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Преамбюл
Областната стратегия за развитие на област Бургас (ОСРОБ) е важна част от
системата за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано регионално и местно
развитие и се разработва в контекста на актуалното социално-икономическо състояние
на областта и в съответствие със стратегическата ориентация на регионалната политика
в Европейския съюз и националните цели и приоритети за регионално развитие при
съобразяване с нормативна и институционална среда за нейното прилагане,
наблюдение и оценка. Областната стратегия за развитие на област Бургас за периода
2014 – 2020 г. се разработва и изпълнява във взаимодействие и съгласувано с
предвижданията на действащите устройствени схеми и планове и перспективите за
пространствено развитие за територията на областта. В това отношение се обръща
внимание на актуалното състояние и на перспективите за развитие на мрежата от
населени места и градски центрове, селските райони и връзката град - прилежащ
регион, както и проблемите на териториите с периферен характер и затруднен достъп.
Постигането на взаимодействие между различните документи за стратегическо
планиране осъществяваме в процеса на тяхното разработване, като отчитаме
йерархичните нива и логическата обвързаност между тях, определени с националното
законодателство за регионалното развитие.
Разработката на проект на ОСРОБ предполага:
 съобразяване с новите цели и приоритети, както и с финансовите условия на
политиката за сближаване на ЕС през периода 2014 - 2020 г. и предвижданията
на оперативните програми, които ще бъдат разработени в тази стратегическа
рамка;
 постигане на по-добро съответствие и взаимодействие с регионалния план за
развитие на Югоизточен район и очертаване на стратегически перспективи за
реализация на общинските планове за развитие на територията на област Бургас;
 формулиране на цели и приоритети на развитието с ясни териториални
измерения и въздействие, както и съответстващи на потенциала и перспективите
за развитие на територията;
 ефективна координация и допълване на секторните цели и приоритети за
развитие на област Бургас;
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 съответствие с условията и редът, включително сроковете за изготвяне,
съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на стратегията съгласно
нормативните изисквания;
 стратегическо наблюдение и оценка на постигнатите резултати и въздействие
върху регионалното развитие, основани на система от индикатори и използване
на данни от надеждни източници на информация;
 развитие на териториалното сътрудничество за осъществяване на съвместни
дейности за постигане целите на регионалното развитие, включително с
транграничен, междурегионален и транснационален характер;
 включване на всички заинтересовани страни и партньори в плановия процес и
осигуряване на публичност, прозрачност и информация при изпълнението на
стратегията;
 развитие

на

административния

капацитет

за

стратегическо

планиране,

програмиране и управление на проекти, включително прилагане на иновативни
управленски практики и стратегии за ефективна координация на политики и
инструменти за развитие на област Бургас;
 идентифициране на подходящи механизми и стимули за насърчаване на
балансирано и устойчиво местно развитие и концентрация на ресурсите в найнеоблагодетелстваните територии.
Обхват на документа – ОСРОБ е средносрочен документ за стратегическо
планиране на регионалното развитие на Област Бургас, който се разработва в
съответствие с регионалния план за развитие на Югоизточен район. С областната
стратегия за развитие се определят целите и приоритетите за устойчиво интегрирано
регионално развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциала на
областта.
Период на действие – ОСРОБ се разработва за 7-годишен период, който
съвпада с периода на действие на регионалния план за развитие и на общинските
планове за развитие.
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Областната стратегия за развитие се изготвя и след обсъждане се приема от
Областния съвет за развитие по предложение на областния управител в срок 6 месеца
преди началото на периода на нейното действие.
Значими национални и европейски документи за интегрирано развитие, с
които ОСРОБ е съобразена са:
 Закон за регионалното развитие;
 Стратегия „Европа 2020” на ЕС;
 Териториален дневен ред на ЕС 2020;
 Пети кохезионен доклад;
 Зелената книга за териториално сближаване;
 Лайпцигската харта за устойчиви градове;
 Проекти на Регламентите на ЕС за инструментите и правилата за
финансиране на политиката за сближаване през периода 2014-2020 г.;
 Стратегическа рамка на Европейската комисия за периода 2014-2020 г.;
 Интегрираната морска политика на ЕС, както и от други документи в тази
връзка, разработени и приети на национално ниво от МРРБ и МОСВ, от
басейновите дирекции, от местните власти и от местни асоциации;
 Национална програма за развитие България 2020;
 Национална стратегия за демографско развитие на Република България 2006 –
2020 г.;
 Национална програма за реформи на Република България (2011-2015 г.);
 Секторни стратегии за развитие, покриващи частично или изцяло периода
2014-2020 г. (в сферата на транспорта, околната среда, енергетиката,
икономиката

и

малките

и

средни

предприятия,

развитие

на

телекомуникационните мрежи, пазара на труда, иновациите и въвеждането
на нови технологии, здравеопазване, образование, култура, социални дейности,
жилищен сектор и др.);
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 Методически указания за разработване на Национална стратегия за
регионално развитие (2012-2022 г.), Регионални планове за развитие на
районите ниво 2 (2014-2020 г.), Областни стратегии за развитие (2014-2020 г.),
Общински планове за развитие (2014-2020 г.);
 Националната стратегия за регионално развитие на България за периода 20122022;
 Проект на Национална концепция за пространствено развитие 2012-2025 г.;
 Национална стратегия за детето 2008 – 2018 г.;
 Резултатите от проект за разработване на социално-икономическия анализ за
нуждите на Оперативна програма за регионално развитие за периода 20142020 г.;
 Регионалния план за развитие на Югоизточен район (2014-2020 г.);
 Междинна оценка на областна стратегия за развитие на област Бургас за
периода 2007-2015 г.;
 Актуализирани документи на общински планове за развитие на 13 общини в
област Бургас 2007-2013 г.;
 Областна стратегия за интегриране на ромите в област Бургас(2013-2020);
 Прединвестиционното

проучване

на

проект

с

национално

значение

"Интермодален пътнически терминал- зона за обществен достъп Бургас";
 Областна стратегия за развитие на социалните услуги(2011-2015);
 Списък на ключови проекти с общинско, надобщинско и регионално значение за
периода 2014-2020 г. в област Бургас;
 Официална статистическа информация от: Национален статистически
институт (НСИ), Евростат, министерства, държавни и регионални агенции,
държавни комисии, териториални и регионални служби на органите на
изпълнителната власт и други официални източници.
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Основна цел на проекта за разработката на Областната стратегия за
развитие на област Бургас - ОСРОБ
Основната цел е да се разработи проект на Областна стратегия за развитие на
област Бургас за периода 2014-2020 г., който да определя средносрочните цели и
приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на територията на
област Бургас в съответствие с предвижданията на Националната стратегия за
регионално развитие за периода 2012-2022 г., Регионалния план за развитие на
Югоизточен район 2014-2020 г. и другите структуроопределящи секторни политики и
стратегии на национално и европейско ниво, като същевременно се отчетат потенциала
и нуждите на област Бургас.
Анализът, отразен в настоящия първи работен доклад, обхваща данни за
индикаторите и тенденциите в развитието на област Бургас за периода 2007 – 2013 г.
Данните за индикаторите и тенденциите в развитието на област Бургас са представени
по общини и общо за област Бургас.

Съдържание на Областната стратегия за развитие на област
Бургас за периода 2014 - 2020 г.
Изискванията към съдържанието на Областната стратегия са нормативно
определени и включват разработване на:
1. Анализ на икономическото и социалното състояние на област Бургас;
2. Цели и приоритети за развитие на областта за периода 2014-2020;
3. Обща оценка на необходимите ресурси за постигане целите на стратегията;
4. Териториален обхват на районите за целенасочена подкрепа;
5. Критерии за оценка на изпълнението на стратегията;
6. Стратегически насоки за разработване на целите и приоритетите на
общинските планове за развитие;
7. Описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство
и осигуряване на информация и публичност.
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Списък на използваните съкращения
АЗ – Агенция по заетостта
ВЕИ – възобновяеми енергийни източници
ВУ-Висши училища
ГПСОВ - градски пречиствателни станции за отпадъчни води
ДМА – дълготрайни материални активи
ДБТ – Дирекция „Бюро по труда”
ЕИСУРР – Единна информационна система за управление на регионалното
развитие
ЕО – екологична оценка
ЕСФ – Европейски социален фонд
ЕФРР – Европейски фонд за регионално развитие
ЗООС – Закон за опазване на околната среда
ЗРР – Закон за регионалното развитие
ЗТ – защитени територии
ИАОС – Изпълнителна агенция по околна среда
ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение на средствата от
Структурните инструменти на Европейския съюз
МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството
МО – Междинна оценка
МОСВ – Министерство на околната среда и водите
МСП – малки и средни предприятия
НИРД – научно-изследователска и развойна дейност
НПО – неправителствени организации
НПРР – Национален план за регионално развитие
НСИ – Национален статистически институт
НСОРБ – Национално сдружение на общините в Република България
НСРР – Национална стратегическа референтна рамка
NUTS – обща класификация на териториалните единици за статистически цели,
прилагана от ЕВРОСТАТ за регионите в Европейския съюз
ОДЗ – Областна дирекция „Земеделие”
ОП – Оперативна/и програма/и
ОПАК – Оперативна програма „Административен капацитет”
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ОПОС – Оперативна програма „Околна среда”
ОСР – Областна стратегия за развитие
ОСРОБ - Областна стратегия за развитие на област Бургас
ОСП – Обща селскостопанска политика
ОПР – Общински планове за развитие
ОПРКБИ – Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика”
ОПРР – Оперативна програма „Регионално развитие”
ОПРСР – Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство”
ОПРЧР – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
ОУ – основно училище
ОУП – общ/и устройствен/и план/ове
ППЗРР – Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие
ПРСР – Програма за развитие на селските райони
ПСОВ - пречиствателни станции за отпадъчни води
ПЧИ – преки чужди инвестиции
РИОСВ - Регионална инспекция по околната среда и водите
РСЗ – Регионална служба по заетостта
СИФ – Социално-инвестиционен фонд
СОУ – средно общообразователно училище
ЮИР – Югоизточен район
ТБО – твърди битови отпадъци
ТГС – трансгранично сътрудничество
ТИЦ – туристически информационен център
ТСБ – Териториално статистическо бюро
ЦДГ – целодневна детска градина
ЦОП – Център за обществена подкрепа
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Методологически подходи и методи1
В рамките на Областната стратегия за развитие на Област Бургас са използвани
следните основни методологически подходи, а именно:


