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1. Въведение 
 

Настоящият доклад представя резултатите от междинната оценка (МО) на 

изпълнението на Областната стратегия за развитие (ОСР) на област Бургас 2014-

2020 г. за първите три години от периода на нейното действие. Междинната оценка е 

извършена в съответствие с нормативните изисквания на Закона за регионалното 

развитие (ЗРР - чл.33, ал.1 и чл.36, ал.1) и разпоредбите на чл.30, ал.2 от 

Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР). 

 

І.  СЪСТОЯНИЕ И ПРОМЕНИ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ 

ПРОФИЛ НА ОБЛАСТТА 

 

Бургаска област е разположена в югоизточната част на България на 

територия от 7748,1 кв. км (6,9% от площта на България), население от 

415 817 души (данни от преброяване през 2011 г.) и е втората по 

големина след Софийска област.  

На територията на областта са разположени 13 общини: Айтос, 

Бургас, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Руен, Созопол, 

Средец, Сунгурларе, Приморско и Царево. 

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

64.3% от брутната добавена стойност (БДС), формирана в областта. Следва 

индустрията с 31.1% и накрая е селското стопанство с 4.6%. 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). Промените от началото на периода са увеличение 

на сектора на услугите с 0,5%, намаляване на аграрния сектор с 0,2% и 

намаляване на индустрията с 0,3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фиг. 1. Динамика на създадената брутна добавена стойност в област Бургас по отделни 

сектори 
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Следва да се отбележи, че подобна тенденция 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 сектор. 

 

 

Години 2014 2015 2016 

БВП млн. лв 3492 4269 4700 

БВП на глава от населението 3599 10310 11372 

  Табл. 1 Брутен вътрешен продукт и БВП  на човек от населението (БВП) в областта в лв. 

 

Данните от таблица 1 показват устойчивото развитие на областта и покачване на 

производителността на труда. БВП на област Бургас е 5% от БВП на страната. 

(Данните от таблицата са взети от Националния статистически институт.) 

Показателите в следващата таблица 2 дават обща представа за всички сфери на 

живота в област Бургас.  

 

ОБЛАСТ: БУРГАС (BGS) 

Показатели 

Години 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 Население към 31.12. - общо (брой) 414 154 414 485 414 184 413 884 412 684 

2 Население към 31.12. - мъже (брой) 202 534 202 444 201 630 201 290 200 368 

3 Население към 31.12. - жени (брой) 211 620 212 041 212 554 212 594 212 316 

4 
Коефициент на естествен прираст (на 1 

000 души от населението) - ‰ -3.3 -3.0 -3.2 -3.5 -3.6 

5 
Коефициент на детска смъртност (на 1 

000 живородени деца) - ‰ 8.9 6.3 8.1 7.3 5.8 

6 
Коефициент на смъртност - общо (на 1 

000 души от населението) - ‰ 13.4 13.0 13.4 13.4 13.2 

7 
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 

000 души от населението) - ‰ 14.6 14.2 14.3 14.4 14.5 

8 
Коефициент на смъртност - жени (на 1 

000 души от населението) - ‰ 12.2 11.7 12.4 12.4 12.0 

9 

Среден списъчен брой на наети лица по 

трудово и служебно правоотношение 

(брой) 118 885 122 348 124 729 123 543 123 268 

10 

Средна годишна работна заплата на 

наетите лица по трудово и служебно 

правоотношение (лв.) 7 788 8 212 8 834 9 102 9 540 

11 
Коефициент на икономическа активност - 

15 - 64 навършени години (%) 64.8 67.5 67.8 69.4 69.9 

12 
Коефициент на заетост - 15 - 64 

навършени години (%) 57.3 58.9 60.3 62.2 63.6 
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ОБЛАСТ: БУРГАС (BGS) 

Показатели 

Години 

2012 2013 2014 2015 2016 

13 Коефициент на безработица (%) 11.5 12.7 11.0 10.3 8.9 

14 
Регистрирани в бюрата по труда 

безработни лица към 31.12. (брой) 17 832 19 208 16 932 15 970 13 374 

15 

Относителен дял на населениeто на 

възраст между 25 и 64 навършени години 

с висше образование (%) 18.6 20.2 18.8 19.3 23.1 

16 

Относителен дял на населението на 

възраст между 25 и 64 навършени години 

със средно образование (%) 52.4 51.9 53.4 51.9 49.2 

17 

Относителен дял на населението на 

възраст между 25 и 64 навършени години 

с основно и по-ниско образование (%) 29.0 28.0 27.8 28.8 27.8 

18 Болнични заведения към 31.12. (брой) 20 21 20 20 20 

19 
Легла в болничните заведения към 31.12. 

(брой) 2 251 2 361 2 660 2 598 2 584 

20 

Лекари в лечебните и здравните 

заведения към 31.12. на 10 000 души от 

населението (брой) 28.5 29.4 29.6 30.2 31.9 

21 

Чуждестранни преки инвестиции в 

нефинансовите предприятия с 

натрупване към 31.12. (хил.еврo) 2 023 505.8 2 438 309.0 937 226.7 1 704 391.8 1 746 015.0 

22 Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв)
1
 1 312 398 1 886 262 1 852 643 1 478 832 973 382 

23 Оборот (хил. лв.)* 18 558 276 18 449 059 17 839 801 15 713 957 14 759 434 

24 Произведена продукция (хил. лв.)* 14 140 765 14 164 230 13 577 418 11 806 657 11 254 437 

25 
Добавена стойност по факторни разходи 

(хил. лв.)* 1 943 914 1 881 217 1 866 231 2 332 967 2 777 840 

26 

Относителен дял на предприятията с до 

9 заети лица в общия брой предприятия 

за областта (%) 93.6 93.6 93.6 93.9 94.1 

27 

Относителен дял на предприятията с 10-

49 заети лица в общия брой предприятия 

за областта (%) 5.4 5.4 5.4 5.1 5.0 

28 

Относителен дял на предприятията с 50-

249 заети лица в общия брой 

предприятия за областта (%) 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 

29 

Относителен дял на предприятията с 

повече от 250 заети лица в общия брой 

предприятия за областта (%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

30 Дължина на aвтомагистралите (км) 35 51 52 52 51 

31 Дължина на първокласните пътища (км) 249 249 249 252 252 

32 Дължина на второкласните пътища (км) 261 261 261 248 249 

33 Дължина на третокласните пътища (км) 624 623 624 624 624 

34 Дължина на железопътните линии (км) 175 175 175 175 175 

35 
Разходи за научноизследователска и 

развойна дейност (НИРД) (хил.лв) 5 337 5 606 5 293 7 219 8 423 

36 Персонал, зает с научноизследователска 447 448 436 484 434 
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ОБЛАСТ: БУРГАС (BGS) 

Показатели 

Години 

2012 2013 2014 2015 2016 

и развойна дейност (НИРД) (брой) 

37 
Относителен дял на домакинствата с 

достъп до интернет (%) 53.5 44.8 51.6 63.2 60.3 

38 

Относителен дял на лицата на възраст 

между 16 и 74 години, използващи 

регулярно интернет (всеки ден или поне 

веднъж седмично) (%) 52.4 44.6 44.5 56.9 50.9 

39 Жилищни сгради (брой) 102 099 102 409 102 760 103 031 103 331 

40 Жилища (брой) 275 842 278 559 281 367 283 356 286 020 

41 Места за настаняване (брой) 608 656 747 760 804 

42 Реализирани нощувки - общо (брой) 7 379 959 8 009 877 8 051 983 7 607 144 9 261 486 

 

Табл. 2  Данните са предоставени от Националния статистически институт 

 

Данните в Таблица 2 представят промените в социално-икономическото развитие на 

област Бургас за периода 2012- 2016 г. Населението в областта намалява с 1470 

души и към 2016 г. е 412 684,. Половата структура на населението е сравнително 

балансирана – 48,55% мъже и 51,44% жени. Коефициентът  на естествен прираст на 

населението на 1000 души е отрицателен и намалява през годините. Промяната на 

възрастовата структура на населението показва положителна тенденция.  

Положителна тенденция е и намаляването на процента на детска смъртност в 

областта на 1000 живородени деца от 8,1 на 5,8. Образователното равнище на 

населението се подобрява. Към 2014 г. с висше образование са 18,8% от лицата на 

възраст между 25 и 64 навършени години, със средно – 53,4%, а с основно и по-

ниско 27,8%.  През 2016 година тези проценти съответно са 23,1%, 49,2% и 27,8 %.  

Забелязва се значителен ръст (59%) на разходите за научноизследователска и 

развойна дейност в хил. лв. Докато през 2014 година те са 5293 хил. лв, през 2016 г. 

те вече са 8423 хил. лв. Увеличава се достъпът до Интернет и неговото използване.  

Икономическите показатели отбелязват известен ръст през анализирания период. 

Средната годишна работна заплата в област Бургас нараства от 8834 лв през 2014 г. 

до 9540 лв. през 2016 г, но остава значително по-ниска от средната годишна заплата 

за страната (11544 лв.). Коефициентът на икономическа активност на населението 

нараства, както и коефициентът на заетост. Намалява и безработицата като през 

2016 г. достига 8,9%, от 11% през 2014 г. В същото време оборотите, произведената 

продукция и разходите за ДМА също намаляват. Позитивна е тенденцията в 

развитието на туризма. Броят на местата за настаняване се увеличават от 747 през 

2014 г. на 804 през 2016г. Реализираните нощувки също се увеличават от 8051983 
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на 9261486  В структурно отношение преобладват микропредприятията с до 9 заети 

лица – 94,1%, малките предприятия са 5%, а средните – 0,8%. В областта има едва 

0,1% големи предприятия.  

 

Табл. 3 Основни икономически показатели на отчетените нефинансови предприятия по групи 

предприятия според заетите в тях лица в област Бургас през 2015 и 2016 година 

         

(Хиляди левове) 

Групи 

пред-

приятия 

според 

заетите в 

тях лица 

Произве-

дена 

продукция1 

Приходи 

от 

дейността 

Нетни 

приходи от 

продажби 

Разходи за  

дейността 
Печалба Загуба 

Разходи за 

възнаграж-

дения 

ДМА 

Добавена 

стойност по 

факторни 

разходи 

Оборот 

2016 

Общо 

11,254,43

7 15,642,081 14,279,896 14,927,156 943,406 306,911 950,863 9,136,778 2,777,840 14,759,434 

Микро до 

9 заети 1,725,104 3,704,109 3,211,386 3,500,146 386,869 210,167 194,194 2,587,949 611,006 3,220,220 

Малки от 

10 до 49 1,486,112 3,015,823 2,783,692 2,850,019 205,184 58,837 236,918 1,217,723 543,060 2,795,778 

Средни от 

50 до 249 1,307,664 2,234,555 2,121,196 2,114,944 130,240 23,663 252,019 1,083,590 536,416 2,128,980 

Големи 

над 250 6,735,557 6,687,594 6,163,622 6,462,047 221,113 14,244 267,732 4,247,516 1,087,358 6,614,456 

2015 

Общо 11,806,657 16,547,763 15,332,945 16,197,884 794,036 487,588 910,900 9,142,929 2,332,967 15,713,957 

Микро до 

9 заети 1,762,209 3,794,725 3,353,674 3,665,176 358,115 253,142 176,797 2,425,594 545,040 3,358,604 

Малки от 

10 до 49 1,660,577 3,266,345 3,037,733 3,114,599 203,994 69,144 221,875 1,353,268 554,469 3,058,021 

Средни от 

50 до 249 1,457,100 2,389,690 2,249,473 2,269,850 139,805 .. 258,051 1,114,741 540,115 2,257,755 

Големи 

над 250 6,926,771 7,097,003 6,692,065 7,148,259 92,122 .. 254,177 4,249,326 693,343 7,039,577 

 

За анализирания период 2014 – 2016 г. преките чуждестранни инвестиции в 

местната икономика нарастват от 937226,7 хил. евро на 1746015 хил. евро. 

Изводи:  Демографското развитие на област Бургас като цяло  в по- малка 

степен следва общата негативна тенденция за страната, характеризираща се с 

намаляване броя на населението, натрупване на население във високите 

възрастови групи и отрицателен механичен и естествен прираст.  

В същото време се забелязва спад на безработицата, повишаване на 

икономическата активност и доходите и ръст на икономическото развитие в 

областта 

 

 

II. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА 

РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ Бургас 2014-2016 Г.  

 

Целта на Междинната оценка за изпълнението на Областната стратегия за 

развитие на област Бургас е да обобщи първоначалните резултати и напредъка за 

първите три години на периода (2014-2020 г.) от прилагането на ОСР, довели до 
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промяна в целевата територия, средата и условията на живот на местните 

общности.  Постигнатият напредък се оценява по заложените в ОСР стратегически 

цели и приоритети. За оценка на изпълнението на Областната стратегия допринасят 

реализираните проекти и дейности от общините в областта, различни институции, 

местния бизнес, НПО и др. В този смисъл междинната оценка на Областната 

стратегия за развитие обобщава изпълнението на всички Общински планове за 

развитие, като включва освен общинските и допълнителни проекти и дейности на 

частния и неправителствения сектор.  

За постигане на качествени резултати в междинната оценка са обхванати три 

основни категории проекти и дейности:  

 проекти и инициативи, които са завършени през отчетния период. Тази категория 

включва проекти и инициативи, които са започнати преди утвърждаването на 

ОСР Бургас 2014-2020. Мотивът за разглеждането им от Междинната оценка е 

свързан с техния принос към постигането на приемственост между развитието на 

областта през изминалия и настоящия програмен период;  

 проекти и инициативи, които са изцяло реализирани през отчетния период;  

 проекти и инициативи, които са в процес на реализация, включително оценени и 

договорени проектни предложения в рамките на отчетния период. Въпреки че 

реалното финансово изпълнение на първата и последната категория излизат 

извън рамката на отчетния период 2014-2017 г., настоящата Междинна оценка ги 

разглежда като неразделна част от усилията и предприетите действия за 

развитие, които съответстват на целите и приоритетите на ОСР и оказват 

влияние върху целевата територия 

 

Визия за област Бургас 

 

Визията, която иска да постигне област Бургас  и е цел на ОСР е следната: към 

2020 г. област Бургас успешно да осъществява устойчива социално-

икономическа динамика, предполагаща работеща икономика на база 

иновационна платформа на развитие. На тази база ще е постигнато високо 

равнище и оптимално качество на трудовата интеграция, развито здравеопазване и 

мрежа от социални услуги, прогресивна система на образование. Всичко това 

ще резултира в позитивна демографска динамика.  

 

 

Цели на Областна стратегия на развитие на област Бургас 2014-2020 

 

Главната цел на Областната стратегия на развитие на област Бургас 2014-

2020 е формиране на устойчиво социално-икономическо развитие на 

област Бургас интегриращо хора, техносфера и природа в перспективно 

териториално пространство. Тази главна цел се постига чрез допълнителни 

специфични стратегически цели. За отчитане на резултатите е разработена система 

от критерии за оценка - система от качествени и количествени индикатори. 

Kачествените критерии се отнасят до нормите и стандартите, които 

характеризират качеството на изпълнение на целите и приоритетите във 
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важните за област Бургас тематични рамки на икономическите, социалните, 

териториалните, политическите и екологическите условия: 

 Мобилизиране на конкурентните предимства на област Бургас и 

ефективно използване на собствения й потенциал за развитие за 

постигане на икономически растеж; 

 Намаляване на диспропорциите в социалната сфера чрез развитие и 

реализация на човешкия капитал; 

 Укрепване на мрежата от градове - центрове, подобряване 

свързаността в областта и качеството на средата в населените места 

за постигане набалансирано териториално развитие; 

 Политическа ангажираност и административен капацитет на институциите 

на местно ниво и партньорите, за провеждане на регионалната и местна 

политика и управление на процесите на планиране, програмиране, 

информационно осигуряване контрол и координация. 

