функциониране за 2012 г. 

Юридическата форма на функциониране на предприятията е показателна 

предвид размерите на същите. Фактът, че преобладават такива форми като ЕТ и ЕООД 

свидетелства, че става дума за малки предприятия. АД и ЕАД обратното като правило 

са юридическа форма на големи организации, но в Бургаска област те са малко на брой.  

Брой на новосъздадени и прекратили дейността си предприятия 

Количеството новосъздадени предприятия е изключително важен показател за 

икономическата динамика. За съжаление данните за Бургаска област показват една не 

много оптимистична картина за последните години. 
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Фиг. 15. Новосъздадени предприятия в периода 2008-2012 и прогноза за 2013 г. 

Друг такъв косвен показател за икономическата динамика е броят на 

прекратилите дейността си предприятия. Макар тук пикът да е през 2011 г. и оттам 

натататък сривът да не е толкова остър трудно е да се приеме, че ситуацията е тръгнала 

в благоприятна посока. 

Брой на преустановили дейността си предприятия
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Фиг. 16 Брой прекратили дейността си предприятия в Бургаска област за 

периода 2008-2012 и прогноза за 2013 г. 

2. Актуализиране и набиране на нова информация за състоянието на 

трудовата заетост, демографската, социалната, образователната, здравната, 

културната и туристическа сфера в областта за периода 2007 – 2013 г. 

Състояние на трудовата заетост в област Бургас за периода 2007-2013 г. 

Таблица 6 Базови параметри на работната сила в област Бургас 

 

Параметри  Стойности  Забележка 

Население на 15 и повече години за 

2011 г. 

357.9 хиляди 

души 

 

Работна сила – икономическо 

активно население  

Съответно лицата извън работната 

сила наброяват  

181.9 хиляди 

души 

176 000 души 

Коефициент на икономическа 

активност  

 

    Работна сила             

Население над 15 г. 
х100 = 50.8% 
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Заети – лица на 15 и повече години, 

които в дадения период са работели 

поне 1 час срещу заплащане или 

имат работа, от която временно са 

отсъствали 

 

159.2 хиляди 

души 

Коефициент на заетост 

 

Безработни – лица между 13 и 74 

години, които нямат работа, търсят 

активно работа и са на разположение 

да започнат работа  

 

22.6 хиляди 

души  

Коефициент на безработица  

 

 

 

Таблица 7. Население на 15 и повече години по икономическа активност и пол в област 

Бургас за 2011 г. 

 

Параметри  Общо  Мъже  Жени  

Население на 15 и повече 

години 

357.9 172.7 185.2 

Работна сила – хиляди души 181.9 97.6 84.3 

Заети – хиляди души 159.2 85.0 74.2 

Безработни – хиляди души 22.6 12.6 10.0 

Лица извън работната сила – 

хиляди души 

176.0 75.1 100.9 

Коефициент на 

икономическа активност в % 

50.8 56.5 45.5 

Коефициент на заетост в % 44.5 49.2 

 

45.5 

Коефициент на безработица 

в % 

12.4 12.9 11.9 

    Заети  

 
Население  

    над 15 г. 

 

х100 = 44.5% 

 

Безработни 

Работна сила . 

 

х100 = 12.4% 
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Фиг. 17. Структура на населението в Бургаска област на 15 и повече години по 

икономическа активност и пол през 2011 г. в % 

 

Фиг. 18. Динамика на безработицата по години 2008-2011 г. – мъже, жени и общо в 

област Бургас 

Таблица 8. Безработицата в област Бургас за 2012 година
2
 

        Параметри 

Област 

Безработни 

лица в хиляди 

души – общо 

Коефициент на 

безработица в 

% - общо 

Безработни 

лица в хиляди 

души между 

15–64 г. 

Коефициент на 

безработица в 

% - на лица 

между 15–64 г. 

Бургас 21.3 11.5 21.2 11.6 

 

                                                 
2
 http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=26&a1=735&a2=741&a3=744 
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 Анализът на данните показва, че за разгледания период – 2008-2012 г. 

безработицата в област Бургас показва известно снижение, което несъмнено може да се 

оцени като благоприятна тенденция. 

Таблица 9 Брой на безработните лица, включени и работили по насърчителни мерки за 

2009 и 2010 г. 
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Таблица 10 Брой на безработните лица, включени и работили по насърчителни мерки за 

2010 и 2011 г.  

 

Определено за горната тенденция спомага и политиката на насърчителни мерки, 

допринесла за снижаване на броя на безработните в област Бургас.   

 

               

Фиг. 19 Структура на населението в Бургаска област под, в и над трудоспособна 

възраст към 31.12.2011 г. 

 

 Анализът на структурата на населението на област Бургас през периода 

2007-2011 г. в зависимост от критерия под, в или над трудоспособна възраст показва 

няколко тенденции: 
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 Неустойчива колебателна тенденция относно относителния дял на населението 

над трудоспособна възраст, която се движи в границите на 20-22% от общия 

брой на населението; 

 Тенденция на задържане на дела на населението под трудоспособна възраст в 

общия брой на населението в границите на 16-18%; 

 Тенденция на относително задържане на дела на населението в трудоспособна 

възраст в границите на 62-63% от общия брой на населението. 

 

Демографски процеси в Бургаска област 

Към 31.12.2011 г. постоянното население
3 на Бургаска област е 414 947 души, 

което представлява 5.7 на сто от населението на страната. Традиционно Бургаска 

област се нарежда на четвърто място по брой на населението след София (столица) 

(1297 хил.души), Пловдивска (681 хил.души) и Варненска области (474 хил.души). 

Областите Стара Загора (331 хил.души) и Благоевград (322 хил.души) са следващите 

по големина след Бургаска област. За една година в резултат на отрицателния 

естествен прираст (броя на умиранията е по-голям от броя на ражданията), населението 

на областта е намаляло с 1 239 души. Същевременно заселилите се в Бургаска област са 

с 277 повече от изселилите се от нея. В резултат на естествения и механичния прираст 

населението на областта се е намалило с 962 души, или с 0.23%. 

Таблица 10. Население в област Бургас към 31.12. 2011 г. по години и пол 
4
 

Години Общо Мъже Жени 

1990 443 897 220 506 223 391 

1995 439 002 216 303 222 699 

2000 425 366 207 943 217 423 

2001 422 458 206 619 215 839 

                                                 
3
 Броят и структурите на населението в края на 2011 г. са изчислени въз основа на получените резултати 

от проведеното към 1.02.2011 г. преброяване на населението и съответните изчисления за естествения и 

механичен прираст, получени от текущата демографска статистика 
4
 http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=19&a1=376&a2=377&a3=381 

 

http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=19&a1=376&a2=377&a3=381
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2005  418 750 204 051 214 699 

2009 422 319 205 692 216 627 

2010 421 252 205 128 216 124 

2011 414 947 203 139 211 808 

 

Таблица 11. Основни демографски показатели за населението на Бургаска област за 

2011 г.
5
 

 

Показатели 
Бургаска област 

общо В градовете В  селата 

Население към 31.12.2011 г. - бр. 414 947 310 571 104 376 
Гъстота на населението (на кв. км) 54.5 . . 

Структура на населението по  местоживеене - % 100.0 74.8 25.2 
Полово съотношение (брой жени на 1 000 мъже) 1043 1055 1005 

Раждаем ост (на 1000 души) 10.3 10.1 10.8 

Тотален коефициент на плодовитост - ‰ 1.59 1.50 1.81 

Смъртност  (на 1000 души) 13.3 11.5 18.7 

мъже 14.7 12.5 21.0 

жени 11.9 10.5 16.4 

Детска смъртност (на 1000 живородени) 9.3 8.6 11.5 

Брачност (на 1000 души) 3.4 3.3 3.8 

Бракоразводност (на 1000 души) 1.6 1.9 0.8 

Естествен прираст (на 1 000 души) -3.0 -1.4 -7.9 
Механичен прираст (на 1 000 души) 0.7 -0.8 5.0 
Коефициент на възрастова зависимост (%) 45.37 41.89 56.81 
Коефициент на дем ографско зам естване (%) 61.98 58.49 73.00 

Извънбрачни раждания - % 

Средна продължителност на живота за периода 

(2009-2011) - в години 

53.0 52.0 55.9 

мъже 70.1 . . 

жени 

Средна възраст на майка при раждане 

на първо дете 

77.2 

 

26.0 

. 

 

. 

. 

 

. на дете 27.4 . . 

Таблица 12. Разпределение на живородени, починали и естествен прираст в Бургаска 

област по общини 

                                                 
5
 Пак там. 
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 Данните на таблица 12 разкриват една неоптимистична картина за областта – 

намаляване на населението с 1239 човека само за 2011 г. Единствено в община Айтос 

има увеличаване на населението с незначителната цифра от 14 човека.  

Таблица 13. Разпределение на населението на област Бургас по пол според общината на 

местоживеене  
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Фиг.20 Структура на разпределение на населението на Бургаска област по възраст 

за периода 2006-2010 г. 

 Анализът на структурата на разпределението на област Бургас по възраст 

потвърждава песимистичните прогнози, дадени по-горе, тъй като се наблюдава процес 

на относително намаляване на дела на младите хора и увеличаване на дела на 

населението в късна възраст. 
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Обобщаваща картина на демографската ситуация се дава във фигура 20. 

 

Фиг.21. Ключови параметри на населението на Бургаска област в периода 1991-2011 г. 

 

Обобщените данни демонстрират тенденция на малък, но постоянен спад в 

периода 2007-2011 г. по отношение на такива параметри като раждаемост, детска 

раждаемост, брачност и естествен прираст. С подобна малка, но постоянно повишаваща 

се тенденция се характеризира, обаче, смъртността. 

В крайна сметка ключовите показатели на демографските параметри на 

населението като раждаемост, смъртност и естествен прираст резултират в такъв 

ключов показател, какъвто в демографската динамика. 

Таблица 14. Демографска динамика на Бургаска област за периода 2008-2011 г.
6
 

Години 2008 2009 2010 2011 

Брой на 

населението 

420468 421580 421786 415458 

                                                 
6
 http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=19&a1=376&a2=387&a3=389#cont 

 

http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=19&a1=376&a2=387&a3=389#cont
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Особена показателни са прогнозите за демографската динамика, които 

демонстрират следните стойности по различните варианти. 

Таблица 15. Прогноза за динамиката на населението на Бургаска област I вариант (при 

хипотеза за конвергентност - Този вариант се определя като реалистичен и е съобразен 

с нормативните изисквания на Европейския съюз за демографското и социално-

икономическото развитие на страните членки)
7
 

Години 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 

Бургаска област 410 817 404 313 396 670 388 534 380 203 371 561 362 504 352 967 342 984 332 496 

 

 

Таблица 16. Прогноза за динамиката на населението на Бургаска област II вариант 

(относително ускоряване: При този вариант се предполага , че демографското развитие 

ще протича при благоприятни социално-икономически процеси в страната)
8
 

Години 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 

Бургаска 

област  411 410 406 598 401 319 395 934 390 582 384 972 378 841 372 086 364 789 356 859 

 

 

Таблица 17. Прогноза за динамиката на населението на Бургаска област III вариант 

(относително забавяне: При този вариант развитието на населението е прогнозирано 

при хипотези за неблагоприятни социално-икономически процеси в страната)
9
 

Години 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 

Бургаска 

област 410 529 403 182 394 356 384 840 374 969 364 754 354 145 343 095 331 609 319 748 

 

Показаните по-горе данни демонстрират една изключително тревожна картина, а 

именно депопулация на Бургаска област в резултат най-вече на отрицателния естествен 

                                                 
7
Там. 

8
 Пак там. 

9
 Пак там. 
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прираст, който за 2011 г. е -3.0 за цялата област, като за градовете е -1.4 и за селата -7.9. 

Особено характерен е спадът 2010 - 2011 г, когато за областта намаляването на 

населението надхвърля 6 000 души.  

Повече от тревожни са прогнозите и в трите им варианта, според които 

населението на областта ще се съкрати от над 60 000 души при най-благоприятния 

вариант до над 100 000 души при най-неблагоприятния такъв. Всичко това изисква 

разработката на специален пакет от мерки в рамките на стратегията на развитие на 

областта като начин да се променят тези изключително песимистични прогнозни 

тенденции.  

                                  

Фиг. 21 Разпределение на населението на област Бургас по общини към 01.02.2011 г.
10

 

 Разпределението на населението в област Бургас демонстрира още една 

негативна тенденция – половината от населението на областта е съсредоточено в град 

Бургас, докато другата половина е неравномерно разпределена по територията на 

областта. С най-малка бройка жители са общините в югоизточната част на областта – 

Малко Търново, Приморско и Царево. Там е и най-слабо населеният район на страната 

- Странджа с 10 души/км
2
.  

                                                 
10

 http://www.mapsbg.info/?main=maps&mapid=70 
 

http://www.mapsbg.info/?main=maps&mapid=70
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ФфффФиг. 22 Разпределение на населението на област Бургас по етнически произход
11

 

Фифиф                            

ФигФиг. 23 Разпределение на населението на област Бургас по вероизповедание 

 

На фигури 22 и 23 са дадени данни, които изобразяват разпределението на 

населението на област Бургас по етнически произход и вероизповедание, показващи че 

4/5 от живеещите в областта са от български произход и приблизително толкова е и 

населението, заявило, че е християнско по вероизповедание. 

                                                 
11

 Пак там. 
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Фиг. 24 Миграция вътрешна на област Бургас по направления – основните 

посоки са „град-село“, на 2-ро място „град-град“, на 3-то място „село-град“ и на 4-то 

място „село-село“ 

Механично движение на населението

-2000
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-500

0
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Айтос Бургас Камено

Карнобат Малко Търново Несебър

Поморие Приморско Руен

Созопол Средец Сунгурларе

Царево

   2006    2007    2008    2009   2010

 

Фиг. 25 Динамика на механичното движение на населението в област Бургас в периода 

2006-2010 г. 

Дадената динамика демонстрира много сериозни различия особено при големия 

град Бургас. Подобни различия могат да бъдат обяснени с това, че в докризисния 
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период значителна маса хора се насочват към селата. И обратно в условията на кризата 

хората се насочват към големия град предвид по-високата устойчивост предвид 

разкриване на работни места и други.  

Състояние на социалната сфера в област Бургас А 

 

Фиг. 26 Динамика на структурата на общия доход на домакинствата по източници в 

област Бургас за 2007- 2011 г. 

Фигура 26 е изключително показателна, доколкото тя показва важна картина и 

ключова тенденция на доходите на домакинствата в област Бургас за периода 2007 - 

2011 г. Общата картина се определя от факта, че основен източник на доход на 

населението е работната заплата за разгледания период с относителен дял 48.6 – 59.9%. 

На второ място са пенсии, помощи, обезщетения и други. Предприемачески и доход 

извън работната заплата е едва на трето място. 

Тревожна, обаче, е тенденцията, която показва относително снижаване на 

доходите идващи от предприемачески доход и такъв извън работната заплата. И 

обратното нараства относителния дял на доходи идващи от работна заплата,. Но най-

вече нарастват доходите идващи от пенсии, обезщетения, помощи и други. 

   Средната работна заплата в Бургаска област стигна до 707 лева за последното 

тримесечие на 2012 година. Средната заплата е скочила със 7,6% спрямо предходното 

тримесечие на 2012 година.
12

  

 За обществения сектор средната месечна заплата е 756 лв. 

                                                 
12

 http://www.burgasinfo.com/news/view/5/38551/ 
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 За частния сектор средната месечна заплата е 689 лева.  

 Общо за страната средната работна заплата е 789 лева.Бургас е на шесто място в 

страната. 

 

                        

Фиг. 27 Средна месечна работна заплата по сектори в област Бургас 

 

                                

Фиг. 28 Структура на общия разход на домакинствата в Бургаска област за 2011 г. по 

групи разходи в % отгоре -надолу: 1- Храна; 2- Облекло и обувки; 3- Жилище; 4-

Транспорт; 5 – Свободно време; 6 - Други 

  

Анализът на структурата на общите разходи на населението в област Бургас 

показва, че най-голям дял заемат разходите за храна, ако под други приемем, че има 

различни други видове разходи. Фактът, че разходите за храна надхвърлят 1/3 от 

разходите демонстрира тенденции на обедняване, тъй като се приема, че ако разходите 

за храна надхвърлят  ¼ от бюджета на домакинствата това е свидетелство за бедност.   
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Таблица 18. Осигуряване на населението с жилищна площ към 31.12.2011 г. 

 

 Жилища на 

1000 души 

от 

населението 

Среден 

брой 

лица на 

едно 

жилище 

На човек от населението  Средна 

полезна 

площ на 

1 

жилище 

Полезна 

площ  

Жилищна 

площ 

Спомагателна 

площ 

Брой  Квадратни метри  

Област 

Бургас 

658 1.52 45.88 34.68 6.75 69.75 

В 

градовете 

на 

областта  

 

656 

 

1.53 

 

46.15 

 

34.50 

 

6.89 

 

70.40 

В селата 

на 

областта 

 

665 

 

1.50 

 

45.08 

 

35.19 

 

6.32 

 

67.85 

 

 

 

В сферата на образованието: 

                                

Табл. 19 Висши училища, преподаватели, студенти и завършили през учебната 2011/12 
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Табл. 20 Завършили основно и средно образование през 2011 г. 

 

                                   

Табл. 21 Учебни институции по вид 

 

 

Табл. 22 Брой учебни заведения, преподаватели и учащи 

2011/2012 УЧЕБНА ГОДИНА 
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Община 
Брой 

училища 

Брой 

детски 

градини 

Брой 

обслужващи 

звена 

Брой 

ученици 

в 

училища 

Брой 

педагогически 

персонал в 

училища 

Брой 

деца в 

детски 

градини 

Брой 

педагогически 

персонал в 

детски 

градини 

Айтос 8 6 0 3042 249 924 71 

Бургас 56 35 2 25419 2128 7772 590 

Камено 4 8 0 794 78 377 39 

Карнобат 9 9 0 3150 268 787 58 

Малко Търново 1 2 0 247 25 93 6 

Несебър 9 10 1 1984 178 1061 80 

Поморие 12 7 1 2250 221 1044 81 

Приморско 3 5 0 470 50 219 21 

Руен 20 11 0 3639 339 426 37 

Созопол 8 8 0 913 100 369 31 

Средец 5 3 1 1376 113 672 45 

Сунгурларе 6 8 1 1127 112 396 35 

Царево 2 2 0 837 78 326 25 

ОБЩО 

ОБЛАСТ: 143 114 6 45248 3939 14466 1119 

2012/2013 УЧЕБНА ГОДИНА 

Община 
Брой 

училища 

Брой 

детски 

градини 

Брой 

обслужващи 

звена 

Брой 

ученици 

в 

училища 

Брой 

педагогически 

персонал в 

училища 

Брой 

деца в 

детски 

градини 

Брой 

педагогически 

персонал в 

детски 

градини 

Айтос 8 6 0 3109 251 977 73 

Бургас 56 34 2 25550 2138 8174 615 

Камено 4 8 0 833 82 394 39 

Карнобат 9 7 0 3029 271 784 57 

Малко Търново 1 2 0 237 28 96 6 

Несебър 9 10 1 2016 184 1076 80 

Поморие 12 7 1 2260 229 1062 81 

Приморско 3 5 0 442 47 206 21 

Руен 20 11 0 3614 340 470 38 

Созопол 7 8 0 930 94 378 31 
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Табл 23. Размерът на средствата, инвестирани за модернизация на материално-техническата 

база в системата на средното образование в Област Бургас е както следва: 

 

Брой компютри  

Средец 5 3 1 1388 117 711 47 

Сунгурларе 6 8 1 1164 116 386 35 

Царево 2 2 0 821 73 365 25 

ОБЩО 

ОБЛАСТ: 142 111 6 45393 3970 15079 1148 

        

№ Община Инвестиции 

за 2007г. х.лв 

Инвестиции 

за 2008г. х.лв 

Инвестиции 

за 2009г. х.лв 

Инвестиции 

за 2010г. х.лв 

Инвестиции 

за 2011г. х.лв 

Инвестиции 

за 2012г.х. лв 

Общо х.лв 

1. Айтос 972 1407 439 651 636 742 4847 

2. Бургас 1560 1591 6582 7903 2996 3748 24380 

3. Камено 76 191 482 266 203 87 1305 

4. Карнобат 370 545 354 2241 2054 117 5681 

5. М.Търнов

о 

119 400  6 58 15 598 

6. Несебър 430 4390 5230 1030 328 807 12215 

7. Поморие 1505 598 408 212 285 6176 9184 

8. Приморск

о 

6 1 15 16 10 22 70 

9. Руен 1328 102 1035 284 362 331 3442 

1

0. 

Созопол 378 629 1486 695 747 932 4867 

1

1. 

Средец 9 2 1004 479 70 849 2413 

1

2. 

Сунгурла

ре 

81 448 180 220 161 148 1238 

1

3. 

Царево 95 67 216 83 129 230 820 

 ОБЩО: 6929 10371 17431 14086 8038 14205 71060 
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Осигуреност на училищата с компютърна техника, средно за областта е както 

следва: 2007 г. – 19 ученика на компютър, 2008 г. – 18 ученика на компютър, 2009 г. и 

2010 г. - 17 ученика, 2011 г. и 2012 г. – 15 ученика. 

 

Брой интернет места  

По Национална програма „ИКТ в училищата” е осигурена Интернет свързаност 

за всички 143 училища и 6 обслужващи звена. Интернет местата са в съответствие с 

броя осигурени компютри за всяко училище. 

 

Табл 24 СПРАВКА ЗА ОТПАДНАЛИТЕ УЧЕНИЦИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2007 – 2012 

ГОДИНА 

година брой ученици в началото 

на учебната година 

брой ученици в края 

на учебната година 

отпаднали 

2007 50 053 48 775 1218 

2008 48 264 47 272 917 

2009 46 309 45 835 426 

2010 45 305 44 305 291 

2011 44 095 43 444 355 

2012 42553 42409 228 

 

 

В сферата на здравеопазването: 
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Фиг. 29 Население на един лекар и на един лекар по дентална медицина 

към 31.12.2011 г. 