Системният подход е базов методологически подход използван в стратегията.
Съгласно последния областта се разглежда като система, т.е. като цялостна
съвкупност от компоненти, които при определени условия действат като едно цяло,
т.е. осигурява се устойчиво развитие. От гледна точка на системния подход
стратегията се вижда като формиране на определени условия и подходи на действие,
като следствие от които се осъществява безпроблемно функциониране на системата;



Аналитичен подход – съдържанието на същия е в „разбиването“ на данните по
определени

критерии,

чрез

които

се

изразява

същността

на

фактите,

„изобразяващи“ факторите и ресурсите определящи развитието и функционирането
на определен обект;


Логически подход – всяка система „работи“ въз основа на определени зависимости
и схеми, т.е. притежава своя логика. Съответно логическият подход предполага
разкриването на тази схема и зависимости. Знанието за тях дава възможност да се
структурират условията и подходите на въздействие;



Сравнителен подход – сравнението между аналогични обекти дава ново знание,
чрез което да се разкрият същностни черти на разглежданата система;
Конкретните методи използвани в стратегията са:


Събиране на данни, въз основа на проучване на документи и статистики;



Класифициране и систематизиране на данни във формата на таблици,
диаграми и графики;



Анализ на данните, т.е. „разбиването“ им по основно признаци и
формулирането на заглавия по групи;



Оценка на данните, т.е. количествено описание на качествения феномен,
т.е. класифицираяните и сситематизирани данни;



Синтез на данните – синтезът се изразява в осъществяването на определени
изводи във формата на СССВО анализ и други.

1

Метод – начин на изследване или на практическо осъществяване на конкретен обект; Методика –
съвкупност от правила за изследване на обект или алгоритъм на реализация или функциониране на
обект; Методология – съвкупност от методи за изучаване или действие.
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Въведение
Разработката на Областна стратегия за развитие на област Бургас (ОСРОБ)
за периода 2014 – 2020 г. има за ключова цел изготвянето на актуален и обективен
социално-икономически анализ на развитието на Област Бургас в предходен период –
2007-2013 г., както и за основните изводи, осъществявани на базата на анализа. В
процеса на разработване на областната стратегия за развитие се отчитат и
хоризонталните приоритети на регионалната политика - устойчиво развитие, равни
възможности и социално включване.
Областната стратегия обхваща:
1. Обобщаване и анализ на събраната и актуализирана информация за
социално-икономическото развитие на област Бургас, която включва следните
основни тематични направления:


Географско положение и природни ресурси на област Бургас;



Икономическото развитие на област Бургас за периода 2007 – 2013 г., нарастване на
БДС в областта, секторно разпределение, динамика на основни отрасли, конкретни
данни по основни параметри на стопанското функциониране в областта;



Състояние на трудовата заетост, демографската, социалната, образователната,
здравната, културната и туристическа сфера в областта;



Състояние на техническата инфраструктура и качествата на околната среда в област
Бургас;



Институционален капацитет на област Бургас за провеждане на ефективна
регионална политика за периода 2007 – 2013 г.
2. Разработване на SWOT и STEP анализr: определяне на вътрешните

фактори - силни и слаби страни в конкретната област, външни фактори - възможности
за надграждане на базата на силните страни; заплахи, ограничения, които намаляват
възможностите, както и анализ на социални, технологически, икономически и
политически параметри;
3. Сравнение на достигнатото ниво на развитие на област Бургас със
средните данни за регионите в България и в ЕС и анализ на различията;
4. Анализ на секторните политики от регионално и местно значение;
5. Формулиране на изводи от социално-икономическия анализ за състоянието и
тенденциите в развитието на област Бургас.
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I. Аналитична част
1. Географско положение и природни ресурси на Област Бургас
1.1. Обща характеристика на Област Бургас
Бургаска област е разположена в югоизточната част на България на територия
от 7748,1 кв. км (6,9% от площта на България) и е втората по големина след
Софийска област. На изток областта има широк излаз на Черно море /224 км/, на юг
граничи с Република Турция, на запад с Ямболска и Сливенска области, а на север - с
Варненска и Шуменска области. В областта се намира най-големия залив на Черно
море - Бургаския залив с ширина 10 - 12.5 км и дълбочина 10 - 12м. В близост до
морския бряг са локализирани лиманните езера Бургаско, Атанасовско и Мандренско,
като последното е превърнато в язовир.
Излазът на областта на Черно море повишава нейното транспортногеографско
значение. Източната граница е предпоставка за развитието на пристанищното дело,
риболова, туризма, външната търговия, за съсредоточаване на производствени
мощности и отрасли, разчитащи на вносни суровини. Поради изгодните природни и
стопански условия значителна част от населението и стопанския потенциал са
съсредоточени по крайбрежието.
Северната граница на областта минава по Стара планина. Чрез ниските и удобни
старопланински проходи (Върбишки, Ришки и др.) се осъществява връзката на областта
със Североизточния регион за планиране. Важно значение за поддържането на оживени
икономически връзки с другите административни области в страната имат шосейните и
железопътните трасета за София (през Пловдив и Карлово), за Варна и Русе, за
Харманли и Кърджали (през Елхово и Тополовград), панорамния път Констанца Варна - Бургас - Малко Търново - Истанбул и др.;
Геостратегическото положение на областта е фактор от национална величина,
който е общопризнат от различни страни в Европа, Азия и Африка. Тук се пресичат
традиционалните и новоположени оси на икономическия и политически интерес, както
следва: Европа - Близък Изток - Азия; Европа -Среден Изток - Азия; Русия, Украйна,
Беларус и Западна Европа.
На територията на областта са разположени 13 броя общини: Айтос, Бургас,
Камено, Карнобат, М. Търново, Несебър, Поморие, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе,
Приморско и Царево.
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1.2. Релеф
Стопанството на Бургаска област е значително повлияно от нейните природни
условия и географско положение. Релефът на областта е разнообразен. Преобладават
низини с надморска височина до 200 м и хълмисти земи. Низинният пояс е представен
главно от Бургаската низина, Карнобатското и Айтоското поле - удобни за
механизирано обработване на земята. Около една трета от територията е заета от
хълмисти възвишения, които са удобни за отглеждане на лозя и овошки.

Бургаска област - релеф

Северните части на областта са заети от дялове на Източна Стара планина, които
слабо надвишават 1000 м и не представляват съществена пречка за комуникациите с
областите от Североизточна България. В южната част на областта е разположена
Странджа планина с най-висок връх Градище - 710 м. височина. Планините са покрити
с широколистни гори и пасища и създават условя за развитие на дърводобива,
пасищното животновъдство и туризма. Релефът и богатите на хумус алувиално-блатни
почви благоприятстват развитието на селското стопанство и оказват голямо влияние
върху неговата специализация. Преобладаващият низинно-хълмист релеф улеснява
изграждането на селищната мрежа, на железопътната и пътна инфраструктура.
Разчленената брегова линия създава добри възможности за изграждането на
пристанища. Широката и дълга плажна ивица, малките острови и полуострови, лагуни
и лимани и пясъчните дюни благоприятстват развитието на морския рекреативен
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туризъм, а във вътрешността на областта има потенциал за развитието и на други
специализирани форми на туризма като екологичен, селски и др.
1.3. Климат
Климатът на Бургаска област се обуславя от съвместното влияние на Черно море,
Стара планина и Странджа. Годишните валежи са от 500 л/м² за Созопол до 927 л/м² за
М. Търново. Максимумът на валежите за районите на Бургас, Карнобат, Айтос,
Сунгурларе, Руен и Камено е през месеците май и юни, а за района на Странджа през
месеците ноември и декември. Минимумът на валежите за цялата област е през месец
август. Най-много валежи в Бургас са паднали през 1931 г. - 962 л/м², а най-малко през
1945 г. – 285 л/м².
Средната годишна температура на въздуха е от 11,3°C за общините Руен и
Малко Търново до 13,3°C за Созопол. За района на Бургас тя е 12,7°C. За цялата област
най-студено е през месец януари - от 0,5°C в Карнобат до 3,2°C в Царево. За района на
Бургас средномесечната температура за януари е 1,8°C. Най-горещи за цялата област са
месеците юли и август. Най-високата температура на въздуха 42,9°C е измерена в
Айтос, а най-ниската –30,2°C в Средец. Зимата в областта е сравнително по-мека, в
равнинната част повечето дни безснежна, а в Стара планина и Странджа снежната
покривка е от 20 до 46 дни. Пролетта е хладна и настъпва по-късно. Лятото е горещо, а
есента топла и продължителна.