Качествените критерии са свързани и с отчитане на количествени 

индикатори, като общи количествени индикатори (синтезиран пакет от 

макроикономически критерии и индикаторите към Стратегия “Европа 2020”), 

върху които се базира системата за наблюдение и оценка в областта на 

регионалната политика и развитието на регионите в ЕС през следващия планов 

и програмен период, и които отразяват постигането на целите на Стратегия 

“Европа 2020”. 
 

Общи количествени макроикономически показатели 

 

 

ОБЩИ КОЛИЧЕСТВЕНИ ИНДИКАТОРИ 

България Югоизточен 

район 

Област 

Бургас 

1. БВП/човек – лева /2010 г./ 9 359 7625 8082 

2. БВП по текущи цени /2010 г./ в хил.лева 70 511 243 7 503 229 2 935 500 

3. Заетост на населението 15-64 години (2011г.) 63.9 % 62.9% 44.5% 

3. Коефициент на безработица /2011г./ 11.2% 11.6% 12.4% 

4. Коефициент на икономическа активност на  

населението на 15 – 64 години - 2011 г. 

63.9% 62.9% 50.8% 

5. Общ доход средно на лице в лв. - 2011 г. 3937 3490 3739 

 

Общи количествени показатели - принос към стратегия Европа 2020 

 

 

ПРИНОС КЪМ СТРАТЕГИЯ 

ЕВРОПА 2020 

 

ЕС 2020 

 

БГ 2020 

 

ЮИР 

2020 

Област 

Бургас 

2020 

 Област 

Бургас 

2017 

 Област 

Бургас 

2013 

 

Заетост на населението на възраст 20-64 

г. 

Мин. 

75% 

 

76% 

 

74.0% 

 

75% 

  

68.5% 

 

62.0% 

Инвестиции в НИРД - % от БВП 3.0% 1.5% 2.0% 2.2% 1.35% 0.5% 

Цели „20/20/20” по отношение на 

климата/енергията: 
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-съкращаване на емисиите ма CO2 20%/ 

30% 

 

- 

 

- 

 

- 

  

- 

 

- 

-дял на ВЕИ в крайното енергийно 

потребление 

 

20.0% 

 

16.0% 

 

18.0% 

 

18.0% 

  

14.0% 

 

10.0% 

-повишаване на енергийната 

ефективност 

20.0% 25.0% 27.0% 27.5% 17.25% 7.0% 

Дял на преждевременно напусналите 

училище до 

 

10.0% 

 

11.0% 

 

14.0% 

 

14.0% 

  

14.0% 

 

14.0% 

Дял на висшистите на 30-34 г. 40.0% 36.0% 36.0% 36.0%  31.5% 28.5% 

 

Намаляване на хората под националните 

прагове на бедност с: 

 

с 25% 

 

с 16% 

 

17.0% 

 

17.5% 

  

10.5% 

 

4.0% 

 20 млн. 260 хил.     

 

В междинната оценка се оценява изпълнението на стратегическите цели и 

преоритетите към тях. 

 

Стратегическа цел 1: 

Формиране на устойчива икономическа динамика на база иновационна 

платформа на развитие, създаваща високо равнище на трудова заетост, 

характеризиращо се с добри качествени показатели, създаване на 

усъвършенствана инфраструктура и провеждане на политики на запазване на 

околната среда; 

 

Стратегическа цел 2: 

 

Постигане на успешна социална динамика, базирана на развито здравеопазване 

и мрежа от социални услуги, модерно и достъпно образование, хуманистична 

култура, активна демографска политика и растеж – положителен естествен 

прираст в областта, рязко съкращаване на емиграцията – външна и вътрешна, 

понижаване на равнището на ранна смъртност; 

Стратегическа цел 1. 

 

Приоритет 1. Създаване на устойчив икономически растеж 

Специфична цел 1: Изграждане на финансова мрежа за 

формиране на инвестиционни потоци в ключови направления по 

изграждане на устойчива икономика на база иновационна платформа на 

развитие. 

По специфична цел 1 в областта се разработват 47 проекта. От тези 47 проекта 

17 са приключили, 1 е прекратен и останалите се изпълняват.  

Усложнен достъп до източници на финансиране и слаба инвестиционна 

активност – едва 16,7%6 от българските МСП имат достъп до публична 

финансова помощ, включително гаранции. 
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Микро, малките и средните предприятия изпитват затруднения по отношение 

осигуряването на средства за инвестиционна дейност в дълготрайни материални и 

нематериални активи и т.нар. трансфер на технологии, а в следствие на кризата - 

дори на оборотни средства. Предприятията използват предимно лични спестявания 

(62%) и банкови заеми, за да финансират инвестиции. С огромен потенциал за 

увеличаване е и делът на използващите неразпределена печалба и на 

възползвалите се от финансовите възможности на европейските фондове, вкл. и 

JEREMIE. В началото на 2012 г. достъпът до финансиране е силно затруднен за 69% 

от предприятията. Осигуряването на финансирането за дейността им зависи в 

сериозна степен от етапа на тяхното развитие. Кредитирането е по-достъпно за 

предприятията с по-дълга финансова история в сравнение с младите предприятия – 

само 27% от предприятията, създадени след 2010 г., са ползвали банков кредит. 

Ограничението на инвестициите в икономиката води до ограничаване на 

възможностите за постигане на икономически растеж и създава бариери пред 

развитието на иновационния потенциал на предприятията и постигането на 

интензивен растеж. От друга страна, експлоатацията на морално остаряло и 

амортизирано оборудване сериозно влошава ефикасността и ефективността на 

производството спрямо влаганите производствени ресурси – суровини, материали, 

горива, енергия и труд за единица продукция и се отразява негативно върху 

конкурентоспособността на предприятията. 

Недостатъчна предприемаческа активност и секторна структура на 

икономиката, която значително се различава от тази в страните от ЕС. 

Традиционно, банките рядко предоставят ресурс за стартиращи предприятия 

особено във високо и средно технологичните сектори, секторите на интензивни на 

знание услуги и научната и развойната дейност, където дълготрайните материални 

активи са малко и не служат за обезпечение. Така необходимостта от продължаване 

на финансовите инструменти в тази сфера е належаща, на база и опита по 

инициативата JEREMIE. Близо 6% от МСП (между 1 200 и 1 500 на брой) имат 

годишен ръст на оборота над 20% и постоянно търсят възможности за финансиране 

на разширяването на дейността си. Те създават между 35% и 40% от добавената 

стойност, генерирана от МСП. Очевидна е нуждата от специално моделирани 

финансови инструменти за адресиране тези нужди, което не от компетентността на 

Областната администрация.. 

 

Специфична цел 2. Изграждане на маркетингово-продажбена мрежи за 

реализация на стокови потоци и услуги 

Изпълнението на мерките по специфична цел 2 може да се оцени като частично 

успешно. Заложената мярка за създаване на областно вътрешно търговско бюро не 

е изпълнена и такова не може да бъде създадено поради обективни обстоятелства. 

В отделни общини на областта са създадени  „търговски улици“  

1) Несебър  

• Улица на занаятите в стария Несебър 

•  Транс-граничен демонстрационен център на занаятите  

Местните занаятчии изработват худ.плетиво, морски сувенири – основно от 

миди, рапани 
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2) Комплекс Медово – работилници: художествена обработка на дърво, 

кожарство (облекло, шапки, пантофи и дом.чехли, чанти, колани, 

декоративни пана), медникарство, сребърна бижутерия, грънчарство 

(худ.керамика) 

3) Кошарица – майстор Росен Марков и сина му-майстор Иван Марков- 

изработване на градинска мебел и декоративни фигури и цветарници от 

дърво 

4) Етнографски комплекс „Генегера“ – гр. Айтос 

5) Етнографски посетителски център Божура- гр. Средец 

6) Посетителски център на занаятите – с. Писменово 

В областта регулярно се учредяват панаири  

Бургас –периодично се провеждат редица изложения, панаири. 

Пазители на българския дух 

Флора- Бургас  

Царево, Поморие, Несебър – фестивали на меда 

Малко Търново-Фестивал на занаятите „По малко търновски - от извора на 

Странджа“ 

ТИК-Бургас и др. национално представени камари на бизнеса периодично 

организират посещения на международни панаири в т.ч. и посещения по проекти.  

Областна администрация Бургас организира провеждането на фестивал “Дни на 

регионални традиционни, занаятчийски и туристически продукти в Черноморски 

басейн”  за периода от 25 до 27 септември 2015 г.  

Международни инвестиционни форуми, организирани от Областен управител на 

Бургас през 2014 и 2015 година са: 

 Изложението, проведено  в рамките на Втория международен инвестиционен 

форум „Новата икономика на България - пътят на изток“. Форумът и 

изложението предоставиха възможност за директен контакт както с 

представители на дипломатически мисии и длъжностни лица на държавите 

като Казахстан, Русия, Турция, Судан, Виетнам, Кувейт, Мароко,  така и с 

международни компании, развиващи дейност в сферата на новите технологии, 

транспорт, туризъм, преработваща промишленост.  

 Ежегодно се организират  Туристически изложения „Вашата ваканция“  и  

Бизнес форум "За туризма " в гр. Бургас 

В област Бургас има създадени много информационни сайтове и системи по 

инициатива на частния бизнес, туристически портали на всяка община. 

Повечето сайтове на общините поддържат портали, на  които е преоставена 

туристическа информация, справочници за различни бизнес услуги и контакти.  

Отворени бизнес портали: https://burgasfinder.com/        http://administrativen-portal.eu 

В момента се изпълнява проект „Платформа за културен обмен в Черноморския 

басейн” (CULTUR-EXP http://cultur-exp.eu/). Проектът се изпълнява в партньорство с 

Грузия, Армения, Гърция, Молдова. Основната цел на проекта е да насърчи 

културния обмен в Черноморския басейн чрез създаване на иновативна социална 

платформа за културен обмен. Платформата е вече създадена и многобройни 

творци и организации от Черноморския регион са станали част от нея. Тъй като 

партньорите по проекта са от различни страни, след изграждането на платформата, 

тя ще бъде изпълнена  с разнообразно съдържание – представяне на организации, 

https://burgasfinder.com/
http://administrativen-portal.eu/
http://cultur-exp.eu/
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артисти, работодатели в сферата на културата, художествени образци, библиотечни 

ресурси, курсове за е-обучение, последваща стимулация и дейности по 

разпространение на информацията.  

Специфична цел 3: Изграждане на мрежа от предприятия – 

производители на продукти и услуги със значителен иновационен 

компонент и висока добавена стойност, така че да се осигурява 

конкурентни продукти и услуги 

 

В изпълнение на специфична цел 3 са създадени  и работят следните структури: 

1) ИКТ Клъстер - Бургас активно работи за насърчаване, подкрепа и развитие 

на сътрудничеството между всички бизнеси, училища и държавни институции в 

областта на информационните и комуникационните технологии, за създаване на 

благоприятни условия за тяхното развитие, повишаване на тяхната 

конкурентоспособност на национално и международно ниво. Нейни членове са двата 

университета, разположени в Бургас, Областна администрация Бургас, община 

Бургас, една нестопанска организация, една правна фирма, едно чуждестранно 

юридическо лице и десет фирми, чиято основна дейност са информационните и 

комуникационните технологии. 

 

2) Офисът за технологичен трансфер (ОТТ) в Бургаския свободен университет 

е създаден от 2012 г. по проект BG161P003-1.2.02-0022-C0001 „Създаване на нов 

офис за трансфер на иновативни технологии в предприятията от Югоизточен 

регион”, финансиран по оперативна програма „Конкурентоспособност”. Основната 

цел на Офиса за технологичен трансфер е да  съдейства за подобряването на 

иновационната инфраструктура, промишления капацитет,  експортния профил и 

конкурентоспособността на предприятията в Югоизточен регион на България, като ги 

подпомага  в процеса на търсене и въвеждане на нови услуги и иновационни 

решения в сферата на информационните технологии и техните приложения.  

Офисът за технологичен трансфер предоставя информация за разработени 

иновации, търсещи приложение и за потенциални потребители на иновативни идеи 

и технологии. Бизнес инкубатор Бургас, създаден по ОП 

„Конкурентноспособност“ в партньорство с Областна администрация Бургас, 

http://www.business-burgas.com/ 

 

3) Индустриален и логистичен парк–гр.Бургас www.industrialpark-burgas.bg 

Местоположението на терена създава условия за изграждане на предприятия от 

малък и среден размер и предпоставки за развитие на бизнес. 

 

4) Технологичен парк – град Българово 

Проектът предвижда изграждане на високотехнологичен парк на 350 метра южно от 

гр.Българово. Целта му е да се осигурят благоприятни условия за развитие и 

изпълнение на пазарна реализация на иновативни технологии, продукти и услуги. 

Застъпени дейности: В зоната ще бъдат разположени високотехнологични 

производства и ще бъде изключително чиста, като на практика ще липсват 

http://www.business-burgas.com/
http://www.industrialpark-burgas.bg/
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замърсявания. Същата ще бъде приравнена към изискванията за радио-

електронната промишленост. 

 

5) Промишлена зона „Победа“ 

Местоположение: кв. Победа 

 

6) Индустриален и бизнес парк - Айтос 

Застъпени дейности: Паркът е предвиден за предприятия от сферата на 

логистиката, електрониката, леката промишленост, производството на софтуер и 

високи технологии. 

Предоставени услуги: Осигуряване на бизнес и техническа помощ за фирмите при 

кандидатстването им по различни програми; разработване на програми за 

разширение на производството, за намаляване на енергийните разходи, за обучение 

на персонала; осъществяване на контакт между фирми нуждаещи се от 

финансиране и подходящите източници (вкл. частни банки); провеждане на 

периодични обучения за фирмите в зоната. 

Индустриален и бизнес парк Айтос ще се състои от фабрики, складови и офис 

помещения, и спомагателни помещения, както и допълнителни общи площи, чието 

ползване ще е неограничено за наемателите на Парка. 

Строителните работи са започнали през октомври 2008 г. и ще продължат през 

различните етапи съобразно индивидуалните нужди на клиентите. 

Капитал на дружеството: 550 000 лв. 

 

7) Производствена зона – „Север“, град Карнобат 

Застъпени дейности: Производствената зона е предвидена за предприятия от 

сферата на логистиката, електрониката, леката промишленост, производството на 

софтуер и високи технологии. 

Предоставени услуги: Осигуряване на бизнес и техническа помощ за фирмите при 

кандидатстването им по различни програми; разработване на програми за 

разширение на производството, за намаляване на енергийните разходи, за обучение 

на персонала; осъществяване на контакт между фирми нуждаещи се от 

финансиране и подходящите източници (вкл. частни банки); провеждане на 

периодични обучения за фирмите в зоната. 

 

8) Областен информационен център в област Бургас 

https://www.burgas.bg/bg/info/index/647.  

ОИЦ е изграден в партньорство между Община Бургас и партньор: ОА Бургас. 

ОИЦ популяризира Кохезионната политика на Европейския съюз (ЕС) и 

възможностите за финансиране по Структурните и Кохезионния фондове (СКФ), като 

осигурява лесен достъп до информация.  

Услуги:  

-осигуряването на равен и улеснен достъп до информация по отношение на 

СКФ на ЕС, ОП и възможностите за финансиране за всички социални, етнически и 

https://www.burgas.bg/bg/info/index/647
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възрастови групи в област Бургас чрез създаването на услуга "Обслужване на едно 

гише";  изграждането на нагласи по отношение на важността на помощта от ЕС и 

високата й добавена стойност за осигуряване качество на живот, чрез 

предоставянето на изчерпателна и ориентирана към специфичните интереси на 

отделните целеви групи информация както за Оперативните програми и 

възможности за финансиране по СКФ. 

- създаването на ефективен канал за комуникация с максимален кръг 

заинтересовани страни за популяризиране на ролята и помощта на ЕС и  със 

засилване на чувството за принадлежност към ЕС и за европейско гражданство; 

- мотивиране на интерес и култура на активно търсене на информация за 

политиките на ЕС и възможностите за финансиране по ОП сред потенциални 

бенефициенти, медии, широка общественост. 