Таблица 25 Динамика на осигуреността на населението с лекари и зъболекари в област 

Бургас за периода 2007-2011 г. 

 

 

 Осигуреността с болнични легла за Бургаски регион за 2012 г. е 53,6 на 10 000 

души население. Средната осигуреност с болнични легла за активно лечение в РБ е по-

високо /45,6 на 10 000 души/ от осигуреността в област Бургас /35,7 на 10 000души/.  

 В областта на здравеопазването работят 4234 души: от тях лекари – 1221/2,9 на 

хиляда жители/, лекари по дентална медицина - 376/0,90 на хиляда житили/, 

специалисти по здравни грижи – 2158/5,2 на хиляда жители/. 

Съотношението в Област Бургас лекари: медицински сестри е 1:2. Наблюдава се 

тенденция към намаляване на броя на медицинските специалисти по здравни грижи и 

промяна на съотношението в негативна посока. 
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Лечебните заведения за болнична помощ на територията на Област Бургас са 

20 и един самостоятелен диализен център: 

1. Девет многопрофилни болници за активно лечение, в т.ч. 5 МБАЛ с държавно и 

общинско участие и 4 частни МБАЛ;  

2. Една специализирани болници за активно лечение – по пневмофтизиатрични 

заболявания ; 

3. Две специализирани болници за активно лечение с частен капитал – една по 

кардиология и една болница за очни заболявания; 

4. Една специализирана болница за долекуване и продължително лечение; 

5. Четири специализирани болници за рехабилитация; 

6. Три лечебни заведения със стационар по профили: онкологичен, кожно-

венерологичен  и психиатричен. 

7. Един диализен център с частен капитал 

 В област Бургас функционира Дом за медико-социални грижи за деца. 

 

 Специализирата медицинска помощ се осъществява от 466 лечебни заведения, 

в т.ч. МЦ – 38, ДКЦ – 5, МДЦ – 1, ДЦ – 1, специализирани индивидуални и групови 

лекарски  практики – 367, специализирани практики по дентална медицина - 6, медико-

диагностични лаборатории – 17 и медико- техничиски лаборатории - 31. Съществен 

проблем в Област Бургас е концентрацията на специализираната медицинска помощ 

в гр. Бургас и липсата на достатъчно специалисти в останалите общински центрове. От 

една страна това затруднява достъпа на пациентите до специализираната медицинска 

помощ и забавя диагностично-лечебния процес, а от друга страна възпрепятства 

извършването на профилактични прегледи. Недостатъчно ефективна е и организацията 

на неотложна извънболнична помощ. 

 Спешната медицинска помощ се осъществява от ЦСМП с 11 филиала. 

Извънболничната медицинска помощ се осъществява от 1072 лечебни заведения за 

първична медицинска помощ, за специализирана медицинска помощ и ЦСМП. 

  Регистрираните лекарски практики за първична медицинска помощ към 

31.12.2012г. са  257, в т.ч. индивидуални – 243 и групови - 14. През годината лечебните 

заведения за първична медицинска помощ са намалели с 15. Броят на регистрираните 

лечебни заведения за първична извънболнична медицинска помощ постепенно 

намалява, основно за сметка на тези в отдалечените райони  с неблагоприятни условия. 
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  В общинските центрове са регистрирани 76.6% от лечебните заведения за 

първична медицинска помощ. 

  Денталната помощ се осъществява от 349 стоматологични практики, в т.ч. 327 

индивидуални и 22 групови. В общинските центрове са регистрирани 94,8% от 

лечебните заведения за първична дентална помощ.  

  Преобладаването на индивидуалните практики пред груповите практики в 

доболничната помощ затруднява качественото обслужване на пациентите; 

 

В сферата на културата и туризма: 

Таблица 26 Библиотеки с библиотечен фонд над 200 000 броя     

            

          (Брой) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Библиотеки  2 2 2 2 2 

Библиотечен фонд - хил.бр. 849 856 864 859 855 

Читатели - хил.бр. 8 7 7 6 6 

Зает библиотечен фонд - хил.бр. 270 232 207 209 224 
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Таблица 27 Пренощували лица по продължителност на престоя в средствата за подслон 

през 2011 г. 

 

 

 

Фиг.30 Структура на нощувките и гражданството на пренощувалите лица за 2011 г. в 

област Бургас 

 

 

Фиг. 31 Структура на пренощувалите лица в средства за подслон и приходи от нощувки 
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Актуализиране и набиране на нова информация за състоянието на 

техническата инфраструктура и качествата на околната среда в област Бургас за 

периода 2007 – 2011 г., включващо: 

В сферата на техническата инфраструктура: 

Табл. 28 Пътища в област Бургас 2007-2011 

 

                            

 

Табл. 29 Нововъведени водопроводи (подмяна и 

нови трасета вкл.) по години за област Бургас 

   

Година 
Вътрешна Мрежа Външна Мрежа 

м' м' 

2007 18 410 4 470 

2008 27 723 222 

2009 16 617 9 710 

2010 34 533 13 479 

2011 25 346 17 778 

2012 29 967 16 004 
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Фиг. 32 Брой и инсталирана мощност на присъединени обекти в Бургаска област, 

произвеждащи електрическа енергия от ВИ 

 

Изграждането на газоразпределителна ифраструктура на територията на Област 

Бургас стартира с проекта „Газификация на гр. Бургас“ и получаването на лицензия за 

разпределение и снабдяване с природен газ на името на Газорозпределително 

дружество /ГРД/ „Бургасгаз“ ЕАД през 2005 г.  

Правоприемник на „Бургасгаз“ ЕАД, понастоящем „Овергаз Изток“ АД е 

лицензиант на обособена територията на Общините Бургас, Карнобат, Айтос, Поморие, 

Несебър, Созопол, Приморско, Царево, Стара Загора, Нова Загора, Ямбол, Тунджа, 

Нови пазар и Варна с изключение на кметствата Владислав Варненчик, Младост и 

Аспарухово, за срок до 03.06.2040 г. 

Газова мрежа към днешна дата има изградена на територията на гр. Бургас и гр. 

Карнобат. 

Данни за гр. Бургас  

1. Изградена газоразпределителна мрежа по години  

Табл. 30 Изградена газоразпределителна мрежа по години 

година 2006  2007  2008 2009 2010 2011 2012 Общо 

Изградена 22 28 20 2,5 2,6 0,430 0,440 76 
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ГРМ, км 

 

На територията на гр. Бургас към днешна дата има изградени 76 км. в 

нетоплофицираните райони - ЦГЧ, СПЗ, ЮПЗ, както и в комплексите „Братя 

Миладинови“ и „Възраждане“. Наличната газова инфраструктура предоставя достъп на 

почти всички промишлени и обществено – административни обекти, както и на повече 

от 18412 домакинства до газоразпределителната мрежа, респективно до използуване 

предимствата на природния газ.  

2. Броят на клиентите, които консумират природен газ към 31.12.2012 год. както 

и включването им по години е както следва /табл. 31/: 
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 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Общо 

Битови - 90 89 64 28 20 19 310 

Обществено 

административни 

2 14 16 9 6 6 9 62 

Промишлени 1 8 1 4 3 2 0 19 

Общо 3 112 106 77 37 28 28 391 

Табл. 31 Броят на клиентите, които консумират природен газ към 31.12.2012 год. 

както и включването им по години 

 

 

Фиг. 32 Брой битови потребители по години 

Данни за гр. Карнобат 

1. Изградена газоразпределителна мрежа: 7 км., изградени през 2009 г. 

2. Броят на клиентите в гр. Карнобат е както следва: 1 промишлен, 8 

общественоадминистративни и 9 битови клиента. 
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Плановете за развитие на газоснабдяването през следващите години зависят до 

голяма степен от мерките, които Общинските и Областни структури ще предприемат 

във връзка с газифициране на обекти, до които вече има изградена ГРМ.  

 

Информация за периода 2007 – 2013 г. в част околна среда 

 Рекултивации - извършени 4 бр. през периода 2007 – 2013 г.: 

1. Хвостохранилище „Малко Търново 2” – техническа рекултивация. – 112, 753 

дка. 

2. Техническа и биологична рекултивация на рудник „Малко Търново” – терени и 

отвали - 31 дка. 

3. Техническа и биологична рекултивация на терени от ликвидацията на рудник 

„Зидарово”. 

4. Запълване и рекултивация на мулдите при рудник „Зидарово”  

През 2012 г. е започнала рекултивацията на находище „Дебелт” – I етап –  

рекултивация на площадката на насипището, образувано от глини, заблатена баластра и 

глинесто-песъкливи материали от разкривните работи на находището. Площта за 

рекултивация е 17.9 дка 

Извършва се рекултивация на находище „Узунджата” в община Приморско на 

площ от 47,2 дка. Първият етап от проекта се изпълнява като депо за строителни 

отпадъци. 

Започнало е изпълнението на обект „Закриване и рекултивация на общинско 

депо за неопасни отпадъци, намиращо се в землището на гр. Созопол, община Созопол” 

ИСПА проект EUROPE AID 120520D/SV/BG - площ 75,313  дка 

Изготвени и съгласувани са проекти за техническа и биологична рекултивация 

на депа за неопасни отпадъци Ахтопол, Малко Търново и Китен. Площите, които ще 

бъдат рекултивирани са следните: 

Ахтопол – 18.56 дка 
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Малко Търново – 20.5 дка 

Китен – 24.3 дка 

 

 Общини на територията на РИОСВ – Бургас с въведени системи за разделно 

събиране на отпадъци от опаковки (РСОО) към м. декември 2012 г.: 

1. Община Бургас 

2. Община Сунгурларе 

3. Община Айтос 

4. Община Карнобат 

5. Община Несебър 

6. Община Поморие 

7. Община Приморско 

8. Община Царево 

9. Община Средец 

 

Предприятия с функциониращи пречиствателни съоръжения за отпадните газовe 

изпускани в атмосферния въздух: 

1. ,,Лукойл Нефтохим Бургас” АД  

-     инсталация ,,Газова сяра – 2”   термично изгаряне на H2S 

-     инсталация ,,Газова сяра – 3”   термично изгаряне на H2S 

-  Пещ F 2101 за изгаряне на нефтени, технологични и твърди отпадъци – 

електрофилтър 

-    Пещ  F 101  - за изгаряне на нефтени и биологични утайки  - електрофилтър 

-  автоналивна естакада - инсталация за улавяне и регенериране на бензиновите пари 
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- ЖП наливна естакада - инсталация за улавяне и регенериране на бензиновите пари 

2. ,,Кроношпан България” ЕООД  Бургас 

- сушилни инсталации – мокър електрофилтър 

- батерии центробежни циклони 

- ръкавен филтър 

3. ,,Бургаспътстрой „ АД 

- асфалтова база гр . Айтос  -  ръкавен филтър 

- асфалтова база гр . Средец  -  ръкавен филтър 

4. ,,Пътни строежи 2001”АД  Бургас 

- асфалтова база ,,Пода” Бургас  -  ръкавен филтър 

5. ,,Път 2004” АД  Бургас 

- асфалтова база с Банево  -  ръкавен филтър 

6.,,Пътстрой Бургас” АД гр. Карнобат 

- асфалтова база гр . Карнобат  -  ръкавен филтър 

7. ,,Трейс „ ЕАД  

- асфалтова база с. ,,Черни връх”  -  ръкавен филтър 

8. ,,Щрабак” ЕАД 

- асфалтова база гр . Бургас  -  ръкавен филтър 

9.,,Автомагистрали ,,Черно море” АД гр.Шумен 

- асфалтова база ,,Шилото „ Бургас  -  ръкавен филтър 

10. ,,Топаз мел” ООД -  мелници,  гара Церковски 

- ръкавни филтри 

- центробежни циклони 
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11. ,,ЗТВ” гр. Каблешково 

- ръкавен филтър 

12. ,,Мелница Карнобат 2006” ООД 

- ръкавни филтри 

- центробежни циклони 

 

Автосервизи:  

13. ,,Дарс ауто” ЕООД гр. Бургас 

- камера за боядисване -  тъканни филтри 

14. ,,София франс ауто” ООД Бургас  

 - камера за боядисване -  тъканни филтри 

15. ЕТ ,,Бай Д Бард” Бургас 

- камера за боядисване -  тъканни филтри 

16 ,,Интермарина” ООД Бургас 

 - камера за боядисване -  тъканни филтри 

17.,,Експрес сервиз” ООД Бургас 

 - камера за боядисване -  тъканни филтри 

18. ,,Авто Миро” ООД гр. Айтос 

 - камера за боядисване -  тъканни филтри 

19.,, Дженеръс ауто” ЕООД Бургас 

- камера за боядисване -  тъканни филтри 

 Реализирани дейности по запазване на биологичното разнообразие в защитените 

територии: 
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РИОСВ-Бургас извършва дейности в рамките на План за дейности в защитени 

територии изключителна държавна собственост /резервати и поддържани резервати/. 

Планът се финансира от ПУДООС към МОСВ. През периода 2007 – 2013 г. са 

изпълнени следните поддържащи и възстановителни дейности, дейности за опазване на 

горите от пожари, образователни програми и информационно осигурявани,  изграждане 

на туристическа инфраструктура в 7 резервата и 4 поддържани резервата: 

 Изработени и монтирани информационно-забранителни табели за обозначаване 

главните подходи към резерватите; 

 Изработени и монтирани в горските резервати противопожарни табели и  

противопожарни табла; 

 Маркиране с информационни знаци и табели на утвърдени със заповед на 

министъра на околната среда и водите маршрутни пътеки за преминаване на 

писетители в резерватите; 

 Поддържане на Посетителски център в резерват “Ропотамо” и на Укритие за 

наблюдение на птици към поддържан резерват “Атанасовско езеро”; 

 Почистване на отпадъци и премахване на незаконни постройки при устието на 

река Ропотамо в резерват “Ропотамо” в резултат от незаконно пребиваване на 

рибари и реконструкция и обзавеждане на Заслон за рибари в резервата, 

съгласно изискванията на заповедта за обявяването му; 

 Почистване на резерватите и поддържаните резервати от отпадъци; 

 Поддържане на заслони за охраната в резерватите “Узунбуджак” и “Силкосия”; 

 Запознаване на местната аднинистрация /общини, областна администрация, 

поделения на ДАГ и др./ със заповедите за обявяване и актуални проблеми за 

устойчиво управление на зоните по НАТУРА 2000; 

 Засаждане и поддържане на растителност по бреговете на река Вая, по проект 

“Възстановяване на местообитание 91FO по поречието на р. Вая в участъка от 

моста към Мареографската станция в имот №000601, по КВС на землището на с. 

Емона, община Несебър, област Бургас” изготвен и реализиран от МОСВ.  
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Освен горецитираните дейности, извършвани от РИОСВ-Бургас в защитените 

територии /ЗТ/ през разглеждания период са извършени дейности от неправителствени 

организации, основно в ЗТ влажни зони и в природен парк /ПП/ “Странджа” от 

Дирекция на природен парк “Странджа” и Общини по проекти финансирани ЕС и 

ПУДООС. 

 - GEF проект “Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво 

управление”, финансиран от Световната банка и изпълнен от СНЦ “Зелени Балкани”, 

Община Поморие и МОСВ в защитена местност /ЗМ/ “Поморийско езеро”. В рамките 

на проекта е изграден посетителски център в защитената територия и са извършени 

възстановителни и поддържащи дейности. Изработен е план за управление на ЗМ 

“Поморийско езеро”, защитени зони BG0000152 “Поморийско езеро” за опазване на 

дивите птици и BG0000620 “Поморийско езеро”. Към днешна дата планът не е 

утвърден от МОСВ.; 

 - LIFE+ проект “Живот за Бургаските езера”, финансиран от ЕС, който се 

изпълнява от БДЗП; 

 - Проекти на Българска фондация “Биоразнообразие 

 

Институционален капацитет на област Бургас за провеждане на ефективна 

регионална политика за периода 2007 – 2013 г. 

 

Проект: „Подобряване на образователната инфраструктура в община Бургас”, 

финансиран по ОП „Регионално развитие“ 2007- 2013 г. Целеви обекти: ГПНЕ ”Гьоте”, 

СОУ ”Иван Вазов”, ГПAE ”Гео Милев”, ПГСАГ “Кольо Фичето”, ПГЕЕ ”Константин  

Фотинов”, ЦДГ №2 „Ханс Кристиан Андерсен“. Бюджет: 5 773 119,93лв. 

Продължителност: февруари 2009 г. – февруари 2011 г. (24 месеца) 

Проект: „Подобряване на културната инфраструктура в община Бургас”, 

финансиран по ОП „Регионално развитие“ 2007- 2013 г. Целеви обекти: Културен 

център „Морско Казино” – Приморски парк, гр. Бургас, Сцена на открито „Охлюва” – 

Приморски парк, гр. Бургас, Младежки културен център – гр. Бургас. Бюджет: 4 627 

603, 73 лв. Продължителност: 24 месеца 
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Проект: „Укрепване на свлачище по ската зад Летен театър в Приморски парк- 

Бургас“, финансиран по ОП „Регионално развитие“ 2007- 2013 г. Бюджет на проекта: 

991 172,45 лв. Продължителност: 20 месеца 

Проект: "Изграждане на канализация в кв. Долно Езерово и тласкател до ПСОВ", 

финансиран по ОП „Околна среда“ 2007- 2013г. Бюджет на проекта: 6 078 903,49 лв. 

Продължителност: декември 2008г. – март 2011г. 

Проект: "Интегриран проект за управление на питейните и отпадни води - с. 

Рудник и м.с.Черно море, област Бургас" – Техническа помощ, Бюджет на проекта: 

479 090, 00 лв. Продължителност: 2008 – 2011 

Проект: “Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води – кв. 

Горно Езерово, гр. Бургас, обл. Бургас” – Техническа помощ, Бюджет на проекта: 391 

640, 00 лв. Продължителност: 2008 – 2011 

Проект: "Подобряване на социалните услуги за деца в риск на територията на 

Община Бургас чрез разкриване и предоставяне на социална услуга от резидентен тип 

"Център за настаняване от семеен тип", финансиран по ОП „Развитие на човешките 

ресурси“ 2007- 2013 г. Бюджет на проекта: 315 724, 60 лв. Продължителност: 14 месеца 

Проект: „Училището в моя роден град Бургас – любимо и незабравимо”, 

финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси“ 2007- 2013г. Бюджет на проекта: 

315 724, 60 лв. Продължителност: 10. 2009 г. – 06. 2010 г. 

Други. 

Брой реализирани „публични-частни партньорства“; 

Община Бургас е реализирала проект за: "СЪЗДАВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ 

НА МЕХАНИЗЪМ ЗА УСПЕШНИ ПУБЛИЧНО- ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА В 

ОБЩИНА БУРГАС И ЮГОИЗТОЧНИЯ ПЛАНОВ РАЙОН" 

Бюджет на проекта: 515 000 лв.  

Продължителност: 10. 02. 2009 г. - 10. 05. 2010 г. 

Общата цел на проекта е превръщането на администрацията (централна и общинска) в 

реален и ефективен партньор на бизнеса чрез създаване и прилагане на ясни, прозрачни 

и достъпни правила за осъществяване на ПЧП в община Бургас 

Постигнати резултати: 

• Създадена Работна група за изготвяне и приемане на механизма за ПЧП; 

• Изготвен анализ на ПЧП практиката в ЕС и България; 

• Извършен анализ на обществените услуги, секторите и обектите на територията на 
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община Бургас, подходящи за ПЧП; 

• Социологическо проучване на мнението на бизнеса и гражданите на община Бургас; 

• Изготвена карта на обекти за ПЧП на Община Бургас; 

• Обучение на представителите на общинската и държавната администрация за 

прилагане механизма на ПЧП; 

• Разработен пилотен модел за публично-частно партньорство за Спортен Комплекс в 

кв. Славейков, гр. Бургас. 

Брой разработени информационни системи за осигуряване на процеса на 

управление и предоставяне на услуги; 

Община Бургас е закупила документооборотна система „Акстър- офис“, с която се 

осигурява процеса на управление и  предоставяне на услуги. 

Поддържане на Интегрираната система по управление на качеството и 

околната среда: Успешно преминаха вътрешният одит, прегледът от ръководството 

през м. юни 2012 г. и надзорният одит на внедрената ИСУ по международните 

стандарти ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 през м. ноември 2012 г. Констатациите 

направени от одиторския екип от сертифициращата организация  "Бюро Веритас" 

показаха, че интегрираната система за управление на качеството и околната среда е 

ефикасно внедрена и поддържана и съответства на изискванията на стандарти ISO 

9001:2008 и ISO 14001:2004. Служителите на Община Бургас демонстрират добро 

познаване и правилно прилагане на изискванията на ИСУ. 

Процент от общинските администрации, предоставящи услуги на едно 

гише; 

Община Бургас предоставя услуги на едно гише. 

Брой извършвани електронни услуги от общинските и областната 

администрация; 

Електронните услуги които се предоставят от Община Бургас са подаване на Заявление 

за достъп до обществена информация и получаване на отговор по ел. път. 

Брой разработени системи за мониторинг, оценка и контрол на общинскит планове за 

развитие и на областната стратегия за развитие. 

Административен капацитет на Община Бургас 

 Обща численост на общинската администрация Бургас 433 бр. 