Бургаска област – средни температури по месеци за 2012 г. по крайбрежието
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1.4. Почви
Основните почвени типове в Бургаска област, подходящи за интензивно
земеползване са смолниците, канелените горски почви и алувиално-ливадните
почви.
Алувиално ливадните почви са разположени в най-ниските, сравнително
недобре дренирани, наносни терени по поречията на реките Средецка (селата Малина,
Загорци, Драка и Светлина), Русокастренска (селата Черково, Сърнево, Желязово,
Русокастро), Айтоска (между гр. Българово и гр. Камено, в с. Пирне), Хаджийска
(селата Ръжица, Страцин, Гълъбец, Оризаре, Тънково и гр. Несебър), Луда Камчия
(селата Камчия, Завет, Листец, Билка), Велека (селата Кости, Бродилово, Синеморец) и
Ропотамо (от с. Ново Паничарево и с. Веселие до устието).
В равнинната част и по най-ниските хълмисти терени на областта са
разположени смолници, които заемат основна част от обработваемите земи в
общините Карнобат, Камено, Бургас, Поморие и малка част в общините Сунгурларе,
Айтос, Средец и Несебър.
По-високите хълмисти области на Карнобатското поле (община Карнобат), по
югоизточните склонове на Стара планина (общини Несебър, Руен, Айтос, Сунгурларе)
и Странджа планина (общините Средец, Малко Търново, Созопол, Приморско и
Царево) са заети с канелени горски почви.
Основните почвени типове в Бургаска област (смолници, канелени горски и
алувиално ливадни) заемат около 90 -92 % от обработваемите земи.
1.5. Водни ресурси
Странджанският район е най-водният в цялата Тракийско-Странджанска област.
Формираният тук речен отток има модул от 4 до 15 dm³/s на 1 km², а в най-високите
погранични части на Странджа и над 15 dm³/s. По тези места падат и максималните
валежи за областта – около и над 1000 mm годишно. Режимът, както на валежите, така
и на речния отток е типично средиземноморски – с подчертан превес на зимния отток
над пролетния и ясно изразен февруарски максимум (19 – 22% от годишния оток). За
някои реки максимумът е януарски – като следствие от декемврийския максимум на
валежите. През декември – април са съсредоточени 75 – 80 % от целогодишния обем на
оттока, а само през декември – февруари – от 5 до 55 % от този обем. Маловодието е
продължително, но най-стабилно е изразено през юли – октомври, като минималният
месечен отток е през август. Въпреки маловодието реките с малки изключения не
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пресъхват, поради значителното им подхранване с почвени води. Районът има
благоприятни условия за акумулиране на обилни подземни води.
Южнопричерноморската подобласт в хидроложко отношение се отличава с
някой специфични особености, обусловени от орографията и близостта на морето.
Северната низинна част се характеризира с незначителна отточност, независимо че се
пресича от множество реки. Тук отточният ефект на валежните води е незначителен.
По-голям е този ефект в тясната крайбрежна ивица в южната част на подобластта,
където и валежите са по-значителни. Режимът, както на валежите, така и на речния
отток е типично средиземноморски, което се дължи на близостта до морето,
подсилващо влиянието на средиземноморския климат. Специфична особеност е и
наличието на значителни по площ, но плитки крайбрежни езера, които представляват
лимани или лагуни с различна соленост на водата и различно стопанско
предназначение. Дъната на някои от тях са покрити с дебел пласт тъмна лечебна кал –
тук са най-големите пелоидни находища в страната. В хидрогеоложко отношение
подобластта се характеризира с ограничени запаси на подземи води. Особено
неблагоприятни условия за формиране на такива води има в северната и низинна част.
Бургаският район се отличава с изключително нисък отточен ефект на
валежните води, поради низинния си релеф и наличието на големи по площ
крайбрежни езера. Средната водност е под 1 dm³/s на 1 km² в по-голямата низинна част
и най-много – съответно 2 dm³/s, в периферните участъци (към оградните възвишения и
планински ридове). Режимът на оттока е типично средиземноморски с преобладаващо
участие на зимния отток и ясно изразен февруарски максимум (18 – 21% от годишния
обем). Маловодието е продължително и устойчиво, като минимумът настъпва през
август. В засушливи години много от по-малките реки пресъхват. Речният отток се
подхранва предимно от валежните води. Участието на подземния приток в
подхранването на реките е незначително, което се дължи на сравнително слабата
водност на геоложките формации, изграждащи района. По-значителни водни ресурси
има в горноеоценските пясъчни пластове в Бургаския каменовъглен басейн, в северната
част на който, под конусните покривки водите имат напорен характер.
Плиоценските глини и пясъци и сенонските мергели и туфи, изпълващи поголямата част от низината са сравнително бедни на подземни води. В този район се
намират най-големите по площ крайморски езера: лиманните езера Бургаско,
Атанасовско и Мандренско и Поморийската лагуна. С най-голямо соленост се отличава
Атанасовското езеро, от чиито води се добива сол. Режимът му се регулира
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посредством изкуствено създаване на връзка с морето. Обявено е за резерват поради
рядката му фауна (главно птици). Мандренското езеро е превърнато в язовир и
опреснените му води се използват за напояване. С езерата в Бургаския регион се
свързват и най-големите пелоидни находища, които осигуряват продукти за
калолечение не само за крайбрежните калолечебни станции, но и за вътрешността на
страната. Балнеоложко и рекреационно значение имат термоминералните извори при с.
Медово и с. Ветрен (Бургаски минерални бани), които са от седиментационен тип
(изкопаеми морски води).
Медноридско-Странджанският прибрежен район за разлика от Бургаския се
характеризира с по-голяма водност – от 2 до 4 dm³/s на 1 km², а в най-високите части на
Медни рид – съответно до 6 dm³/s. Всъщност територията на района се отводнява от
най-долните течения на реките Ропотамо, Дяволска, Велека и други по-малки и
доколкото се формират повърхностно течащи води, те се изливат или направо в морето,
или посредством тези водни течения. Режимът на оттока е типично средиземноморски,
както и в Странджанския район, където тези реки формират оттока си. Поради връзката
си с морските води, водното ниво в приустиевите им части има малки колебания, а
сравнително голямата им дълбочина ги прави плавателни по значително протежение.
Алувиалните отложения са богати на грунтови води, които на места (под глинести
покривки) преминават в напорни. Езерата тук са лагунни, с немного висока соленост на
водата и със специфична растителност.
В Черноморският басейнов район, към който принадлежи Бургаска област като
цяло се наблюдава добро качество на водите по показателите разтворен кислород,
биологична потребност от кислород и химична потребност от кислород. По отношение
на биогенните елементи се наблюдават еднократни превишения на нормите за трета
категория основно при амониевият азот и фосфатите.
• Разтворен кислород – в първа категория попадат 81% , във втора категория 12%, а в
трета 7% от пунктовете.
• БПК5 - в първа категория попадат 77%, във втора категория 18%, и в трета 5% от
пунктовете.
• Химична потребност от кислород – в първа категория попадат 67%, във втора
категория 27%, и в трета 3% от пунктовете. Еднократно превишаване има в около 3%
от пунктовете.
• Неразтворени вещества - в първа категория попадат 84%, във втора категория 11%, в
трета 6% от пунктовете.
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• Амониев азот (NH4 – N) – в първа категория попадат 35%, във втора категория 54%, и
в трета 7% от пунктовете. При около 4% от пунктовете се наблюдават еднократни
превишения на нормите за трета категория.
• Нитратен азот (NO3 – N) – в първа категория попадат 92%, във втора категория 6%, и
в трета 2% от пунктовете.
• Ортофосфати (РО4) – в първа категория попадат 52%, във втора категория 27%, и в
трета 10% от пунктовете, а в 10% се наблюдават еднократни превишавания на нормата

Качество на водите в България и Бургаска област – областта е един от регионите с
добро качество на водите

1.6. Ландшафт и природни забележителности
От специално значение за региона са горите, които покриват около 35 % от
общата площ на областта. От тях над 70% са естествени гори. Резултатите от
провеждания мониторинг за състоянието на горите показва, че броят на дърветата със
средно и силно обезлистяване е нараснал от 11,5 % на 24,9 %, а този на силно
обезлистените и изсъхнали е намалял от 2,5 на 1,9 %. В състоянието на дъбовите гори е
регистрирано подобрение.
Освен с голямото разнообразие на растителни и животински видове Бургаска
област се характеризира и с наличието си на примери за почти всички основни
хабитати в Европа. Тя притежава уникални и представителни съобщества и екосистеми,
които са изключително ценни по отношение на биологичното си разнообразие и
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включващи ливади, мочурища, торфени блата и езера, стари дъбови гори,
средиземноморски и субсредиземноморски растителни съобщества, край речни храсти
и горска растителност, важни вътрешни и крайречни мочурища, пясъчни дюни и други
уникални хабитати по черноморското крайбрежие, морски, приморски и бентосни
съобщества в самото Черно море.
Биологичното разнообразие на Бургаска област включва видове и генетичен
ресурс, който се използва широко за стопански и нестопански цели.
Регламентирани са следните категории защитени територии по Закона за
защитените територии (ЗЗТ):
• резерват;
• национален парк;
• природна забележителност;
• поддържан резерват;
• природен парк;
• защитена местност
От тях резерватите, поддържаните резервати и националните паркове са
изключително държавна собственост, а останалите допускат и други видове
собственост.
На територията на област Бургас се намира най-големият природен парк
“Странджа” в страната с площ 116 136 ха., обявен в началото на 1995 г.
Горите на парка се стопанисват от държавните лесничейства Малко Търново,
Звездец, Кости, Царево и Държавно дивечовъдно стопанство (ДДивС) Граматиково.
В границите на парка се намират пет природни резервата - Силкосия, Лопушна,
Тисовица, Витаново, Средока. (Биосферния резерват Лопушна е включен в книгата на
ЮНЕСКО)
В парк “Странджа” има 12 защитени местности и много природни
забележителности (скални образувания, вековни дървета и др.)
Изключителните природни дадености на реките Ропотамо, Велека и Резовска са
запазили за поколенията живописен ландшафт от девствена природа, с разнообразен и
богат растителен и животински свят.
Планинските части на Източна Стара планина са обрасли с обширни смесени
широколистни гори. В дървесния им състав преобладава благун, цер, зимен дъб,
обикновен бук. В равнинните части все още се срещат малки лонгозни гори от ясен,
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бряст и летен дъб, по стъблата на които пълзят увивни храсти, скрипка, гърбач, дива
лоза, повет и хмел.

Районна дирекция по горите – Бургас курира 13 държавни горски и ловни
стопанства(ДГС/ДЛС) - ДГС Айтос, ДГС Бургас, ДГС Звездец, ДГС Карнобат, ДГС
Кости,, ДГС Малко Търново, ДГС Ново Паничарево, ДГС Садово, ДГС Средец, ДГС
Царево, ДЛС Граматиково, ДЛС Несебър, ДЛС Ропотамо

Пясъчните дюни, местността Калината и нос Емине са защитени обекти с
национално значение.
В източната част на Стара планина защитените растителни видове са
представени от: блатно кокиче, червена пираканта, червена сирина, пясъчна лилия,
урумовото лале, генгер и др.
1.7. Полезни изкопаеми
Интерес представлява разкриването и модернизирането на кариерите за нерудни
изкопаеми и декоративнооблицовъчни материали.
Докато рудодобивът в областта не е перспективен, то резервът от нерудни
изкопаеми представлява интерес за частния и чужд капитал. Примери: до с. Богданово,
община Средец има запаси от 109 282 хил. т. варовик за флюс, представляващи 65% от
запасите в страната; до град Българово, община Бургас е единственото находище на
уникалната суровина – българити – 668 642,6 хил. т. запаси; декоративнооблицовъчни
материали – мраморите в община Малко Търново – 5 174,3 хил. м³ запаси; гранити с.
Сливово, община Средец – 3 300 хил. м³ и габро – с. Изгрев, община Царево – 800 хил.
м³ запаси.
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2. Анализ на икономическото и социалното развитие на област
Бургас за периода 2007 – 2013 г.
2.1.Обща икономическа характеристика на област Бургас
Област Бургас е най-голямата по площ от 28-те области на България. Намира се
в Югоизточна България и разполага с площ от 7 748,1 km² и население от 415 817 души
(данни от преброяване през 2011 г.). Удобно е разположена в южната част на
черноморското крайбрежие на страната, като има най-дългата морска крайбрежна
ивица в сравнение с другите морски области на България – Варна и Добрич.