 

Специфична цел 4. Развитие на земеделието за осигуряване на 

продоволствена сигурност и за производство на продукти с висока добавена 

стойност с оглед повишаване благосъстоянието на производители и 

преработватели при устойчиво управление на природните ресурси, както и 

мобилизиране на потенциала на селските райони за постигане на балансирано 

социално и териториално развитие. 

 

Представените по-долу данни характеризират облика на земеделието в областта 

през разглеждания период и като сравнение са преходния. 

 

ПЛОЩ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, В Т.Ч. ОБРАБОТВАЕМИ /ПО ДАННИ ОТ ОПЕРАТИВНАТА 

ИНФОРМАЦИЯ / 

 

Култура Заети  площи 

2015г. 

Заети  площи 

2016г. 

Заети  площи 

2017г. 

Изменение в % 

спрямо 2016г. 

Есенници 1 036 626 1 113 892 1 050 647 5.68 

Пшеница 626 237 717 856 662 007  

Ечемик 237 951 214 835 143 686  

Ръж 3 250 2 031 2 680  

Тритикале 2 994 640 1358  

Маслодайна рапица 166 194 178 530 240 916  

Пролетници 434 188 383 858 412 804 7.00 

Пролетен ечемик 9 300 70 420  

Маслодаен слънчоглед 362 300 340 580 333 866  

Шарен слънчоглед 6 634 5 040 8 600  

Царевица зърно 30 740 15 750 14 714  

Царевица за силаж 4 510 3 038 2 398  

Овес 4 655 1 140 4 076  

Сорго 2 415 4 051 3 657  

Фуражен грах 5 943 5 800 37 706  

Фасул 1 050 833 1 108  

Леща 995 1240 2 207  

Лен 700 500 719  
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Памук 1 150 3 540 1 708  

Соя 2 425 750 520  

Захарно цвекло   8 -  

Тютюн 1 371 1 519 1 033  

Лозя 78 154.16 73 872.17 72 889 1.33 

Лозя винени 73 692.16 69 623.17 68 606  

Лозя десертни 4 462 4 249 4 283  

     

Култура Заети  площи 

2015г. 

Заети  площи 

2016г. 

Заети  площи 

2017г. 

Изменение в % 

спрямо 2016г. 

Овощни видове 30 359 32 739 35 576.9 7.98 

Ябълки 2 959.70 3 006.70 3 059  

Праскови 4 000.20 3 797.20 3 768  

Сливи 2 872 3 249 3 995.7  

Череши 16 018 16 989 17 606.6  

Вишни 248.6 150.4 150  

Круши 344.2 363 391  

Кайсии 572.2 658.2 772.2  

Ягоди 142.8 139 133  

Малини 68 435 436  

Лавандула 3 133.70 3 950.90 5 265.40  

Зеленчуци 10 138.60 3 859.00 9 297 5.85 

Пипер 3 186 541 724  

Домати 3 031 865 1 263  

Картофи 1 877.80 1 495.00 2 406  

Градински грах 65   1 280  

Дини 1 130 605 2 775.7  

Пъпеши 848.8 352.9 847.8  

 

Относно делът на биологично чисти производства към цялостно производство, 

брой изпълнени или в процес на изпълнение проекти за модернизиране на 

предприятия от хранително вкусовата промишленост и  брой на открити паралелки 

за обучение в аграрния сектор - няма информация и по тези показатели не може да 

се направи анализ на мерките по специфична цел 4. 

В областта има открита нова стокова борса за рибни продукти в с. Ветрен. 

Като напредък може да се определи броя на новите групи организации на 

производители на селско стопанска продукция в областта. 
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Списък на признатите със Заповед на министъра на земеделието, храните и горите 

организации и групи на производители до 15.02.2018 г. 

Наименование на ОП 

и ГП 

Сектор, в който 

е призната 

ОП/ГП 

Седалище и адрес на 

управление 

Имейл адрес за контакт 

ГП „Грийн Фрут БГ“ 

ООД 

Плодове Гр. Бургас greenfruitbg@gmail.com  

ГП „Група овощари 

Карнобат“ ООД 

Плодове Гр. Карнобат agrocom@abv.bg  

shans_92@abv.bg  

ГП „Грозден плод“ 

ООД 

Плодове С. Грозден, общ. 

Сунгурларе, обл. Бургас 

tsonkobeev@abv.bg  

ОП „Тера Грейн“ ООД Зърнено–житни 

и маслодайни 

култури 

Гр. Карнобат sofiapetrova@dim-aba.bg  

ГП „Пиргос милк“ ООД Мляко С. Трояново, общ. 

Камено, обл. Бургаска 

Mariy.stefanova@gmail.com  

ГП „Карнобатско 

мляко“ ООД 

Мляко С. Добриново, общ. 

Карнобат, обл. Бургас 

karnobatskomlyko@gmail.co

m 

jkostenski@abv.bg  

ГП „ЖПХ груп“ ООД Зърнено-житни 

култури 

С. Ливада, общ. 

Камено, обл. Бургас 

zemedelie@abv.bg  

ГП „Б П пропърти“ 

ООД 

Зърнено – 

бобови 

култури 

Гр. Поморие, общ. 

Поморие, обл. Бургас 

n.hristov@mail.bg  

ГП „Ем и Ем 10 

инженеринг“ ООД 

Технически 

култури 

С. Ливада, общ. 

Камено, обл. Бургас 

zemedelie@abv.bg  

ОП „Средец Милк“ 

ООД 

Мляко Гр. Средец K_ivanov10@abv.bg  

 

 

През 2017 г., в област Бургас се запази тенденцията на увеличение на 

едрите преживни животни.  

 

Нарастването на броя на животните се дължи от една страна на високите 

ставки за участие по схемите за обвързана подкрепа (в т.ч. схеми за месодайни 

крави и животни под селекционен контрол), от друга, на тенденцията на 

увеличение на едрите преживни животни с месодайно направление. На 

територията на областта през 2017г. са създадени нови месодайни говедовъдни 

ферми с животни от породата Абърдийн ангуст в с. Богданово, общ. Средец, 

с.Ново Паничарево, общ. Приморско, с. Извор, общ. Бургас, с. Черноморец, общ. 

Созопол, с. Везенково, общ. Сунгурларе. 

 

mailto:greenfruitbg@gmail.com
mailto:agrocom@abv.bg
mailto:shans_92@abv.bg
mailto:tsonkobeev@abv.bg
mailto:sofiapetrova@dim-aba.bg
mailto:Mariy.stefanova@gmail.com
mailto:karnobatskomlyko@gmail.com
mailto:karnobatskomlyko@gmail.com
mailto:jkostenski@abv.bg
mailto:zemedelie@abv.bg
mailto:n.hristov@mail.bg
mailto:zemedelie@abv.bg
mailto:K_ivanov10@abv.bg
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Очаква се през 2018 г. да продължи тенденцията на увеличение на говедата 

на територията на региона за сметка на увеличение на говедата от месодайните 

породи. Месодайните животни се използват и за кръстоски с нископродуктивни 

млечни животни за създаване на паралелно стадо в краеферми с млечно 

направление.  

На територията на Бургаски регион, 7 национални развъдни асоциации  

контролират 73 ферми с 4 809 бр. говеда, което е с 16,5 %  повече от 

контролираните през 2016 г./ 4 127/ бр. и близо 30 % повече от 2015 г./ 3 615 броя/. 

От графичното изображение на таблица №3 се вижда ясно очертана тенденция към 

увеличаване на обхвата на селекционен контрол, което протича успоредно със 

значителния ръст на кравите под селекционен контрол за страната – 35,1%. 

Високият ръст се дължи на разбирането, че само с добра селекция под 

ръководството на селекционери специалисти и под контрола на ИАСРЖ могат да 

постигнат добри резултати, а оттам по-висока продуктивност и по-висока 

конкурентно способност на фермите.  

 В Бургаска област броя на биволите запазват на нивото спрямо техния брой 

през 2016г., като към настоящия момент е  735 броя.  

 Данните от таблица №3 показват, че за 2017 г., в област Бургас, под 

селекционен контрол са 512  бивола, отглеждани в 11 ферми. Oтчита се значителен 

растеж от 20 % в сравнение с 2016 г., когато биволите са 429 бр. и 40% повече от  

2015 г. /348 броя/, като за страната заявените в повече за подпомагане биволи са 

29% през 2016 г. спрямо 2015г. За три годишния период /2014-2016г./ броят на 

животните и фермите под селекционен контрол значително е нарастнал.  

Наличието на добри климатични и географски условия за отглеждане на 

биволите на територията на област Бургас, традициите създадени, както и високия 

размер на плащането за едно допустимо животно са причините за увеличения им 

брой. 

Данните от фигурите показват, че през 2017 г. общият брой на овцете в 

Бургаски регион се запазва /134 450 бр./, отбелязвайки минимален спад спрямо края 

на предходната година - 138 527 хиляди за 2016 г. Към 01.11.2016 г. общият брой на 

овцете нараства с 2,1% спрямо същия период на 2015 г. 

  В Бургаска област под селекционен контрол на 12 развъдни асоциации са 286 

овцеферми с 56 181 животни, което е 35% увеличение   в сравнение с животните 

през 2016г. /41 722 /. 

 Към ноември месец 2017 г. общият брой на козите в Бургаски регион нараства  

с 5% спрямо края на предходната година/ 15 732/, до 16 460 броя. Ръстът е обратно 

на  тенденцията към намаляване на поголовието на козите за страната и в унисон с 

тенденцията на Югоизточен район, където се отчита увеличение с 8% на 

поголовието.  

  През 2017 г. се наблюдава значителен ръст на козите под селекционен 

контрол /13 ферми с 1009 животни/ под контрола на две развъдни асоциации, което 

е с над 28 % повече от животните под селекционен контрол през 2016 г./ 789 кози/. 

Драстичното увеличение на козите под селекционен контрол се дължи на факта, че 

все повече фермери оценяват ползите от селекцията при млечните породи кози, 

като не на последно място е и размера на плащането на допустимите животни. 
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През 2017 г. броят на птиците на територията на страната намалява с 12% 

спрямо предходната 2016 г., което се дължи главно на по-малкия брой птици за месо 

и патици, съответно с 27,3% и 8,2%. 

Област Бургас следва тенденцията на намаление на птиците с 13,4%. Спадът  

се дължи на прекратяване на дейността на птицеферма с капацитет - 39 600 броя в 

с. Малина - община Средец, на понижаване на броя на домашните птици -заден 

двор, както и невъзможността за зареждане с птици на 4 птицеферми на 

територията на община Камено заради неблагоприятното климатично условие 

„Наводнение“ през месец октомври 2017 г., което нанесе значителни вреди на 

имуществото и околната среда в общината.  

 Фактор за развитието на сектора е стартиралата в края на 2012 г. схема на 

държавна помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно 

отношение към птиците (както за угояване, така и за яйценосно направление) за 

период от пет години. През 2017 г. продължава прилагането на схемата, като 

подпомагане получават както големи, високо модернизирани птицевъдни обекти, 

така и по-малки ферми, осигуряващи производство на яйца, птиче месо и втлъстен 

черен дроб. 

 

Птицевъдството в България през 2016 г. 

Общо брой стопанства за област Бургас – 135, от които 

  -  Действащи  - 82 бр. 

   - Прекратили дейност -   4 бр. 

 

Бургаска област е една от областите с най-голям брой пчелни семейства. 

Налице е положителна тенденция на увеличаване на пчелните семейства през 2017 

г. достигайки 67 058 /съгласно Регистър на пчелините в България към 31.08.2017 г./, 

което е ръст с почти 2% в сравнение с пчелните семейства през 2016 г. - 65 952, и 

почти с 20% в сравнение на 2015г., когато са 56 380 броя. Положителната тенденция 

на региона е успоредна с нарастващия брой на пчелните семейства в страната с 3%, 

стигайки до 610 631 броя. Пчеларството на територията на региона представлява не 

само алтернативна заетост за населението на слаборазвитите селски райони, 

осигуряваща допълнителни доходи, а бизнес, който се развива усилено и е 

значително печеливш. Въпреки постигнатите резултати, като цяло, секторът 

продължава да се нуждае от внедряването на нови технологии, по-добър контрол на 

здравния статус на пчелните семейства и мерки за поощряване реализацията на 

пчелните продукти. 

В областта са изградени и нови хидромелиоративни стопанства, което спомага 

за развитие на модерно земеделие.  

 1 сдружение за напояване (СН „Мешата“ с. Венец, общ. Карнобат) се 

регистрира; 

 1 сдружение за напояване (СН „Антимовски води“, с. Екзарх Антимово, общ. 

Карнобат) получи Заповед от министъра на земеделието и храните, за 

стартиране на процедура по учредяване, проведе учредително събрание и 

представи учредителните документи за одобрение от министъра на 

земеделието, храните и горите; 
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 1 сдружение за напояване (СН „Черковски води“, с. Черково, общ. Карнобат) 

подаде заявление и получи Заповед от министъра на земеделието, храните и 

горите, за стартиране на процедура по учредяване. 

През 2017 г. се въведе нова Методика за определяне на цената на услугата 

„Доставяне на вода за напояване”. С новата Методика ще се цели да се предостави 

начин за изчисляване на цената на услугата „Доставяне на вода за напояване”, 

която да отговаря на изискванията на европейската Рамкова директива за водите 

(РДВ), транспонирана в националното законодателство чрез разпоредбите на Глава 

единадесета от Закона за водите, като направи услугата по-атрактивна и достъпна и 

стимулира поливното земеделие в България. 

Като слабост в изпълнението на стратегията може да се отбележи липсата на 

проекти за модернизирането на земеделското производство и животновъдството.  

 

Приоритет 2. Високо равнище на трудова заетост, характеризиращо се с 

добри качествени показатели 

 

Специфична цел 5. Формиране на мрежи от работещи организации, 

описани по-горе, и създаване на условия за високо равнище на трудова 

заетост с добри качествени показатели на работните места 

 

В областта още през 2012 г. е създадено Общинско социално предприятие 

„Морски Знаци“- гр. Бургас. През разглеждания период няма новосъздадени такива, 

от което може да се заключи, че в тази си част ОСР не се изпълнява 

Данните в следните таблици илюстрират коефициентите на заетост и 

безработица в областта както и доходите на физическите лица: 

 

ЗАЕТИ ЛИЦА НА ВЪЗРАСТ 15 - 64 НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ В 

ОБЛАСТ БУРГАС ЗА ПЕРИОДА 2013-2017 ГОДИНА
1
 

    (брой лица в хиляди) 

    2013 2014 2015 2016 2017 

Бургас 

Общо 164,9 167,6 171,5 173,4 175,1 

15 - 24 9,4 9,7 8,9 9,0 7,4 

25 - 34 33,6 38,4 44,2 38,3 36,1 

35 - 44 52,3 47,3 49,6 56,9 57,5 

45 - 54 42,6 44,3 41,2 41,1 44,7 

55 - 64 26,9 27,9 27,7 28,1 29,5 

       Бележки 

      1
 (u) Ниска точност. 

      Легенда 

      По колони 

        Мерни единици 

      Времева разбивка 

    По редове 

        NUTS 
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  Десетгодишни възрастови групи - Наблюдение на работната сила 

Дата на изготвяне на справката: 19/03/2018 

     

 

КОЕФИЦИЕНТ НА  ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА 15 И ПОВЕЧЕ 

НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ В ОБЛАСТ БУРГАС ЗА ПЕРИОДА 2013-2017 ГОДИНА 

    (процент) 

    2013 2014 2015 2016 2017 

Общо Бургас 54,8 54,7 55,3 55,6 56,4 

       Бележки 

      

       Легенда 

      По колони 

        Мерни единици 

      Времева разбивка 

    По редове 

        Пол 

       NUTS 

     

       Дата на изготвяне на справката: 

19/03/2018 

      

 

ГОДИШЕН ОБЩ ДОХОД СРЕДНО НА ЛИЦЕ  В ОБЛАСТ БУРГАС 
1,
 

      
Средно на лице - 

левове 
Средно на 

месец 

Бургас 
Общ 

доход 

2013 4234 353 

2014 4182 349 

2015 4275 356 

2016 4592 384 

Бележки 

    1
 Поради извадковия характер на Наблюдението на домакинските бюджети,  

данните по области са обременени с големи стохастични грешки 

 Легенда 

    По колони 

      Измерител 

   По редове 

      NUTS 

   
  

Общ 

доход 

     Времева разбивка 

  Дата на изготвяне на справката: 

19/03/2018 
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Изводите, които могат да се направят от данните са следните: повишава се 

заетостта на населението, намалява се безработицата в областта и доходите макар 

и недостатъчно и доста бавно се повишават с 5-7%.  