 Структура на Община Бургас: http://www.burgas.bg/bg/info/index/27 

 Преминали обучение през 2012г.: 184 бр. обучени, проведени общо 51 обучения.  

http://www.burgas.bg/bg/info/index/27
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Разработване на SWOT анализ: определяне на вътрешните фактори - силни и 

слаби страни в конкретната област, външни фактори - възможности за надграждане на 

базата на силните страни; заплахи, ограничения, които намаляват възможностите; 

СССВО/силни и слаби страни, възможности и опасности/ анализ на 

икономическото развитие на Бургаска област 

 

Таблица 1. Силни и слаби страни на икономическото развитие на Бургаска област 
 

Силни страни на икономиката на  

Бургаската област 

Слаби страни на икономиката на Бургаска 

област 
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1. Благоприятно разположение на областта 

в югоизточната част на страната с изход 

към Черно море, което създава условия за 

туризъм и развитие на транспортни канали  

към целия свят с относително най-добър  

климат по сравнение с мнозинството други 

области в страната; 

 

2.Относително диверсифицирана 

икономическа среда в лицето както на 

селскостопански, така и на промишлен 

сектор и услуги представени от фирми, 

предприятия и стопанства в различни 

отрасли и с различаващи се 

организационни мащаби, включително 

наличието на най-голямата нефте-

преработвателна компания в страната; 

 

3. Наличието на сравнително добре 

развита образователна мрежа - технически 

университет, оше един ВУЗ с основно 

хуманитарна насоченост, специализирани 

колежи и други, които при една 

благоприятна политика за стимулиране на 

изследователската работа могат да 

спомогнат за ориентация към 

иновационното развитие на областта.     

 

1. Общата тенденция на 

деиндустриализация, деаграризация, както и 

деинтелектуализация в страната е засегнала 

и Бургаска област. Конкретно в областта 

това се изразява в следното: 

 Фирмите и предприятията основно са 

концентрирани в сфери с ниско 

технологично равнище и ниска степен на 

добавена стойност; 

 Наблюдава се ниска иновационна 

активност и като цяло икономиката на 

областта се характеризира с невисок 

иновационне потенциал; 

 

2.Рязко влошената демографска ситуация в 

страната засяга и Бургаска област – тя се 

изразява не само в абсолютното намаляване 

на населението, но и във влошаване на 

качествените параметри на същото – 

намаляване на относителния дял на групите 

в детска и младежка възраст, което поставя 

въпроси пред перспективите на 

икономиката в областта; 

 

3. Икономиката на областта не е 

изключение от общите тенденции в 

страната, характеризиращи се със слабост 

на институциите, сива и черна икономики, 

корупция и недостатъчни усилия по 

справяне с горните проблеми и по 

стимулиране на стопанска динамика. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. Примерен преглед на потенциалните възможности и реалните 

опасности за икономиката на Бургаската област  
 

Възможности за развитие на 

икономиката на Бургаската област 

Опасности за развитието на икономиката 

на Бургаска област 
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1.Благоприятното разположение на областта 

и добрият климат дава възможност при 

провеждане на целенасочена политика на 

стимулиране на икономическото развитие 

да се постигне успешна динамика както в 

селското стопанство, така и в 

промишлеността, като това би създало 

съответната заетост и доходи на 

населението на областта; 

 

2. Относително високата степен на 

диверсифицираност на икономическа среда 

създава възможност при формиране на 

благоприятна институционални условия 

бързо да се оптимизира функционирането 

на фирмите и предприятия, особено на 

малките и средните такива, което от своя 

страна би засилило търсенето и би ускорило 

възпроизводствения процес; 

 

3.Включването на наличния образователен 

и научен потенциал в подходящи 

направления на развитие с висока доходност 

при относително ниски разходи може да 

създаде нови перспективи на динамично 

развитие за областта като цяло.   

1.Глобалната финансово-икономическа криза, 

започнала през 2008-2009 год., втората вълна 

на тази криза, засегнала особено силно ЕС 

водо до свиване на пазарите, ограничаване на 

възможностите за използване на европейски 

фондове и ресурси. Като правило тя се 

отразява по най-неблагоприятен начин на 

най-слабите икономики, каквато е тази на 

България. Бургаска област не може да избегне 

като част от нашата страна негативното 

въздействие; 

 

2.Недостатъчно осъзнаване на 

необходимостта от политическа решителност 

и акумулиране на иновационен тип 

интелектуален потенциал за формиране на 

нов тип институционална политика и среда, 

насочени към осъществяване на осмислени 

антикризисна стратегия; 
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СССВО/силни и слаби страни, възможности и опасности/ анализ на бизнес 

средата(фирми, предприятия и стопанства) на Бургаска област 

Силни страни на бизнес средата на 

Бургаска област 

Слаби страни на бизнес средата на 

Бургаска област 

1.Относително ниски цени при средно 

равнище на технологичност, което важи 

както за изделия, така и за комплексни 

услуги; 

 

2. Относително добро съотношение 

качество/цена на изделия и услуги; 

 

3. Отворени са за активно сътрудничество в 

широк диапазон – от търговия през 

коопериране за произодство и търговия до 

излизане на трети пазари.  

1.Слаб финансов потенциал, 

включително и поради липсата на 

изгодни форми на кредитиране и 

подпомагане; 

 

2.Недостатъчен маркетингов 

потенциал, познаване на чужди пазари 

и действия на същите; 

 

3.Неблагоприятна обща среда – нисък 

„имидж“ на страната, ниско общо 

самочувствие на бизнеса, липса на 

„смели начинания“.  

Възможности за развитие на бизнес 

средата в Бургаска област 

Опасности пред развитие на бизнес 

средата в Бургаска област 

1.Неразкрит иновационен потенциал и 

неизползвани докрай възможности, които 

предлагат благоприятното разположение и 

наличните природни и прочее ресурси на 

областта, включително нишите, които биха 

могли да заемат българските фирми и  

стопанства на основа на конкурентните си 

предимства – сравнително ниски цени при 

средно технологично равнище на стоки и 

услуги; 

2.На редица пазари извън ЕС българските 

стоки и услуги все още се възприемат 

положително. Тенденциите да се търсят 

1.Съществува опасност влошената 

ситуация в резултат на настъпилата 

втора вълна на глобалната криза да 

засили общата институционална 

слабост, корупцията, функционирането 

на сивата и черната икономики, 

криминогенната обстановка и да 

форсира процеси на деградация на 

икономическото възпроизводство; 

 

 

2.Трудностите, свързани с това, че 

българските фирми са слабо активни, 
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естествени екологични продукти, 

ориентирани към здраве и дълголетие, 

развитието на т.нар. „зелени иновации“, част 

от които са свързани с биотехнологиите 

открива перспективи пред страната и 

оособено пред областта, която е 

облагодателствена с райони, предполагащи 

създаването на такива продукти и пряк изход 

чрез морето към чуждите пазари; 

 3. Тенденциите в ЕС и света да се търси 

решение на кризисните проблеми, породени 

от “Глобалната криза“ извън модела на 

„ограниченията“(austerity measures) създава 

по-благоприятни международни условия за 

формиране на една по-активна 

институционална политика  . 

липсват примери на устойчиви 

успешни модели на взаимоотношения 

с чужди пазари и контрагенти; 

 

 

 

 

СССВО/силни и слаби страни, възможности и опасности/ във връзка с 

демографско-социалната ситуация в област Бургас 

Силни страни Слаби страни 

1.В сравнение с редица други области 

демографско-социалната ситуация в 

област Бургас не е най-лошата в страната.  

 

1.Съществуващата трайна тенденция на 

демографски спад в областта по своите 

размери започва да трансформира 

ситуацията от остра демографска криза в 

демографска катастрофа;  

2.Макар че демографско-социалната 

ситуация не е най-лошата в страната, 

югоизточната част на областта – община 

Малко Търново е сред най-засегнататата 

от обезлюдяването части на страната; 

3. Протичащите в област Бургас процеси 

на вътрешна миграция в настоящия 

период имат преди всичко негативни 

последици - концентриране на 
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населението в малък брой населени места 

(център) и обезлюдяване на множество 

селища (периферия). В резултат на тази 

тенденция се осъществява неравномерно 

демографско и икономическо развитие на 

страната, което в недалечно бъдеще ще 

създаде сериозни затруднения пред 

държавното и регионално управление; 

4. Възрастовата структура в областта е 

неблагоприятна и в бъдеще ще поставя 

много нови проблеми в краткосрочен, 

средносрочен и дългосрочен план. 
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Възможности Опасности 

1.Ключова причина за демографския спад 

е емиграцията. В този смисъл 

осъществяването на успешна социално-

икономическа политика може да създаде 

условия за реемиграция; 

2. Основни причини за значимия 

демографски спад са такива от социално-

икономическо естество. В този смисъл  

формирането на успешна социална-

икономическа политика може да създаде 

възможности за стабилизиране на 

демографската ситуация с перспектива за 

преобръщане на тенденциите; 

3.Наличието на относително добре развит 

институционален капацитет в сравнение с 

редица други области в страната създава 

добри условия „впрягането“ на този 

институционален капацитет да има като 

резултат успешна социо-икономическа 

политика. 

1.Изминалите над двадесет години на 

остра демографска криза свидетелстват, 

че не е лесно да се изгради политическа 

воля за преодоляването на същата. 

Поради това ако такава не се създаде 

може да се стигне до точка на 

невъзвръщане; 

2. Започналата „Глобална криза“ формира 

нова спирала на неблагоприятни условия, 

които определено ще въздействат 

негативно върху социо-демографската 

тенденция в областтта.  
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3.Сравнение на достигнатото ниво на икономическо развитие на област 

Бургас със средните данни за регионите в България и в ЕС и анализ на различията; 

 

 

Динамика на ПЧИ- преките чуждестранни инвестиции в глобален план – с началото на 

т.нар. „Глобална криза“ се наблюдава тенденция на рязък спад 

 

 

 

Динамика на ПЧИ в България за периода 2007-2012 г.
13

 

                                                 
13

 http://bgikonomika.com 
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Данните по ПЧИ както при сравнение в глобален план, така и при сравнение със 

ситуацията в България показват негативна тенденция. При сравнение на тези данни с 

тези за ПЧИ в област Бургас може да се направи заключение, че поне до края на 2010 г. 

/периода, за който имаме данни/ тази динамика в Бургаска област е значително по-

благоприятна. Т.е. на фона на срива на ПЧИ в България като цяло ситуацията с преките 

чуждестранни инвестиции в област Бургас до 2010 година са едно приятно изключение.  

 

Резпределение на заетите в България по сектори в зависимост от равнището на 

технологичност – под 0.5 млн от заетите са в сектор с високо или средно равнище на 

технологичност и с висока степен на добавена стойност 

 

 

Дял на заетите в отрасъл електроника и електротехника по региони за 2011 г. – 

Бургаска област е на 5-то място  
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Дял на заетите в отрасъл химия, каучук и пластмаси по региони за 2011 г. – Бургаска 

област е на 8-мо място  

 

 

Дял на заетите в отрасъл ХВП и селско стопанство за 2011 г. – Бургаска област дели  

6-то - 7-мо място с Варна   
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Дял на заетите в отрасъл информационно-комуникационна техника за 2011 г. – 

Бургаска област е с нищожно участие    

 

 

Дял на заетите в отрасъл фармацевтика за 2011 г. – Бургаска област е с нищожно 

участие    

 

 

Дял на заетите в отрасъл здрвеопазване за 2011 г. – Бургаска област е на  7-мо място  
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Дял на заетите в отрасъл транспортно машиностроене за 2011 г. – Бургаска област дели 

3-то и 4-то място с Русе   

 

 

 

Преработваща промишленост на България се „срина“ с малък шанс за подем през 

следващите години (2005 г. = 100) 

 

 

Млн. евро 
Индекс на  

оборота 
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Брой на заетите в нискотехнологични отрасли – сравнение на България с Чехия, 

Естония и Унгария 

Горните сравнения демонстрират, че икономиката на област Бургас се 

характеризира с развитието на отрасли, които не са сред високотехнологичните такива. 

Без да бъде сред областите, които са на „дъното“ на технологичната йерархия в 

страната област Бургас се характеризира със значителен дял на отрасли, които са с 

ниско до средно равнище на технологичност. Всичко това говори за необходимостта в 

областта да се мисли за разработката на пътища и механизми, които да окажат 

съществено въздействие върху повишаване на технологичното равнище на 

икономиката в областта. 

 Данните от сравнението на икономиката на България със страни от Източна 

Европа говорят, че равнището на технологичност не е в наша полза. В условията на 

„Глобална криза“ определено по-голям шанс имат по-високотехнологичните отрасли. 

Докато нискотехнологичните такива включително добивните отрасли като правило се 

характеризират с по-ниска устойчивост. 
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Безработицата в България за периода 2007-2013 г. 

  

Сравнението на данните за безработицата в България и тази в област Бургас 

демонстрират аналогична динамика и аналогични причини.  

 

Сравнение на социално-демографското развитие на област Бургас 
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Възрастова структура на България за 2012 г. 

 

 Сравнението на възрастовата структура на България и на област Бургас не 

разкрива драстични различия. Най-многобройна е групата на населението в два 

възрастови среза 30-34 и 35-39 години. Третият по численост възрастов срез е този на 

населението 60-64 години. 

                                  

Карта на областите в Р. България по численост на населението – Бургаска област е на 4-

то място след София – град, област Пловдив и област Варна 
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Динамика на населението на България – общо, селско население и градско население 

 

 Сравнението на динамиката на населението в област Бургас с тази на страната 

като цяло не отбелязва значими различия както като тенденции на демографски спад, 

така и като съотношение на селско с градско население. Всичко това свидетелства, че 

областта се развива в демографски план в рамките на общото русло на България. 
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Обобщаващи изводи 

Област Бургас се намира в югоизточната част на България и е най-голямата по 

площ в страната. Областта обхваща 13 общини с 254 населени места. 

Бургас има сравнително добре развита икономика, което привлича хора от други 

области да се заселят там. Поради тази причина демографската картина е значително 

по-добра от тази за страната. Резултатите от анкетите сред гражданите и бизнеса 

показват, че Бургас има най-високата оценка за работата на местната власт и други 

държавни служби. Добрата околна среда в сравнение с оценките за страната също е 

предимство за областта. 

Слабостите са концентрирани най-вече в областта на бизнес климата и 

здравеопазването. Местните данъци и такси в област Бургас са сравнително високи. По 

отношение на здравеопазването липсват достатъчно медицински специалисти, а 

корупцията в лечебните заведения е на високи нива. 

Въпреки стратегическото си разположение област Бургас още има проблеми по 

отношение на инфраструктурата си. Друга сфера с относителни слабости е 

образованието, което получава резултат малко по-нисък от средния за страната. 

 

Икономика – добро ниво 

Бургас е петата най-богата област в България. Тя е с БВП на човек от 

населението, равен на 90% от средното за страната, и доходи на лице от домакинството 

на приблизително същото ниво. Пред Бургас се нареждат София (столица) и областите 

София, Варна и Стара Загора. Областта генерира 5,22% от брутния вътрешен продукт 

на България. 

Икономиката на областта се характеризира със слаба диверсификация. От 

промишлените отрасли най-силно е развито нефтопреработването, което заема близо 

70% от индустриалното производство. Следват хранително-вкусовата промишленост и 

машиностроенето. Добре развити са транспортът, логистиката, земеделието. От 

решаващо значение за икономиката на областта обаче са туризмът и търговията. В 

област Бургас са концентрирани 37% от легловата база в страната към 2011 г. и над 

една трета от приходите от нощувки. Тази структура на икономиката издава слабости – 

в дългосрочен план зависимостта от малък брой сектори означава потенциални 

структурни проблеми, чиито проявления се наблюдават и на пазара на труда. 
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Заетостта традиционно изостава от средната за страната, като от 2010 г. насам 

спада рязко. Безработицата расте бързо, достигайки 12,6% през 2011 г. По този 

показател Бургас се нарежда след 15 други области, сред които са Благоевград, Враца, 

Габрово, Ловеч, Плевен. От голяма важност за населението е сезонната заетост в 

сферата на туризма, строителството, търговията и транспорта. 

Възможност за местната икономика е планираната нова индустриална зона край 

Бургас, която би могла да привлече инвеститорски интерес в нови производствени 

мощности. В областта се наблюдава много голяма разлика в развитието между 

крайморските общини и тези от вътрешността. Първите са значително по-богати и там 

безработицата е сравнително ниска, докато във вторите населението разчита основно на 

доходи от пенсии и социални помощи. Единственото изключение от това правило може 

би е община Карнобат, която има добре развита промишленост. 

Бургас е на второ място по привлечени чуждестранни инвестиции с натрупване 

за периода 2000 - 2010 г. след София (столица) и на трето по ПЧИ на глава от 

населението. Анализът на данните обаче показва много слаба връзка между размера на 

ПЧИ и общите разходи за придобиване на ДМА. От това може да се предположи, че 

чуждестранните инвестиции се насочени основно в непроизводствени дейности 

(закупуване на ваканционни имоти например), заради което притокът им не се отразява 

в създаването на постоянни нови работни места (както например е в София (столица) и 

до голяма степен в област Варна). Общинските администрации в област Бургас са 

усвоили най-много средства по оперативните програми на ЕС в абсолютна стойност - 

72,3 млн. евро към края на 2011 г. Разделени на глава от населението обаче областта се 

нарежда на осмо място с 67% над средното за страната. 

 

Бизнес среда – незадоволително ниво 

Общата оценка за бизнес средата в област Бургас е незадоволителна. Като 

основен проблем се очертава размерът на местните данъци и такси, които са над 

средните за страната. Особено високи са патентният данък и таксата за ползване на 

пазари. Като проблем се очертава и корупцията, поне на фона на осреднените резултати 

за 28-те области. Според бизнеса най-концентрирани са нерегламентираните плащания 

в сферата на обществените поръчки и извършването на различни административни 

услуги. Съмнения има и по отношение неподкупността на местните власти при 

промяната на различни регулации и наредби. 
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Въпреки горепосочените проблеми оценката за работата на местната власт е най-

висока в цялата страна. По всички показатели като ясни изисквания, бързина на 

обслужване, квалификация на служителите и пр. бизнесът изразява задоволство. 

Впечатление прави и много добрата оценка за работата на съдебната власт – също най-

високата в страната. 

 

Инфраструктура – средно ниво 

Оценката за инфраструктурата е малко над средната за страната. Бургас е важен 

транспортен център, през който минава паневропейски коридор №8. Областта 

разполага с международно пристанище и летище, както и с пет други пристанища. 

Дължината, а съответно и гъстотата на пътната мрежа слабо се увеличава през 2006 г. с 

откриването на лот 5 от АМ „Тракия“, след което остава, общо взето, без промяна. 

Значително подобрение на шосейната инфраструктура се очаква през 2013 г., когато 

магистралата ще бъде завършена напълно. Положително влияние оказа завършването 

на рехабилитацията на пътя Бургас - Малко Търново в края на 2012 г., който е основна 

транспортна връзка на областта с Турция. Рехабилитацията на ж.п. връзката с Пловдив, 

която трябва да приключи през 2014 г., също ще допринесе значително за подобряване 

на транспортните връзки на областта и съкращаване на времето за пътуване. 

Изграждането на високоскоростен път или автомагистрала, свързваща Бургас и Варна 

също е ключов инфраструктурен проект, по който все още няма яснота и който има 

голямо значение за транспортните връзки на областта. 

Област Бургас е на четвърто място по относителен дял на домакинствата, имащи 

достъп до интернет – след София (столица) и почти наравно със София и Пловдив към 

2011 г. По този показател областта се премества значително напред през 2010 и 2011 г. 

Нараства броят на местата със свободен достъп до интернет в централната част на 

Бургас и предстои осъществяването на проект и за свободна интернет връзка в части от 

градския транспорт. 

Друг плюс на област Бургас са относително ниските загуби във водопреносната 

мрежа спрямо средното за страната. 

 

Демография – добро ниво 

Демографската картина на областта изглежда по-добра в сравнение с повечето 

области на страната. Населението в област Бургас едва забележимо се понижава през 

последните 12 години – с 1,8% за периода 2001-2011 г. Това е една от малкото области 
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в страната, в която хората, които идват да живеят от други места, са повече от 

напусналите през последните десет години. Този процес обаче не успява да компенсира 

отрицателния естествен прираст на населението, който се движи между - 0,56‰ в най-

добрата година (2007 г.) и сега - 3,6‰. В област Бургас се заселват хора основно от 

областите Сливен и Ямбол, а от последните няколко години и от София (столица). В 

същото време предпочитаните места за преселване от бургазлии са София (столица) 

или чужбина. Област Бургас е една от най-урбанизираните в страната. Делът на 

градското население е 74,8%, като нараства особено бързо през последните три години. 

Обяснение за това може да се търси в кризата и намаляващите перспективи за работа 

сред селското население. 

Към 2011 г. областта е с втория най-нисък коефициент на възрастова 

зависимост, изчислен като съотношение между населението над 65 години и децата до 

14 г. след област Сливен, което в известна степен се дължи на етническия профил на 

населението. Съответно коефициентът на зависимост, съотнасящ населението над 65 

години към населението в работоспособна възраст, е доста под средния за страната. 

 

Образование – средно ниво 

Качеството на образованието в област Бургас е оценено малко под средното за 

страната. Проблем представлява малкият брой учители на 1000 ученици, както и 

относително по-ниският брой училища на глава от населението. Коефициентът на 

записване от V до VІІІ клас е около средният за страната. Като плюс може да отчетем, 

че процентът на отпадналите от училище деца е един от най-ниските в страната. Нисък 

е делът и на учениците, които повтарят годината. Учениците в областта обаче не се 

представят впечатляващо на зрелостните изпити. Получените оценки са под средното 

за страната ниво, а делът на скъсаните на матура е по-висок. 

Въпреки наличието на три висши учебни заведения областта изостава по брой на 

студентите спрямо населението. Бургас се нарежда в долната половина на класацията и 

по дял на висшистите от населението в работоспособна възраст – 15,6% при средно за 

страната от 23,3%. 

 

Здравеопазване – незадоволително ниво 

Общата оценка на здравеопазването в област Бургас е незадоволителна. 

Основният проблем е липсата на достатъчно квалифициран медицински персонал. И по 

трите показателя – общопрактикуващи лекари, кардиолози и специалисти „вътрешни 
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болести“ на човек от населението, Бургас се представя доста под средното за страната. 

Болнична инфраструктура обаче не липсва – дори напротив. Областта е с висок брой 

лечебни заведения на глава от населението. През последните години са отворени и две 

нови частни болници. 