С най-голяма тежест в развитието на област Бургас е сектор „Услуги“ – 63.8% от
брутната добавена стойност (БДС), формирана в областта. Следва индустрията с 31.4%
и накрая е селското стопанство с 4.8%. Трябва да се подчертае, че през последните
години се наблюдава тенденция на нарастване на дела на услугите за сметка на
промишлеността и особено за сметка на селското стопанство. Така например сектор
индустрия през 2007 г. е създал над 40% от БДС, а аграрният през 2006 г. над 6% от
БДС в област Бургас (Вж. фиг. 1).
Следва да се отбележи, че подобна тенденция, особено в условията на глобална
криза, може да бъде оценена като негативна, доколкото устойчивостта на една
икономика се оценява преди всичко по функционирането на сектора на реалното
производство – индустриален и аграрен сектори.
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Фиг. 1. Динамика на създадената брутна добавена стойност в област Бургас по отделни
сектори

За България като цяло структурата на БДС има следните стойности:


Селско стопанство - 5.6 %



Индустрия – 31.2 %



Услуги - 63.2 %

Тези данни показват, че няма значими различия между структурата на БДС в
Бургаска област и страната ни като цяло. Но тенденцията на спад на относителния дял
на сектор „Индустрия“ и сектор „Аграрен“ в област Бургас за сметка на сектор
„Услуги“, говори, че областта губи някои сравнителни предимства, които притежава в
непосредствения

предходен

период

като

относително

силно

развити

сектор

„Индустрия“ и сектор „Аграрен“.

Динамика на икономиката и модернизацията чрез инвестиции в нови технологии
и иновации
► Средно годишно нарастване на брутен вътрешен продукт (БВП) на областта
в %; [вж.1. с. 73]
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Фиг. 2. Динамика на БВП в област Бургас за периода 2006-2010 г.

Средногодишна динамика на БВП в Бургаска област през 2010 г. спрямо 2009 г.
е 0.3 %. За България като цяло растежът на БВП през 2010 г. спрямо 2009 г. е 0.4 %. В
това отношение област Бургас не се различава значително от данните за страната (вж
таблица 1 по-долу, където данните за всяка година са спрямо предходната). В този
смисъл данните за следващите години в област Бургас може да се очаква, че не се
различават значително с тези за страната като цяло.
Година

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

БВП

106,5

106,4

106,2

94,5

100,4

101,8

100,8

Таблица 1. Динамика на БВП на България по години спрямо предходната2

Новото служебно правителство прогнозира ръст на БВП през 2013 г. спрямо
предходната в размер на 0,8%.

Фиг. 3. Динамика на БВП на човек от населението на област Бургас за периода 20062010 г.
2

По данни на НСИ (вж. в http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=10)
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Изводът е, че динамиката на БВП в област Бургас и страната като цяло през
последните години се характеризира с ниска и неравномерна динамика, която е
недостатъчна за постигане на устойчиво развитие. Подобен извод се потвърждава от
анализа на структурата на брутна добавена стойност по сектори.

► Структура на БДС по сектори в област Бургас

Фиг. 4. Динамика на БДС по текущи цени – за 2010 г. спрямо 2009 г. растежът е едва
0.5%

Фиг. 5. Динамика на БДС по текущи цени в сектор „Аграрен“
Средногодишна динамика на БДС в аграрен сектор през 2010 г. спрямо 2009 г. е 3 %.
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Фиг. 6. Динамика на БДС по текущи цени в сектор „Индустрия“
Средногодишната динамика на БДС в индустрията през 2010 г. спрямо 2009 г. е - 8.6 %

Фиг. 7. Динамика на БДС по текущи цени в сектор „Услуги“
Средногодишна динамика на БДС в сектор услуги през 2010 г. спрямо 2009 г. е 5.5 %.
Фактически тези данни потвърждават посочената по-горе тенденция, че в област
Бургас през разглеждания период се наблюдава относително намаляване на дела на
сектор „Индустрия“ и сектор „Аграрен“, което определено е съпроводено с понижаване
на устойчивостта на икономиката на областта.
В рамките на сектор „Индустрия“ четирите водещи по относителна тежест в
сектора отрасъла като произведена продукция в хиляди лева са както следва:
1. Производство на метали и метални изделия;
2. Производство на превозни средства;
3. Поизводство на хранителна промишленост и тютюневи изделия;
4. Производство и разпределение на топлинна и ел. енергия.
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Фиг.8. Разпределение на основни отрасли (подсектори) в произведената продукцията на
сектор промишленост в Бургаска област за 2010 г. в хиляди лева
По-долу са изброени основните отрасли, присъстващи в сектор „Индустрия“ на
Бургаска област и отразени във фиг. 2.
1- Добивна промишленост;
2- Производство на хранителна промишленост и тютюневи изделия;
3- Производство на текстил обувки и други;
4- Производство на дървен материал, хартия и други - няма данни;
5- Кокс и нефтопродукти – няма данни;
6- Производство на химични продукти;
7- Производство на изделия от пластмаса и каучук и други;
8- Производство на основни метали и метални изделия;
9- Компютърна и комуникационна техника;
10- Електрически съоръжения;
11- Производство на машини и съоръжения с общо и специално предназначение;
12- Производство на превозни средства;
13- Некласифицирано производство и ремонт;
14- Производство и разпределение на ел. и топлинна енергия;
15- ВиК, отпадъци и други.
Като цяло тези отрасли се характеризират с ниско до средно равнище на
технологичност, като съответно е такова и нивото на добавената стойност .
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Таблица 2. Продукция на промишлените предприятия през 2008 - 2010 г. по отрасли
(подсектори) на промишлеността
(Хиляди левове)
Подсектори

2008

Общо
По подсектори:
Добивна промишленост
Производство на хранителни продукти,
напитки и тютюневи изделия
Производство на текстил, облекло, обувки и
други изделия от обработени кожи без косъм;
обработка на кожи
Производство на дървен материал, хартия,
картон и изделия от тях (без мебели); печатна
дейност
Производство на кокс и рафинирани
нефтопродукти
Производство на химични продукти
Производство на изделия от каучук,
пластмаси и други неметални минерални
суровини
Производство на основни метали и метални
изделия, без машини и оборудване
Производство на компютърна и
комуникационна техника, електронни и
оптични продукти
Производство на електрически съоръжения
Производство на машини и оборудване с
общо и специално предназначение
Производство на превозни средства
Производство, некласифицирано другаде;
ремонт и инсталиране на машини и оборудване
Производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива
Доставяне на води; канализационни услуги,
управление на отпадъци и възстановяване

2009

2010

8 659 962

6 329 846

7 013 335

69 850

44 899

38 558

279 707

234 133

234 079

129 147

37 726

50 299

166 383

..

..

..
20 507

..
13 580

..
22 066

325 742

185 421

149 983

279 062

231 951

278 601

1 433
..

..
..

..
..

13 527
247 615

8 869
195 724

8 351
243 848

120 506

41 203

30 354

125 221

178 041

153 022

54 630

64 266

62 516

1

В продукцията не са включени непреките данъци върху
продуктите(акцизите).
2

Текущи цени.

Данните от таблица 2 свидетелстват, че се наблюдава неустойчива динамика на
производството в сектор „Индустрия“ за периода 2008-2010 г., за което несъмнено
допринася започналата през 2008 г. т.нар. „Глобална криза“.
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Таблица 3. Размер на разходите за придобиване на ДМА

Разходи за
придобиване
на ДМА
Общо за 2006 година в това число за
Земя

Придобити
ДМА

Разходи за ДМА към
31.12. 10
(незавършено
строителство)

1 101 715
120 796

972 037
120 796

812 408
х

501 939

420 390

619 340

401 578
135 764
77 402
1 698 185
362 126

381 117
82 932
49 734
1 596 444
362 126

115 215
59 275
77 853
872 561
x

636 796

601 457

637 635

592 899
125 908
106 364
1 848 133
206 177

531 949
125 415
100 912
1 356 957
206 177

160 482
46 649
74 444
1 294 781
х

808 809

531 863

858 400

701 978
86 864
131 169
1 278 219
86 510

561 265
77 816
57 652
1 240 609
86 510

273 517
48 183
163 050
1 094 025
х

687 849

651 981

685 902

Други разходи
Общо за 2010 година в това число за
Земя

382 996
29 815
120 864
860 061
67 533

399 401
55 393
102 717
1 205 427
67 533

262 445
26 038
145 678
640 104
х

Сгради, строителни съоръжения и
конструкции

455 749

579 116

479 075

Машини, оборудване и транспортни
средства в т.ч. вносни
Други разходи

239 980
96 799

448 303
110 475

45 669
115 360

Сгради, строителни съоръжения и
конструкции
Машини, оборудване и транспортни
средства
в т.ч. вносни
Други разходи
Общо за 2007 година в това число за
Земя
Сгради, строителни съоръжения и
конструкции
Машини, оборудване и транспортни
средства
в т.ч. вносни
Други разходи
Общо за 2008 година в това число за
Земя
Сгради, строителни съоръжения и
конструкции
Машини, оборудване и транспортни
средства
в т.ч. вносни
Други разходи
Общо за 2009 година в това число за
Земя
Сгради, строителни съоръжения и
конструкции
Машини, оборудване и транспортни
средства в т.ч. вносни
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Важен критерий характеризиращ развитието на икономиката на областта са
разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА). Динамиката в
това отношение е важен показател за това дали тенденциите са в посока на оживление
или на спад. Ако вземем 2006 г. за 100% данните са повече от категорични, че става
дума за формиране на тенденция на спад.

Размер на разходите за
придобиване на ДМА в %
180%
167.75%

160%

154.14%

140%
120%

116.02%

100%

100%

80%

78.06%

60%
40%
20%
0%

2006

2007

2008

2009

2010

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

Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия
Друг важен показател отразяващ състоянието на икономиката на област Бургас
са основните икономически показатели на нефинансовите предприятия, най-вече
такива като:


Брой на нефинансовите предприятия;



Общ обем на продукцията;



Приходи от обичайна дейност.