В област Бургас се изпълняват проекти за повишаване качеството на 

човешките ресурси. В следната таблица е даден техния статус. 
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Проекти Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" област Бургас - 60 

№ Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта 

Обща 

стойност БФП 

Собствено 

съфинан-

сиране от 

бенефици-

ента РИС 

Продъл

жител-

ност 

(месеци) 

Статус на изпълнение на 

договора/заповедта за БФП 

1 

175441697 

"Евроквалификационен 

център" АД (ЕКЦ АД) 

България, гр.София, 1618, улица 

"Княгиня Клементина"  № 39 

гр.Бургас 

гр.Варна 

гр.Пловдив 

гр.Русе 

гр.София 

Нови хоризонти в "Евроквалификационен 

център" АД 141 451.00 141 451.00 0.00 28 290.00 16 

В изпълнение (от дата на 

стартиране) 

2 

175115626 „Максън“ 

ЕООД 

България, гр.София, 1202, Ул. 

Веселец №27 

гр.Бургас 

гр.София „Нови хоризонти“ 104 868.33 104 868.33 0.00 81 117.49 14 

В изпълнение (от дата на 

стартиране) 

3 

147109071 АДЕЛ - М 

ЕООД 

България, гр.Бургас, 8000, гр. 

Бургас 8000, ул. "Одрин"№ 3 гр.Бургас Трайна заетост и обучения в Адел-М ЕООД 116 818.00 116 818.00 0.00 78 364.62 14 

В изпълнение (от дата на 

стартиране) 

4 

131527197 АКАУНТ 

ФАКТОР ООД 

България, гр.София, 1000, 

ул.АДРИАНА БУДЕВСКА № 2, ет. 

5, ап. 48 Несебър 

Нова професия - нови предизвикателства за 

нов живот 219 528.16 219 528.16 0.00 43 905.63 24 

В изпълнение (от дата на 

стартиране) 

5 

147114922 АЛПИН 

БИЛДИНГ ЕООД 

България, гр.Поморие, 8200, ул. 

"Княз Борис I" № 87 гр.Поморие 

Достъп до заетост за безработни и неактивни 

лица 227 183.40 227 183.40 0.00 

181 

746.72 16 

В изпълнение (от дата на 

стартиране) 

6 

175130425 АЛТА МАР 

ООД 

България, гр.София, 1618, Бизнес 

център Абакус, бул. България, 

номер 118, ет.2 

гр.Бургас 

гр.Варна, Добрич 

Плевен, Пловдив 

гр.София 

Нови възможности за заетост за безработни и 

неактивни лица в „Алта Мар“ ООД 189 086.40 151 269.12 37 817.28 0.00 16 

В изпълнение (от дата на 

стартиране) 

7 

201125966 Анимационен 

свят ЕООД 

България, гр.Асеновград, 4230, ул. 

"Пиротска "№ 4 Несебър 

Промяната в живота е с нова професия - ново 

време 229 638.18 229 638.18 0.00 

233 

855.71 16 

В изпълнение (от дата на 

стартиране) 

8 

147008574 АРТСТРОЙ 

1 ЕООД 

България, гр.Бургас, 8000, 

ул.АЛЕКСАНДРОВСКА, номер 98, 

ет.1 Бургас 

Осигуряване на заетост на безработни и 

неактивни лица, чрез наемането им в 

"Артстрой 1" ЕООД 390 711.50 390 711.50 0.00 78 142.30 18 

В изпълнение (от дата на 

стартиране) 

9 

102870894 

АСАНСЬОРЕН СЕРВИЗ - 

ПОМОРИЕ ЕООД 

България, гр.Поморие, 8200, ул. 

"Велико Търново" № 2А гр.Поморие 

Създаване на нови работни места в 

Асансьорен сервиз Поморие“ 134 949.60 134 949.60 0.00 

102 

191.38 15 

В изпълнение (от дата на 

стартиране) 

10 

147110141 БАРКОД 

БУРГАС ЕООД 

България, гр.Бургас, 8000, ул. 

ЕКЗАРХ ЙОСИФ, номер 33, ет.1 гр.Бургас 

Осигуряване на по-висока заетост чрез 

разкриване на нови работни места в "Баркод 

Бургас" ЕООД 286 016.48 286 016.48 0.00 57 203.29 28 Сключен 

11 

201998290 БЕДРУМ 

ЕООД 

България, гр.София, 1000, ул. Леге 

№ 2, вх. Бедрум Премиум Несебър Вярата в новата професия е сигурна промяна 219 683.08 219 683.08 0.00 0.00 10 

Прекратен (към дата на 

прекратяване) 

12 

102842770 БОЛЕРО 

ЕООД 

България, гр.Бургас, 8000, гр. 

Бургас, ул. ХРИСТО БОТЕВ №70 гр.Бургас 

Създаване на нови работни места в Болеро 

ЕООД 239 613.52 191 690.82 47 922.70 63 904.25 16 

В изпълнение (от дата на 

стартиране) 

13 

102856229 БУМЕРАНГ-

ВТ ООД 

България, гр.Бургас, 8000, 

ул.БОГОРИДИ, номер 16 Несебър 

Oбучение и създаване на  работни места - 

шанс за устойчив растеж. 169 760.00 169 760.00 0.00 99 646.87 16 

В изпълнение (от дата на 

стартиране) 
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14 

812114464 БУРГАСБУС 

ЕООД 

България, гр.Бургас, 8000, ул. 

ИНДУСТРИАЛНА   1 гр.Бургас 

Устойчиво интегриране на пазара на труда на 

млади и търсещи работа лица 173 330.80 138 664.64 34 666.16 47 144.57 16 

В изпълнение (от дата на 

стартиране) 

15 

812174422 ВИСТАМАР 

ООД 

България, гр.Бургас, 8000, ж.к. 

Победа, ул. Чаталджа 52 гр.Бургас Създаване на заетост във Вистамар ООД 133 867.53 133 867.53 0.00 81 658.70 20 

В изпълнение (от дата на 

стартиране) 

16 

102898705 ГЕЯ - 04 

ЕООД 

България, гр.Бургас, 8104, 

ПЛОЩАДКА НА ЛУКОЙЛ 

НЕФТОХИМ БУРГАС АД гр.Бургас 

Създаване на нови работни места в Гея 04 

ЕООД 111 177.96 111 177.96 0.00 76 844.67 16 Сключен 

17 

121018593 ДЕСПРЕД 

АД 

България, гр.София, 1202, ул. 

ВЕСЛЕЦ, номер 84 

гр.Бургас 

Варна, Видин 

Димитровград 

Добрич 

Драгоман,, Ловеч 

Лом, Пловдив 

Русе, Свиленград 

гр.София 

Подобряване качеството на труд в Деспред 

АД 158 970.00 127 176.00 31 794.00 0.00 19 

В изпълнение (от дата на 

стартиране) 

18 

201851803 

ДРУЖЕСТВО ЗА 

ИНВЕСТИЦИИ И 

КОНТРОЛ ЕООД 

България, гр.Бургас, 8000, ул. 

Вола, номер 1 гр.Бургас 

Осигуряване на заетост на безработни и 

неактивни лица, чрез наемането им в 

"Дружество за инвестиции и контрол" ЕООД 102 085.92 102 085.92 0.00 20 417.18 28 Сключен 

19 

200072927 ЕВРО 

ПРОГРАМИ ООД 

България, гр.София, 1000, ул. Три 

уши, номер 6А, бл.5, ет.3, ап.офис 

15 

гр.Бургас 

гр.Варна 

гр.София 

Осигуряване на заетост на пет безработни 

и/или неактивни лица 58 818.15 58 818.15 0.00 11 763.00 15 

В изпълнение (от дата на 

стартиране) 

20 103582998 ЕМ-2 ЕООД 

България, гр.Варна, 9000, ул. 

Неофит Рилски No 18, ет. 1, ап. 1 

гр.БургасВарна, 

София Устойчиви работни места в "ЕМ-2" ЕООД 222 088.00 222 088.00 0.00 44 417.60 15 

В изпълнение (от дата на 

стартиране) 

21 812187989 ЕМИ ООД 

България, гр.Бургас, 8000, АДАМ 

МИЦКЕВИЧ, номер 1, вх.Б, ет.3, ап.7 гр.Бургас 

ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В 

ЕМИ ООД 102 640.00 102 640.00 0.00 0.00 11 

В изпълнение (от дата на 

стартиране) 

22 

831432514 ЕФЕКТ-3 

ООД 

България, гр.София, 1113, район 

Изгрев, ул. „Фредерик Жолио 

Кюри“ No 17, бл. 2, ет. 2 

гр.Бургас 

с.Кранево Нови работни места в Ефект-3 ООД 251 324.72 251 324.72 0.00 

117 

050.49 14 Сключен 

23 

147032881 КЕЙБЪЛТЕЛ-

ПРИМА АД 

България, гр.Несебър, 8230, 

ул.СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ  №51 Несебър 

Професията е моята връзка с живота и моя 

сигурност 330 988.90 330 988.90 0.00 

211 

322.98 16 Сключен 

24 

203242719 МАЙ 

КУРИЕР БЪЛГАРИЯ 

ЕООД 

България, гр.София, 1434, кв. 

Симеоново, к-с "Витоша парк", ул. 

"197", номер 21 

гр.Бургасгр.Варна,Ве

лико Търново, 

Габровогр.Плевен,.П

ловдив,.Попово, 

Русе,.София, Стара 

Загора,.ТърговищеХ

асково,,.Шумен 

Създаване на нови работни места в "МАЙ 

КУРИЕР БЪЛГАРИЯ" ЕООД 348 503.56 348 503.56 0.00 69 700.00 15 

В изпълнение (от дата на 

стартиране) 

25 

147029757 МАРА - 

ДИСО ЕООД 

България, гр.София, 1000, ул. 

МАЙОР ЮРИЙ ГАГАРИН No 15 

гр.Бургас 

гр.София 

Устойчиви работни места в „МАРА – 

ДИСО”ЕООД 129 239.00 129 239.00 0.00 55 744.90 13 

В изпълнение (от дата на 

стартиране) 

26 

200779596 МАРТКАЛ 

ЕООД 

България, гр.Несебър, 8240, 

к.к.СЛЪНЧЕВ БРЯГ, к-с ЕФИР, 

ет.4, ап.17 гр.Свети Влас Нови работни места - устойчива заетост 174 948.24 174 948.24 0.00 34 989.65 24 Сключен 
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27 

203567545 МИМ-74 

ЕООД 

България, с.Снягово, 8554, област 

Бургас Бургас Заетост и обучения в МИМ-74 ЕООД 65 772.60 65 772.60 0.00 34 416.68 14 

В изпълнение (от дата на 

стартиране) 

28 

103846775 МОДУЛ 

ЕООД 

България, гр.Варна, 9000, Чайка, 

бл.16, вх.В, ет.2, ап.17 

гр.Бургас 

гр.Варна 

гр.София 

Създаване на условия за дългосрочна и 

устойчива заетост в "Модул" ЕООД 282 338.06 282 338.06 0.00 

154 

966.55 22 

В изпълнение (от дата на 

стартиране) 

29 

000056764 ОБЩИНА 

АЙТОС 

България, гр.Айтос, 8500, ул. ЦАР 

ОСВОБОДИТЕЛ № 3 Айтос "Грижа за независим живот" 499 879.31 499 879.31 0.00 

399 

903.44 22 

В изпълнение (от дата на 

стартиране) 

30 

000056764 ОБЩИНА 

АЙТОС 

България, гр.Айтос, 8500, ул. ЦАР 

ОСВОБОДИТЕЛ № 3 гр.Айтос 

Интегрирани услуги за ранно детско развитие 

на деца до 7 години и техните семейства от 

община Айтос 243 504.00 243 504.00 0.00 48 700.80 29 

В изпълнение (от дата на 

стартиране) 

31 

000056814 ОБЩИНА 

БУРГАС 

България, гр.Бургас, 8000, ул. 

АЛЕКСАНДРОВСКА № 26 Бургас 

„ Aктивиране на младежи от уязвими групи 

към обучение и заетост на територията на 

Община Бургас“ 344 316.27 344 316.27 0.00 0.00 20 

Прекратен (към дата на 

прекратяване) 

32 

000056814 ОБЩИНА 

БУРГАС 

България, гр.Бургас, 8000, ул. 

"Александровска" №26 гр.Бургас 

Общностен център за ранно детско развитие и 

родителска подкрепа "Надежда" Бургас 658 194.24 658 194.24 0.00 

287 

366.36 32 

В изпълнение (от дата на 

стартиране) 

33 

000056814 ОБЩИНА 

БУРГАС 

България, гр.Бургас, 8000, ул. 

АЛЕКСАНДРОВСКА № 26 Бургас 

Подкрепа в семейна среда за независим 

живот чрез индивидуален подход 875 000.00 875 000.00 0.00 

356 

385.02 25 

В изпълнение (от дата на 

стартиране) 

34 

000057001 ОБЩИНА 

КАМЕНО 

България, гр.Камено, 8120, 

ул.ОСВОБОЖДЕНИЕ № 101 Камено 

"Услуги за ранно детско развитие в Община 

Камено" 257 077.00 257 077.00 0.00 95 558.58 27 

В изпълнение (от дата на 

стартиране) 

35 

000057001 ОБЩИНА 

КАМЕНО 

България, гр.Камено, 8120, 

ул.ОСВОБОЖДЕНИЕ № 101 Камено Достойни граждани на община Камено 499 940.00 499 940.00 0.00 

399 

952.00 27 

В изпълнение (от дата на 

стартиране) 

36 

000057026 Община 

Карнобат 

България, гр.Карнобат, 8400, бул. 

"България" №12 гр.Карнобат 

„За по-независим живот – интегрирани услуги 

за социално включване в общността или в 

домашна среда в община Карнобат” 499 685.12 499 685.12 0.00 

453 

752.13 20 

В изпълнение (от дата на 

стартиране) 

37 

000057086 ОБЩИНА 

МАЛКО ТЪРНОВО 

България, гр.Малко Търново, 8350, 

ул. МАЛКОТЪРНОВСКА КОМУНА 

№ 3 Малко Търново 

Подкрепа за независимост и социална 

интеграция на възрастните и хората с 

увреждания на територията на община Малко 

Търново 336 966.85 336 966.85 0.00 

268 

273.66 25 

В изпълнение (от дата на 

стартиране) 

38 

000057122 ОБЩИНА 

НЕСЕБЪР 

България, гр.Несебър, 8230, ул. 

"Еделвайс" № 10 Несебър 

Подкрепа за независим живот на хората в 

неравностойно положение в Община Несебър 

чрез предоставяне на подкрепящи и 

интегрирани междусекторни услуги от Звено 

за услуги в домашна среда. 358 542.00 358 542.00 0.00 

286 

833.60 25 

В изпълнение (от дата на 

стартиране) 

39 

000057179 ОБЩИНА 

ПОМОРИЕ 

България, гр.Поморие, 8200, 

ул.СОЛНА № 5 Поморие 

Създаване на Център за почасово 

предоставяне на услуги за социално 

включване в община Поморие 498 523.44 498 523.44 0.00 

481 

021.58 22 Сключен 

40 

102164063 Община 

Приморско 

България, гр.Приморско, 8290, ул. 