Сериозен проблем, макар и не от мащабите на други области (като София 

например), е корупцията в здравеопазването. Според 40% от жителите на областта 

равнището е „много високо“ или „високо“, а 23% от ползвалите медицински услуги 

декларират, че са правили нерегламентирани плащания за болнична помощ през 

последната една година. Ето защо не е учудващо, че делът на хората, потърсили 

медицински услуги извън областта е сравнително висок – над 17%. 

52 

Социална среда – добро ниво 

На фона на средната оценка за страната може да се заключи, че в област Бургас 

се живее относително добре. Една трета от населението живее с материални лишения, 

което, макар и сериозен дял, е под средното за страната. Относителният дял на бедните, 

т.е. тези, които попадат под линията на бедност в областта, е 21,3%. На другия полюс 

са близо 30% от населението, които определят стандарта си на живот като 

удовлетворителен или много удовлетворителен, което говори за очертана социална 

стратификация. 

Сред позитивните характеристики на областта се откроява фактът, че близо 

половината от жителите са по-скоро доволни от работата си, което е много добър 

резултат на фона на страната и области като София (столица) например. По отношение 

на жилищните условия се установява, че на човек от населението се падат средно 33,2 

кв. м полезна жилищна площ, което превишава площта в области като София (столица), 

Пловдив, Варна, Стара Загора и др. Открояваща се в сравнение с останалите области в 

страната е високата оценка на гражданите за работата на институциите – най-вече 

местната власт, но също така и на регионалните държавни служби и полицията. 

Сред основните проблеми пред областта се откроява престъпността – втората 

най-висока в страната след София (столица). Въпреки сравнително високото одобрение 

на работата на органите на реда усещането за корупция в полицията е високо. 

 

Околна среда – много добро ниво 

Показателят за околната среда в област Бургас получава оценка „добър“ – с 6,7 

пункта над средното за страната. Това обаче само донякъде кореспондира с усещането 
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на гражданите. Плюсовете на областта идват от сравнително ниското ниво на вредни 

емисии в атмосферата, както и от капацитета на пречиствателните станции. 

Пречиствателните станции биха могли да са част от обяснението зад разминаването 

между обективните данни и възприятията на населението за околната среда. В много от 

морските общини, които са туристически дестинации, капацитетът на 

пречиствателните станции е много под необходимия, ако изобщо са налични и работят 

такива съоръжения. По този въпрос в момента се работи. В процес на изграждане или 

разширение са пречиствателни станции за отпадни води в Приморско, Равда, Слънчев 

бряг, Царево и други места във вътрешността на областта. Това ще повиши значително 

качеството на околната среда в областта през следващите години. 

Що се отнася до канализационната мрежа, то тя е с гъстота около средната за 

страната. Както и на много други места от липса на канализация страдат най-вече 

селата. 
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SWOT анализ на Област Бургас 

 

Силни страни: 

1. Област Бургас е най-голямата по площ в страната с територия 7748,1 кв. км. 

Областта обхваща 13 общини с 254 населени места и население от 415 458 души. 

2. Бургас е петата най-богата област в България. Тя е с БВП на човек от 

населението, равен на 90% от средното за страната, и доходи на лице от домакинството 

на приблизително същото ниво. Пред Бургас се нареждат София (столица) и областите 

София, Варна и Стара Загора. Областта генерира 5,22% от брутния вътрешен продукт 

на България. 

3. Област Бургас е на четвърто място по относителен дял на домакинствата, 

имащи достъп до интернет към 2011 г. По този показател областта се премества 

значително напред през 2010 и 2011 г. Нараства броят на местата със свободен достъп 

до интернет в централната част на Бургас и предстои осъществяването на проект и за 

свободна интернет връзка в части от градския транспорт. 

4. Оценката за работата на местната власт е най-висока в цялата страна. По 

всички показатели като ясни изисквания, бързина на обслужване, квалификация на 

служителите и пр. бизнесът изразява задоволство. Впечатление прави и много добрата 

оценка за работата на съдебната власт – също най-високата в страната. 

5. На фона на средната оценка за страната може да се заключи, че в област 

Бургас се живее относително добре. Една трета от населението живее с материални 

лишения, което, макар и сериозен дял, е под средното за страната. Относителният дял 

на бедните, т.е. тези, които попадат под линията на бедност в областта, е 21,3%. На 

другия полюс са близо 30% от населението, които определят стандарта си на живот 

като удовлетворителен или много удовлетворителен, което говори за очертана 

социална стратификация. 

6. Сред позитивните характеристики на областта се откроява фактът, че близо 

половината от жителите са по-скоро доволни от работата си, което е много добър 

резултат на фона на страната. 

7. По отношение на жилищните условия се установява, че на човек от 

населението се падат средно 33,2 кв. м полезна жилищна площ, което превишава 

площта в области като София (столица), Пловдив, Варна, Стара Загора и др.  
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8. Открояваща се в сравнение с останалите области в страната е високата оценка 

на гражданите за работата на институциите – най-вече местната власт, но също така и 

на регионалните държавни служби и полицията. 

9. Общинските администрации в област Бургас са усвоили най-много средства 

по оперативните програми на ЕС в абсолютна стойност - 72,3 млн. евро към края на 

2011 г. Разделени на глава от населението обаче областта се нарежда на осмо място с 

67% над средното за страната. 

10. Бургас има сравнително добре развита икономика, което привлича хора от 

други области да се заселят там. Поради тази причина демографската картина е 

значително по-добра от тази за страната. Населението в област Бургас едва забележимо 

се понижава през последните 12 години – с 1,8% за периода 2001-2011 г. Това е една от 

малкото области в страната, в която хората, които идват да живеят от други места, са 

повече от напусналите през последните десет години. Този процес обаче не успява да 

компенсира отрицателния естествен прираст на населението, който се движи между - 

0,56‰ в най-добрата година (2007 г.) и сега - 3,6‰. В област Бургас се заселват хора 

основно от областите Сливен и Ямбол, а от последните няколко години и от София 

(столица). В същото време предпочитаните места за преселване от бургазлии са София 

(столица) или чужбина. Област Бургас е една от най-урбанизираните в страната. Делът 

на градското население е 74,8%, като нараства особено бързо през последните три 

години. Обяснение за това може да се търси в кризата и намаляващите перспективи за 

работа сред селското население. 

11. Към 2011 г. областта е с втория най-нисък коефициент на възрастова 

зависимост, изчислен като съотношение между населението над 65 години и децата до 

14 г. след област Сливен, което в известна степен се дължи на етническия профил на 

населението. Съответно коефициентът на зависимост, съотнасящ населението над 65 

години към населението в работоспособна възраст, е доста под средния за страната. 

12. Оценката за инфраструктурата е малко над средната за страната. Бургас е 

важен транспортен център, през който минава паневропейски коридор №8. Областта 

разполага с международно пристанище и летище, както и с пет други пристанища. 

Дължината, а съответно и гъстотата на пътната мрежа слабо се увеличава през 2006 г. с 

откриването на лот 5 от АМ „Тракия“, след което остава, общо взето, без промяна. 

Значително подобрение на шосейната инфраструктура се очаква през 2013 г., когато 

магистралата е планирано да бъде завършена напълно. Положително влияние оказа 

завършването на рехабилитацията на пътя Бургас - Малко Търново в края на 2012 г., 



89 

 

който е основна транспортна връзка на областта с Турция. Рехабилитацията на ж.п. 

връзката с Пловдив, която трябва да приключи през 2014 г., също ще допринесе 

значително за подобряване на транспортните връзки на областта и съкращаване на 

времето за пътуване. Изграждането на високоскоростен път или автомагистрала, 

свързваща Бургас и Варна също е ключов инфраструктурен проект, по който все още 

няма яснота и който има голямо значение за транспортните връзки на областта. 

13. Добрата околна среда в сравнение с оценките за страната също е предимство 

за областта. Показателят за околната среда в област Бургас получава оценка „добър“ – с 

6,7 пункта над средното за страната. Това обаче само донякъде кореспондира с 

усещането на гражданите. Плюсовете на областта идват от сравнително ниското ниво 

на вредни емисии в атмосферата, както и от капацитета на пречиствателните станции. 

Пречиствателните станции биха могли да са част от обяснението зад разминаването 

между обективните данни и възприятията на населението за околната среда. В много от 

морските общини, които са туристически дестинации, капацитетът на 

пречиствателните станции е много под необходимия, ако изобщо са налични и работят 

такива съоръжения. По този въпрос в момента се работи. В процес на изграждане или 

разширение са пречиствателни станции за отпадни води в Приморско, Равда, Слънчев 

бряг, Царево и други места във вътрешността на областта. Това ще повиши значително 

качеството на околната среда в областта през следващите години. 

Що се отнася до канализационната мрежа, то тя е с гъстота около средната за 

страната. Както и на много други места от липса на канализация страдат най-вече 

селата. 

Друг плюс на област Бургас са относително ниските загуби във водопреносната 

мрежа спрямо средното за страната. 

 

Слаби страни: 

1. Слабостите са концентрирани най-вече в областта на бизнес климата и 

здравеопазването. 

2. Общата оценка за бизнес средата в област Бургас е незадоволителна. Като 

основен проблем се очертава размерът на местните данъци и такси, които са над 

средните за страната. Особено високи са патентният данък и таксата за ползване на 

пазари. Като проблем се очертава и корупцията, поне на фона на осреднените резултати 

за 28-те области. Според бизнеса най-концентрирани са нерегламентираните плащания 

в сферата на обществените поръчки и извършването на различни административни 
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услуги. Съмнения има и по отношение неподкупността на местните власти при 

промяната на различни регулации и наредби. 

3. Икономиката на областта се характеризира със слаба диверсификация. От 

промишлените отрасли най-силно е развито нефтопреработването, което заема близо 

70% от индустриалното производство. Следват хранително-вкусовата промишленост и 

машиностроенето. Добре развити са транспортът, логистиката, земеделието. От 

решаващо значение за икономиката на областта обаче са туризмът и търговията. В 

област Бургас са концентрирани 37% от легловата база в страната към 2011 г. и над 

една трета от приходите от нощувки. Тази структура на икономиката издава слабости – 

в дългосрочен план зависимостта от малък брой сектори означава потенциални 

структурни проблеми, чиито проявления се наблюдават и на пазара на труда. 

4. Бургас е на второ място по привлечени чуждестранни инвестиции с 

натрупване за периода 2000 - 2010 г. след София (столица) и на трето по ПЧИ на глава 

от населението. Анализът на данните обаче показва много слаба връзка между размера 

на ПЧИ и общите разходи за придобиване на ДМА. От това може да се предположи, че 

чуждестранните инвестиции се насочени основно в непроизводствени дейности 

(закупуване на ваканционни имоти например), заради което притокът им не се отразява 

в създаването на постоянни нови работни места (както например е в София (столица) и 

до голяма степен в област Варна).  

5. Заетостта традиционно изостава от средната за страната, като от 2010 г. насам 

спада рязко. Безработицата расте бързо, достигайки 12,6% през 2011 г. По този 

показател Бургас се нарежда след 15 други области, сред които са Благоевград, Враца, 

Габрово, Ловеч, Плевен. От голяма важност за населението е сезонната заетост в 

сферата на туризма, строителството, търговията и транспорта. 

6. Общата оценка на здравеопазването в област Бургас е незадоволителна. 

Основният проблем е липсата на достатъчно квалифициран медицински персонал. И по 

трите показателя – общопрактикуващи лекари, кардиолози и специалисти „вътрешни 

болести“ на човек от населението, Бургас се представя доста под средното за страната. 

Болнична инфраструктура обаче не липсва – дори напротив. Областта е с висок брой 

лечебни заведения на глава от населението. През последните години са отворени и две 

нови частни болници. 

Сериозен проблем, макар и не от мащабите на други области (като София 

например), е корупцията в здравеопазването. Според 40% от жителите на областта 

равнището е „много високо“ или „високо“, а 23% от ползвалите медицински услуги 
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декларират, че са правили нерегламентирани плащания за болнична помощ през 

последната една година. Ето защо не е учудващо, че делът на хората, потърсили 

медицински услуги извън областта е сравнително висок – над 17%. 

7. Качеството на образованието в област Бургас е оценено малко под средното за 

страната. Проблем представлява малкият брой учители на 1000 ученици, както и 

относително по-ниският брой училища на глава от населението. Коефициентът на 

записване от V до VІІІ клас е около средният за страната. Като плюс може да отчетем, 

че процентът на отпадналите от училище деца е един от най-ниските в страната. Нисък 

е делът и на учениците, които повтарят годината. Учениците в областта обаче не се 

представят впечатляващо на зрелостните изпити. Получените оценки са под средното 

за страната ниво, а делът на скъсаните на матура е по-висок. 

8. Въпреки наличието на две висши учебни заведения областта изостава по брой 

на студентите спрямо населението. Бургас се нарежда в долната половина на 

класацията и по дял на висшистите от населението в работоспособна възраст – 15,6% 

при средно за страната от 23,3%. 

9. Въпреки стратегическото си разположение област Бургас още има проблеми 

по отношение на инфраструктурата си.  

10. Сред основните проблеми пред областта се откроява престъпността – втората 

най-висока в страната след София (столица). Въпреки сравнително високото одобрение 

на работата на органите на реда усещането за корупция в полицията е високо. 

11. В областта се наблюдава много голяма разлика в развитието между 

крайморските общини и тези от вътрешността. Първите са значително по-богати и там 

безработицата е сравнително ниска, докато във вторите населението разчита основно на 

доходи от пенсии и социални помощи. Единственото изключение от това правило може 

би е община Карнобат, която има добре развита промишленост. 

12. Този процес обаче не успява да компенсира отрицателния естествен прираст 

на населението, който се движи между - 0,56‰ в най-добрата година (2007 г.) и сега - 

3,6‰. 

 

Благоприятни възможности 

1. Благоприятни климатични условия и природни дадености за развитие на 

селско стопанство и възможност за утвърждаване на областта като производител на 

биологични селскостопански продукти. 
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2. Богато културно-историческо наследство и природа, което създава условия за 

развитие на алтернативни форми на туризъм и нови туристически продукти. 

3. Използване на благоприятните природни дадености на областта за 

производство на енергия от възобновяеми енергийни източници. 

4. Стабилна макроикономическа среда и ниски преки данъци. 

5. Благоразумна и предсказуема фискална политика. 

6. Възможност за по-широко използване на електронните услуги. 

7. Възможност за по-ефективно усвояване на европейските фондове и по-

широко въвеждане на програмно-проектно финансиране. 

 

Заплахи 

1. Забавяне на икономическото развитие на страната и областта в резултат на 

неблагоприятна международна конюнктура. 

2. Задълбочаване на неблагоприятните демографски тенденции и засилване на 

негативните им ефекти върху пазара на труда и социалните системи. 

3. Затруднена реализация на трудовия пазар на излизащите от образователната 

система в областта поради ниското й качество. 

4. Влошаване на здравния статус на населението 

5. Маргинализиране на голяма част от обществото 

6. Възникване на недостиг от квалифициран преподавателски, научен и 

медицински персонал поради слаба привлекателност на тези професии в областта. 

7. Предизвикателства, причинени от промените в климата. 

8. Значително нарастване на цените на храните поради климатичните промени и 

разрастването на индустрията за производство на биогорива в световен мащаб. 

9. Значително увеличаване на цените на ресурсите (в това число енергийните) и 

на дела им в себестойността им на промишлената продукция. 

10. Загуба на пазари на българските фирми поради конкуренция от страни извън 

Европейския съюз. 

11. Загуба на пазари на български туроператори поради нарастване на 

глобалната конкуренция между туристическите дестинации. 
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Формулиране на изводи от социално-икономическия анализ за 

състоянието и тенденциите в развитието на област Бургас 

 

 Направеният анализ на социално-икономическото развитие на област 

Бургас насочва към формулирането на следните заключения: 

1. Областта разполага с редица преимущества от природно-климатичен и 

географско териториален характер, които, обаче, не са използвани в достатъчна 

степен; 

2. Областта разполага с такива базови отрасли – нефтопреработване, производство 

на метали и метални изделия, транспортни средства, хранително-вкусова 

промишленост и други, които се характеризират със средно развитие по 

равнище на технологичност, както и такива по добавена стойност; 

3. Общата тенденция на сриване на преките чуждестранни инвестиции, 

характеризираща България след началото на „Глобалната криза“ не е характерна 

за областта, която продължава да привлича ПЧИ; 

4. В демографски план област Бургас се характеризира с параметри близки или не 

толкова драстично различаващи се от тези за страната – наличието на остра 

демографска криза с тенденции за превръщането и в демографска катастрофа; 

5. Област Бургас се характеризира с относително висок институционелен 

капацитет, което създава определени възможности за развитието на областта. 

 

На основата на горенаписаните заключения могат да бъдат изведени 

няколко важни извода: 

1. Необходимостта от разработването на демографска подстратегия като ключов 

компонент на областната стратегия предвид изключителната тревога, която 

предизвиква демографската ситуация в областта, както и въздействието което 

оказва тази ситуация върху всички останали аспекти на социално-

икономическото развитие на област Бургас; 

2. Решаващ фактор за прелом в демографската ситуация несъмнено играе 

икономическата политика и въздействието и върху социалното състояние на 

населението; 
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3. В условията на „Глобална криза“ и очаквани по-нататъшни неблагоприятни 

тенденции и въздействия е необходима смяна на досегашните начини на 

действие и формиране на изключително „умна“ стратегия на действие, чрез 

която да се преодолеят както натрупаните негативи, така и очакваните 

неблагоприятни въздействия. 
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ 

 

 

Областната стратегия за развитие на област Бургас определя целите и приоритетите за 

развитие на областта, както и мерките за постигането им. Стратегията се  разработва в 

съответствие с Националната стратегия за регионално развитие и  е отправна точка за 

общинските планове за развитие.  

Стратегическата част определя дългосрочните  цели, приоритети и мерки за 

реализацията им. Стратегическите цели и приоритети са  формулирани въз основа на 

подробен социално – икономически анализ, отчитайки динамиката на процесите на 

интеграция на Република България към Европейския съюз. Характерна особеност на 

периода за реализация на стратегията 2005 – 2015 г. е  подготовка и членство на 

Република България за членство в Европейския съюз. 

Планирането на стратегическо ниво цели постигането на динамично и  устойчиво 

развитие на отделните райони, както и намаляване на регионалните и 

вътрешнорегионалните различия. То позволява разрешаване на въпроси, засягащи 

териториалното използване, икономиката, социалната и околна среда и предлага 

подходящи решения за постигане на визията. Визията представя очакванията   на 

стратегията за постигане на дългосрочен резултат въз основа на прилагането на 

стратегията за периода 2005 – 2015 г.  

 

 

Визия 

 

Област Бургас - проспериращ европейски граничен регион и 

привлекателно място за инвестиции  и живот на хората 

 

 

Главна цел 
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До 2015г. област Бургас  да се превърне във водещ  туристически, 

индустриален, образователен и културен център  със запазено 

природно и историческо наследство 

 

 

Областната стратегия предвижда три стратегически цели за приближаване до визията 

за развитие на Област Бургас. Всяка от тези стратегически цели е съобразена с 

Националната стратегия за развитие на Република България за периода 2005-2015г. и 

включва набор от приоритети, които съвместно водят до постигането им. В рамките на 

всеки от приоритетите са определени специфични цели, които се очаква да бъдат 

постигнати чрез съвместното изпълнение на всички мерки към съответния приоритет. 

Стратегическата част на областната стратегия за развитие е разработена  като комплекс 

от взаимообвързани и взаимодопълващи се стратегически цели, приоритети, конкретни 

цели и мерки.  

 

 

Стратегическа цел 1: Създаване на условия за развитие на отрасли и дейности, 

осигуряващи устойчив икономически растеж на област Бургас 

 

 

Стратегическа цел 2: Подобряване на жизнената среда, чрез стимулиране 

развитието на човешкия потенциал за повишаване реализацията, заетостта и 

доходите на населението 

 

 

Стратегическа цел 3: Развитие на вътрешнорегионалното и трансгранично 

сътрудничество за постигане на балансирано развитие и обособяване на област 

Бургас като представителна външна граница на ЕС 
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Приоритет 1:   Изграждане на нова и модернизация на 

съществуващата инфраструктура за създаване на условия  за 

устойчив икономически растеж и заетост 

 

Състоянието на инфраструктурата в област Бургас, в сравнение с развитието на 

инфраструктурата в страните членки на ЕС е несъответстващо за развитието на 

региона. Преодоляването на несъответствията в инфраструктурната обезпеченост и 

нуждите на икономиката за растеж са един от ключовите фактори определящи 

инвестиционната привлекателност и повишаващи конкурентоспособността на областта. 

Този процес следва да се извършва при максимално оползотворяване на силните страни 

и възможности и  преодоляване  на слабите страни в досегашното развитие в 

съответствие с изготвения SWOT анализ на областта. 

Инфраструктурата ще стимулира развитието на бизнеса и икономическото 

приобщаване на цялата територия, чрез развитието на нейния потенциал. В същото 

време дейностите по изграждането на нова и модернизирането на старата 

инфраструктурата са източник за създаване на нови работни места. 

Дейностите по подобряване на инфраструктурата трябва да осигурят балансирано 

развитие и устойчив икономически растеж в съответствие със специфичния потенциал 

и инфраструктурен дефицит и качество, в съответствие с европейските стандарти. 

 

 

Специфична цел 1: Развитие и модернизация на транспортната инфраструктура 

 

Изграждането на АМ “Тракия” и АМ “Черно Море”, както и реконструкцията на 

направленията, свързващи северната  и южната  периферия с основната транзитна 

артерия през центъра на областта, ще разшири благоприятното въздействие на силно 

изявения инфраструктурен център Бургас и неговите два основни транспортни ръкава 

Север – Юг и Изток – Запад. Това ще спомогне за използване потенциала на цялата 

територия на областта. 