Нетни приходи от продажби;



Печалби.
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Таблица 4. Икономически показатели от нефинансови предприятия

Година

Предприятия

Продукция

Приходи от
обичайна
дейност

Нетни
приходи
от
продажби

Разходи за
обичайна
дейност

Печалба

Загуба

ДМА

хиляди левове
2006
2007
2008
2009
2010

18 608

10 789 462

13 913 014

13 656 454

13 473 765

520 059

140 548

3 672 825

19 782

11 862 393

15 866 776

15 521 360

14 953 819

957 470

144 892

4 742 365

23 996

13 913 520

19 548 455

17 996 657

19 487 446

838 137

852 734

6 304 854

25 596

10 130 792

14 292 160

12 981 557

14 130 460

680 324

574 306

6 748 270

25 546

10 770 783

15 226 068

14 053 142

15 189 950

530 170

540 812

6 731 187

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

Фиг. 11. Динамика на обема на произведената продукция в област Бургас
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Фиг.12 Динамика на печалбата на нефинансовите предприятия в област Бургас за периода
2006-2010 г.

Данните показват тревожна тенденция, въпреки, че броят на нефинансовите
предприятия се задържа на едно и също равнище и даже малко се увеличава от 2008 г.
насам, а продукцията, изчислена в левове за 2010 г. нараства спрямо 2009 г., се
наблюдава тенденция на рязък спад на печалбата. Подобна ситуация може да бъде
резултат или на повишаване на равнището на различни видове плащания – материали,
суровини, лихви по кредитите, данъци и други, или снижаване на производителността.
Но каквато и да е непосредствената причина тенденцията определено е тревожна, тъй
като тя отразява процес на засилване на неустойчивостта на стопанската среда.

2.2.Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване
към 31.12. по икономически дейности през 2008 - 2010 година
Друг важен показател за състоянието на икономиката на областта е обема на
преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансови предприятия с натрупване по
икономически дейности. Тук при оценката по този показател ключовият термин е „по
отделни дейности“, тъй като той отразява структурата на ПЧИ. Известно е, че колкото
по-висок е делът на ПЧИ във високотехнологични дейности с висока степен на
добавена стойност, това означава по-добри възможности за по-високи норми на
печалба, а оттук по-високи данъци, по-високо качество на заетата ръка и по-големи
шансове за развитие.
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Таблица 5. ПЧИ в нефинансови предприятия по отделни икономически дейности с
натрупване към 31.12.2010 г.(в хиляди евро)
Икономически дейности

2008

2009

2010

Общо
Селско, горско и рибно стопанство

666 902,1
2671,9

836 737,9
3 066,6

1 622 748,5
2 140,4

Добивна,преработваща и друга
промишленост; доставяне на води;
канализационни услуги, управление на
отпадъци и възстановяване
Строителство

372130,5
44126,2

345 292,5
88 550,7

1 182 674,4
62 955,9

Търговия, ремонт на автомобили и
мотоциклети; транспорт, складиране и
пощи; хотелиерство и ресторантьорство

109514,0

235 185,3

162 954,6

Създаване и разпространение на
информация и творчески продукти;
далекосъобщения
Операции с недвижими имоти

4566,0
128494,0

..
147 008,0

..
190 919,4

Професионални дейности и научни
изследвания; административни и
спомагателни дейности

5147,0

12 282,1

13 993,9

Държавно управление ;образование;
хуманно здравеопазване и социална
работа
Други дейности

7,5
245,0

..
2 212,5

..
1 556,6

Фиг. 13. Общ обем на чуждестранните инвестиции в Бургаска област в евро за периода
2008-2010 г.
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Несъмнено тенденцията на увеличаване на ПЧИ и то със значими стойности
може да бъде оценено като повече от положително. Но анализът на структурата на ПЧИ
показва, че има какво да се оптимизира предвид привличането на ПЧИ в нефинансовата
сфера, тъй като основно те са насочени към:


Добивна, преработваща и прочее дейности;



Операции с недвижими имоти;



Търговия, хотелиерство и ресторантьорство.

Такива като професионални дейности и научни изследвания са значително назад
в привличане на ПЧИ.
Разпределение на предприятията по вид /ЕТ, ООД, ЕООД, АД, СД и др./

Разпределение на предприятията по вид
за 2012 година
21329

20082

12425
92

15

449

22

441

250

30

3

Фиг. 14. Разпределение на предприятията по юридическата форма на тяхното
функциониране за 2012 г.

Юридическата форма на функциониране на предприятията е показателна
предвид размерите на същите. Фактът, че преобладават такива форми като ЕТ и ЕООД
свидетелства, че става дума за малки предприятия. АД и ЕАД обратното като правило
са юридическа форма на големи организации, но в Бургаска област те са малко на брой.
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2.3.Брой на новосъздадени и прекратили дейността си предприятия
Количеството новосъздадени предприятия е изключително важен показател за
икономическата динамика. За съжаление данните за Бургаска област показват една не
много оптимистична картина за последните години.
Брой на новосъздадени предприятия
14000
13135

12779

12000

11642

10000
8804
8000
6683

6000
4000
2000

512

0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Фиг. 15. Новосъздадени предприятия в периода 2008-2012 и прогноза за 2013 г.
Друг такъв косвен показател за икономическата динамика е броят на
прекратилите дейността си предприятия. Макар тук пикът да е през 2011 г. и оттам
натататък сривът да не е толкова остър трудно е да се приеме, че ситуацията е тръгнала
в благоприятна посока.
Брой на преустановили дейността си предприятия
2000
1800

1719

1600
1400
1200
1000
813

800

789

625

600
400
200
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Фиг. 16. Брой прекратили дейността си предприятия в Бургаска област за
периода 2008-2012 и прогноза за 2013 г.
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2.4. Актуализиране и набиране на нова информация за състоянието на
трудовата заетост, демографската, социалната, образователната, здравната,
културната и туристическа сфера в областта за периода 2007 – 2013 г.
Състояние на трудовата заетост в област Бургас за периода 2007-2013 г.
Таблица 6 Базови параметри на работната сила в област Бургас

Параметри

Стойности

Население на 15 и повече години за
2011 г.

357.9 хиляди
души

Работна сила – икономическо
активно население

181.9 хиляди
души

Съответно лицата извън работната
сила наброяват

176 000 души

Заети – лица на 15 и повече години,
които в дадения период са работели
поне 1 час срещу заплащане или
имат работа, от която временно са
отсъствали
Безработни – лица между 13 и 74
години, които нямат работа, търсят
активно работа и са на разположение
да започнат работа

Забележка

Коефициент на икономическа
активност
Работна сила
х100 = 50.8%
Население над 15 г.

Коефициент на заетост

159.2 хиляди
души

Заети

х100 = 44.5%

Население
над 15 г.
Коефициент на безработица

22.6 хиляди
души

Безработни
х100 = 12.4%
Работна сила .

Таблица 7. Население на 15 и повече години по икономическа активност и пол в област
Бургас за 2011 г.
Параметри

Общо

Мъже

Жени

Население на 15 и повече
години
Работна сила – хиляди души
Заети – хиляди души
Безработни – хиляди души
Лица извън работната сила –
хиляди души
Коефициент на
икономическа активност в %
Коефициент на заетост в %

357.9

172.7

185.2

181.9
159.2
22.6
176.0

97.6
85.0
12.6
75.1

84.3
74.2
10.0
100.9

50.8

56.5

45.5

44.5

49.2

45.5

Коефициент на безработица
в%

12.4

12.9

11.9
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Фиг. 17. Структура на населението в Бургаска област на 15 и повече години по
икономическа активност и пол през 2011 г. в %

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

Таблица 8. Безработицата в област Бургас за 2012 година3
Параметри
Област
Бургас

Безработни
лица в хиляди
души – общо

Коефициент на
безработица в
% - общо

Безработни
лица в хиляди
души между
15–64 г.

Коефициент на
безработица в
% - на лица
между 15–64 г.

21.3

11.5

21.2

11.6

Анализът на данните показва, че за разгледания период – 2008-2012 г.
безработицата в област Бургас показва известно снижение, което несъмнено може да се
оцени като благоприятна тенденция.

3

http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=26&a1=735&a2=741&a3=744

35

Таблица 9 Брой на безработните лица, включени и работили по насърчителни мерки за
2009 и 2010 г.

Таблица 10 Брой на безработните лица, включени и работили по насърчителни мерки за
2010 и 2011 г.

Определено за горната тенденция спомага и политиката на насърчителни мерки,
допринесла за снижаване на броя на безработните в област Бургас.
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Фиг. 19 Структура на населението в Бургаска област под, в и над трудоспособна
възраст към 31.12.2011 г.
Анализът на структурата на населението на област Бургас през периода
2007-2011 г. в зависимост от критерия под, в или над трудоспособна възраст показва
няколко тенденции:
 Неустойчива колебателна тенденция относно относителния дял на населението
над трудоспособна възраст, която се движи в границите на 20-22% от общия
брой на населението;
 Тенденция на задържане на дела на населението под трудоспособна възраст в
общия брой на населението в границите на 16-18%;
 Тенденция на относително задържане на дела на населението в трудоспособна
възраст в границите на 62-63% от общия брой на населението.