"Трети март" №56 Приморско Независим живот в Община Приморско 500 000.00 500 000.00 0.00 

356 

092.70 27 

В изпълнение (от дата на 

стартиране) 

41 

000057211 Община 

Руен 

България, с.Руен, 8540, 

с.Руен,общ.Руен,ул."Първи 

май"№18 с.Руен (общ.Руен) 

Център за почасово предоставяне на 

социални услуги в Община Руен 422 763.22 422 763.22 0.00 

255 

324.90 21 

В изпълнение (от дата на 

стартиране) 

42 

000057236 ОБЩИНА 

СОЗОПОЛ 

България, гр.Созопол, 8130, пл. 

ХАН КРУМ № 2 Созопол Съпричастност 499 996.00 499 996.00 0.00 

247 

359.40 21 

В изпълнение (от дата на 

стартиране) 
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43 

000056878 Община 

Средец 

България, гр.Средец, 8300, пл. 

"България" № 8 Средец 

„Бъдеще сега: Предоставяне на интегрирани 

услуги за ранно детско развитие в община 

Средец” 338 524.00 338 524.00 0.00 

150 

110.02 27 

В изпълнение (от дата на 

стартиране) 

44 

000056878 ОБЩИНА 

СРЕДЕЦ 

България, гр.Средец, 8300, пл. 

БЪЛГАРИЯ № 8 гр.Средец "Втори шанс за грижа" 496 626.00 496 626.00 0.00 

375 

613.14 22 Сключен 

45 

000057250 ОБЩИНА 

СУНГУРЛАРЕ 

България, гр.Сунгурларе, 8470, ул. 

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ № 2 Сунгурларе Солидарност 499 996.00 499 996.00 0.00 

399 

996.80 26 

В изпълнение (от дата на 

стартиране) 

46 

000057097 ОБЩИНА 

ЦАРЕВО 

България, гр.Царево, 8260, ул. 

ХАН АСПАРУХ № 36 Царево 

"Център за почасово предоставяне на услуги 

за социално включване в общността или в 

домашна среда" 499 907.00 499 907.00 0.00 

481 

072.48 19 Сключен 

47 

201380867 ОФИС 

ЕКСПРЕС СЪРВИС АД 

България, гр.Варна, 9009, 

ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, 

УСТА КОЛЬО ФИЧЕТО, номер 17 

гр.Бургас, .Варна 

гр.Велико Търново 

гр.София 

"Осигуряване на 13 нови работни места в 

компания “ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС” АД" 230 603.32 230 603.32 0.00 46 000.00 14 

В изпълнение (от дата на 

стартиране) 

48 

204126475 ПЕРЛА 

ТУРИСТ ИНВЕСТ ЕАД 

България, гр.София, 1421, 

ж.к.“Лозенец“, ул.“Цанко 

Церковски“ № 67А 

гр.Приморско 

гр.София 

Обучения за по-качествена и устойчива  

заетост. 316 240.32 316 240.32 0.00 0.00 8 

В изпълнение (от дата на 

стартиране) 

49 

102889290 ПМ СПОРТ 

ООД 

България, гр.Бургас, 8000, ул. 

"Възраждане" № 15 гр.Бургас "Нови работни места в ПМ СПОРТ ООД" 345 471.22 345 471.22 0.00 69 000.00 14 

В изпълнение (от дата на 

стартиране) 

50 102226538 ПМУ АД 

България, гр.София, 1000, Драган 

Цанков, номер 31 Б гр.Бургас 

„Нови възможности за икономическа активност 

в "ПМУ" АД” 305 341.60 244 273.28 61 068.32 0.00 14 

В изпълнение (от дата на 

стартиране) 

51 

202244471 

ПРИНТЕР.БГ ЕООД 

България, гр.Бургас, 8000, ул. 

Транспортна, номер 37 гр.Бургас 

Създаване на нови работни места в 

Принтер.БГ ЕООД 50 108.68 50 108.68 0.00 37 625.80 20 

В изпълнение (от дата на 

стартиране) 

52 

200742480 ПРОДЖЕКТ 

ХАУС ЕООД 

България, гр.София, 1434, ж.к. 

СИМЕОНОВО, УЛ. АРХ.НИКОЛА 

ЛАЗАРОВ No 7, вх. Б, ет. 2, ап. 5 

гр.Бургас 

гр.Варна 

гр.София 

Професионални хоризонти за устойчива 

заетост на безработни лица в Проджект Хаус 

ООД 111 465.49 111 465.49 0.00 89 172.39 20 

В изпълнение (от дата на 

стартиране) 

53 

200898636 РЕЙ МЕБЕЛ 

ГРУП ЕООД 

България, гр.Бургас, 8000, 

бул.МАРИЯ ЛУИЗА, номер 29 гр.Бургас 

Разкриване на нови работни места в "Рей 

мебел груп" ЕООД 56 278.64 56 278.64 0.00 11 255.72 15 

В изпълнение (от дата на 

стартиране) 

54 

102937137 САНИ ТОП  

ЕООД 

България, гр.Бургас, 8000, 

ж.к.ИЗГРЕВ, бл.74, вх.В, ет.7, ап.42 гр.Бургас 

Качествени и безопасни работни места в Сани 

топ ЕООД 104 735.00 104 735.00 0.00 76 829.61 7 

В изпълнение (от дата на 

стартиране) 

55 

176222809 Сдружение " 

Социален център 

Бургас" 

България, гр.Бургас, 8000, ж.к. 

"Меден рудник" бл. 20, вх.8, ет. 2, 

ап.149 гр.Бургас 

" БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ  Център за почасови 

социални услуги за хора с увреждания" 254 502.88 254 502.88 0.00 4 777.07 21 

В изпълнение (от дата на 

стартиране) 

56 

201625868 СИЙСАЙД 

БИЗНЕС СОЛЮШЪНС 

ЕООД 

България, гр.Бургас, 8000, ул. 

Стара Планина № 3, ет.2 гр.Бургас Увеличаване на заетостта в ИТ сферата 72 720.00 72 720.00 0.00 0.00 16 

В изпълнение (от дата на 

стартиране) 

57 

812116102 СПАРТАК 

АД 

България, гр.Бургас, 8000, ул. 

Одрин, номер 3 гр.Бургас По-добра работна среда за по-качествен труд 188 329.04 188 329.04 0.00 0.00 12 

В изпълнение (от дата на 

стартиране) 

58 

102274111 

УНИВЕРСИТЕТСКА 

МНОГОПРОФИЛНА 

БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - 

БУРГАС АД 

България, гр.Бургас, 8000, 

ул.СТЕФАН СТАМБОЛОВ, номер 

73 гр.Бургас По-безопасен труд в УМБАЛ-Бургас АД 188 520.00 150 816.00 37 704.00 30 163.20 12 

В изпълнение (от дата на 

стартиране) 
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59 

201393327 ФОХЕЛ 

ООД 

България, гр.Бургас, 8000, ж.к. 

Изгрев, бл.183, ет.2, ап.7 гр.Бургас 

„Нови възможности за успешна реализация 

във „ФОХЕЛ” ООД” 112 857.32 112 857.32 0.00 0.00 13 

В изпълнение (от дата на 

стартиране) 

60 

200548590 

ХОЛИДЕЙИНВЕСТ 

2009 ООД 

България, гр.Царево, 8260, ул. 

Черно море, номер 21 гр.Царево 

Постигане на устойчива заетост, чрез 

разкриване на нови работни места в 

„ХОЛИДЕЙИНВЕСТ 2009" ООД 344 455.40 344 455.40 0.00 

178 

841.95 22 Сключен 

 

От горната таблица се вижда, че най-много проекти в областта са за повишаване качеството на работната сила. Всичките 60  

проекта се изпълняват и само един е прекратен. Финансирането на проектите с изключение на 6 проекта е по линията на 

безвъзмездна финансова помощ. 
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Приоритет 3. Постигане на демографски растеж – положителен естествен 

прираст в областта, рязко съкращаване на емиграцията – външна и вътрешна, 

понижаване на равнището на ранна смъртност 

 

Специфична цел 6. Разработка на специализирана демографска стратегия за 

област Бургас, в разработката на която да бъдат привлечени както 

административни ресурси на областно и общинско равнище, така и експертни 

ресурси от академични и университетски организации. 

 

Посочените по-долу статистически данни дават представа за изпълнението на тази 

специфична цел. 

КОЕФИЦИЕНТ НА РАЖДАЕМОСТ В ОБЛАСТ БУРГАС ЗА ПЕРИОДА 

2013-2016 ГОДИНА 

      
Коефициент на 

раждаемост (‰) 

Общо Бургас 

2013 10,0 

2014 10,2 

2015 9,9 

2016 9,6 

    Бележки 

   

    Легенда 

   По колони 

     Показатели 

  По редове 

     Местоживеене  

   NUTS 

    Времева разбивка 

 

    Дата на изготвяне на справката: 19/03/2018 

   

МЕХАНИЧНО ДВИЖЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ БУРГАС ЗА 

ПЕРИОДА 2013-2016 ГОДИНА
1
 

         (брой) 

    Заселени Изселени 
Механичен 

прираст 

Бургас 

2013 7635 6087 1548 

2014 8573 7545 1028 

2015 10034 8918 1116 

2016 7907 7591 316 
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     Бележки 

    , а и движението на лицата към и от страната. 

  Легенда 

    По колони 

      Мерни единици 

    Мигрирали лица 

  По редове 

      ЕКАТТЕ 

     Времева разбивка 

  

     Дата на изготвяне на справката: 19/03/2018 

    

 

МЕХАНИЧНО ДВИЖЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ В ОБЛАСТ БУРГАС 

ЗА ПЕРИОДА 2013-2016 ГОДИНА
1
 

            (брой) 

      Заселени Изселени 
Механичен 

прираст 

Бургас 

Общо 

2013 7635 6087 1548 

2014 8573 7545 1028 

2015 10034 8918 1116 

2016 7907 7591 316 

0 - 9 

2013 686 567 119 

2014 825 655 170 

2015 840 710 130 

2016 870 799 71 

10 - 19 

2013 689 916 -227 

2014 816 898 -82 

2015 830 1084 -254 

2016 717 1037 -320 

20 - 29 

2013 1355 1262 93 

2014 1537 1532 5 

2015 1768 1639 129 

2016 1369 1678 -309 

30 - 39 

2013 1209 970 239 

2014 1279 1250 29 

2015 1767 1510 257 

2016 1234 1257 -23 

40 - 49 

2013 878 561 317 

2014 971 955 16 

2015 1349 1174 175 

2016 965 809 156 

50 - 59 
2013 903 494 409 

2014 1000 847 153 
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2015 1348 1159 189 

2016 928 633 295 

60 - 69 

2013 1041 595 446 

2014 1254 712 542 

2015 1324 943 381 

2016 1061 680 381 

70+ 

2013 874 722 152 

2014 891 696 195 

2015 808 699 109 

2016 763 698 65 

      Бележки 

     1
 От 2007 година механичното движение на населението включва не само вътрешната миграция, а и 

движението на лицата към и от страната 

      Легенда 

     По колони 

       Мерни единици 

     Мигрирали лица 

   По редове 

       NUTS 

      Възраст 

      Времева разбивка 

   

      Дата на изготвяне на справката: 

19/03/2018 

     

 

 

ВЪНШНА МИГРАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО В 

ОБЛАСТ БУРГАС ЗА ПЕРИОДА 2013 - 2016 

ГОДИНА 

  (Брой) 

Година Имигранти Емигранти 

2013 2 152 848 

2014 2 519 1 977 

2015 2 651 1 915 

2016 2 450 1 885 



 31 

ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА БЕДНИТЕ  СПРЯМО ЛИНИЯТА НА БЕДНОСТ  В ОБЛАСТ БУРГАС ЗА 

ПЕРИОДА 2013-2016 ГОДИНА
1
 

    (% от съвкупността) 

    

40%  от 

медианния 

еквивалентен 

доход 

50%  от 

медианния 

еквивалентен 

доход 

60%  от 

медианния 

еквивалентен 

доход 

70%  от 

медианния 

еквивалентен 

доход 

Бургас 

2013 11,3 15,7 19,3 25,8 

2014 14,6 18,4 21,1 25,8 

2015 13,3 17,5 21,2 26,9 

2016 8 16,3 20,5 28,4 

      Бележки 

     1
 От 2016 г.  се променя продължителността на участие на домакинствата в изследването и панела 

 се увеличава от 4 на 6 ротационни 

групи 

    Легенда 

     По колони 

       Мерни единици 

     Среден доход 

   По редове 

       NUTS 

      Времева разбивка 

   

      Дата на изготвяне на справката: 

19/03/2018 

     

 

Анализът на горните данни сочи, че специфичната цел не се постига  значим 

резултат. Коефициентът на раждаемост за областта намалява макар и 

незначително от 10% (2013) до 9,2% (2016), запазва се изселването от областта и 

намалява значително заселването, като по този начин механичният прираст на 

населението драстично намалява. Увеличава се броя на емигрантите докато броя 

на имигрантите е относително устойчив, но все пак броят на имигрантите е с около 

500 пове  

Известен напредък се отбелязва в намаляване на броя на бедните спрямо 

линията на бедността. Намаляват хората с  40% от медианния еквивалентен доход и 

се увеличават хората със 70% от медианния еквивалентен доход. Липсват данни за 

хората с репродуктивни проблеми както и броя на финансирани ин витро процедури, 

брой новооткрити детски градини, нови паралелки в областта и закрити училища, за 

да се направи цялостен анализ.  

През настоящия период в гр. Бургас е открит общински център „Искам бебе”, но не 

са известни резултати от неговата дейност.че спрямо този на емигриралите.
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: 

 

Приоритет 4. Качествено здравеопазване и развита мрежа от социални 

услуги 

 

Специфична цел 7. Изграждане от заинтересувани професионални кръгове 

на програма за профилактични здравни мероприятия, работещи в 

превантивен режим на действие по отношение на ключови причинители на 

ранна смъртност сърдечно-съдови, ракови и прочее заболявания 

За повечето от мерките описани към специфична цел 7 няма информация. В 

областта е постигнато значително намаляване на процента на детската 

смъртност от 8,9% през 2012 г. на 5,8 през 2016 г. Леглата в болничните заведения 

се запазват близко до равнището от 2014 г. като има лек спад, броят на лекарите на 

10000 души от населението бележи известно развитие и в момента са 31,9. В 

областта не е създаден фонд „Здраве”, която е една от мерките за повишаване 

качеството на медицинските услуги чрез закупуване на модерно медицинско 

оборудване – диагностично и прочее. Като общо може да се каже, че мерките по 

тази специфична цел не са изпълнени. В областта се осъществява политика на 

социално подпомагане на възрастни хора и хора в неравностойно положение за 

което свидетелстват следните данни в долната таблица:
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Функциониращи социални услуги за пълнолетните лица, възрастни хора  и хората с увреждания на територията на 

Област Бургас до края на 2017 година. 

На територията на Област Бургас до края на 2017 г. функционират 11 специализирани институции за пълнолетни 

лица,възрастни хора, включително и с увреждания, разпределени както следва: 

  

Дом за стари хора  

4 дома - 154 места 

Дом за възрастни хора с 

умствена изостаналост 

2 дома - 155 места 

Дом за възрастни 

хора с психични 

разстройства  

1 дом - 60 места 

/само за жени/ 

Дом за възрастни хора 

с деменция 

2 дома - 85 места 

Дом за възрастни хора 

с физически 

увреждания 

2 дома - 103 места 

гр.Айтос  - 32 места 

с. Русокастро, общ. Камено - 

125 места 

с.Заберново, общ. М. 

Търново - 60 места 

с.Огнен, общ. Карнобат- 

45 места 

с.Горица, общ. Поморие 

- 52 места 

гр.Бургас - 32 места 

с. Факия, общ. Средец - 30 

места   

с.Славянци, общ. 

Сунгурларе - 40 места 

с..Ясна поляна, общ. 

Приморско - 51 места 

с.Лозарево, общ. 