Важен елемент от транспортната инфраструктура на Областта е и железопътната й 

мрежа. Реализирането на предвидената реконструкция, би довело до достигането на 

европейските стандарти в тази област и би благоприятствало устойчивото развитие на 

област Бургас. Стратегическо средство за постигането на тази цел е и запазването на 
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утвърдените на световно равнище позиции на летище “Бургас” в сектор въздушен 

транспорт. 

Анализът на транспортната изграденост показва добра степен на развитие на наземния 

транспорт, с изключение на частта му от най-висок клас. Усвоени са уникалните 

възможности на областта в сферата на въздушния транспорт. Наличието на летище 

Бургас с международна категоризация, оборудвано с най-модерна техника, определено 

влияе благоприятно на развитието на областта. Проблем за решаване е сезонния 

характер на пътническите полети. Той е комплексен по своя характер и се влияе не 

толкова от предлаганите услуги и тяхното качество, колкото от развитието на 

останалите отрасли, например туризма.  

Изграждането на АМ "Тракия" и АМ “Черно Море”, реконструкцията и разширението 

на пристанище Бургас и модернизацията на железницата по направлението Бургас - 

Стралджа, ще утвърдят позицията на област Бургас в национален мащаб като 

територия с добре изградена инфраструктура и ще я превърнат в практически 

функциониращо звено на европейски транспортен коридор № 8.  

Пространственият анализ на транспортната схема показва известна изолираност на 

северната и южна части на областта от основните транспортни направления, заради 

планинския релеф и граничната изолация.  Реконструкция на направлението Средец – 

Болярово /път ІІ-79/, ще доближи областта до ГКПП Лесово, а региона ще получи 

алтернативен достъп до европейската част на Турция. Необходима  е реконструкция на 

направленията Средец – Карнобат, Сунгурларе – Карнобат и Руен – Айтос, което ще 

осигури по-бърз и лесен достъп на прилежащите общини до АМ "Тракия" и ще ги 

включи в транзитния трафик. Така периферните /по отношение на транзитните 

направления/ територии ще получат индиректен достъп до тези направления и също ще 

се включат в интензивния обмен на хора, стоки и услуги.  

 

Мерки: 

 Построяване на отсечката от Автомагистрала “Тракия” – Бургас – Карнобат; 

 Започване на отсечката от Автомагистрала “Тракия” Карнобат – Стралджа; 

 Приключване изработването на проекта за Автомагистрала “Черно море” на 

територията на страната; 

 Довършване реконструкцията на първокласната пътна мрежа на територията на 

Бургаска област по оста Изток – Запад и по оста Север-Юг; 
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 Реконструкция, рехабилитация и освежаване на отсечки от републиканската 

пътна мрежа на територията на Бургаска област, общински и местни пътища; 

 Конструктивно укрепване на подлези, надлези, виадукти и други транспортни 

съоръжения; 

 Довършване реконструкцията на ж.п. отсечка Церковски – Карнобат и ж.п. 

отсечка Карнобат – Черноград; 

 Удвояване на ж.п. отсечка Карнобат – Синдел; 

 Изграждане на карго-терминал – свободна зона на площ около 500 дка; 

 Разширение на пътническия терминал с около 100 дка; 

 Разширение на пристанище Бургас; 

 Подновяване на обслужващите системи и механизми на пристанището; 

 Възстановяване на пътническото корабоплаване; 

 

 

Специфична цел 2: Изграждане и подобряване на екологичната инфраструктура 

 

Компонентите на околната среда (вода, въздух, почва) осигуряват условията за живот 

на хората, от които зависи здравният статус на населението. Постигането и 

поддържането на здравословна околна среда е необходимо условие както за 

икономическото, така и за социалното развитие на областта. 

Предвид досегашното подценяване на въздействието на екологичната инфраструктура  

върху устойчивото развитие, е необходимо ускоряване изграждането й като цяло. 

Запазването и подобряването  качеството на околната среда е силно зависимо от 

третирането на отпадните води. Липсата на ПСОВ в редица градове и канализационни 

системи в повечето села влиза в противоречие с целите на устойчивото развитие на 

областта. За голяма част от необходимите  обекти са изготвени проекти, но липсата на 

финансови средства до сега не е позволила тяхното изграждане и е била спирачка за 

развитието на селския и екотуризъм в областта. Изоставането в изграждането на 

канализационни системи и пречиствателни съоръжения води до замърсяване на 

околната среда и е предпоставка за ограниченото развитие на областта. 

Съществуващите депа за твърди битови отпадъци са недостатъчни, не отговарят на 

изискванията за опазване на околната среда и голяма степен са с изчерпан капацитет. 
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Предпазването от бъдещи екологични рискове от своя страна включва  разработване и 

реализация на програми за превенция и укрепване на свлачища, предпазване на 

морския бряг от абразия, рекултивация на замърсени терени и замърсени земи. 

На територията на област Бургас са разположени шест района за оценка и управление 

на качеството на атмосферния въздух като постоянен мониторинг се провежда само в 

Бургас и Камено. Превишавания на установените норми се отчитат за Бургас, Камено,  

Карнобат Айтос, Средец, като за тях са разработени програми за управление качеството 

на атмосферния въздух. Тези програми в детайли разглеждат възможностите за 

намаляване на генерираните вредни емисии от индустриалните обекти, според 

конкретната им специфика. 

Съществена част от вредните емисии и шумовото замърсяване в населените места се 

дължат на автомобилния транспорт, като за гр. Бургас той е определен за замърсител 

номер едно. Засиленият контрол върху техническото състояние на автомобилните 

двигатели и въвеждане на ограничителни мерки за неизправните автомобили е само 

част от решението на проблема. За ограничаване на замърсяването е необходимо 

намаляване плътността на автомобилните потоци и обходни маршрути с цел 

преразпределение на замърсителите върху по-големи площи и изграждане на зелени 

пояси около най-натоварените участъци от уличната мрежа с цел създаване на ефекта 

“каньон” – извеждане на замърсителите във височина. Обновяването на автобусния 

парк за обществен транспорт, усъвършенстването на транспортните схеми и стимулите 

за по-широкото му използване от населението ще имат синергичен ефект за  

редуциране на генерираните замърсявания.  

 

Мерки: 

 

 Изграждане на регионални депа за твърди битови отпадъци; 

 Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на отпадъците; 

 Създаване на механизми за функциониране на система за разделно събиране и 

рециклиране на отпадъци; 

 Ликвидиране на нерегламентираните сметища на територията на областта; 

 Реконструкция и модернизация на аерационната система на биостъпалото в 

ПСОВ Бургас; 

 Изграждане, разширяване и рехабилитация на водопроводни и канализационни 

мрежи в населените места на територията на областта; 
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 Поетапно изграждане на ПСОВ: “Сл. Бряг”, “Крайморие”, “Созопол”, “Царево”, 

“Ахтопол”, “Синеморец”; 

 Внедряване в индустриалните обекти на най-добрите налични технологии, 

според съответната специфика, които да гарантират минимално генериране на  

вредни емисии; 

 Въвеждане на екологосъобразни технологии за намаляване на замърсяващите 

въздуха емисии от големи и средни горивни инсталации; 

 Разработване и изпълнение на транспортни схеми, допринасящи за намаляване 

на замърсяването на въздуха от транспорта; 

 Създаване на зелени пояси  за намаляване на шума и замърсяването на въздуха; 

 Подобряване на състоянието на уличните настилки; 

 

Комплексно въздействие за опазването на околната среда оказват и мерките по 

следващата специфична цел за подобряване на енергийната ефективност. 

 

 

Специфична цел 3: Енергийни мрежи, подобряване на енергийната ефективност и 

развитие на възобновяеми енергийни източници 

 

На територията на областта, районната мрежа от 110 кв е добре развита и оразмерена за 

поемане на по-голямо от реалното натоварване, но с оглед неколкократно нарастващата 

консумация на ел. енергия по черноморското крайбрежие е наложително изграждането 

на допълнителни подстанции за трансформация от високо в средно напрежение около 

черноморските общински центрове и курорти. Друг неотложен проблем представлява 

необходимостта от подмяна на проводниците М-6 и М-10 по мрежите ниско 

напрежение, които заедно с показателя за средна дължина на извод не отговарят на 

изискванията и стандартите за нормално електроснабдяване на потребителите,  което 

води до увеличаване на загубите и спад на напрежението до консуматора. 

Потенциалът за изграждане на ВЕЦ на територията на областта не е голям, а и 

намаляващият воден отток не е предпоставка за произвеждане на сериозни количества 

електроенергия, но все пак съществува и може да бъде използван като алтернативен, 

макар и най-вероятно сезонен източник на ел. енергия за планинските райони – 

Странджа и Стара планинна, при язовирите “Камчия” и “Ясна поляна”. 
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Подобни действия биха били в синхрон с необходимостта от разширено внедряване на 

енергоспестяващи системи; ограничаване на загубите и търсене на "вътрешни резерви".  

Подценява се и възможността за алтернативно енергоснабдяване с природен газ. 

Промишлената и битова газификация ще намалят серните окиси, прахта и саждите и ще 

се подобри възпроизводството на околната среда. В допълнение потреблението на 

природен газ е по-евтино от другите енергии, така че ефектът за устойчивото развитие 

ще бъде комплексен. 

Не бива да бъде пренебрегвано и значението на вятъра по черноморското крайбрежие, 

както и експериментално това на приливите и отливите и енергодобива чрез преработка 

на отпадни ресурси, което би могло да бъде една от областите на проявление на 

развитието на иновационните технологии на територията на област Бургас. 

 

 

 

 

Мерки: 

 

 Рехабилитация на съществуващите и изграждане на нови енергийни мощности; 

 Изграждане на газопреносни и газоразпределителни  мрежи и ускоряване на 

битовата газификация; 

 Газификация на енергоемки промишлени обекти; 

 Въвеждане на енергоспестяващи осветителни системи; 

 Популяризиране на възможностите за енергоспестяване; 

 Повишаване ефективността и подмяна на амортизираните отоплителни системи 

и топлосъхранението; 

 Саниране и сертифициране на сгради държавна и общинска собственост; 

 Популяризиране на възможностите за пренасочване на крайните консуматори 

(особено индустрията) към алтернативни горива и енергии; 

 Поощряване развитието на пазара на услуги за повишаване на енергийната 

ефективност; 

 Инвестиции в екологосъобразен градски транспорт и създаване на стимули за 

по-широкото му използване; 
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Специфична цел 4: Развитие на регионална и местна бизнес инфраструктура. 

 

Предоставянето на бизнес услуги, допринасящи за развитието на предприемачеството и 

местния бизнес и създаването на нови работни места, е все още недостатъчно, особено 

в изостаналите райони за целенасочено въздействие. Необходимо е създаване на нови и 

повишаване ефективността на съществуващите бизнес услуги, включително 

специализирани услуги за групи МСП. Конкретната инфраструктура ще е в зависимост 

от специфичните регионални потребности и потенциал за развитие. 

 

Мерки: 

 

 Създаване на бизнесинкубатори, бизнесцентрове, бизнеспаркове; 

 Изграждане на офиси за обслужване на инвеститори, изложбени зали и 

експозиционни съоръжения; 

 Развитие на индустриални и технологични паркове; 

 Създаване на нови производствени и предприемачески зони; 

 Консултантска и методическа подкрепа за създаване и развитие на нови МСП; 

 

 

 

Приоритет 2: Повишаване на конкурентноспособността на основата 

на икономика на знанието 

 

Политиката на ЕС за повишаване на растежа и конкурентноспособността на 

икономиката е изразена в Лисабонската стратегия, приета от Европейския съвет през 

март 2000 г. Ревизията на Лисабонската стратегия от март 2005 г. извежда като 

приоритет осигуряването на стабилен и траен растеж и създаване на повече и по-добри 

работни места чрез поставяне на акцент върху икономика на знанието, насърчаване на 

иновациите и оптимизиране на човешкия капитал. Повишаването на регионалната 

конкурентноспособност на основата на знанието е един от основните приоритети и на 

Националната стратегия за регионално развитие.  

Реализацията на този приоритет ще окаже положително влияние на целия регион, 

насърчавайки развитието на  предприемачеството, технологиите и иновациите. Целта 
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на този приоритет е да изгради мост между бизнеса и образованието,  за да се осигури 

устойчив икономически растеж, високо ниво на заетост и социална сплотеност.  

В този смисъл област Бургас ще използва традициите в областта на научно - 

изследователската дейност  и кадровия потенциал на бургаските  висши учебни 

заведения за научни изследвания, внедрителска и консултантска дейност. Това ще 

подпомогне устойчивото икономическо развитие и ще превърне областната икономика 

в конкуретноспособна на национално равнище и на равнище ЕС. 

Специфичните цели на този приоритет определят пътя за постигане на 

конкурентноспособността и допринасят за реализация на визията за развитие на област 

Бургас през периода 2005-2015 г.  

 

 

Специфична цел 1: Развитие на изследванията, технологиите, иновациите и 

предприемачеството 

 

В резултат на направения анализ до този момент в област Бургас не е развит 

иновационен капацитет. Това произтича от слабо развита изследователска база, липса 

на инвестиции за изследвания и слаби връзки между бизнеса и научно 

изследователските звена. Развитието на изследователската дейност, технологичните 

разработки, иновациите  са основна движеща сила на конкурентноспособността и 

заетостта.  Те са двигател на икономическия и социален прогрес.  За постигане на 

целта, иновациите трябва да се прилагат в стопанския живот и да се поощряват от 

обществото. Те имат важно значение за конкурентноспособността на предприятията, 

поради което са основна част от политиката за насърчаване на тяхното развитие и една 

от най-важните цели на изследователската политика. Иновативните дейности са не 

само въпрос на изследвания, високотехнологична индустрия и индивидуално 

предприемачество. Всеки сектор от бизнеса, от производството и услугите е засегнат от 

иновациите, включително и традиционните производства. Предприемачеството и 

иновациите следва да станат приоритет на институционално и бизнес ниво, а 

развиването на бизнес от млади хора е ключът към постигане на успех в тази насока. 

 

Мерки 
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 Разработване  на регионална иновационна  стратегия ; 

 изграждане на научни инфраструктура, подпомагаща иновациите и 

икономическите реформи; 

 насърчаване внедряването на технологиите и управлението на иновациите в 

МСП и подобряване връзките по между  им; 

 насърчаване технологичния трансфер в подкрепа на междуфирмено 

сътрудничество; 

 насърчаване сътрудничеството между изследователските звена, университетите 

и фирмите; 

 създаване на благоприятна среда за възникване и развитие на иновативен 

бизнес; 

 поощряване създаването на предприятия, основани на нови технологии; 

 поощряване коопериране между предприятията и други организации, свързани с 

иновационния процес; 

 подкрепа на предприемачеството в изостаналите райони на областта; 

 адаптиране на професионалното образование към настоящите и бъдещите 

потребности на областната икономика и прилагане на европейската система за 

непрекъснато обучение; 

 насърчаване на университетите да отделят особено внимание на 

популяризирането и разпространяването на знания и технологии като 

допълнение на традиционните им задачи по образование и изследвания; 

 

 

Специфична цел 2: Изграждане на бизнес мрежи и насърчаване развитието на  

регионални клъстери 

 

В Бургаска област са създадени и функционират бизнес центрове в общините: Айтос, 

Карнобат, Руен, Сунгурларе и Малко Търново, както и инкубатори в общините:Айтос и 

Малко Търново. В този смисъл усилията трябва да бъдат насочени към насърчаване по-

нататъшното им развитие и създаване на нови, които да влияят положително върху 

цялата областна икономика. 

Регионалните клъстери са групи свързани производства на основата на териториална 

близост, бизнес и технологично подкрепяща ги инфраструктура, финансови и 

образователни услуги. Организирани в мрежи, активно поддържани от местните 
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институции, тези предприятия развиват култура на сътрудничество, комбинирана с 

големи възможности за иновации и адаптиране, и постигат високо ниво на 

конкурентоспособност. Успехът на клъстерите се дължи на съвместния мениджмънт и 

маркетинг, събирането и предоставянето на стратегическа и технологична информация 

в рамките на създадените от тях мрежи, възможностите за създаване на подходящи 

обучителни програми за човешките ресурси и др.  

Ефективно икономическо средство за развитие на граничните райони са 

трансграничните клъстери. Те стимулират местния бизнес, инвестициите, намаляване 

на безработицата. Те създават възможност на местния бизнес за достъп до нови пазари 

и стимулиране на трансграничното сътрудничество. Трансграничните клъстери 

спомагат за ефективното използване на географското местоположение и на местния 

капацитет, както и за устойчивото развитие на граничните райони. Местните власти 

могат да подпомагат  развитието на естестествено свормирани клъстери, чрез програми 

за въвеждане на клъстерен подход и установяване на клъстерен модел. В тяхна власт е 

да идентифицират икономически сектори в областта за успешно прилагане на 

клъстерен подход. Други основни субекти, придружаващи клъстера, могат да бъдат: 

регионалните ТПП, местни и регионални професионални сдружения на предприятия, 

университети, колежи, изследователски институти, структури за икономическо 

развитие: агенции и асоциации за регионално и местно икономическо развитие и др. 

 

Мерки  

 

 Подкрепа на партньорството между браншови организации, бизнеса, местните 

институции и власти за преодоляване на административни и бюрократични 

бариери пред капитала и предприемаческата инициатива; 

 Проучване и анализ на професионалните сектори за създаване на клъстери; 

 Идентифициране на секторите където клъстерния подход може да доведе до 

дълготрайни ползи; 

 Кампания за идентифициране на членове на потенциални клъстери и 

първоначално обучение по взаимоотношение в клъстера, с цел да се подчертаят 

предимството на клъстерно сътрудничество; 

 Иницииране на програми за идентифициране и развитие на клъстери в областта 

на туризма, селското стопанство, горското стопанство и други; 
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 Насърчаване развитието на специализирана инфраструктура, обслужваща 

клъстерите – иновационна, технологична, информационна, финансова, 

образователна; 

 

 

 

Специфична цел 3: Стимулиране развитието на информационно общество 

 

Стимулиране развитието на информационното общество е едно от важните условия за 

изграждане на конкурентен профил на областта. За реализацията на  тази цел  е 

необходимо въвеждането на информационни технологии, водещи до повишаване на 

ефективността, обхвата и прозрачността от предоставянето на публични услуги на 

населението (образование, здравеопазване, услуги на местната и областната 

администрация, данъци и друго социално обслужване на гражданите), както и услуги за 

местния бизнес (бизнес информационни системи, данъчна информация и други услуги 

за бизнеса, предоставяни от местната власт). Използването на  тези технологии е 

свързано с подходящо обучение.  

 

Мерки:  

 

 Изграждане на информационна инфраструктура; 

 Изграждане на широколентови комуникационни мрежи; 

 Подобряване на обучителната среда за осъществяване на преход към 

информационно общество; 

 Подобряване достъпа до и развитие на он-лайн публични услуги; 

 Разработване на различни форми на информационни услуги и приложенията им  

на местно ниво; 

 развиване на умения, свързани с информационните и комуникационните 

технологии от местното население; 
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Приоритет 3:   Създаване на благоприятна  жизнена, културна и 

природна среда  в област Бургас 

 

Развитието на човешките ресурси зависи от множество фактори. Най-важни от тях са 

достъпът до образование и неговото качество, възможностите за трудова заетост и 

развитие на кариера, ефективната здравноосигурителна система, зачитането на 

културните права и плурализмът. Посочените фактори формират образователно-

квалификационните характеристики на личността, културната идентификация, 

здравния статус и физическото състояние, личната ценностна ориентация и 

характеристиките на социална сигурност, които влияят съвкупно върху 

икономическият просперитет на обществото като цяло. 

Подобряване качеството на живот на хората в Бургаска област може да бъде постигнато 

чрез  набор от мерки и дейности, ориентирани както към дългосрочно развитие на 

икономиката, така и към подобряване условията и ефективността на образованието, 

здравеопазването и здравните услуги, осигуряване на качествени работни места, 

подпомагане и приобщаване на социално маргинализирани групи. 

Укрепването на човешкия капитал, социалното сближаване и опазването на богатото 

културно и природно богатство, ще допринесат за повишаване привлекателността и 

качеството на живот в област Бургас. 

  

 

Специфична цел 1: Повишаване атрактивността на област Бургас чрез 

инвестиции в образованието 

 

Модерната икономика изисква непрекъснат процес на адаптация на образованието и 

уменията на работната сила към нейните изисквания.  

Трябва да се придава еднакво голямо значение на основното, професионалното и 

висшето образование. Усилията трябва да бъдат насочени както към намаляване броя 

на неграмотните, отпаднали от училище и без квалификация младежи, така и към 

съответствие с търсените на пазара на труда квалификации. За преодоляването на 

структурните дефицити на пазара на труда в област Бургас трябва да се насърчава 

сътрудничеството между образование, бизнес и наука.  
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Инвестициите за изграждане на модерни и динамични научно-образователни 

институции ще повиши  потенциала за развитие и растеж на Бургаска област и ще 

повиши качеството на живот за населението. 

 

 Мерки: 

 

 Разгръщане на обогатена по форми, начини на обучение и с нарастващо 

използване на информационни технологии система за повишаване на 

професионалната подготовка на педагогическите и управленски кадри в 

системата на образованието в Бургаска област; 

 Оптимизация на мрежата от училища и детски градини; 

 Организиране на диалог между МСП и образователните институции в областта 

за промяна в средното и висшето образование и разработването на отворени 

системи за обучение, регулиращи професионалната подготовка според нуждите 

на пазара на труда; 

 Създаване на различни по обхват целеви мрежи за консултантски, 

образователни и квалификационни услуги, съобразно динамичните потребности 

на пазара на работната сила; 

 Създаване на мрежи между университети, изследователски центрове и 

производствените предприятия в Бургаска област за обмен на знания, умения и 

иновации с цел развитие на човешкия потенциал;  

 Партньорски програми за обмен на преподаватели, студенти, стажанти, 

инициативи и др. с европейски университети; 

 Предотвратяване на спада в преждевременното напускане на училище и 

повишаване достъпа до начално, целево и висше образование с подчертан 

акцент към групите в неравностойно положение; 

 Подобряване на образователната инфраструктура чрез основни ремонти, 

реконструкция и модернизация на основния фонд; 

 Приоритетна компютризация на образователните институции, въвеждане на 

информационни и комуникационни технологии в обучението, обучение в 

компютърни умения и ползване на съвременни информационни продукти; 
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Специфична цел 2: Постигане на гъвкав пазар на труда и социална интеграция 

 

Основната цел на политиката на пазара на труда е увеличаване на заетостта и 

продължаване понижаването на безработицата в Област Бургас. Това може да се 

постигне чрез изпълнението на действия в посока подобряване на социално-

икономическата среда и прилагането на превантивни и активни мерки на пазара на 

труда, които обхващат всички социални групи, с акцент към групите в неравностойно 

положение. Подобряването състоянието на пазара на труда включва и мерки за 

повишаване качествените характеристики на работната сила, насърчаване на 

предприемчивостта, осигуряване на равнопоставеност на половете. 