3. Социално-демографски процеси в Бургаска област
3.1. Демографска динамика
Към 31.12.2011 г. постоянното население4 на Бургаска област е 414 947 души,
което представлява 5.7 на сто от населението на страната. Традиционно Бургаска
област се нарежда на четвърто място по брой на населението след София (столица)
(1297 хил.души), Пловдивска (681 хил.души) и Варненска области (474 хил.души).
Областите Стара Загора (331 хил.души) и Благоевград (322 хил.души) са следващите
по големина след Бургаска област. За една година в резултат на отрицателния
естествен прираст (броя на умиранията е по-голям от броя на ражданията), населението
на областта е намаляло с 1 239 души. Същевременно заселилите се в Бургаска област са
с 277 повече от изселилите се от нея. В резултат на естествения и механичния прираст
населението на областта се е намалило с 962 души, или с 0.23%.
4

Броят и структурите на населението в края на 2011 г. са изчислени въз основа на получените резултати
от проведеното към 1.02.2011 г. преброяване на населението и съответните изчисления за естествения и
механичен прираст, получени от текущата демографска статистика
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Таблица 10. Население в област Бургас към 31.12. 2011 г. по години и пол 5
Години

Общо

Мъже

Жени

1990

443 897

220 506

223 391

1995

439 002

216 303

222 699

2000

425 366

207 943

217 423

2001

422 458

206 619

215 839

418 750

204 051

214 699

2009

422 319

205 692

216 627

2010

421 252

205 128

216 124

2011

414 947

203 139

211 808

2005

Таблица 11. Основни демографски показатели за населението на Бургаска област за
2011 г.6
Показатели
Население към 31.12.2011 г. - бр.
Гъстота на населението (на кв. км)
Структура на населението по местоживеене - %
Полово съотношение (брой жени на 1 000 мъже)
Раждаем ост (на 1000 души)
Тотален коефициент на плодовитост - ‰

общо

Бургаска област
В градовете
В селата

414 947
54.5
100.0
1043
10.3
1.59

310 571
.
74.8
1055
10.1
1.50

104 376
.
25.2
1005
10.8
1.81

13.3

11.5

18.7

мъже

14.7

12.5

21.0

жени

11.9

10.5

16.4

Смъртност (на 1000 души)

Детска смъртност (на 1000 живородени)

9.3

8.6

11.5

Брачност (на 1000 души)

3.4

3.3

3.8

Бракоразводност (на 1000 души)

1.6

1.9

0.8

-3.0

-1.4

-7.9

0.7
45.37
61.98

-0.8
41.89
58.49

5.0
56.81
73.00

53.0

52.0

55.9

70.1

.

.

77.2

.

.

26.0
27.4

.
.

.
.

Естествен прираст (на 1 000 души)
Механичен прираст (на 1 000 души)
Коефициент на възрастова зависимост (%)
Коефициент на дем ографско зам естване (%)
Извънбрачни раждания - %
Средна продължителност на живота за периода
(2009-2011) - в години
мъже
жени
Средна възраст на майка при раждане
на първо дете
на дете

5

http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=19&a1=376&a2=377&a3=381

6

Пак там.
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Таблица 12. Разпределение на живородени, починали и естествен прираст в Бургаска
област по общини

Данните на таблица 12 разкриват една неоптимистична картина за областта –
намаляване на населението с 1239 човека само за 2011 г. Единствено в община Айтос
има увеличаване на населението с незначителната цифра от 14 човека.
Таблица 13. Разпределение на населението на област Бургас по пол според общината на
местоживеене
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Фиг.20 Структура на разпределение на населението на Бургаска област по възраст
за периода 2006-2010 г.
Анализът на структурата на разпределението на област Бургас по възраст
потвърждава песимистичните прогнози, дадени по-горе, тъй като се наблюдава процес
на относително намаляване на дела на младите хора и увеличаване на дела на
населението в късна възраст.
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Обобщаваща картина на демографската ситуация се дава във фигура 20.

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

Обобщените данни демонстрират тенденция на малък, но постоянен спад в
периода 2007-2011 г. по отношение на такива параметри като раждаемост, детска
раждаемост, брачност и естествен прираст. С подобна малка, но постоянно повишаваща
се тенденция се характеризира, обаче, смъртността.
В крайна сметка ключовите показатели на демографските параметри на
населението като раждаемост, смъртност и естествен прираст резултират в такъв
ключов показател, какъвто в демографската динамика.
Таблица 14. Демографска динамика на Бургаска област за периода 2008-2011 г.7
Години
2008
2009
2010
2011
Брой на
420468
421580
421786
415458
населението
Особена показателни са прогнозите за демографската динамика, които
демонстрират следните стойности по различните варианти.
7

http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=19&a1=376&a2=387&a3=389#cont
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Таблица 15. Прогноза за динамиката на населението на Бургаска област I вариант (при
хипотеза за конвергентност - Този вариант се определя като реалистичен и е съобразен
с нормативните изисквания на Европейския съюз за демографското и социалноикономическото развитие на страните членки)8
Години

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

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

Таблица 16. Прогноза за динамиката на населението на Бургаска област II вариант
(относително ускоряване: При този вариант се предполага , че демографското развитие
ще протича при благоприятни социално-икономически процеси в страната)9
Години

2015

Бургаска
област

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

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

Таблица 17. Прогноза за динамиката на населението на Бургаска област III вариант
(относително забавяне: При този вариант развитието на населението е прогнозирано
при хипотези за неблагоприятни социално-икономически процеси в страната)10
Години

Бургаска
област

2015

2020

410 529 403 182

2025

2030

2035

394 356 384 840 374 969

2040

2045

2050

364 754 354 145 343 095

2055

2060

331 609 319 748

Показаните по-горе данни демонстрират една изключително тревожна картина, а
именно депопулация на Бургаска област в резултат най-вече на отрицателния естествен
прираст, който за 2011 г. е -3.0 за цялата област, като за градовете е -1.4 и за селата -7.9.
Особено характерен е спадът 2010 - 2011 г, когато за областта намаляването на
населението надхвърля 6 000 души.

8

Там.
Пак там.
10
Пак там.
9
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Повече от тревожни са прогнозите и в трите им варианта, според които
населението на областта ще се съкрати от над 60 000 души при най-благоприятния
вариант до над 100 000 души при най-неблагоприятния такъв. Всичко това изисква
разработката на специален пакет от мерки в рамките на стратегията на развитие на
областта като начин да се променят тези изключително песимистични прогнозни
тенденции.

Фиг. 21 Разпределение на населението на област Бургас по общини към 01.02.2011 г.11
Разпределението на населението в област Бургас демонстрира още една
негативна тенденция – половината от населението на областта е съсредоточено в град
Бургас, докато другата половина е неравномерно разпределена по територията на
областта. С най-малка бройка жители са общините в югоизточната част на областта –
Малко Търново, Приморско и Царево. Там е и най-слабо населеният район на страната
- Странджа с 10 души/км2.

ФфффФиг. 22 Разпределение на населението на област Бургас по етнически произход12
11

http://www.mapsbg.info/?main=maps&mapid=70
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По данни от последното преброяване на населението и жилищния фонд от 2011
г., от общия брой на населението на област Бургас - 370 544 души са от българската
етническа група, 49 354 – от турската етническа група, 18 424 се самоопределят като
роми, а според майчиния език - 16 639, 2 632 се определят като други, а 2006 не се
самоопределят.
Силно разпространена е тенденцията част от хората, които околните назовават
като „роми” или „цигани” да се самоопределят като българи, турци, румънци и други
малцинствени етноси, което произтича от правото на преброяваното лице само да
определи етническата си принадлежност или да не посочи такава.
В област Бургас лицата по етноси са разпределени териториално по общини,
както следва:
Таблица 18. Разпределение по общини на лицата с различен етнически произход
Област
Община

БУРГАС-общо

Лица, отговорили на
доброволния въпрос
за етническа
принадлежност

Етническа група
българска

турска

ромска

друга

Не се
самоопределят

370 544

298 128

49 354

18 424

2 632

2 006

АЙТОС

26 014

13 847

8 766

3 101

77

223

БУРГАС

191 653

179 383

6 264

3 871

1 407

728

9 200

7 989

327

654

147

83

22 787

19 030

2 125

1 202

289

141

3 390

2 902

23

429

16

20

НЕСЕБЪР

20 511

18 367

1 240

565

199

140

ПОМОРИЕ

24 523

17 992

4 947

1 307

176

101

5 003

4 268

84

577

37

37

РУЕН

24 492

1 619

21 241

1 300

10

322

СОЗОПОЛ

11 202

8 889

523

1 678

88

24

СРЕДЕЦ

13 320

10 912

230

2 063

68
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СУНГУРЛАРЕ

10 873

6 193

3 553

929

76

122

7 576

6 737

31

748

42

18

по общини:

КАМЕНО
КАРНОБАТ
МАЛКО ТЪРНОВО

ПРИМОРСКО

ЦАРЕВО

12

Пак там.
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Фифиф
ФигФиг. 23 Разпределение на населението на област Бургас по вероизповедание

На фигури 22 и 23 са дадени данни, които изобразяват разпределението на
населението на област Бургас по етнически произход и вероизповедание, показващи че
4/5 от живеещите в областта са от български произход и приблизително толкова е и
населението, заявило, че е християнско по вероизповедание.

Фиг. 24 Миграция вътрешна на област Бургас по направления – основните
посоки са „град-село“, на 2-ро място „град-град“, на 3-то място „село-град“ и на 4-то
място „село-село“
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Механично движение на населението
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Сунгурларе

2010

Царево

Фиг. 25 Динамика на механичното движение на населението в област Бургас в периода
2006-2010 г.
Дадената динамика демонстрира много сериозни различия особено при големия
град Бургас. Подобни различия могат да бъдат обяснени с това, че в докризисния
период значителна маса хора се насочват към селата. И обратно в условията на кризата
хората се насочват към големия град предвид по-високата устойчивост предвид
разкриване на работни места и други. Основните тенденции в демографските процеси в
област Бургас са, че населението на областта все още е с отрицателен прираст, но
показателите са по-благоприятни от средните за страната. В градовете този показател за
2009 г. е положителен – 0,9, а в селата - –4,6 / по последни подадени данни в РЦЗ/.
Запазва се появилата се тенденция за обезлюдяване на селата. Показателят естествен
прираст е по-благоприятен за област Бургас, в сравнение с общия показател за
РБългария и постепенно се доближава до нула. Ако тенденцията се запази и през
настоящата година може да се прогнозира за 2010 г. положителен естествен
прираст.Четири са общините в област Бургас, които са с положителен естествен
прираст – Руен, Айтос, Несебър и Бургас. С най-голям отрицателен прираст са
общините М. Търново, Карнобат, Созопол, Средец, Камено и Сунгурларе.
Въпреки че областният център продължава да привлича хората, тъй като
предлага по-добри възможности за работа, в последните години се наблюдава
тенденция на засилване на миграционната вълна към по-малки градове с туристически
потенциал, които предлагат добри условия за работа и живот. През последните години
нараства отно¬сителният дял на миграциите с посока „село-село“ и „град-село“.
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3.1. Социални процеси в област Бургас
Състояние на социалната сфера в област Бургас А