Сунгурларе - 45 места         

гр.Средец - 45 места 

  

      

   

 
За възрастните хора и лицата с увреждания на територията на областта функционират 23 социални услуги в общността, 

в т.ч. и от резидентен тип, както следва: 
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Защитено жилище 

 

 

6 услуги -55 места 

Център за 

настаняване от 

семеен тип 

4 услуги - 60 места 

Център за 

временно 

настаняване 

2 услуги - 30 места 

Дневен център за 

лица с 

увреждания  

3 услуги-101 места 

Център за социална 

рехабилитация и 

интеграция 

7 услуги - 170 места 

Дневен център за 

стари хора 

 

1 услуга-12 места 

гр.Бургас за жени с 

УИ - 7 места 
с. Искра за лица с УИ 

- 15 места гр.Бургас - 15 места гр.Айтос - 26 места 

гр. Бургас за лица със 

сензорни увреждания -  

40 места 

Сунгурларе - 12 

места 

гр.Бургас за лица с 

УИ - 10 места 

с. Искра за лица с ПР 

- 15 места гр.Бургас - 15 места гр.Бургас - 30 места 

гр. Бургас за лица в 

риск - 15 места   

гр.Бургас за лица с 

ПР - 8 места 
гр. Карнобат за лица с 

УИ – 15 места   

гр. Малко Търново - 

45 места 

гр. Бургас за лица 

жертва на насилие - 15 

места 

  

с.Искра за лица с 

УИ - 10 места 

гр. М. Търново за 

лица с деменция – 15 

места   

  
гр. Бургас за лица с ПР 

– 30 места 
  

с. Бата за лица с 

УИ - 10 места 
      

гр. Бургас за лица с 

физически увреждания 

– 20 места 

  

гр. Айтос за лица с 

УИ – 10 места       

гр. Карнобат за лица с 

увреждания – 30 места 
  

  

  

гр. Поморие за лица с 

увреждания -20 места 
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Приоритет 5. Модерно и достъпно образование, развита култура 
 

Специфична цел 8. Повишаване на качеството на начално, средно и висше 

образование. За тази цел с институционалната подкрепа на областна 

администрация формиране и осъществяване от съответните компетентни 

служби по линия на МОН, както и на съответните ръководства на училища, 

училищни настоятелства, колежи и университети, и тяхните настоятелства на 

програма за дистанционно обучение - лекции и семинари по важни 

теми с водещи преподаватели и личности от областта, страната и 

чужбина на безвъзмездна, престижна основа. 

 

Част от мерките по тази специфична цел се изпълняват от проектите за развитие на 

човешките ресурси. Конкретно към тази специфична цел се изпълняват и следните 

проекти.
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Проекти Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" област Бургас - 6 

  

№ Бенефициент Седалище 

Местона-

хождение Наименование на проекта 

Обща 

стойност БФП 

Соб-

ствено 

съфинан

сиране 

от 

бенефи-

циента РИС 

Продъл

жител

ност 

(месе

ци) 

Статус на 

изпълнение 

на договора/ 

заповедта за 

БФП 

1 

000056814 

ОБЩИНА БУРГАС 

България, гр.Бургас, 

8000, ул. 

АЛЕКСАНДРОВСКА № 

26 Бургас 

Интегриран подход за 

постигане на значими и 

устойчиви резултати в 

образователната интеграция 

на ученици от етнически 

малцинства в община Бургас 650 874.24 650 874.24 0.00 

156 

177.69 29 

В изпълнение 

(от дата на 

стартиране) 

2 

000056814 

ОБЩИНА БУРГАС 

България, гр.Бургас, 

8000, ул. 

АЛЕКСАНДРОВСКА № 

26 гр.Бургас 

Пълноценна подкрепа на 

предучилищното възпитание 

и подготовка на деца в 

неравностойно положение от 

община Бургас 493 922.00 493 922.00 0.00 

98 

784.40 31 

В изпълнение 

(от дата на 

стартиране) 

3 

000057026 

ОБЩИНА 

КАРНОБАТ 

България, гр.Карнобат, 

8400, бул. БЪЛГАРИЯ 

№ 12 Карнобат Успяваме заедно 357 398.00 357 398.00 0.00 

259 

473.31 30 

В изпълнение 

(от дата на 

стартиране) 

4 

000057236 

ОБЩИНА 

СОЗОПОЛ 

България, гр.Созопол, 

8130, пл.ХАН КРУМ № 

2 Созопол ГОТОВИ ЗА УСПЕХ 356 216.00 356 216.00 0.00 

131 

589.39 30 

В изпълнение 

(от дата на 

стартиране) 

5 

000057097 

Община Царево 

България, гр.Царево, 

8260, ул. ХАН АСПАРУХ 

№ 36 Царево Подай ръка - подари бъдеще 352 608.00 352 608.00 0.00 

101 

918.03 18 

В изпълнение 

(от дата на 

стартиране) 
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6 

102614432 

СДРУЖЕНИЕ 

"РАВНОВЕСИЕ" 

България, гр.Бургас, 

8000, ул.ГЕОРГИ 

ШАГУНОВ № 8 Бургас 

Равен старт - успешни 

ученици 164 142.00 164 142.00 0.00 

98 

010.23 30 

В изпълнение 

(от дата на 

стартиране) 
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Финансирането на тези проекти изцяло по линията на безвъзмездна 

финансова помощ и в момента те се изпълняват. За този конкретен приоритет 

липсва информация за създаване на виртуални културни платформи както и 

статистика за брой ученици в общообразователни паралелки и такива с 

професионална насоченост, брой студенти в бакалавърски и магистърски степени 

и поради това трудно може да се направи обективен анализ за състоянието на 

образованието и културата в областта, независимо от дългогодишните традиции 

на областта в тази насока. 

 

Приоритет 6. Усъвършенствана инфраструктура – сред водещите в страната 

 
 

Специфична цел 9. Активна работа за изграждане на програма за 

инфраструктурна политика, хармонизирана с националната 

инфраструтурна политика стремяща се към формиране на качествено 

ново равнище на развитие на инфраструктурата 

 

В областта са предприети следните мерки и проекти за подобряване на 

инфраструктурата: 

 

1) Нови пътища в областта в периода 2014-2017 

 Изграждане на етапна връзка - обход гр. Малко Търново от км 2+603.73 до 

включването му в път I-9 при км 314+400 /3+381.06/.  

     Обща дължина: 0,778 км 

 Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“, Обход на Ахелой от км 207+800 до км 

212+233.06 

Обща дължина: 4,433 км 

 

2) Рехабилитация и реконструкция в периода 2014-2017 

 Път ІІ-79 „Елхово – Бургас” от км 38+100 до км 86+200 

Обща дължина: 48,100 км 

 Път III-7305 „/II-73/ – Камчия – Съединение” от км 0+000 до км 7+304.22 

Обща дължина: 7,304 км 

 Път III-7305 Съединение - Люляково – Череша - Вресово от км 7+304.23 до 

км 26+590 

Обща дължина: 19,286 км 

 Реконструкция на път I-9 Слънчев бряг – Бургас /край обход Поморие - кв. 

„Сарафово” /с изграждане на второ платно от км 222+849.41 до км 225+522.39/ 

               Обща дължина: 2.673 км  

 Реконструкция на път I-9 Слънчев бряг – Бургас с изграждане на второ платно 

от км 210+862,10 до км 215+629,05(километраж по съществуващ път) 

               Обща дължина: 4,767 км 

 

3) Програма  „ПРЕВАНТИВЕН РЕМОНТ“ 2014-2017 Г. 
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 Път III-6009 Миролюбово – Каблешково – Ахелой от км 0+000 до км 28+540 

 Обща дължина: 9,500 км  

 Път ІІІ-9009 /І-9/ Ново Паничарево - Ясна поляна от км 0+000 до км 3+000 

Общо дължина: 3,000 км 

 ІІІ 6008 „І-6 - Лукойл-о.п.Лукойл - Камено” от км 0+000 до км 7+700 

Общо дължина: 7,700 км 

 Път ІІІ-5392 „Камено-Братово” от км 9+900 до км 17+900 

  Общо дължина: 7,000 км 

 Път 7907 "Дебeлт – Тръстиково - Полски извор " от км 14+300-      км 16+185 

Общо дължина: 2,100 км 

 Път ІІІ-7909 „кв. Горно Езерово-Братово” от км 4+000 до км 12+400 

Общо дължина: 8,400 км 

 Път І-9 кв. „Сарафово“ – Бургас от км 228+950 до км 230+900 

Общо дължина: 1,950 км 

 Път ІІІ-208  Гр. ОПУ - Варна - Дъскотна - Айтос от км  92+416 до  94+231 

Общо дължина: 1,815 км 

 Път  IIІ-2085 „ (Дъскотна – Айтос )- Руен - Просеник” от км 0+000 до км 20+300 

Общо дължина: 20,300 км 

 Път І-6 "Гр.ОПУ Ямбол-Карнобат-Бургас"  от  км 445+900 до км 449+200 и от 

км 450+900 до км 453+880  

Общо дължина: 6,280 км 

 Път ІІІ-795 "Драганци-Карнобат” от км  28+600 до км 32+100 и от км  49+410 до 

км 53+140 –  

Общо дължина: 7,230 км 

 Път ІІІ-7306 "Лозарево- Черница- Сунгурларе- Славянци- Чубра” от км  0+000 

до км 19+100  

Общо дължина: 19,100 км 

 Път ІІІ-7909 "Братово- Равнец” от км  12+400 до км 25+600  

Общо дължина: 13,200 км 

 Път ІІІ-539 "Трояново- Айтос” от км  23+900 до км 25+100   

Общо дължина: 1,200 км 

 

4) Развитието на транс – европейски транспортен коридор номер 8 и 

неговото разширяване на изток, където прераства в ТРАСЕКА ( транспортен 

коридор Европа – Кавказ – Азия ) е важно за управлението на разработването на 

потенциални пазари на източния бряг на Черно море и страните от Централна 

Азия и за превръщането на пристанището Бургас в основната връзка между 

континента Европа и Близкия изток. 

 

5) „Пристанище Бургас“ ЕАД е пристанище за обществен транспорт с 

национално значение. Обработва насипни и генерални товари. Обслужва 

пътнически и круизни кораби. Държавният оператор “Пристанище Бургас” ЕАД 

прилага индивидуален подход към клиентите и оптимални решения на 
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проблемите, много добро обслужване на товарите, гарантирано от въведената 

система за управление /СУК и СЗБУТ/. Целта на “Пристанище Бургас” ЕАД е да 

отговори на нарастващите изисквания на бизнес партньорите, да поддържа 

дълготрайни бизнес-контакти и ползотворно сътрудничество с тях. 

 

6) Проект "СУПЕР БУРГАС" - първият в България интермодален 

транспортен проект, който включва реорганизация на съществуващите 

пространства в Пристанище Бургас, обединява три вида транспорт - 

железопътен, автобусен и морски, и предвижда отваряне на града към Бургаския 

залив. Ще бъдат доизградени автомобилни и пешеходни зони, надземни и 

подземни паркинги, административни сгради, международен пътнически 

терминал, логистичен транспортен център, яхтено пристанище с 300 яхтени 

места и др. Стойността на инвестицията е 70 млн. евро.  

 

7) "Зона за обществен достъп Бургас" 

Зона за обществен достъп – Бургас” АД е търговско дружество по смисъла на 

Търговския закон. Учредители на дружеството са: „Български държавни 

железници” ЕАД ДП „Национална компания железопътна инфраструктура” 

„Пристанище Бургас” ЕАД ДП „Пристанищна инфраструктура” Община Бургас 

„Български държавни железници” ЕАД. Предметът на дейност на дружеството е 

проектиране, изграждане и експлоатация на интермодален терминал и зона за 

обществен достъп в град Бургас, като дружеството не може да упражнява 

пристанищни услуги по смисъла на ЗМПВВППРБ. Седалището му е в град Бургас. 

Идеята за отваряне на град Бургас към морето е предмет на дискусии от дълго 

време. В градоустройствените разработки на Общите устройствени планове на 

град Бургас от 1978г., 1984г. и 1992г., територията на Пристанище Бургас винаги 

е била предвиждана частично за създаването на пряка връзка между 

централната градска част и морето. Обществено-икономическите условия, както и 

реалната натовареност на пристанищния комплекс, винаги са били сериозна 

пречка пред осъществяването на тази идея. Администрацията на „Пристанище 

Бургас” ЕАД и други български експерти започнаха през 1992 г. всестранни 

проучвания за реконструкция и развитие на Пристанище Бургас. В последствие в 

тази връзка се осъществява ползотворно сътрудничество и с Пристанище 

Барселона. През периода 1994 – 1996 г. се възлагат и изготвят и ред 

прединвестиционни проучвания за различни пристанищни райони.  

Проектът е ключов по отношение стратегическото развитие на източната граница 

на ЕС и попада във възможни хипотези за финансиране по редица оперативни 

програми. Проектът е ключов за предприетите от Община Бургас действия за 

създаването на интегрирана транспортна схема на МГТ на град Бургас. 

Изграждането на интермодални връзки между железопътен, воден и автобусен 

транспорт усилва ефекта от предприетите от Общината и държавата действия за 

ефективно влагане на европейски и национален финансов ресурс.  
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Летище Бургас 

Направените инвестиции в летище Бургас за последните 5 години са 

22024536,75 Евро (вкл. ИТ и Движими активи). Основните проекти са както 

следва: 

 Нов пътнически терминал 

 Подобрение на електрическата мрежа 

 Канализационен колектор 

 Нова сграда за Пожарната 

 Подобрение на ВИП зала/Бизнес салон - Терминал 1 

 Противопожарен резервоар 

 Светлини на летателното поле и система за контрол на светотехническите 

съоръжения на пътеките за рулиране и летателната писта 

 Дренажна система на пистата 

 Рехабилитация на пътека за рулиране „Н“ 

 Разширение на пътека за рулиране „А“ 

 Оптимизация на дренажната система на пътеки за рулиране "А" и "Е" 

 Оптимизация на багажната система 

 Рехабилитация на съоръжението „Парова централа“ 

 Подобрения на сигурността 

 Площадка за събиране на отпадъци 

 Брой на пътниците по години: 

 

година 2013 2014 2015 2016 2017 

пътници 2 480 099 2 530 368 2 360 320 2 878 883 2 982 339 

 

 

В областта се изпълняват следните транспортни проекти: 
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№ Бенефициент Седалище 

Местонахожден

ие 

Наименование на 

проекта 

Обща 

стой-

ност БФП 

Собствено 

съфинансир

ане от 

бенефициен

та РИС 

Продъ

лжите

л-ност 

(месе-

ци) 

Статус на 

изпълнение на 

договора/ 

заповедта за БФП 

1 

130823243 

Държавно 

предприятие 

„Национална 

компания 

“Железопътна  

инфраструктур

а” 

България, 

гр.София, 

1233, бул. 