  

 

Мерки: 

 

 Изграждане на информационна система актуалното състояние на пазара на 

труда; 

 Подкрепа за създаване на работни места в секторите, генериращи висока 

добавена стойност; 

 Провеждане на политика за квалификация и професионално обучение през 

целия живот, за повишаване способността за адаптация, стимулиране на 

производителността на труда, в т.ч. политика по отношение към застаряването 

на работната сила; 

 Преквалификация и допълнителна квалификация на безработни в приоритетните 

за развитие на областта направления (например за туризма- сервитьорство, 

рецепционна дейност, готварство, анимация и др.), като се обръща специално 

внимание на квалификацията и преквалификацията на уязвимите групи от 

населението за тяхната по-бърза социална и икономическа интеграция; 

 Подкрепа за стартиращи в приоритетни отрасли МСП и професионално 

обучение на предприемачи и самонаети; 

 Модернизация организацията на работата с цел повишаване качеството на 

предлаганите работни места; 

 Премахване на препятствията пред трудовата мобилност; 

 Действия и програми за  насърчаване на младежката заетост; 



111 

 

 Насърчаване равнопоставеното участие на жените на пазара на труда, като се 

създадат условия за съчетаване на работа със семеен живот; 

 засилване на социалната интеграция на хората в неравностойно положение, в 

т.ч. хората, изложени на социално изключване, малцинствата и хората с 

увреждания; 

 подобряване на социалната подкрепа и социалните услуги;  

 Програми за подобряване връзките между публичните и частни институции и 

лица, работещи по проблемите на заетостта; 

 Модернизиране мрежите на пазара на труда; 

 Модернизация на системите за социална защита и стимулиране на заетостта; 

 

Специфична цел 3: Укрепване и опазване здравето на хората в Бургаска област 

 

Осигуряването качеството на здравната помощ изисква определяне и координиране на 

отговорностите и усилията на всички участници в процеса. Основната ориентация на 

стратегията към укрепване здравето на човека, включва изграждането на гаранции за 

сигурност и защита на здравето на индивидите, семействата, групите и общностите, с 

тяхното собствено участие. Акцентът се поставя върху промоцията на здравето и 

превенцията на болестите, като ангажимент трябва да имат не само здравната система и 

нейните медицински компоненти, но и редица държавни органи /в областта на 

икономиката, социалната политика, екологията, образованието/, местното 

самоуправление /общини/ и секторът на неправителствените организации. 

Приоритетът в областта на медицинските дейности се предоставя на първичната 

помощ, осъществявана от общо-практикуващи лекари, при адекватно развитие на 

специализираната извънболнична помощ и болничното обслужване. Едновременно с 

това се осигурява развитието на службите за обществено здравеопазване /промоция, 

превенция и медико-социални дейности/. Стремежът е да се постигне достъпност и 

равнопоставеност при ползването на здравните ресурси и покритие на здравните 

потребности на гражданите при високо качество на здравните услуги. 

Основен индикатор на възможностите за достъп до и за качество на здравните услуги е 

продължителността на живота, който е съществен показател за качеството на живот  в 

европейските региони. Мерки за укрепване и опазване здравето на хората ще 

допринесат за повишаване продължителността на живота на населението в Бургаска 

област и ще повишат качеството на живот . 
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Мерки: 

 

 Насърчаване развитие и подобряване на качеството на здравните услуги; 

 дейности в областта на промоцията, профилактиката, лечението и 

рехабилитацията; 

  Стратегия за развитие на спешната, диагностична и терапевтична помощ; 

 Преструктуриране на неефективните лечебни заведения; 

 Саниране и реновиране на болничния сграден фонд, обновяване на материално-

техническата база и медицинското оборудване; 

 Реконструкция, модернизация и съоръженост на специализираната здравна 

инфраструктура, в т.ч. модерна апаратура и оборудване;  

 Мобилност на здравните услуги за намаляване на дефицита им в отдалечени 

населени места; 

 Внедряване на системи за профилактика и здравословен живот;                          

 Подкрепа за професионално обучение, обмен и достъп до информация в 

медицината; 

 Партньорски програми за обмен на медицински кадри и ноу-хау; 

 Стимулиране на иновациите в здравеопазването; 

 Въвеждане на единна информационна система за здравеопазването в региона; 

 Развитие на партньорството като един от основните подходи за решаване на 

здравните проблеми на нацията и стимулиране на активността на държавната 

власт, местното самоуправление, неправителствените организации и 

гражданските инициативи в тази област, с поемане на съответни отговорности 

от отделните партньори; 

 

Специфична цел 4: Възстановяване и опазване на природното и  културно-

историческото наследство в Област Бургас 

 

Природното и културно-историческо богатство  благоприятства активизирането на 

инвестиционния процес и изграждането на качествена жизнена среда при запазване на 

регионалната идентичност.  
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Бургаска област се отличава с  уникално природно богатство, изключителни културно-

исторически паметници, народни обичаи и традиции, които по неповторим начин се 

съчетават със съвременния динамичен живот. Те могат да осигурят дългосрочно 

подобряване на качеството на живота, само ако се използват по устойчив начин, 

гарантиращ тяхното запазване и добро състояние в бъдеще. 

Регионалната политика съдейства за развитие на туристическите функции на общините 

като алтернатива и възможност за диверсификация на местната икономика, като се 

фокусира върху модели на устойчив туризъм, включващи опазване и експониране на 

природното и културно наследство. 

Развитието на отдиха и туризма трябва да се подкрепя във всички населени места в 

областта, тъй като пряко влияее върху броя на създадените работни места, имиджа на 

областта и привличането на инвестиции. Подкрепа за местното туристическо развитие 

и инвестиции трябва да се осигуряват както за големите туристически комплекси ( КК 

„Слънчев бряг”, вилно селище „Дюни”, Приморско и др.), така и  към изостанали 

райони с потенциал за развитие на туризма (районите на Странджа и Стара планина). 

Повишаването ролята на културното и природно наследство в подкрепа на 

икономическото развитие включва: развитие на алтернативните форми на туризъм в 

региона и насърчаване на природни и културни модели за развитие. 

Това се постига чрез развитие на бизнес-идеи  и финансиране на  дейности, насочени 

към възстановяване, поддържане и промоциране на обекти на природното и културно-

историческото наследство, съчетани с предлагането на качествени туристически 

продукти и услуги. 

 

Мерки: 

 

 Насърчаване разработването на  общински стратегии за развитие на туризма; 

 Инвестиционен маркетинг за създаване на нови висококатегорийни 

туристически комплекси и ваканционни селища и обслужваща инфраструктура; 

 Инвестиции в специализирана туристическа инфраструктура; 

 Инвестиции за опазване, консервация, експониране и маркетиране на 

природното и културно наследство; 

 Реконструкция и реставрация  на движими и недвижими паметници на 

културно-историческото наследство; 
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 Насърчаване прилагането на нови модели за развитие на устойчив туризъм – 

селски, еко, културен туризъм и други форми в подкрепа на отдалечени райони с 

богат потенциал; 

 Удължаване на туристическия сезон в големите курорти чрез развитие на нови 

форми – водолечебен и калолечебен (спа), конгресен, фестивален, опознавателен 

туризъм и др.; 

 Подобряване качеството на туристическия продукт - създаване на нови услуги с 

по-висока добавена стойност; 

 Промоция и маркетинг на туристическия културно–историческия и природен 

потенциал на Бургаска област на международния пазар; 

 Създаване на информационни мрежи и центрове, обслужващи туризма; 

 Насърчване създаването на  туристически клъстер(и) в област Бургас; 

 Изграждане и поддържане на база данни за туризма, предназначени както за 

нуждите на туристическата политика, така и като средство за реклама; 

 Повишаване на квалификацията и нивото на кадрите, заети в туризма и в 

местните общности (общините) с туристически потенциал; 

 

 

Специфична цел 5: Развитие на културата и културните институции 

 

Образованието, науката и културата имат съществен принос за устойчивостта на 

процесите на социални и икономически промени. Културната идентичност и 

културното самосъзнание са станали по-решаващи от всякога в процеса на 

глобализация и определят избора на средата и качеството на живот.  

Трябва да бъдат подпомагани инициативи и дейности, които са способни да допринесат 

за разнообразието, независимостта и подобряването на културния живот в Бургаска 

област. 

 

Мерки: 

 

 Подкрепа на местните културни институти за съхраняване на културната 

идентичност и утвърждаване на местните традиции; 

 Осъществяване на проекти за културно сътрудничество, обмен и 

разпространение на художествени продукти на местната  култура и 
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любителското творчество с активната подкрепа на местните и регионални 

институции; 

 Приемане на нормативна база за спонсорство, която да стимулира 

подпомагането на художествената култура и гарантира защита на взаимните 

интереси; 

 Създаване на солиден административен капацитет и  информационна среда за 

постигане на успешно участие с проекти в различни  донорски програми от 

национален и международен мащаб; 

 Опазване на културно-историческото наследство, съхраняване на българския 

фолклор  и популяризирането им в страната и чужбина чрез специално насочени 

програми и рекламни стратегии; 

 Приобщаване на младите хора към общозначимите ценности и активното им 

участие  в културните процеси; 

 Съхраняване културната идентичност на областта в цялото многообразие на 

малцинствените общности; 

 Превръщане на читалищата в съвременни  духовни средища за разпространение 

на информация, знания, култура  и др.; 

 Превръщане на библиотеките в модерни информационни центрове; 

 Подпомагане на индивидуалното художествено творчество чрез механизми за 

развитие пазара на художествени произведения  и популяризиране на 

постиженията  в регионален, национален и международен мащаб; 

 Създаване на условия за стимулиране на културния и фестивален туризъм и 

насърчаване на меценатството в сферата на културата; 

 Иницииране на нови и ефективни форми на взаимодействие с медиите, като 

партньор в процеса на развитие и популяризиране на културните дейности; 

 

 

 

Приоритет 4: Интегрирано градско развитие, подобряване на 

градската среда и стимулиране развитието на малките градове 
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 Въпросите за интегриране на урбанистичните проблеми намират все по-широко място 

в европейските документи и ще получават подкрепа от финансовите инструменти на 

ЕС през следващия програмен период 2007-2015 година.  

 Значимостта и обхватът на проблемите, с които се сблъсква градското развитие, а също 

така и ролята на градовете за стимулиране на регионалното развитие в съответните 

селски райони, определят и специфичните цели, които си поставя стратегията в тази 

област. Този приоритет е разработен с цел подпомагане на областната и общинските 

администрации при подобряването, разширяването и създаването на градската и 

междуселищна техническа инфраструктура. Така ще се осигурят по-добри условия за 

създаване и развитие на успешен бизнес, както и условията на живот в определените 

райони. Това изисква тясно сътрудничество между всички институции в областта, 

които да изведат приоритетните инфраструктурни проекти.  

 

Специфична цел  1 :  Планиране на  интегрирано градско развитие за справяне с 

икономическите, екологичните и социални проблеми 

 

Във връзка с интензивното развитие на Бургас и черноморските градове, в които 

съществуват значителни проблеми, свързани с концентрацията на население, със 

структурата на икономическата активност и с качеството на живот, трябва да бъдат 

разработени стратегии за овладяване на високата концентрация на икономически, 

екологични и социални проблеми и разпростиране на тяхното влияние в съседни 

територии чрез дифузия на растежа. Тези стратегии би следвало да  включват 

рехабилитация на физическата среда, развитие на околностите и опазване и развитие на 

историческото и културното наследство, мерки за насърчаване на предприемачеството, 

местната заетост и общностното развитие, както и предоставяне услуги на населението 

при отчитане на променящите се демографски структури.  

 

Мерки: 

 

 Актуализиране на Общия устройствен план на град Бургас и черноморската  

агломерация с промишлените и туристическите комплекси; 

 Изработване на специализирани устройствени планове за райони с богат 

потенциал запазени природни територии и територии за включване в НАТУРА 
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2000, акваториално-устройствени планове, планове за замърсени и нарушени 

територии; 

 Изработване на подробни устройствени планове на територии за развитие на 

бизнеса и инвестиции на “зелена поляна”; 

 Внедряване на географски информационни системи и изработване на цифров 

кадастър; 

 Разработване на планове и системи за интегрирано управление и развитие на 

бреговите зони; 

 

 

Специфична  цел   2 :  Възстановяване и обновяване на градски райони 

 

За определени градски райони ще бъдат приложени специфични мерки за тяхното 

физическо обновление и благоустройство, за изграждане на привлекателна градска 

среда, което от своя страна ще доведе до бъдещи инвестиции и ново развитие. Това 

могат да бъдат дейности по въстановяване на стари производствени зони и подобряване 

на градската среда в жилищните квартали, където е налице проблем със социалното 

игнориране на голяма част от населението.  Премахването на гетата и подобряване на 

благоустрояването на населените места, квартали и махали, населявани от компактни 

етнически групи ще подобри качеството на живот и ще  повиши достъпа до публични 

услуги и образование.  

 

Мерки: 

 

 Рехабилитация, обновяване и създаване на нова физическа среда в 

индустриалните зони; 

 Благоустрояване на жилищни квартали с проблеми, в т.ч. квартали с 

маргинализирано население; 

 Реставрация и естетизиране на архитектурно-историческото наследство в 

градската среда; 

 Естетизиране на общественото пространство и оптимизиране на средата за 

отдих в т.ч. създаване на велоалеи, зони без автомобили, пешеходни зони, 

променадни крайбрежни зони; 
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 Подкрепа за развитие на спортните дейности и общности, детски центрове, 

площадки и съоръжения; 

 Опазване, възстановяване и обогатяване на зелената система в градските райони 

- паркове и лесопаркове; 

 

 

Специфична цел 3: Решаване на транспортните проблеми и насърчаване 

развитието на екологично чист  градски обществен транспорт 

 

Транспортната инфраструктура на Бургаска област, като цяло е добре развита, като 

голям дял от нея – железопътна инфраструктура, летища и пристанища са 

концентрирани в Бургас. Наблюдават се диспропорции в транспортната 

инфраструктура на територията на отделните общини. Липсват обходни пътища на 

много градове, които да изведат транзитното движение. Изграждането на такива 

пътища за местата, през които преминава сравнително голям автомобилен трафик, е 

първата стъпка към подобряване на градската среда в по-малките градове. 

Градският транспорт е един от големите замърсители на околната среда и затова 

стратегията за регионално развитие ще подпомага със своите инструменти 

подготовката и реализацията на идеите за екологично чист градски транспорт. 

Дейностите в подкрепа на екологично чистия градски транспорт ще бъдат насочени 

приоритетно към град Бургас, където проблемите със замърсяването на градската среда 

са най-големи. 

Развитието на тролейбусния транспорт, като алтернатива на автомобилния  транспорт и 

прилагането на екологосъобразни системи и технологии за градския транспорт, наред с 

чисто технологичната подмяна на автобуси с по-екологични двигатели  е алтернатива 

на сегашното състояние. 

Интензифицирането на трафика и пътникопотока изисква и развитие на местната 

техническа инфраструктура, като пътища, обслужващи съоръжения, канализационните 

системи, системи за събиране и обезвреждане на отпадъци и др. 

Морският транспорт в областта се обслужва от 8 пристанища за обществен транспорт 

/Бургас, Ахтопол, Царево, Созопол, Поморие, Несебър, Росенец, Рибно пристанище/ и 

от 3 със специално предназначение /Кораборемонтен завод, Трансстрой, Бургаски 

корабостроителници/. Търговското пристанище в Бургас е с най- голям стокооборот в 

страната. Характерът на пристанищната дейност и голямата капиталоемкост на новото 
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строителство дават основание да се предполага, че до края на 2006 г. броят  на 

пристанищата няма да се промени. Евентуални промени, обаче, може да се очакват в 

товарооборота, но те зависят от общото състояние на българската икономика, както и 

от осъществяването на проектите за нефтопроводи Бургас–Александруполис и Бургас–

Вльора. Важен фактор ще е и завършването на реконструкцията и модернизацията на 

Пристанище Бургас, което ще му позволи да обслужва кораби с капацитет до 150 000 т. 

 

Мерки: 

 

 Прилагане на нови транспортно-комуникационни решения, увеличаващи 

пропускателната способност, в т.ч. нови градски магистрали, пътни възли, 

скоростни железници и пътища от висок клас; 

 Изграждане на обходни пътища за изнасяне на транзитните потоци извън 

населените места; изграждане на шумозащитни екрани и растителни пояси; 

тунели, надлези и автоподлези; 

 Обезпечаване на паркирането в централната градска част на Бургас и курортните 

комплекси; 

 Модернизация на обществения градски автопарк и насърчаване използване на 

екологични горива; 

 Прилагане на модерни системи за управление на пропускателната способност на 

градските пътни артерии; 

 Развитие на алтернативен градски транспорт и въвеждане на екологосъобразни 

системи и технологии за управление; 

 

 

Специфична цел 4: Социално-икономическа интеграция на отдалечените райони 

към черноморските общини и град Бургас и укрепване на взаимовръзката град-

регион. 

 

Областната стратегията за развитие трябва да спомага за укрепване на взаимовръзката 

между градовете и околните територии, чрез подобряване на комуникациите, създаване 

на работни места и услуги, развитие на транспортни връзки за по-лесен достъп до 

работа, предразполагане към инвестиции и повишаване на мобилността. Така ще се 
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подпомогне реализацията на икономическия потенциал на засегнатите градски райони, 

като полза от това ще имат и близко разположените селища.  

Акцентът трябва да бъде поставен върху тези функции на градовете, които играят 

обслужваща роля в процесите на преструктуриране и развитие на селските райони, като 

мерките се насочват към разнообразяване на структурата и към създаване на нов тип 

връзки град-село. Подходящо ще бъде да се насърчават в предоставянето на услуги за 

тяхното селскостопанско развитие, в разкриването на малки и средни предприятия, 

свързани със селскостопанското производство, стимулиране развитието на туризма в 

малките градове с подходящи условия и ресурси като алтернатива на самостоятелните 

туристически комплекси в природна среда. Интервенции, подкрепящи укрепването на 

връзката между града и заобикалящите го селски територии, ще се насочат към 

вътрешността на областта, които в най-голяма степен се нуждаят от тази намеса, за да 

се създадат условия за балансираното им устойчиво развитие. 

Тази мярка ще осигури по-добри условия за създаване и развитие на успешен бизнес, 

както и подобряване условията на живот. В резултат на това ще се ускори процеса на 

развитие на местните икономики и ще се ограничи бързото обезлюдяване на селските 

райони.  

 

 

Мерки: 

 

 Насърчаване на предприемачеството и мобилността на работната сила чрез 

подобряване на комуникациите, транспортните връзки и услугите; 

 Рехабилитация на физическата среда в периферните населени места за постигане 

на едновременно развитие на цялата територия на Бургаска област; 

 Подобряване на транспортния достъп до малките градове в областта; 

 Разработване и прилагане на общински програми за инвестиционен маркетинг за 

привличане на инвестиции в малките градове в областта; 

 Създаване на нови връзки град-село, достъп до нови пакети от услуги за 

селскостопанското развитие; 

 Създаване на местна заетост и общностно развитие за промяна на демографския 

дисбаланс и намаляване на миграционните процеси; 
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Приоритет 5: Развитие на селските райони, горското стопанство, 

рибарството и аквакултурите. 

 

Условията на живот в селските райони във все по-голяма степен ще зависят от 

развитието на конкурентно селско и горско стопанство. Основен способ за повишаване 

на конкурентоспособността ще е трансфера на  иновации в малки и средни 

предприятия,  развитието на човешкия потенциал и оползотворяването на 

алтернативните възможности за повишаване качеството на живот. 

Земеделието, аквакултурите и свързаната с тях преработвателната промишленост 

трябва да  развият потенциал за работа в условия на нарастваща  конкуренция. 

Секторът се нуждае от мащабни инвестиции, за да  адаптира производството си към 

строгите хигиенни, ветеринарни и екологични  изисквания на европейското 

законодателство. 

 

Специфична цел 1: Подобряване на управлението и повишаване на 

конкурентоспособността на селското и горско стопанство в област Бургас в 

съответствие с Европейските аграрни стандарти 

 

Секторът селско стопанство се характеризира с висока себестойност и ниско качество 

на продукцията, ниска оперативна рентабилност и негативни тенденции на развитие, 

като това обуславя и ниския жизнен стандарт на населението в селските райони и 

негативните демографски тенденции. Областта разполага с благоприятни почвено-

климатични условия,  квалифицирани кадри и специализирани научни институти, 

които следва да бъдат използвани за ускорено развитие на земеделие и горско 

стопанство, което ще спомогне за общото икономическо развитие на района.  

Развитието на земеделското производство ще се подчинява на принципите на 

устойчивото развитие, за да се гарантира дълготраен икономически и социален ефект, 

като се съхранят околната среда и природните ресурси. Приоритетно ще се 

съсредоточат усилия към създаване на условия за развитие на биологичното земеделие, 

тъй като търсенето на биологични продукти нараства както в България и ЕС, така и в 

световен мащаб. 
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Селскостопанската политика на ЕС включва като неразделна част прилагането в широк 

мащаб на подхода на съществуващата досега инициатива на ЕС „Лидер+“. В рамките на 

подобна мярка ще се подкрепят дейности за подпомагане на кооперирането в селските 

райони, като приоритет ще бъдат изостаналите селски райони. В селските райони и по-

специално в изостаналите такива, е необходимо да се развиват интегрирани системи от 

икономически дейности, допълващи или свързани със земеделието, които ще поставят 

основата на устойчиво икономическо развитие в тези райони. 