Фиг. 26 Динамика на структурата на общия доход на домакинствата по източници в
област Бургас за 2007- 2011 г.
Фигура 26 е изключително показателна, доколкото тя дава важна картина за
ключова тенденция на доходите на домакинствата в област Бургас за периода 2007 2011 г. Общата картина се определя от факта, че основен източник на доход на
населението е работната заплата за разгледания период с относителен дял 48.6 – 59.9%.
На второ място са пенсии, помощи, обезщетения и други. Предприемачески и доход
извън работната заплата е едва на трето място.
Тревожна, обаче, е тенденцията, която показва относително снижаване на
доходите идващи от предприемачески доход и такъв извън работната заплата. И
обратното нараства относителния дял на доходи идващи от работна заплата,. Но найвече нарастват доходите идващи от пенсии, обезщетения, помощи и други.
Средната работна заплата в Бургаска област стигна до 707 лева за последното
тримесечие на 2012 година. Средната заплата е скочила със 7,6% спрямо предходното
тримесечие на 2012 година.13
 За обществения сектор средната месечна заплата е 756 лв.
 За частния сектор средната месечна заплата е 689 лева.
 Общо за страната средната работна заплата е 789 лева.Бургас е на шесто място в
страната.
13

http://www.burgasinfo.com/news/view/5/38551/

47

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

Фиг. 28 Структура на общия разход на домакинствата в Бургаска област за 2011 г. по
групи разходи в % отгоре -надолу: 1- Храна; 2- Облекло и обувки; 3- Жилище; 4Транспорт; 5 – Свободно време; 6 - Други

Анализът на структурата на общите разходи на населението в област Бургас
показва, че най-голям дял заемат разходите за храна, ако под други приемем, че има
различни други видове разходи. Фактът, че разходите за храна надхвърлят 1/3 от
разходите демонстрира тенденции на обедняване, тъй като се приема, че ако разходите
за храна надхвърлят ¼ от бюджета на домакинствата това е свидетелство за бедност.
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Таблица 19. Осигуряване на населението с жилищна площ към 31.12.2011 г.
Жилища на
1000 души
от
населението

Среден
брой
лица на
едно
жилище

На човек от населението
Полезна
площ

Брой
Област
Бургас
В
градовете
на
областта
В селата
на
областта

Жилищна Спомагателна
площ

площ

Средна
полезна
площ на
1
жилище

Квадратни метри

658

1.52

45.88

34.68

6.75

69.75

656

1.53

46.15

34.50

6.89

70.40

665

1.50

45.08

35.19

6.32

67.85

Табл.20. Висши училища, преподаватели, студенти и завършили през учебната 2011/12
В сферата на образованието:
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Табл. 21 Завършили основно и средно образование през 2011 г.

Таблица 22. Учебни институции по вид
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Табл. 23 Брой учебни заведения, преподаватели и учащи
2011/2012 УЧЕБНА ГОДИНА

Община

Айтос
Бургас
Камено
Карнобат
Малко Търново
Несебър
Поморие
Приморско
Руен
Созопол
Средец
Сунгурларе
Царево
ОБЩО
ОБЛАСТ:

Община

Айтос
Бургас
Камено
Карнобат
Малко Търново
Несебър
Поморие
Приморско
Руен
Созопол
Средец
Сунгурларе
Царево
ОБЩО
ОБЛАСТ:

Брой
Брой
Брой
детски обслужващи
училища
градини
звена
8
56
4
9
1
9
12
3
20
8
5
6
2

6
35
8
9
2
10
7
5
11
8
3
8
2

143

114

0
2
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0

Брой
Брой
Брой
Брой
педагогически
ученици педагогически деца в
персонал в
в
персонал в
детски
детски
училища
училища
градини
градини
3042
249
924
71
25419
2128
7772
590
794
78
377
39
3150
268
787
58
247
25
93
6
1984
178
1061
80
2250
221
1044
81
470
50
219
21
3639
339
426
37
913
100
369
31
1376
113
672
45
1127
112
396
35
837
78
326
25

6
45248
3939
2012/2013 УЧЕБНА ГОДИНА

Брой
Брой
Брой
детски обслужващи
училища
градини
звена

14466

1119

Брой
Брой
Брой
Брой
педагогически
ученици педагогически деца в
персонал в
в
персонал в
детски
детски
училища
училища
градини
градини

8
56
4
9
1
9
12
3
20
7
5
6
2

6
34
8
7
2
10
7
5
11
8
3
8
2

0
2
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0

3109
25550
833
3029
237
2016
2260
442
3614
930
1388
1164
821

251
2138
82
271
28
184
229
47
340
94
117
116
73

977
8174
394
784
96
1076
1062
206
470
378
711
386
365

73
615
39
57
6
80
81
21
38
31
47
35
25

142

111

6

45393

3970

15079

1148
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Табл 24. Размерът на средствата, инвестирани за модернизация на материално-техническата
база в системата на средното образование в Област Бургас е както следва:
№

Община

Инвестиции
за 2007г. х.лв

Инвестиции
за 2008г. х.лв

Инвестиции
за 2009г. х.лв

Инвестиции
за 2010г. х.лв

Инвестиции
за 2011г. х.лв

Инвестиции
за 2012г.х. лв

Общо х.лв

1.

Айтос

972

1407

439

651

636

742

4847

2.

Бургас

1560

1591

6582

7903

2996

3748

24380

3.

Камено

76

191

482

266

203

87

1305

4.

Карнобат

370

545

354

2241

2054

117

5681

5.

М.Търнов
о

119

400

6

58

15

598

6.

Несебър

430

4390

5230

1030

328

807

12215

7.

Поморие

1505

598

408

212

285

6176

9184

8.

Приморск
о

6

1

15

16

10

22

70

9.

Руен

1328

102

1035

284

362

331

3442

1
0.

Созопол

378

629

1486

695

747

932

4867

1
1.

Средец

9

2

1004

479

70

849

2413

1
2.

Сунгурла
ре

81

448

180

220

161

148

1238

1
3.

Царево

95

67

216

83

129

230

820

6929

10371

17431

14086

8038

14205

71060

ОБЩО:

Брой компютри
Осигуреност на училищата с компютърна техника, средно за областта е както
следва: 2007 г. – 19 ученика на компютър, 2008 г. – 18 ученика на компютър, 2009 г. и
2010 г. - 17 ученика, 2011 г. и 2012 г. – 15 ученика.

Брой интернет места
По Национална програма „ИКТ в училищата” е осигурена Интернет свързаност
за всички 143 училища и 6 обслужващи звена. Интернет местата са в съответствие с
броя осигурени компютри за всяко училище.
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Табл 25. СПРАВКА ЗА ОТПАДНАЛИТЕ УЧЕНИЦИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2007 – 2012
ГОДИНА
Година Брой ученици в началото
на учебната година

Брой ученици в края
на учебната година

Отпаднали

2007

50 053

48 775

1218

2008

48 264

47 272

917

2009

46 309

45 835

426

2010

45 305

44 305

291

2011

44 095

43 444

355

2012

42553

42409

228

Анализът на данните

на образованието в област Бургас, очертава следните

причини за отпадане на децата от учебния процес, а именно :
•

социално-икономически – лошо качество на живота и битови условия,

безработица и ниски доходи; детето често помага в домакинската работа или във
формирането на семейния бюджет; част от родителите работят в чужбина и са
предоставили грижите за децата на роднини, баби, които не осъществяват контрол;
чести пътувания в друго населено място с цел препитание, където детето не посещава
училище; Още: децата отсъстват, защото нямат дрехи, обувки, или се грижат за помалките деца в семейството.
•

образователни – образованието като по-ниска ценност – слаб интерес и липса на

мотивация, съчетани с ниска училищна готовност – голямата част от децата не са
посещавали детска градина и са израстнали в затворена среда; ниско образователно
равнище на родителите; нередовно посещение в училище, а оттам – и затруднения и
пропуски в усвояването на учебния материал;
•

етнокултурни – ранен брак, родителите не пускат момичетата на училище

поради страх да не „откраднат” момичетата за женитба и др.14

14

Вж. Областна стратегия за развитие на социалните услуги(2011-2015), с.14.;
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В сферата на здравеопазването:

Фиг. 29 Население на един лекар и на един лекар по дентална медицина
към 31.12.2011 г.
Таблица 26 Динамика на осигуреността на населението с лекари и зъболекари в област
Бургас за периода 2007-2011 г.

Осигуреността с болнични легла за Бургаски регион за 2012 г. е 53,6 на 10 000
души население. Средната осигуреност с болнични легла за активно лечение в РБ е повисоко /45,6 на 10 000 души/ от осигуреността в област Бургас /35,7 на 10 000души/.
В областта на здравеопазването работят 4234 души: от тях лекари – 1221/2,9 на
хиляда жители/, лекари по дентална медицина - 376/0,90 на хиляда житили/,
специалисти по здравни грижи – 2158/5,2 на хиляда жители/.
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Съотношението в Област Бургас лекари: медицински сестри е 1:2. Наблюдава се
тенденция към намаляване на броя на медицинските специалисти по здравни грижи и
промяна на съотношението в негативна посока.
Лечебните заведения за болнична помощ на територията на Област Бургас са
20 и един самостоятелен диализен център:
1. Девет многопрофилни болници за активно лечение, в т.ч. 5 МБАЛ с държавно и
общинско участие и 4 частни МБАЛ;
2. Една специализирани болници за активно лечение – по пневмофтизиатрични
заболявания ;
3. Две специализирани болници за активно лечение с частен капитал – една по
кардиология и една болница за очни заболявания;
4.