„Княгиня 

Мария 

Луиза” № 

110 Югоизточен 

Рехабилитация на 

железопътната 

инфраструктура по 

участъците на 

железопътната 

линия Пловдив – 

Бургас – 

възстановяване, 

ремонт и 

модернизация на 

тягови подстанции 

Бургас, Карнобат и 

Ямбол 

21 339 

147.60 17 782 623.00 3 556 524.60 

14 840 

894.39 20 

В изпълнение (от 

дата на 

стартиране) 

2 

130823243 

Национална 

компания 

"Железопътна 

инфраструктура" 

България, 

София 1233, 

бул. "Мария 

Луиза" N110 

Югоизточен 

Южен централен 

Рехабилитация на 

железопътната 

линия Пловдив – 

Бургас, Фаза 2 

810 018 

562.65 563 158 135.86 

246 860 

426.79 

71 230 

276.08 83 

В изпълнение (от 

дата на 

стартиране) 
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Приоритет 7. Околна среда – сред най-запазената в България  

 

Специфична цел 8. Разработка на екостратегия за постигане на Приоритет 7 

 

Няма информация за активно отношение на гражданите в областта по мерките 

заложени в ОСР. В областта се изпълняват следните проекти по Оперативна 

програма Околна среда: 
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Проекти Оперативна програма "Околна среда" област Бургас - 3 

  

№ Бенефициент Седалище 

Местона-

хождение Наименование на проекта 

Обща 

стойност БФП 

Собствено 

съфинанс

иране от 

бенефицие

нта РИС 

Продъ

лжител

ност 

(месе-

ци) 

Статус на 

изпълнение 

на договора/ 

заповедта за 

БФП 

1 

000056764 

ОБЩИНА 

АЙТОС 

България, гр.Айтос, 

8500, ул. ЦАР 

ОСВОБОДИТЕЛ № 3 гр.Айтос 

„Пречиствателна 

станция за отпадъчни 

води на гр. Айтос“ 18 929 054.03 14 026 873.14 

4 902 

180.89 0.00 35 

В 

изпълнение 

(от дата на 

стартиране) 

2 

000057122 

ОБЩИНА 

НЕСЕБЪР 

България, 

гр.Несебър, 8230, 

ул. ЕДЕЛВАЙС № 

10 Несебър 

Актуализация на 

Програмата за 

намаляване  нивата на 

замърсителите и 

достигане на 

установените норми за 

вредни вещества в 

атмосферния въздух в 

Община Несебър 129 041.95 129 041.95 0.00 0.00 23 

В 

изпълнение 

(от дата на 

стартиране) 

3 

102164063 

ОБЩИНА 

ПРИМОРСКО 

България, 

гр.Приморско, 

8290, ул. ТРЕТИ 

МАРТ № 56 

Приморск

о 

Интегриран 

инвестиционен проект 

във водния    сектор на 

агломерация Приморско-

Китен 22 272 737.01 16 725 615.84 

5 547 

121.17 

167 

256.16 35 

В 

изпълнение 

(от дата на 

стартиране) 

 

Проектите се изпълняват в съответствие с предложените срокове, но цялостното изпълнение на специфичната цел не е 

удовлетворително.
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Приоритет 8. Институционален капацитет – сред водещите в страната 

 

Специфична цел 9: 

Разработка на стратегия за усъвършенстване на институционалния 

капацитет на областна и общински администрации 

 

За изпълнението на специфична цел 9 в областта се изпълняват следните 

проекти: 
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Проекти Оперативна програма "Региони в растеж" област Бургас - 30 

 

№ 

Бенефи-

циент Седалище 

Местон

а-

хожден

ие Наименование на проекта 

Обща 

стойност БФП 

Собствено 

съфинанси

ране от 

бенефи-

циента РИС 

Продъл-

жител-

ност 

(месеци) 

Статус на 

изпълнение 

на договора/ 

заповедта за 

БФП 

1 

000057086 

ОБЩИНА  

МАЛКО 

ТЪРНОВО 

България, 

гр.Малко 

Търново, 

8162, 

"Малкотърнов

-ска комуна" 

№3 

Малко 

Търново 

"Повишаване компетентността на 

служителите от община Малко 

Търново, бенефициент по 

Приоритетна ос 2 „Подкрепа за 

енергийна ефективност в опорни 

центрове в периферните 

райони“на ОПРР 2014-2020 г., 

свързана с прилагане на мерките 

за енергийна ефективност" 22 908.00 22 908.00 0.00 8 017.80 24 

В изпълнение 

(от дата на 

стартиране) 

2 

000056814 

Община 

Бургас 

България, 

гр.Бургас, 8000, 

ул. 

"Александровск

а" № 26 Бургас 

„Подобряване качеството на 

образованието чрез 

модернизиране на 

образователната инфраструктура 

в град Бургас- І етап“ 

18 709 

438.45 

17 496 

921.76 

1 212 

516.69 

15 529 

492.20 30 

В изпълнение 

(от дата на 

стартиране) 

3 

000056814 

Община 

Бургас 

България,Бур

гас, 8000, 

Улица 

"Александров

ска" № 26 Бургас 

Обновяване на градска жизнена 

среда в северна промишлена 

зона и южна промишлена зона 

18 252 

600.84 

15 459 

564.20 

2 793 

036.64 

13 823 

441.35 24 

В изпълнение 

(от дата на 

стартиране) 

4 

000056814 

ОБЩИНА 

БУРГАС 

България, 

гр.Бургас, 

8000, Ул. 

"Александров

ска" 26 Бургас 

„Подобряване качеството на 

професионалното образование 

чрез модернизация на 

образователната инфраструктура 

в шест професионални гимназии 

в гр. Бургас“  

8 970 

458.10 

8 395 

960.97 574 497.13 

2 938 

586.34 30 

В изпълнение 

(от дата на 

стартиране) 
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5 

000056814 

Община 

Бургас 

България, 

Бургас, 8000, 

ул. 

"Александров-

ска" № 26 Бургас 

Осигуряване на балансирана 

градска среда в ЦГЧ, ж.к. 

Възраждане и ж.р. Меден рудник- 

етап І 

30 475 

379.31 

25 946 

094.17 

4 529 

285.14 

22 209 

121.97 30 

В изпълнение 

(от дата на 

стартиране) 

6 

000056814 

ОБЩИНА 

БУРГАС 

България, 

гр.Бургас, 

8000, ул. 

АЛЕКСАНДР

ОВСКА № 26 Бургас 

Техническа помощ за изпълнение 

на Инвестиционната програма на 

Община Бургас 464 920.00 464 920.00 0.00 

208 

765.14 90 

В изпълнение 

(от дата на 

стартиране) 

7 

000057026 

ОБЩИНА 

КАРНОБАТ 

България, 

гр.Карнобат, 

8400, бул. 

БЪЛГАРИЯ № 

12 Карнобат 

"Повишаване на енергийната 

ефективност на сграда на 

Народно читалище "Димитър 

Полянов - 1862 г.", град 

Карнобат" 643 956.27 643 956.27 0.00 0.00 24 

В изпълнение 

(от дата на 

стартиране) 

8 

000057026 

ОБЩИНА 

КАРНОБАТ 

България, 

гр.Карнобат, 

8400, бул. 

БЪЛГАРИЯ № 

12 Карнобат 

"Повишаване на енергийната 

ефективност на сграда на Център 

за социална рехабилитация и 

интеграция за лица с увреждания 

в град Карнобат" 573 448.56 573 448.56 0.00 

200 

707.00 24 

В изпълнение 

(от дата на 

стартиране) 

9 

000057026 

Община 

Карнобат 

България, 

Карнобат 

8400, , бул. 

„България” 

№12 Карнобат 

"Повишаване на енергийната 

ефективност на публични 

общински сгради от 

образователната инфраструктура 

в град Карнобат" 741 048.54 741 048.54 0.00 

259 

366.99 24 

В изпълнение 

(от дата на 

стартиране) 

10 

000057026 

ОБЩИНА 

КАРНОБАТ 

България, 

гр.Карнобат, 

8400, бул. 

България № 

12 Карнобат 

"Повишаване на енергийната 

ефективност на публични 

административни сгради в град 

Карнобат" 896 887.08 874 087.08 22 800.00 

305 

930.48 24 

В изпълнение 

(от дата на 

стартиране) 
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11 

000057026 

ОБЩИНА 

КАРНОБАТ 

България, 

гр.Карнобат, 

8400, бул. 

БЪЛГАРИЯ № 

12 Карнобат 

"Подобряване на 

административния капацитет на 

Община Карнобат за успешно 

изпълнение на проектни 

предложения за енергийна 

ефективност" 57 430.38 57 430.38 0.00 49 564.93 12 

В изпълнение 

(от дата на 

стартиране) 

12 

000057026 

Община 

Карнобат 

България, 

гр.Карнобат, 

8400, гр. 

Карнобат, 

бул. 

„България” 

№12 Карнобат 

„Реконструкция и обновяване на 

материалната база на 

Професионална гимназия по 

селско стопанство и лека 

промишленост гр. Карнобат“ 1 299 999.70 1 299 999.7 0.00 

454 

999.90 30 

В изпълнение 

(от дата на 

стартиране) 

13 

000057026 

ОБЩИНА 

КАРНОБАТ 

България, 

гр.Карнобат, 

8400, бул. 

"България" № 

12 Карнобат 

"Повишаване на енергийната 

ефективност в жилищния сектор 

в град Карнобат" 4 995 527.54 4 972 301.42 23 226.12 

1 748 

434.64 30 

В изпълнение 

(от дата на 

стартиране) 

14 

000057026 

ОБЩИНА 

КАРНОБАТ 

България, 

гр.Карнобат, 

8400, бул. 

БЪЛГАРИЯ № 

12 Карнобат 

Изграждане на Дневен център за 

подкрепа на деца с увреждания и 

техните семейства в гр. Карнобат 424 987.00 424 987.00 0.00 0.00 24 

В изпълнение 

(от дата на 

стартиране) 

15 

000057086 

ОБЩИНА 

МАЛКО 

ТЪРНОВО 

България, 

гр.Малко 

Търново, 

8350, ул. 

МАЛКОТЪРН

ОВСКА 

КОМУНА № 3 

Малко 

Търново 

Реконструкция, модернизация и 

въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради 

на територията на гр. Малко 

Търново 1 713 468.80 1 713 468.80 0.00 

599 

714.08 30 

В изпълнение 

(от дата на 

стартиране) 
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16 

000057086 

ОБЩИНА 

МАЛКО 

ТЪРНОВО 

България, 

гр.Малко 

Търново, 

8162, ул. 

МАЛКОТЪРН

ОВСКА 

КОМУНА № 3 

Малко 

Търново 

Реконструкция, модернизация и 

въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност  в 

сградата на Общинска 

администрация- Малко Търново 286 514.80 279 602.80 6 912.00 0.00 30 

В изпълнение 

(от дата на 

стартиране) 

17 

000057086 

ОБЩИНА 

МАЛКО 

ТЪРНОВО 

България, 

гр.Малко 

Търново, 

8162, ул. 

Малкотърновс

ка комуна № 3 

Малко 

Търново 

Реконструкция, модернизация и 

въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в 

сградата на  "Дневен център за 

възрастни хора с увреждания" - 

гр. Малко  Търново 300 380.56 300 380.56 0.00 0.00 30 

В изпълнение 

(от дата на 

стартиране) 

18 

000057086 

ОБЩИНА 

МАЛКО 

ТЪРНОВО 

България, 

гр.Малко 

Търново, 

8350, ул. 

Малкотърновс

ка комуна № 3 

Малко 

Търново 

Реконструкция, модернизация и 

въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност на 

административна сграда на 

Районно управление "МВР- 

Малко Търново", Малко Търново 245 200.92 240 100.92 5 100.00 0.00 30 

В изпълнение 

(от дата на 

стартиране) 

19 

000057086 

ОБЩИНА 

МАЛКО 

ТЪРНОВО 

България, 

Малко 

Търново, 8162, 

ул. Малкотър-

новска комуна 

№ 3 

Малко 

Търново 

Реконструкция, модернизация и 

въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в 

сградата на  ОДЗ"Юрий Гагарин" 

- гр. Малко  Търново 497 433.12 497 433.12 0.00 0.00 30 

В изпълнение 

(от дата на 

стартиране) 

20 

000057086 

ОБЩИНА 

МАЛКО 

ТЪРНОВО 

България, 

Малко Търново, 

8162, ул. 

Малкотърновска 

комуна № 3 

Малко 

Търново 

Реконструкция, модернизация и 

въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност на 

многофамилна жилищна сграда 

на територията на гр. Малко 

Търново 420 425.36 420 425.36 0.00 0.00 30 

В изпълнение 

(от дата на 

стартиране) 
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21 

000057179 

ОБЩИНА 

ПОМОРИЕ 

България, 

гр.Поморие, 

8200, 

ул.СОЛНА № 

5 Поморие 

Енергийна ефективност в 

сградата на Районна служба 

"Пожарна безопасност и защита 

на населението" - гр. Поморие 475 163.53 475 163.53 0.00 

166 

307.24 20 

В изпълнение 

(от дата на 

стартиране) 

22 

000057179 

ОБЩИНА 

ПОМОРИЕ 

България, 

Поморие, 

8200, 

ул.СОЛНА № 

5 Поморие 

Енергийна ефективност в 

сградата на Исторически музей- 

град Поморие 575 482.00 575 482.00 0.00 

201 

418.70 20 

В изпълнение 

(от дата на 

стартиране) 

23 

000057179 

ОБЩИНА 

ПОМОРИЕ 

България, 

Поморие, 

8200, 

ул.СОЛНА № 

5 Поморие 

Енергийна ефективност в сгради 

от образователната 

инфраструктура в Община 

Поморие. 

1 030 

636.00 993 844.00 36 792.00 

347 

845.40 20 

В изпълнение 

(от дата на 

стартиране) 

24 

000057179 

ОБЩИНА 

ПОМОРИЕ 

България, 

гр.Поморие, 

8200, 

ул.СОЛНА № 5 Поморие 

Енергийна ефективност в 

сградата на Районно управление 

Полиция и Областно пътно 

управление, град Поморие 754 174.80 721 506.80 32 668.00 

252 

527.38 20 

В изпълнение 

(от дата на 

стартиране) 

25 

000057179 

ОБЩИНА 

ПОМОРИЕ 

България, 

Поморие, 

8200, ул. 

СОЛНА № 5 Поморие 

Енергийна ефективност в 

сградата на Общинска 

администрация - град Поморие 1 010 169.13 990 684.56 19 484.57 

346 

739.60 20 

В изпълнение 

(от дата на 

стартиране) 

26 

000057179 

ОБЩИНА 

ПОМОРИЕ 

България, 

гр.Поморие, 

8200, ул. 

СОЛНА № 5 Поморие 

Повишаване на енергийната 

ефективност на многофамилни 

жилищни сгради намиращи се в 

гр.Поморие - 1 809 759.69 809 759.69 0.00 

283 

415.89 24 

В изпълнение 

(от дата на 

стартиране) 

27 

000057179 

ОБЩИНА 

ПОМОРИЕ 

България, 

Поморие, 

8200, 

ул.СОЛНА № 

5 Поморие 

Повишаване на енергийната 

ефективност на многофамилни 

жилищни сгради в гр.Поморие - 2 1 660 665.55 1 660 665.55 0.00 0.00 24 

В изпълнение 

(от дата на 

стартиране) 
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28 

000057179 

ОБЩИНА 

ПОМОРИЕ 

България, 

гр.Поморие, 

8200, 

ул.СОЛНА № 

5 Поморие 

Мерки за повишаване капацитета 

на служителите в Община 

Поморие при управлението на 

проекти в областта на 

енергийната ефективност 41 154.95 41 154.95 0.00 29 122.20 12 

В изпълнение 

(от дата на 

стартиране) 

29 

000057179 

ОБЩИНА 

ПОМОРИЕ 

България, 

Поморие, 

8200, 

ул.СОЛНА № 

5 Поморие 

Повишаване на енергийната 

ефективност на многофамилни 

жилищни сгради в гр.Поморие - 3 1 326 110.90 1 326 110.90 0.00 0.00 24 

В изпълнение 

(от дата на 

стартиране) 

30 

000057236 

ОБЩИНА 

СОЗОПОЛ 

България, 

гр.Созопол, 

8130, пл.ХАН 

КРУМ № 2 Созопол 

"Интегриране на услугата 

"Център за социална 

рехабилитация и интеграция на 

деца с увреждания /ЦСРИ/ с 

включване на дейности на 

Дневен център за деца с 

увреждания /ДЦДУ/" 99 989.49 99 989.49 0.00 0.00 12 

В изпълнение 

(от дата на 

стартиране) 

 

 

 

Проекти Оперативна програма "Добро управление" област Бургас – 1 

 

№ 

Бенефи-

циент Седалище 

Местона-

хождение 

Наименование на 

проекта 

Обща 

стойност 

 

БФП 

Собствено 

съфинанси-

ране от 

бенефициента РИС 

Продъл-

жителност 

(месеци) 

Статус на 

изпълнение 

на договора 

/заповедта 

за БФП 

1 

000056814 

ОБЩИНА 

БУРГАС 

България, 

гр.Бургас, 8000, ул. 