Горското стопанство в област Бургас също е значим източник на доходи за населението 

в някои общини, като Малко Търново, Средец, Приморско, Царево и Руен. Необходимо 

е да се обърне внимание на възможностите за реализиране на приходи от странични 

ползвания на горския фонд – ловно стопанство, добив на билки, горски плодове и гъби 

и др. Горското стопанство дава възможност за развитие и на селския туризъм на 

територията на ПП “Странджа”. По отношение на частните и общински собственици на 

гори и нарастващото им значение е необходимо оказването на професионална 

информационна помощ за устойчивото използване на тези ресурси. 

 

Мерки: 

 

 Изграждане на агро-бизнес центрове, мрежи и др. за обмен на информация, ноу-

хау и иновационни практики в селскостопанския сектор; 

 Квалификация и преквалификация на заетите в сектора в съответствие с 

Европейските аграрни стандарти и законодателство и използването на 

финансовите ресурси на ЕС; 

 Насърчаване на биологичното производство; 

 Инвестиции за възстановяване на местни породи и опазване на генетичния фонд 

 Изграждане на регионална, комплексна, агроекологична лаборатория за 

технологичен контрол, с право на сертификация за качество на продукцията; 

 Изграждане на Регионалан млечен борд; 

 Инвестиции за изграждане на сертифицирани  кланици и месопреработвателни 

предприятия, мадри и др.; 

 Изграждане на регионални стокови борси за: 

- Плодове, зеленчуци и цветя; 

- Регионална зърнена борса от акционерен тип с участието на 

производители; 
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 Подкрепа на фермерите от райони с природни ограничения – планински и 

полупланински, с бедни и изчерпани природни ресурси; 

 Подпомагане създаването на групи производители; 

 Помощ по НАТУРА 2000; 

 Залесяване на неплодородни земеделски земи; 

 Създаване на агро-горски системи върху земеделски гори; 

 Залесяване на неземеделска (горска) земя; 

 Помощ за горско-екологични дейности; 

 Възстановяване на горски продуктивен потенциал и въвеждане на превантивни 

мерки; 

 Създаване на нова горска инфраструктура: горски пътища и съоръжения за 

предотвратяване на ерозията; 

 

 

Специфична цел 2: Развитие и разнообразяване на икономическите дейности и 

създаване на алтернативни възможности за повишаване качеството на живот в 

селските райони. 

 

Подобряването на качеството на живот в селските райони и насърчаване на 

разнообразието на икономическите дейности ще се постигне чрез мерки, насочени 

както към селскостопанския сектор, така и към други селски дейности, като развитие на 

неселскостопанските отрасли, подобряване на основните услуги и реализиране на 

инвестиции, които правят селските райони по-атрактивни с цел преодоляване на 

тенденциите на икономически спад и обезлюдяване. Социално-икономическото им 

развитие може да бъде стимулирано чрез подкрепата на алтернативни дейности на 

земеделското производство, които са традиционни за различните райони, като развитие 

на местното занаятчийство, селския туризъм, производството и директната продажба на 

типични местни продукти. 

С тези мерки ще се постигне оползотворяване на ценните естествени исторически и 

културни дадености на тези райони, а също така ще се осигурят допълнителни доходи 

за местното население. Те ще спомогнат за намаляването на икономическия товар 

върху малките фамилни стопанства, породен от ускорения процес на преструктуриране 

в селското стопанство. Всичко това ще доведе до подобряване на условията на труд и 
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качеството на живот в селските райони и по този начин ще се намали миграцията, с 

което ефектът ще се мултиплицира. 

 

Мерки: 

 

Разнообразяване на икономическите дейности 

 Развитие на неземеделски дейности – териториално насочване на дейностите от 

развитите клъстери към селата; 

 Създаване и развитие на микропредприятия с оглед насърчаване 

предприемчивостта и развитие на икономическата база; 

 Насърчаване на туристическите дейности; 

 Опазване и управление на природното и културно богатство като основа за 

икономическо развитие; 

 

Повишаване качеството на живот 

 Осигуряване на основни услуги за селското население, за развитието на 

икономиката включително обновяване и развитие на селата; 

 Опазване и възобновяване на селското наследство и културни традиции; 

 

Съпътстващи дейности 

 Професионално обучение и инвестиции в човешките ресурси ; 

 Прилагане на методите и развитие на капацитета  за  стратегическо планиране  

на местното развитие; 

 

 

Специфична цел 3: Рибарство, аквакултури и интегрирано управление на 

крайбрежните риболовни зони 

 

Рибарството и аквакултурите осигуряват постоянен източник на храна и създават така 

нужната работна заетост в голяма част от крайбрежните и селските райони. Морският 

улов е характерен и икономически важен за област Бургас. Голяма част от 

занимаващите се с риболов обаче осъществяват дейността си с малки съдове и 

използват уловената риба за собствена консумация или я продават в района. Старите и 
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неефектиени съдове и липсата на добре развити рибни борси, са причина за ниската 

рентабилност и към разрешаването на тези проблеми трябва да се насочат усилията. 

С цел да се насърчи устойчивото използване  на  водните ресурси е необходима  защита 

на водните екосистеми и постоянно обновяване и възпроизводство. Количеството на 

улова, използваните средства и техники трябва да бъдат ограничени и регулирани с цел 

да се избегне свръх експлоатацията на ресурсите. 

Възможности за развитие съществуват по отношение на нерибните живи ресурси. 

Пазарният интерес към тези продукт е изяснен, но въвеждането му е възпрепятствано 

от недостатъчното ноухау и високите инвестиционни разходи. Интересът не може да 

бъде задоволен поради ниските произвеждани количества. Назряла е необходимостта 

от изготвяне на технологичен наръчник. Част от предприсъединителните фондове, от 

Европейския съюз в раздел “Земеделие” могат да се насочат за развитието на 

аквакултурите. 

 

Мерки: 

 

 Създаване на мрежа от ферми за аквакултури; 

 Инвестиции и маркетинг на морския и сладководния риболов и рибните 

продукти; 

 Подпомагане създаването на рибарски общности за осъществяване на дейности 

от колективен интерес; 

 Инвестиции в рибарски пристанища, лодкостоянки; 

 Изграждане на регионална стокова борса за риба и рибни продукти; 

 Устойчиво развитие на риболовните зони и зони за отглеждане на аквакултури и 

развъждане на черупкови видове – планиране и инфраструктура за повишаване 

конкурентоспособността на рибния сектор; 

 Определяне на квоти за постигане на устойчив баланс между рибните ресурси и 

капацитета за улов; 

 Партньорство на местно, регионално и транснационално ниво за устойчива 

експлоатация на рибните запаси; 

 

 

 

Приоритет 6: Бургаска област – външна граница на ЕС, 
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трансгранично сътрудничество и интегрирано териториално 

развитие на черноморския басейн 

 

Приоритетът е насочен към постигането на балансирано и устойчиво развитие на 

областта, посредством иницииране на икономическо и социално сближаване на 

крайграничните райони, и в частност чрез интензифициране на обмяната на стоки и 

услуги, подобряване на условията за бизнес, повишаване на жизнения стандарт на 

населението, опазване на околната среда и съхранение на културното и природно 

наследство.  

Географското местоположение на Бургаска област ще я превърне във външна морска 

граница на ЕС, своеобразна “европейска врата” и логистичен център между Европа, 

Близкия изток и Азия, което създава предпоставки за активни международни контакти. 

Тя се явява входно-изходен транспортен възел със своите пристанища, летища, 

железопътни артерии, телекомуникационна мрежа, преминаване на транспортни 

коридори и други инфраструктурни съоръжения с международно значение. 

Отпадането на границите в дългосрочен план /при приемане на Р България и Р Турция 

за пълноправни членове на ЕС/, неминуемо ще доведе и до засилен пътнически трафик 

между страните – членки на ЕС, като цяло и между балканските държави, особено в 

крайграничните райони, превръщайки го от международен във вътрешен за ЕС трафик. 

Изграждането и подобряването на транснационалните пътища и ГКПП ще спомогне за 

прогресивното намаляване на „ефекта на границата“, възпрепятстващ развитието на 

търговията и общия процес на трансграничното сътрудничество.  

 

 

Специфична цел  1 :  Трансгранично сътрудничество 

 

Приоритетно трансграничното сътрудничество на област Бургас е насочено към 

Република Турция за отваряне на националното пространство и преодоляване на струк-

турните и икономическите проблеми на граничните райони, произтичащи от тяхното 

периферно местоположение и относителна изолация от националната икономика. 

Конкретните мерки са насочени към развитието на инфраструктурата: пътища, 

железопътен транспорт, пречиствателни съоръжения, телекомуникации, енергетика; 

опазване на околната среда, развитие на съвместни икономически, социални, 
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туристически и културни дейности, което ще допринесе за повишаване на 

привлекателността на районите за инвестиции и ще подобри качеството на живот в тях. 

Сътрудничеството в тези области ще укрепи икономическите връзки от двете страни на 

границата и същевременно ще създаде нови възможности за заетост, ще благоприятства 

развитието на човешките ресурси, ще намали обезлюдяването на селските райони и ще 

засили трансграничните социални връзки. 

 

Мерки: 

 

 Иницииране на дейности за икономическо и социално сближаване на 

крайграничните райони; 

 Развитие на пристанище Бургас като трансгранична секция и рехабилитация на 

трансевропейски коридор № 8 и TRASECA; 

 Разширяване на пътното трасе между Бургас и Къркларели с цел осигуряване 

преминаването на  ТИР-ове; 

 Модернизация на съществуващите и отваряне на нови КПП; 

 Международни споразумения за граничен контрол в Черно море; 

 Рехабилитация и модернизация на техническата инфраструктура в граничните 

територии; 

 Разширяване и модернизация на телекомуникационните мрежи към по-

отдалечените райони; 

 Развитие на съвместни транснационални финансови и инженерингови 

инструменти за подкрепа на изследванията и технологичното развитие на МСП; 

 Насърчаване на транснационални комуникационни и информационни мрежи за 

технологии, услуги и иновации; 

 Създаване на мрежи между университети и връзки за улесняване достъпа до 

научни знания и технологичен трансфер; 

 Създаване на програми за задълбочаване на регионалното сътрудничество; 

 Съвместни дейности за опазване на околната среда и съхранение на културното 

и природно наследство от двете страни на границата; 

 

 

Специфична цел  2 :  Менинджмънт на водите на Черно море 
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Черно море през последните десетилетия се превърна в едно от най-засегнатите в 

екологично отношение морета на планетата. Огромната му водосборна област и 

полузатвореният му характер го правят изключително чувствително към различни 

антропогенни въздействия. Осъзнавайки своята отговорност за бъдещето на региона, 

през 1992 г. шестте крайбрежни страни са подписали Конвенцията за опазване на Черно 

море от замърсяване. Този международен документ предоставя основата за съвместни и 

координирани действия, насочени към подобряване на състоянието на черноморската 

екосистема и устойчивото развитие на крайбрежните страни.  

Положителен е фактът, че политиките и дейностите за опазване на Черно море намират 

подкрепа на широка международна основа. Създаването на Целевата група ДАБЛАС 

през 2001 г. предостави нова платформа за регионално сътрудничество. Заявеният 

интерес към черноморския регион от страна на Европейската комисия даде значителен 

тласък на развитието на процесите в Черно море. Неоспоримо е, че присъединяването 

към ЕС е най-значимата движеща сила за много страни в процеса на модернизиране на 

техните системи за управление на околната среда и мощен инструмент за пренасяне на 

положителния опит и знания. Готовността на черноморските страни да работят заедно с 

ЕС за подобряването на водната среда в региона повиши надеждността на този процес 

от гледна точка на международните финансови организации и донорската общност. 

 

Мерки: 

 

 Дейности за опазване и мениджмънт на ресурсите в черноморския басейн; 

 Изработване на системи за интегрирано управление на крайбрежните зони, 

водните ресурси и влажните зони; 

 Интегрирани мрежи за изпълнение на задълженията на Черноморските страни 

по Конвенцията за опазване Черно море от замърсяване и международните 

договори за предотвратяване на замърсяване от съдове – МARPOL; 

 Мониторинг на областната крайбрежна морска среда – осъществява се от 

система за наблюдение, като данните от тази система допълват националните 

данни за екологичен мониторинг; 

 Финансова подкрепа за проекти в района на Бургаска област, свързани с Черно 

море; 
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Специфична цел  3 :  Предпазване от рискове 

 

Предвид икономическата и екологична значимост на Черноморския басейн и като се 

отчитат международните ангажименти, които България е поела, опазването на Черно 

море е един от основните правителствени приоритети в областта на околната среда. 

Съхраняването на биоразнообразието е една от приоритетните области на националната 

екологична политика. Ратифицирането на Протокола за биологичното и ландшафтно 

разнообразие към Черноморската конвенция е само един от примерите за 

продължаващите усилия за развитие на определени аспекти на поетите политически 

ангажименти.  

Замърсяването с нефт и нефтените разливи се считат за една от основните заплахи за 

екологичното равновесие в Черно море. Наличието на риск, свързан с натоварения 

транспорт, изисква координиране на всички ресурси за противодействие при аварии на 

областно и национално ниво.  

Стратегическият план за действие за Черно море (СПДЧМ), подписан през 1996 г. от 

министрите на околната среда на черноморските страни е подробен документ, 

извеждащ приоритетните дейности за неговото възстановяване и опазване. Той е 

резултат от политическата воля на най-високо ниво за опазването на Черно море и се е 

утвърдил като важен репер за съвместните дейности в Черноморския регион. 

Стратегическият план за действие поставя целите, свързани с намаляване 

замърсяването от наземно-базирани източници, от вливащите се реки, както и морското 

замърсяване, възстановяване на черноморската екосистема и устойчивото развитие на 

крайбрежните страни. Успехът зависи от обединяването на усилията на областно ниво с 

дейностите на национално ниво, както и от подкрепата на признати международни 

организации и финансови институции.  

Стратегиите за намаляване на замърсяването акцентират върху възможности за 

постижими екологични инвестиции в подобряване пречистването на битови и 

промишлени отпадъчни води, възстановяването на влажни зони за подобряване на 

капацитета им на утаители на биогенни елементи, реформа на селскостопанската 

политика за намаляване на замърсяване от дифузни източници, причинено от 

изкуствени и естествени торове, промени в моделите на потребление (напр. 

насърчаване използването на перилни препарати, несъдържащи фосфор). 
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Всичко това трябва да се прави успоредно с подобряване условията за изпълнение на 

различни инвестиционни проекти, включително установяването на стратегическо 

партньорство с донори и МФИ и прилагането на разнообразни финансови инструменти.  

 

 

Мерки: 

 

 Системи и съоръжения за интегрирано управление на рисковете от замърсяване 

на Черно море, в т.ч. областни, национални и транснационални системи при 

отчитане на замърсяването; 

 Оборудване и развитие на инфраструктурата, проектиране и прилагане на 

планове за борба с нефтени и други аварийни замърсявания на акваторията на 

Бургаска област; 

 Картографски системи за общи рискове и развитие на общи инструменти за 

изучаване, предпазване и мониторинг на природните и технологични рискове на 

държавите от Черноморския басеин; 

 Транснационални системи за предотвратяване на риска на корабоплаването в 

Черно море; 

 Изготвяне на програми за изграждане на физическа защита от ерозия и абразия, 

земетресения, щормове и шквалове; 

 Намаляване на замърсяването от наземно-базирани източници; 

 Областен план за действие при аварийни ситуации /изготвен е Национален план 

за борба със замърсяването на Черно море с нефтопродукти/; 

 Създаване на подходящи мерки за готовност и ефективни системи за откриване 

и докладване на инциденти на замърсяване; 

 Развитие и прилагане на регионално сътрудничество в аварийното планиране, 

предотвратяване, контрол и операции за отстраняване и борба със 

замърсяването, причинено от нефтени разливи; 

 Създаване на необходимите мерки за ограничаване разпространението и 

минимизирането на вредите, причинени от нефт; 

 Изготвяне и изпълнение на програма от обучителни курсове и практически 

упражнения за областно и общинско ниво на персонала, ангажиран в 

предотвратяването и борбата с нефтеното замърсяване; 



131 

 

 

Приоритет 7: Укрепване на административния капацитет на областно 

и местно ниво 

  

Укрепването на административния капацитет е важен момент в процеса на 

присъединяване и членство на България в ЕС. Администрацията е основата на целия 

процес на присъединяване и по-нататъшно ефективно управление на средствата от ЕС.  

Тя има решаваща роля в процеса на  планиране координация и реализация на стратегии, 

планове и  програми за развитие. Повишаване на конкурентноспособността на региона 

е пряко свързано с  изграждането на нови и укрепването на съществуващи 

административни структури, отговорни за прилагането на програми и проекти за 

развитие и сближаване. От способността на администрацията да програмира, управлява 

и концентрира идеи и средства зависи цялостното развитие на процеса на прилагане на 

европейските политики и  норми за регионално развитие.  

Развитието на институционалният капацитет е немислимо без подобряване качеството 

на административните услуги от общинските и областните администрации, както и от 

изграждането на нови и укрепването на съществуващите  административни структури. 

Въвличането на широк кръг от заинтересовани лица при формулирането и 

реализацията на местните политики за развитие ще подобри сътрудничеството между 

социално-икономическите партньори на областно  и местно ниво. 

 

 

Специфична цел 1: Укрепване на капацитета и подобряване на 

координацията за управление на средствата от Структурните фондове на ЕС на 

областно и местно ниво 

 

Създаването на капацитет за усвояване на средствата от фондовете на ЕС е важно 

условие за изпълнение на целите на набелязаните политики за регионално развитие. 

Решаващ фактор за успеха на тази цел е развитието на компетенциите и мотивацията на 

служителите от администрацията. 

 

Мерки: 

 Обучение за разработване и управление на проекти от фондовете на ЕС; 
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 Оказване на техническа помощ за подготовка на проекти; 

 Обучение и развитие на уменията за осъществяване на финансов контрол; 

 Изграждане на адекватни системи за мониторинг на изпълнението; 

 Информационно обезпечаване на процеса на управление; 

 Подпомагане на изграждане на регионални и местни партньорства; 

 

 

 

Специфична цел 2: Подобряване на предоставяните услуги от регионалната и 

местната администрация 

 

Подобряването на качеството на предлаганите административни услуги от 

общинските и областните администрации за гражданите и бизнеса е фактор за 

привличане на инвеститори. Качеството на публичните услугите ще води както до 

повишаване конкурентноспособността на местната икономика, така и да повишаване на 

качеството на живот в отделната община или област.  

 

Мерки: 

 

 Повишаване на управленския капацитет на областната и общинските 

администрации, местните институции и организации; 

 Въвеждане на нови форми на административно обслужване: е- администрация; 

 

 

 

Организация и координация на дейностите за постигане на 

целите 

 

Реализацията на областната стратегия за развитие (ОСР) е непрекъснат процес на 

наблюдение, анализ и актуализация. Стратегията очертава насоките за развитие на 

територията на област Бургас. Конкретните дейности, програми и проекти са описани в 

Общинските планове за развитие, Регионалния план за развитие на Югоизточен район 

за планиране и шестте  оперативни програми - за регионално развитие,  за развитие на 
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конкурентоспособността на българската икономика, за развитие на човешките ресурси, 

за развитие на земеделието и селските райони, за развитие на транспорта и за околната 

среда. Тези планове и оперативни програми са обвързани със съответните годишни 

бюджетни и други финансови ресурси.  

Трябва да се отбележи, че изпълнението на Областната стратегия за развитие ще 

премине през два основни етапа- периода 2005-2007 и протичащите процеси за 

присъединяване на България към ЕС и периода 2007-2015, когато страната ни бъде 

член на ЕС и ще участва в процеса на вземане на решения. 

 

1. Ангажираност на публичните институции и местните организации в областта 

на регионалното развитие 

 

Организацията и координацията на дейностите ще се осъществява чрез партньорство 

между органите на изпълнителната власт и социално-икономическите партньори. 

Функциите по изпълнение на регионалната политика в България на териториално ниво 

са описани в Закона за регионално развитие. 

Основните задачи пред Областния управител и експертите от Областна администрация 

– Бургас за изпълнение на Областната стратегия за развитие са:  

 

 Създаване на организация за разработване, обсъждане и актуализиране на 

Областната стратегия за развитие; 

 Осигуряване на публичност и прозрачност на процеса на планиране и 

програмиране на регионалното развитие; 

 Осигуряване на актуална информация за програми и фондове, пред които може 

да кандидатстват обществени и неправителствени организации за финансиране 

на проекти и дейности и популяризиране на успешно реализирани инициативи и 

проекти чрез медиите и интернет-страницата на Областна администрация Бургас 

(www.bsregion.org); 

 Съдействие при изграждане на институционален капацитет в местните органи 

(общини и регионални държавни структури) за подготовка и кандидатстване с 

проекти за финансиране от различни програми и фондове;  

 Подкрепа и сътрудничество с организации и структури, разработващи проекти и 

координация на инициативите за изпълнение на дейностите, включени в 

Областната стратегия за развитие; 

http://www.bsregion.org/
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 Лобиране пред централни органи на властта и пред фондове за своевременна 

подготовка и представяне на подходящи проекти и други инициативи за 

включване в процедури за финансиране и изпълнение; 

 

 

2. Организация и координация на дейността за постигане на целите.  