АЛЕКСАНДРОВСКА 

№ 26 Бургас 

Ефективно функциони-

ране на Областен 

информационен център 

- Бургас 499 927.15 

 

499 

927.15 0.00 103 747.91 37 

В 

изпълнение 

(от дата на 

стартиране) 
 

 



 

  52 

Всички проекти се изпълняват и може да се отчете, че изпълнението на тази 

стратегическа цел е добро. 

 

За цялостно представяне на дейността в област Бургас трябва да се 

посочат и следните проекти на областната администрация: 

 

Проект „Мерки за консервация и запазване на природното богатство на 

Бургас и Енез“ (MoreCare)  - в процес на изпълнение 

Проектът е разработен по Програма Интеррег за трансгранично 

сътрудничество България-Турция, Приоритетна ос 1 „Околна среда“, Специфична 

цел 1.2. „Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво 

използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни 

инициативи в трансграничния район“. Областна администрация Бургас е водещ 

партньор, Каймакамството в Енез -партньор. Продължителността на проекта е 24 

месеца. 

Целите на проекта са насочени към подобряване на екологичните условия 

в трансграничния регион Бургас- Енез.  Проектът предвижда инвестиционни 

дейности за почистване на канал на Езерото Вая. Проектът ще допринесе за 

опазване на околната среда и устойчиво  използване на природни ресурси не 

само в регионален аспект. Изпълнените дейности ще доведат пряко до 

подобряване на екологичните условия в територии с международно значение 

(езерата Вая и Гала), благодарение на изпълнението на подходящи 

инвестиционни мерки (дейности по почистване и укрепване, закупуване на 

оборудване от турския партньор). 

 

Проект „Селско- градски партньорства за насърчаване на регионалните 

икономики“ (RUMORE) по програма Интеррег Европа–в процес на 

изпълнение 

Специфична цел 1.2. „Подобряване на изпълнението на политиките и програмите 

за регионално развитие“ 

Партньори: Регион Ломбардия, Италия; Портал за зелено образование Твенте, 

Холандия; Община Амстердам, Холандия; Регион Централна Македония, Гърция, 

Агенция за развитие на Източен Солун, Гърция; Агенция за регионално развитие 

Люнебург, Германия 

Продължителност: 60 месеца: от 01.01.2017 г. до 31.12.2021 г. 

Проектът цели подобряване на политиките в областта на регионалните стратегии 

за иновации чрез улесняване на сътрудничеството между градовете и селата.                       

Очаквани резултати:  64 души с повишен капацитет в партньорските региони, 

посещение на 53 обучителни събития, повече от 3000 посетители на уеб сайта на 

проекта, представяне на добри практики в сферата на трансфера на знания 

ииновации, създадени шест плана за действие, документация от работата на три 

работни групи, т.н. 

Програмата позволява на публичните органи и публично правните организации и 

организациите с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза, 
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ангажирани с регионалното развитие в цяла Европа, да обменят практики и идеи 

за изпълнението на публичните политики, намирайки по този начин решения за 

подобряване на техните стратегии в полза на гражданите в съответствие с 

приоритетите на Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. 

 

Проект Туристически пътеки в Черноморския регион (BSBTOUR) по СОП 

„Черноморски басейн“ 2007-2013 г.– приключил през 2016 г. 

Партньори: Префектура Централна Македония, Гърция; Държавна агенция за 

опазване на околната  среда, Украйна; Международен център за Кавказки 

туризъм-Грузия; Съвещателен екологичен център Кахул, Молдова; НПО 

Агрикола, Украйна; Арменска държавна аграрна асоциация, Армения, Областна 

администрация Бургас, България. 

Продължителност: 18.12.2013 г. – 31.08.2016 г. 

Основната цел на проекта е популяризиране на туризма, традиционните продукти 

и културното богатство на Черноморския регион.  

През 2015 г. Областна администрация Бургас стана домакин на фестивал, 

уоркшоп и семинар в рамките на проекта: Уъркшоп „Традиционните продукти в 

Черноморски басейн. Производство, представяне, дегустация” (23-24.09.2015 г. ) 

Семинар „Хотелиерство и ресторантьорство, управленски дейности в 

хотелиерството и ресторантьорството – една международна перспектива” (28-

29.09.2015 г.) 

Фестивал „Традиционните продукти в Черноморски басейн. Производство, 

представяне, дегустация” (25-27.09.2015 г.) 

Целта на фестивала е популяризирането на традиционни занаятчийски, 

кулинарни, регионални и местни туристически продукти; представяне на общите 

традиции и специфични продукти от Черноморски регион като основни активи за 

развитие на нови туристически дестинации и продукти. Фестивалът беше 

организиран и проведен в три последователни дни в Бургас в района на площад 

Тройката и пространството пред дома на културата „Лукойл- Нефтохим”. В 

събитието се включиха представители на Армения, Украйна, Молдова, Турция, 

Грузия и България. По време на фестивала бяха проведени т.нар. „умни игри”, 

които провокираха креативността на участниците и интереса на посетителите. 

Събитието завърши с прес-конференция. Над 2500 души бяха посетителите за 

трите фестивални дни. 

 

Проект „По-разумни публични администрации” - SMARTER –PA по секторна 

програма Леонардо да Винчи – приключил през 2015 г. 

Основна цел на проекта е представяне на възможностите за въвеждане на 

облачните технологии в работата на публичните администрации. Проектът се 

изпълнява в партньорство с администрации от Германия, Полша, Испания и 

Гърция. От Областна администрация Бургас са включени 8 бр. обучители и 16 бр. 

обучаеми, които участват в обучителни семинари по проекта. В рамките на 

проекта експерти от администрацията взеха участие в обучения в Гърция, 

Испания, Германия.  
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Бургас стана домакин на следните събития по проекта: 

Пилотен международен webinar на тема: „Правни аспекти на информационните и 

комуникационни технологии: идентификация на процедурите за внедряване на 

публични облачни технологии на местно ниво и етап на внедряване, достигнат от 

заинтересованите страни“  - 22. 07. 2015 г. от 11:00 ч., чрез сайта 

www.anymeeting.com. 

Проектът и неговите резултати бяха представени на заключителна 

конференция, която се проведе в края на месец юни 2015 г. в сградата на 

Областна администрация Бургас. 

 

Проект „Платформа за културен обмен” (CULTUR-EXP) по СОП 

„Черноморски басейн“ 2007-2013 г. – приключил в 2015 г.  

Партньори – Грузинска асоциация за изследователни и образователни мрежи; 

Европейска регионална рамка за сътрудничество, Гърция; НПО Арменски 

паметници; Молдовска асоциация за изследователни и образователни мрежи, 

Областна администрация Бургас. 

Продължителност: 01.07.2013 г. – 30.06.2015 г.  

Основната цел на проекта е да насърчи културния обмен в Черноморския басейн 

чрез създаване на мрежа от представители от артистичния и културен сектор.  

На 19 юни 2015 г. в град Кавала, Гърция се проведе финална среща по проекта, 

на която беше представена работата на екипите по проекта и беше обсъдено 

бъдещото развитие на платформата за културен обмен. Областна 

администрация Бургас продължава да поддържа своя профил на платформата и 

да предоставя информация за културните събития в региона. 

 

Проект „По- компетентни и мотивирани за работа служители в Областна 

администрация Бургас” по програма ОПАК – приключил през 2015 г.  

Приоритетна ос II “Управление на човешките ресурси“, Подприоритет 2.2. 

„Компетентна и ефективна държавна администрация, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Продължителност: 11.05.2014 г. – 10.02.2015 г.  

В рамките на проекта беше осигурена възможност на 45 служители  от Областна 

администрация Бургас да преминат обучения по различни теми, съобразени с 

техните професионални задължения. Без откъсване от работното си място 

чуждоезикови обучения преминаха 27 служители. Проведено бе и обучение за 

всички работещи в администрацията, на тема „Ефективно изпълнение на 

Областната стратегия за развитие на област Бургас 2014-2020 - основен 

стратегически документ за развитие на областта“. 

 

Проект “Компетентни, ефективни и мотивирани за работа служители в 

Областна администрация Бургас” по програма ОПАК – приключил в 2014 г. 

Приоритетна ос II “Управление на човешките ресурси“, Подприоритет 2.2.  

„Компетентна и ефективна държавна администрация, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

http://www.anymeeting.com/
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Обща цел - Повишаване на уменията и компетенциите на служителите в 

Областна администрация Бургас чрез обучение в страната. 

 

Проект “Погледни в бъдещето, запази наследството“ - приключил 

Проектът се изпълнява в рамките на ИПП Програма за трансгранично 

сътрудничество България -Турция 2007-2013 г. 

Приоритетна ос 2: Подобряване на качеството на живот; 2.1. Опазване на 

околната среда, природното, историческото и културното наследство 

Областна администрация Бургас – Водещ партньор, Партньор по проекта - 

Дирекция по култура и туризъм, Къркларели. 

Общата цел на проекта е да осигури добавена стойност  в подобряване 

качеството на живот чрез представяне, опазване и ефективно използване на 

общото наследство на трансграничния регион Бургас- Къркларели. Тази цел е  в 

пълно съответствие с общата цел на програмата – достигане на балансирано и 

устойчиво развитие, основано на силните страни на трансграничния регион 

Бургас- Къркларели. 

 

Проект „2010 – Ново начало за представяне на трансграничното природно, 

културно и историческо богатство“ - приключил 

Проектът се изпълнява в рамките на ИПП Програма за трансгранично 

сътрудничество България -Турция 2007-2013 г. 

Приоритетна ос 2 Подобряване на качеството на живот; 2.1. Опазване на 

околната среда, природата, историческото и културно наследство   

Водещ партньор - Обединение за предоставяне на селищни услуги с център 

Къркларели, Къркларели община, Партньор по проекта - Областна 

администрация Бургас 

Основната цел на проекта е представянето на даденостите  на трансграничния 

регион Бургас- Къркларели  и насърчаване на устойчивото  развитие в 13 общини 

в област Бургас и 8 области Къркларели.   Проектът цели популяризирането на 

общите природни и културни богатства и превръщането им в предпочитана еко, 

морска, културна, историческа и селска туристическа дестинация. Двете 

регионални администрации обединят своите сили в подкрепа на туризма чрез 

провеждането на масивни и съвременни кампании за рекламиране  на 

историческо, културно и природно богатство в трансграничния регион. 

 

Проект „Обновяване на екстериора на административната сграда на 

Областна администрация Бургас” - приключил 

Министерство на трруда и социалната политика, Проект „Красива България“ 

 

III. ИЗПОЛЗВАНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА РЕСУРСИ ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА 

ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ  

 

Използваните през периода ресурси за постигане целите на ОСР дават 

възможност да се направи оценка за ефикасността на изпълнението. 



 

  56 

Ефикасността указва отношението на постигнатия резултат спрямо вложените 

разходи (финансови средства). Колкото вложените разходи са по-малки, а 

постигнатите резултати по-значими, толкова по-ефикасни са действията. Докато 

ефективността дава отговор на въпроса „дали са изпълнени нужните за 

подобряване състояните на целевата територия и нейното население проекти и 

дейности“, ефикасността дава отговор на въпроса, дали проектите и дейностите 

са изпълнени по икономически изгоден за обществото начин. 

Предвидените средства по приоритети за дадени в долната таблица: 

 

Разпределение на финансови средства по цели – дял в проценти и 

сума в милиони 
 

Приоритети Дял в проценти Сума в млн. лв. 

1. Формиране на устойчива икономика 

на база иновационна платформа на 

развитие 

40% 200 млн. лв 

2. Високо равнище на трудова 

заетост, характеризиращо се с добри 

качествени показатели 

10% 50 млн. лв 

3. Постигане на демографски растеж 10% 50 млн. лв 

4. Качествено здравеопазване и 

   развита мрежа от социални услуги 

8% 40 млн. лв 

5. Модерно и достъпно 

образование,развита култура 

8% 40 млн. лв 

6.Усъвършенствана инфраструктура – 

сред водещите в страната 

8% 40 млн. лв 

7. Околна среда – сред най-запазената 

в България 

8% 40 млн. лв 

8. Институционален капацитет – 

водещ в страната 

8% 40 млн. лв 

 

На този етап е трудно да се направи оценка за ефикасността на вложените 

средства поради малкия брой завършени проекти 17 и то само по програма 

иновации и конкурентноспособност и липса на детайлна информация, поради 

краткото време за изготвяне на оценката. 

 

 

IV. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА 

РАЗВИТИЕ   

В резултат на проведената междинна оценка за напредъка в изпълнението на 

Областната стратегия за развитие на област Бургас 2014-2020 г. имаме следните 

предложения за изготвяне на Актуализиран документ за изпълнение на ОСР за 

оставащия период на действие до 2020 г., с цел повишаване степента на 

изпълнимост и приложимост на заложените стратегически цели и приоритети:  
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1. Акцентът при актуализацията на ситуационния анализ следва да е върху 

социално-икономическата компонента. Същата би могла да се извърши на 

база първоначалната логика на стратегическия документ и да следва 

неговото съдържание в тази му част. Така лесно ще може да се прави 

задължителният сравнителен прочит между първоначалния вариант на 

стратегията и актуализирания документ за нейното изпълнение. Не трябва да 

се забравя, че актуализацията по същество не отменя действащата 

стратегия, а по-скоро представлява механизъм, чрез който тя бива 

адаптирана към променящата се среда. 

2. Актуализация, поради наличие на следните условия: в резултат на промени в 

свързаното национално законодателство или в законодателството на ЕС и 

при промени в териториалния обхват на районите за целенасочена подкрепа. 

3. Актуализация във връзка с получените от Министерство на икономиката 

„Насоки за актуализация на ОСР в съответствие с Иновационната стратегия 

за интелигентна специализация на Република България до 2020 г.“. 

Идентифициране на ограничен брой основани на иновациите и знанието 

приоритети за развитие в съответствие със съществуващите или 

потенциалните сектори за интелигентна специализация и включване на мерки 

и дейности в тази област.  

4. Възможно е и разработване на Иновационна стратегия за интелигентна 

специализация на област Бургас, която по-ефективно да подпомогне 

изпълнението на Областната стратегия за развитие  

5. Стратегията за развитие на област Бургас е синхронизирана и в съответствие 

със заложените Стратегически цели и Приоритети в Регионалния план за 

развитие на Югоизточен район и не следва да се променя при актуализацията 

на документа. 

6. Унифициране и оптимизиране на структурата на заложените приоритети, 

специфични цели, мерки и дейности в стратегическата част на ОСР. Трябва  

да се внесе реализъм в мерките към приоритетите и да отпаднат тези, които 

не е възможно да се случат с наличните ресурси на областта.  

 6. Приоритетите следва да се редуцират като брой и да се фокусират върху 

сравнителните предимства на област Бургас. Следва да се има предвид, че 

актуализацията ще обхване период от три години за изпълнение на 

документа, което следва да се отрази в по-ясен и конкретен механизъм за 

изпълнение 

7. Промяна в индикативната финансова таблица на ОСР, във връзка с 

прецизиране на финансовите ресурси и очакваното реалистично прогнозно 

изпълнение до 2020 г. 

 8. Разработената система за наблюдение и контрол следва да включва 

адекватно подбрани количествено измерими индикатори, които следва да 

отчитат както постигането на изпълнението на целите и приоритетите, 

заложени в Стратегията за развитие, така и организацията и методите на 

изпълнение, прилагани от съответните административни структури и 

организациите, участващи в изпълнението им. 
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9 Изготвяне на консолидирани годишни доклади за изпълнението на ОСР от 

страна на областна администрация и на база на единните стандарти за 

отчетност от страна на общините. Представяне и обсъждане на 

консолидираните доклади на заседания на Областния съвет за развитие.  

10 Да се подобри координацията между регионалните и местните власти, 

компетентните органи и отговорни институции за изпълнение на ОСР. 

11 Да се популяризира ежегодно напредъка в изпълнението на ОПР сред 

гражданите и да се насърчават бизнеса и НПО да реализират и участват в 

различни дейности и проекти, за да се повиши общия напредък по 

изпълнение на заложените цели и приоритет.
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