   

Оперативната координация в процеса на реализация на  Областната стратегия за 

развитие на област Бургас се основава на принципите: 

 

 Единен подход и методология на планиране и програмиране, обвързващи по  

систематичен  начин най-високото и най-ниското ниво; 

 Концентрация на ресурси по цели, приоритети и териториален обхват; 

 Партньорство, публичност и прозрачност на всички нива на планиране, 

програмиране, финансиране, наблюдение и оценка; 

 Партньорство с ясно разпределение на отговорностите и ролите между 

партньорите - областна администрация, общински администрации, общински 

съвети, териториални структури на специализираната държавна администрация, 

социално-икономически партньори и др.; 

 Конкретни срокове за изпълнение; 

 Допълняемост на публичните разходи при финансиране на мерки и от други 

източниците, включително от фондовете на ЕС; 

 Координация на компетентните органи в процеса на планиране и програмиране; 

 Съгласуваност с други структурни политики и инструменти на европейско, 

национално и регионално ниво; 

 Спазване на регламентирани правила за конкуренция и предоставяне на 

държавни помощи, възлагане на обществени поръчки, опазване и подобряване 

на околната среда, премахване на всички форми на неравнопоставеност; 

 

 

Изпълнението на областната стратегия в оперативен план ще се подпомага и 

координира основно от отдели “Регионално развитие и териториално устройство” и 

„Координация и администативен контрол” в Областна администрация Бургас. 
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Дейността им ще бъде подпомагана от „Дирекция за техническо съдействие, 

координация и управление на регионални програми и планове”. Отделите ще 

наблюдават процеса на изпълнение на отделните дейности, заложени в стратегията; 

координират работата на различни институции, общини и други области с национални 

и международни институции; съдействат за изпълнението на приоритетите и 

дейностите, включително при търсене на източници за финансиране и при 

необходимост от информация за разработка на конкретни проекти и програми; 

анализират изпълнението и изготвят предложения за корекции; предлагат изменения и 

допълнения, в съответствие с настъпилите промени; изготвят ежегодни доклади по 

извършените наблюдения, които се представят на Областния управител и Областния 

съвет за регионално развитие за сведение и последващи решения.  

Контрол по изпълнението ще бъде осъществяван от Областния съвет за развитие и 

Областния управител, който отговаря пряко за изпълнението на стратегията. 

Участието на местните власти, в лицето на кметовете на общини и общинските съвети, 

се характеризира с разработването и изпълнението на общинските планове за развитие. 

Социално-икономическите партньори подпомагат дейностите за реализация на ОСР 

чрез участие в процеса на обсъждане и вземане на решения при разработване и 

актуализиране на стратегията и чрез разработването и изпълнението  на проекти  за 

регионално развитие. 

 

 

3. Източници за финансиране  

 

Финансирането на дейностите за изпълнение целите  на Областната стратегия за 

развитие 2007-2015 ще бъде: 

 

 Централизирано -  чрез средства от Републиканския бюджет при изпълнение на 

национални програми, проекти, целеви субсидии и др.; Държавни предприятия-

(ПУДООС, Публични инвестиционни проекти ЕАД и др.);  Извънбюджетни 

фондове - Национален иновационен фонд, Национален доверителен екофонд, 

фонд „Енергийна ефективност”, Социално-инвестиционен фонд и др.;  

 Локално – чрез средства от общински бюджети при изпълнение на проекти с 

регионално значение; 
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 Чрез привличане на средства от социално-икономически партньори, банкови 

заеми и др.; 

 

Допълващо финансиране за изпълнение дейности и проекти за реализация целите на 

стратегията могат да бъдат привлечени от специфични финансови инструменти на 

регионалната и кохезионна политика на ЕС. Изходен елемент в усвояването на и 

функционирането на финансовите средства от Европейският съюз е разработването и 

управлението на проекти. Основни финансови инструменти на ЕС са: 

 

 Предприсъединителни фондове - ФАР, ИСПА, САПАРД; 

 Структурните фондове- Европейски фонд за регионално развитие, Европейски 

социален фонд; Европейски фонд за ориентиране и гарантиране на селското 

стопанство и финансов инструмент за развитие на риболова. Структурните 

фондове са специфични финансови инструменти на регионалната политика на  

ЕС за акумулиране и насочване на финансови ресурси към изостанали региони с 

оглед преодоляване на различията в социалното и икономическо развитие между 

отделните региони и ускоряване икономическият растеж общо в ЕС и по 

региони; 

 Фонд за сближаване (Кохезионен фонд); 

 Хоризонтални програми на ЕС- „Култура 2000”, „Медия плюс”, „Сократ ІІ”, 

„Младеж”,„Седма рамкова програма”, „Митници 2007”, „Фискалис 2007”, 

„Леонардо да Винчи ІІ” и др.; 

 Европейска инвестиционна банка ; 

 

Източници на финансиране могат да бъдат привлечени и чрез: 

 

 Двустранни споразумения;  

 Международни фондации и програми за развитие на гражданското общество, 

опазване на околна среда и биоразнообразието, енергийна ефективност и  др.; 

 

 

Необходими действия по наблюдението, оценката и 

актуализацията /система за мониторинг/  
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1. Информационни източници:  

 

 Национален статистически институт; 

 Регионални структури на министерства и държавни институции; 

 Предприятия за осигуряване на обществени услуги ( ВиК ЕООД, 

Електроразпределение, БТК,  Български пощи ЕАД, Топлофикация и др.);  

 Анализи, доклади и проучвания на неправителствени организации, 

включително      ведомствени информационни системи;  

 Доклади и проучвания на международни организации и др.; 

   

   

2.  Наблюдение, контрол и оценка 

 

Наблюдението, контролът и оценката на изпълнението на Областната стратегия за 

развитие на област Бургас са важна и неотменна част на политиката за регионално 

развитие, защото чрез тях се създава възможност за коригиране на подходите, тогава 

когато резултатите се разминават с предвижданията. Наблюдението, контролът и 

оценката дават информация за напредъка при изпълнението на стратегията- условие за 

постигане на прозрачност и публичност на провежданата политика.   

Прилагането на този инструмент, чрез който се измерва въздействието като резултат от 

планираните цели, приоритети, мерки и дейности, изисква предварителното определяне 

на субектите на мониторинга, контрола и оценката и видовете индикатори за измерване 

на ефекта от прилаганата политика. 

 

По своя характер оценката е предварителна, междинна и последваща. В зависимост 

от периода, в който се прилага тя отчита: 

 постигането на целите, ефикасността и ефективността на използваните ресурси в 

съответствие с планираните; 

 оценява въздействието върху средата; 

 отбелязва действието на положителните и отрицателните фактори, действали 

при изпълнението, устойчивостта на постигнатите резултати; 
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От друга страна, оценката предлага препоръки, базиращи се на направени изводи за 

прилаганата политика.  

 

Мониторингът се базира на текущата информация, която осигуряват изготвените 

годишни отчети, на базата на които се набелязват последващите действия и 

коригиращи подходи. Годишните отчети се изработват съвместно от експертите от 

отдел “Регионално развитие” при Областна администрация- Бургас и Група за 

наблюдение на изпълнението на стратегията. 

Контролът върху изпълнението на Областната стратегия за развитие се извършва чрез 

прилагане на набор от индикатори,  които се приемат от ОблСР на област Бургас. 

 

Основен местен субект на мониторинга е Областният съвет за развитие на 

област Бургас, който следи и отчита резултата и изпълнението на Областната 

стратегия, приема междинната и окончателната оценка на резултатите от плановия 

период. В неговите правомощия са включени дейности по:  

 

 утвърждаването на индикаторите за оценка на изпълнението; 

 периодичнен преглед на постигнатия напредък в изпълнението на целите чрез 

анализ на изпълнението на мерките – годишни отчети по изпълнението; 

 приемане на корегиращи подходи при установени неудовлетворителни 

резултати; 

 

Техническото изпълнение на дейностите, свързани с прилагането на мониторинга и 

оценката, се извършва от Група за наблюдение на изпълнението на стратегията. 

Нейният състав се предлага от Областния управител и Председател на Областния съвет 

за развитие на област Бургас и се одобрява от съвета.  В интерес на обективността на 

оценките, в състава на групата, освен експертите по регионално развитие от 

специализираните структури на областната администрация, се привличат и външни 

експерти от децентрализираните структури на министерства и ведомства, бизнес 

асоциациите, регионалните синдикални организации и НПО-сектора. 
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Основни индикатори за наблюдение на областната стратегия 

за развитие на област Бургас 

 

 

Индикаторите за измерване на въздействието са релевантни с планираните цели и 

мерките за постигането им, както следва: 

 

Индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на областната стратегия за  

развитие на област Бургас 

 

Основните индикатори, с които ще се измерва постигането на стратегическите цели, 

включват: 

 

По Цел 1: Създаване на условия за развитие на отрасли и дейности, осигуряващи 

устойчив икономически растеж на област Бургас. 

 

 Увеличение на БВП на човек от населението за област Бургас (%); 

 Темп на нарастване на БВП и БВП на човек от населението за област Бургас; 

 Равнище на заетост в областта: общо, мъже, жени, младежи; 

 Равнище на безработица в областта: общо, мъже, жени, младежи ; 

 Равнище на доходите в областта; 

 Нетни приходи от продажби на предприятията в областта; 

 Ръст на БДС за областта (%); 

 Ръст на ДМА за областта (%); 

 

 

 

 

По Цел 2: Подобряване на жизнената среда, чрез стимулиране развитието на 

човешкия потенциал за повишаване реализацията, заетостта и доходите на 

населението  
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 Увеличение продължителността на живота (години); 

 Намаляване на миграцията (%); 

 Намаляване на неравнопоставеността на уязвимите групи (%); 

 Създадена или запазена заетост ( бр. и % от всички работни места); 

 Увеличение равнището на БВП на човек от населението ( %); 

 Увеличение в равнището на доходите (%); 

 

 

По цел 3: Развитие на вътрешнорегионалното и трансграничното сътрудничество 

за постигане на балансирано развитие и обособяване на област Бургас като 

представителна външна граница на ЕС. 

 

 Увеличение на БДС от трансграничен бизнес (%); 

 Увеличение на БВП ( %) за областта; 

 Създадена и запазена заетост вследствие на трансграничен бизнес и 

изпълнени проекти за транснационално сътрудничество (% от общата); 

 Брой на проектите за трансгранично сътрудничество; 

 Относителен дял на  общините, включени в проекти за ТГС; 

 Брой на проектите за транснационално сътрудничество с участие на общини 

от Област Бургас; 

 Брой на проектите за работа в мрежа и обмен на опит между регионалните и 

местните власти; 

 

Индикатори, за наблюдение на областната стратегия за развитие, според 

дефинираните приоритети: 

 

Приоритет 1: Изграждане на нова и модернизация на съществуващата 

инфраструктура, осигуряваща условия за устойчив икономически растеж и 

заетост 

 

 Реконструирани и модернизирани автогари (бр.); 

 Реконструирани и модернизирани ЖП гари (бр.); 

 Дължина (в километри) на изградени или подобрени пътища - IІ, III и 
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общински пътища (% от мрежата, която е завършена); 

 Степен на завършване на транспортната мрежа (%); 

 Дължина на подобрената железопътна инфраструктура, в т.ч. на територията 

на индустриалните зони в изявени икономически центрове; 

 Време за достъп до общински център (минути); 

 Работни места, създадени или запазени в резултат на проекти в транспорта; 

 Брой  изградени ПСОВ, ПСПВ; 

 % отпадни води, подложени на първично пречистване; 

 % отпадни води, подложени на вторично пречистване; 

 % на домакинствата и стопанските предприятия, повлияни от премахване на 

режима на водоползване;  

 Укрепени свлачища - брой и площ; 

 Брой на изградените нови алтернативни източници на енергия и мощност в 

kW; 

 Брой изградени обекти на местната и регионалната бизнес инфраструктура; 

 Брой на малките и средните предприятия, които ползват бизнес услуги; 

 Площ на изградените нови инфраструктурни обекти, в подкрепа на бизнеса 

(кв.м); 

 Процент на доволните бенефициенти (мъже/жени); 

 

 

 

Приоритет 2: Повишаване на регионалната конкурентоспособност на основата 

на икономика на знанието 

 

 Брой на новосъздадените центрове за изследвания, технологии и иновации; 

 Брой на изградени технопаркове и техноинкубатори; 

 Размер на инвестициите за развитие на технопаркове и техноинкубатори и 

регионални центрове за изследвания и технологии (% от общите инвестиции); 

 Брой на фирмите, разположени в технопарковете и техноинкубаторите; 

 Общ размер на инвестициите, привлечени в технопарковете; 

 Брой на пазарно ориентирани изследователски проекти, получили помощ; 

 Повишаване на броя на заетите научно-изследователски кадри (брой и % от 
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общия брой на заетите кадри от тази сфера, мъже/жени); 

 % на успешно завършените пазарно ориентирани изследователски проекти; 

 Брой на получените патенти от разработените иновации; 

 Наличие и развитие на мрежа за трансфер на знание и технологии от научния 

сектор към индустриалния; 

 Наличие на структури/програми за обучение в предприемачески умения; 

 Брой на създадените регионални клъстери и мрежи; 

 Брой на фирмите, участващи в регионални клъстери; 

 Брой и % на увеличаване на цифровите телефонни линии; 

 Брой на създадените "онлайн" услуги и възможности, предназначени за 

малките и средните предприятия (електронна търговия и транзакции, 

образование и обучение, създаване на различни видове мрежи); 

 Брой на създадените "онлайн" услуги и възможности, предназначени за 

училища, публични институции и граждани; 

 Брой на абонатите на Интернет на 1000 жители ; 

 Брой на новосъздадените фирми, които предлагат услуги, свързани с 

информационните технологии ("онлайн", електронна търговия и др.), на 

регионално и местно ниво; 

 Брой на обучителните курсове по информационни и комуникационни 

технологии; 

 Брой на създадените интерактивни услуги по информационни и 

комуникационни технологии; 

 

 

Приоритет 3: Създаване на благоприятна жизнена, културна и природна среда 

в област Бургас 

 

 Брой съвместни проекти между работодатели и студенти; 

 Брой нови учебни програми, ориентирани към регионални и местни пазари на 

труда; 

 Брой регионални информационни системи и мрежи за професионално 

насочване и информация; 

 Брой на компютрите на 100 ученици в училищата; 
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 Брой на Интернет места на 100 ученици в училищата; 

 Брой на компютрите на 100 студенти във висшите училища; 

 Брой на Интернет места на 100 студенти във висшите училища; 

 Брой обучителни часове, насочени към ИКТ (часове ґ обучавани) в 

училищата; 

 Брой, относителен дял и индекси на изменение на броя на лицата, преминали 

през обучение за предприемачество, усъвършенстване на притежаваната 

квалификация, обучение за ключови знания и умения; 

 Проведени активни мерки на регионалните и местните пазари на труда, в т.ч. 

за групи в неравностойно положение; 

 Брой осигурени места за квалификации на регионално и местно ниво, в т.ч, за 

групи в неравностойно положение; 

 Предприети и организирани квалификационни курсове на регионално и 

местно ниво, в т.ч. за групи в неравностойно положение ; 

 Предоставени консултации и съвети на регионално и местно ниво, в т.ч. за 

групи в неравностойно положение; 

 Брой новоразкрити работни места на регионално и местно ниво; 

 Вложени нови инвестиции, свързани с развитието на здравеопазването; 

 Брой на населението обслужвано от едно здравно заведение; 

 Брой нови здравни услуги на регионално и местно ниво; 

 Относителен дял на населението, което има достъп до първична здравна 

помощ- съответно за 30, 60 и повече минути; 

 Брой природни и културни обекти, получили подкрепа за опазване и 

експониране; 

 Площ на съхранените и експонирани природни и културни обекти; 

 Обновени местни културни институти; 

 Брой културни събития и прояви; 

 Брой участия на културните институти и организации в  национални и 

международни мрежи / форуми; 

 Брой кадри, преминали през квалификационни обучения в областта на 

културния мениджмънт и маркетинг; 

 Брой изпълнени проекти, финансирани от алтернативни източници /програми 

на ЕС и външни донори/; 
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 Брой периодични проучвания на нагласите на публиката; 

 Брой публикации за културни прояви, обичаи в национални и международни 

специализирани издания; 

 Създадени нови устойчиви местни туристически продукти; 

 Предоставена площ в туристически обекти (м
2
); 

 Брой на нови маркетингови инициативи / схеми за промоциране на 

туристическия бизнес; 

 

 

Приоритет 4: Интегрирано градско развитие, подобряване на градската среда и 

стимулиране развитието на малките градове 

 

 Брой разработени стратегии за интегрирано градско развитие на големи 

градски агломерации; 

 Подпомогнати проекти за обновяване на градовете; 

 Изградена инфраструктура в градовете; 

 Настанили се в обновения район (зона бизнес дейности) търговски обекти; 

 Брой проекти за укрепване на взаимовръзката между града и прилежащите им 

региони; 

 Брой на населението, положително засегнато от проекти за укрепване на 

социално-икономическата интеграция между градовете и прилежащите им 

райони; 

 Изградени и модернизирани зелени системи в населените места (м
2
); 

 Изградени, реконструирани и модернизирани съоръжения за спорт и отдих в 

населените места, вкл. места с осигурени специализирани съоръжения за хора 

с увреждания; 

 Изградена и достъпна инфраструктура за хора с увреждания (% от общата за 

изграждане); 

 Въведен екологосъобразен транспорт (% от общия); 

 Брой проекти за оптимизиране на градския обществен транспорт; 

 Брой проекти за насърчаване използването на градския обществен транспорт; 

 Процент на превозените пътници с градски транспорт (тролеи, трамваи, 

метро); 
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Приоритет 5: Развитие на селските райони, горското стопанство, рибарството и 

аквакултурите 

 

 Намаляване на териториите, класифицирани като изостанал селски район (%); 

 Увеличване на БДС от аграрния сектор ( % от БДС на района); 

 Създадена и запазена заетост в аграрния сектор (% от всички работни места); 

 Брой програми за квалификация и преквалификация, в т.ч. на уязвимите 

групи в приоритетни области на аграрния сектор; брой успешно завършили 

тези програми участници; 

 Формирани групи производители (бр); 

 Финансирани проекти за селско развитие, гори, рибарство, аквакултури; 

 Действащи кооперации (бр.); 

 Увеличаване площта на горските масиви и сертифицираните гори (м
2
); 

 Брой новосъздадени стопанства, ферми, предприятия за преработка и други 

предприятия за развитие на алтернативни дейности-  дивечовъдство, 

рабарство, билкарство,пчеларство и др.; 

 Увеличен брой на заетитете в алтернативни дейности; 

 Брой новосъздадени браншови обединения на селскостопански 

производители; 

 Увеличен обем   и качество селскостопанска продукция за плановия период; 

 Постигнат баланс между търсене и предлагане на селскостопанска 

продукция; 

 

 

Приоритет 6: Бургаска област-външна граница на ЕС, трансгранично 

сътрудничество и интегрирано териториално развитие на Черноморския басейн 

 

 Брой на проектите за трансгранично сътрудничество, в т.ч. по основни 

приоритети; 

 Относителен дял общините граничещи с Р Турция по отделни граници, 

включени в проекти за ТГС; 
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 Брой на бенефициентите (брой заети, обучени,  МСП, получили подкрепа и 

др.) по проекти  за трансгранично сътрудничество; 

 Относителен дял на целевото население, повлияно от проекти за 

трансгранично сътрудничество; 

 Брой на проектите за транснационално сътрудничество с участие на общини 

от Бургаска област; 

 Структура и обхват на проектите за транснационално сътрудничество; 

 Брой общини, включени в проекти за транснационално сътрудничество; 

 Общ брой на българските партньори; 

 Брой на бенефициентите; 

 Брой на проектите за работа в мрежа и обмен на опит между регионалните и 

местните власти; 

 Брой изградени мрежи за обмена на опит между регионалните и местните 

власти; 

 Относителен дял на местните и регионалните власти, участващи в 

изградените мрежи и обмен на опит; 

 

 

Приоритет 7: Укрепване на институционалния капацитет на областно и местно 

ниво  

 

 Брой проекти, получили техническа помощ за подготовката им; 

 Брой преминали обучение за развитие на уменията за управление на проекти, 

финансов контрол; 

 Брой разработени регионални информационни системи за осигуряване на 

процеса на управление; 

 Брой разработени системи за наблюдение на изпълнението на регионалните и 

местните планови и програмни документи; 

 Брой разработени съвместни проекти между областна администрация, 

общинската администрация, частния сектор и неправителствения сектор; 

 Брой финансирани съвместни проекти между областната администрация, 

общинската администрация, частния сектор и неправителствения сектор; 

 Брой на преминалите обучение по разработване, финансиране и управление 
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на съвместни проекти и прилагане на интегрирани програми за развитие; 

 % от областната и общинските администрации, предоставящи 

административни услуги чрез едно място на достъп (едно гише); 

 Брой на преминалите обучение за подкрепа на нови подходи за управление на 

регионално и местно развитие, в т.ч. за иновации, регионални клъстери, 

трансгранично и транснационално сътрудничество; 

 Брой внедрени добри практики на управленски подходи за регионално и 

местно развитие; 

 Брой изпълнени проекти с надобластно значение в рамките на ЮИРП; 

 Брой финансирани проекти в област Бургас от предприсъединителни фондове 

на ЕС; 

 Брой изпълнени партньорски проекти за регионално развитие /социално-

икономическо сближаване, финансирани чрез структурните инструменти на ЕС; 

 

Актуализация на Областната стратегия за развитие 

 

Областната стратегия за развитие на област Бургас се актуализира в следните 

случаи: 

 при актуализация на Националната стратегия за развитие; 

 при констатиране на съществени отклонения от планираните резултати; 

 при съществени промени в макроикономическите и международни условия или 

нормативната база; 

Процесът на актуализация се организира от Областния управител, като ще се 

използват създадените работни групи по тематични направления. При необходимост 

ще се извършват промени в броя и състава на тези групи, могат да бъдат ангажирани и 

външни експерти. В съответствие със законовите разпоредби актуализираната областна 

стратегия се обсъжда и съгласува с Регионалния съвет за развитие на ЮИРП и приема 

от Областния съвет за развитие на Област Бургас.  
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