Една специализирана болница за долекуване и продължително лечение;

5. Четири специализирани болници за рехабилитация;
6. Три лечебни заведения със стационар по профили: онкологичен, кожновенерологичен и психиатричен.
7. Един диализен център с частен капитал
В област Бургас функционира Дом за медико-социални грижи за деца.
Специализирата медицинска помощ се осъществява от 466 лечебни заведения,
в т.ч. МЦ – 38, ДКЦ – 5, МДЦ – 1, ДЦ – 1, специализирани индивидуални и групови
лекарски практики – 367, специализирани практики по дентална медицина - 6, медикодиагностични лаборатории – 17 и медико- техничиски лаборатории - 31. Съществен
проблем в Област Бургас е концентрацията на специализираната медицинска помощ
в гр. Бургас и липсата на достатъчно специалисти в останалите общински центрове. От
една страна това затруднява достъпа на пациентите до специализираната медицинска
помощ и забавя диагностично-лечебния процес, а от друга страна възпрепятства
извършването на профилактични прегледи. Недостатъчно ефективна е и организацията
на неотложна извънболнична помощ.
Спешната медицинска помощ се осъществява от ЦСМП с 11 филиала.
Извънболничната медицинска помощ се осъществява от 1072 лечебни заведения за
първична медицинска помощ, за специализирана медицинска помощ и ЦСМП.
Регистрираните лекарски практики за първична медицинска помощ към
31.12.2012г. са 257, в т.ч. индивидуални – 243 и групови - 14. През годината лечебните
заведения за първична медицинска помощ са намалели с 15. Броят на регистрираните
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лечебни заведения за първична извънболнична медицинска помощ постепенно
намалява, основно за сметка на тези в отдалечените райони с неблагоприятни условия.
В общинските центрове са регистрирани 76.6% от лечебните заведения за
първична медицинска помощ.
Денталната помощ се осъществява от 349 стоматологични практики, в т.ч. 327
индивидуални и 22 групови. В общинските центрове са регистрирани 94,8% от
лечебните заведения за първична дентална помощ.
Преобладаването на индивидуалните практики пред груповите практики в
доболничната помощ затруднява качественото обслужване на пациентите;
Данните касаещи здравеопазването в областта сочат следното:
•

Няма осигурен постоянен денонощен достъп до медицински услуги, силно изразено

в малките общини, поради непривлекателни лекарски практики, които остават незаети;
Живеещите в отдалечените селища са с влошен здравен статус – качеството на
предлаганите здравни услуги е по-ниско, а достъпът до здравната мрежа е ограничен;
•

Характерно е понижаване, както на количеството, така и на качеството на здравните

услуги в областта, в следствие на липсата на достатъчно финансиране.15
В сферата на социалните услуги
Социалните услуги се разглеждат в общия социален контекст на политиките и
мерките за социално включване на уязвимите общности и групи от населението в
областта. Обобщените изводи от анализа на ситуацията и събраните конкретни данни
са на основа на Областна стратегия за развитие на социалните услуги(2011-2015).
Анализът на ситуацията и оценката на потребностите идентифицира основните
проблеми и формулира основните въпроси, които се отнасят до състоянието и
развитието на социалните услуги на територията на област Бургас. В резултат от
проучването са очертани основните фактори, които формират рисковите групи,
нуждаещи се от социални услуги, както и причините, пораждащи конкретната ситуация
на неравнопоставеност на уязвимите групи от населението, на основата на социалноикономически и други неблагополучия.
При анализа на социо-демографската и икономическа картина на област Бургас се
открояват основните фактори, които в съчетание с други фактори създават рисковете от
социално изключване на индивидите, формират рискови групи деца, лица, семейства в

15

Пак там.

56

неравностойно положение и стари хора, нуждаещи се от подкрепа и социални услуги.
Такива фактори са:
•

равнището на бедност и доходите – трайна липса на собственост и постоянни

доходи, безработни, ниски пенсии и недостатъчни доходи на лица в над трудоспособна
възраст;
•

структурата на семейството – пълно или непълно семейство, многодетни семейства,

здравословни и образователни проблеми;
•

откъснатост от семейната среда и липса на подкрепа от семейството - деца и

самотни стари хора, настанени в специализирани институции;
•

увреждане и/или сериозни здравословни проблеми на лицето или на член от

семейството;
•

ниско образование (включително и неграмотност), липса на професионална

квалификация, които водят до неравностойна позиция на пазара на труда;
•

социално изключване и принадлежност към уязвими етнически малцинства, които

живеят в изолация в обособени квартали и махали;
•

местоживеене – отдалеченост и изолираност на населеното място, с нарушени

транспортни връзки и комуникация с общинския и областния център /характерно за
община Руен и община М.Търново/;
Под влиянието на тези фактори се обособяват рисковите групи сред децата, лицата и
старите хора, към които е насочена интервенцията на Областната стратегия.
Eдна от най-застрашените групи в риск са децата:
-

Деца в специализирани институции. Пребиваващите деца в специализирани

институции в област Бургас на възраст от 0 до 18 години през 2009 г. са общо 346 по
данни от самите институции. Броят на децата от 0-3 години, настанени в ДМСГД към
м. април 2010 г. е 147 , а в ДДЛРГ “Ал.Г.Коджакафалията” гр.Бургас съответно от 7-18
години – 65 деца и в ДДЛРГ “Щурче” гр.Средец - от 3-7 години – 54 деца.
Налице е трайна тенденция да се настаняват за отглеждане в институциите деца от
ромски произход. Техният дял е почти 70 на сто от всички деца, според анализа за
настаняванията. Основните причини за това са са бедност и трайна безработица на
родителите; недостатъчен родителски капацитет; лоши битови условия и преценка от
страна от социалните работници за риск при отглеждането на децата в биологичните им
семейства. Често тези деца не посещават детска градина и са в риск от отпадане от
училище. За да се подпомогне превенцията на настаняването и да се създадат условия
за тяхното социално включване, е нужно да се използват пълно ресурсите на
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образователната система. За целта е необходимо да се повиши ефективността на
партньорството между двата сектора – образование – социално подпомагане, тъй като
ресурсите и на образователната система и на социалните услуги не са достатъчни.
Данните показват, че за по-голямата част от децата, които не са оставени за
осиновяване, контактът с родителите не е прекъснат. Степента на ангажираност и
отговорност на семейството обаче е различна и е необходимо да се развива връзката на
родителите с децата. Същевременно с настаняването на детето в институция, е много
сложно да се установи контакт и да се мотивират родителите да възстановят
отношенията дете/родител. Активна отговорност трябва да бъде поета и от служителите
в дома. Паралелно трябва да се развиват услуги за директна работа в общността с цел
превенция на изоставянето и реинтеграция на настанените деца чрез изграждане на
родителски умения, предоставяне на алтернативни форми на грижа, използване на
ресурсите на междусекторно партньорство между детските градини, училищата,
социалните служби и дирекциите “Бюро по труда” и подпомагане.
-

Уязвими семейства с деца. Това са специфични рискови групи, обхващащи

семейства изпаднали в ситуация на уязвимост по една или друга причина. В нея влизат
многодетни и непълни семейства; семейства, в които един или двамата родители са с
увреждания; семейства, в които има родител/и с различни зависимости; бедни
семейства непълнолетни родители и други. Като цяло това е най-голямата рискова
група, но за нея не се събира систематизирана статистическа информация. Подкрепата
на семействата, а не само на децата в риск, ще създаде условия за задържане на децата в
семействата им и за повишаване на качеството на грижа към тях. Вниманието към
семействата има своето отражение и върху демографската ситуация в областта.
-

Деца необхванати, отпаднали и в риск от отпадане от училище. Отпадането от

училище и липсата на образование е един от най-големите фактори за попадане в
ситуация на множество рискове – бедност, противоправно поведение, насилие и др.
Данните предоставени от общините и проведените срещи с представители на общинска
администрация показват намаляване на децата, застрашени от отпадане от училище. В
общините през учебната 2009/2010 година броят на застрашените от отпадане ученици
се е намалял три пъти в сравнение с броя им за учебните 2007/2008 и 2008/2009 учебни
години. Най-много са децата, отпаднали от училище от общините Средец – 32 деца,
Сунгурларе – 29 деца, Бургас – 25, Поморие – 23. В общините Карнобат и Царево,
отпадналите от училище даца са по 5, а от община Созопол – 6.
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Идентифицирането на децата, нередовно посещаващи училище, се усложнява от
практиката да се прикриват отсъствията им, за да се запази броя на учениците в
учебното заведение. Проблемът е особено голям в училищата в малки населени места с
недостатъчен брой ученици за сформиране на паралелка. Голяма част и от училищата в
градовете вече не са изключение, поради намаляването като цяло на децата в училищна
възраст. Деца в обособени ромски училища и деца, десегрегирани от обособените
училища в масовите. Висок е процентът на учениците, които нередовно посещават
обособените училища в ромските квартали. Пропуските в образователното им ниво са
една от причините за многобройните им отсъствия и някои случаи на отпадане след
записването им в масови училища в града с по-високи критерии.
- Деца, жертви на насилие, злоупотреба и неглижиране. Основната група деца жертва
на насилие са в община Бургас, където са регистрирани 4 деца през 2010 година от
общо 10 деца за областта. В останалите общини са регистрирани 6 случая на деца
жертви на насилие както следва: община Карнобат – 2 , община Поморие – 3 и община
Несебър – 1 дете.
Въпреки увеличеното разкриване и съобщаване на случаи, остава проблем
изваждането на светло на домашното насилие и преодоляването на “задругата на
мълчанието “. За жертвите на насилие остава необходимостта от осигуряването на
сигурност, терапия за преодоляване на травмите, обществена и социална подкрепа.
Основната група деца, получили полицейска закрила, е в община Несебър – 14 деца,
от общо 24 за областта. Шест деца са получили полицейска закрила в община Бургас,
по едно дете в общините Айтос и Созопол и две деца в община Камено.
В област Бургас има регистриран един случаи на дете, жертва на трафик, което е от
областния център – гр.Бургас. Официалните данни за регистрираните случаи на деца,
жертви на насилие и неглижиране не отразяват пълната картина на проблемите. За
жертвите на насилие остава необходимо осигуряването на сигурност, терапия за
преодоляване на травмите, обществена и социална подкрепа. Малобройни, но важни са
специфичните групи на деца с рисково поведение, с противообществени прояви и
поведенчески проблеми, предизвикани от различни фактори, като нисък родителски
контрол, раздяла в семейството, бедност, безработица. Поведенческите проблеми,
определени от съответните експерти са: агресия, използване на алкохол и упойващи
вещества, кражби, побой. Потребностите са от консултации (психологически,
социални, правни и здравни), подкрепа на родителите и намаляване на агресията в
семейната среда, ангажиране на свободното време на децата.
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-

Децата с увреждания, които се отглеждат в семейна среда, по данни на РДСП

Бургас към месец декември 2009 год. в областта са регистрирани 975 деца с
увреждания. В тази група са включени деца с физически, умствени, психически,
сензорни и комплексни увреждания. По данни, подадени от Дирекциите “Социално
подпомагане” и отделите „Социална закрила” в общините децата с увреждания са
разпределени както следва: община Айтос – 65 деца; община Бургас – 523 деца; община
Камено – 23 деца; община Карнобат – 40 деца; община М.Търново – 13 деца; община
Несебър – 27 деца; община Поморие – 64 деца; община Приморско – 17 деца; община
Руен - 102 деца; община Созопол – 25 деца; община Средец – 36 деца; община
Сунгурларе – 23 деца; община Царево – 17 деца. Анализът на потребностите на групите
в риск идентифицират следните проблеми: по-голямата част от децата остават
изолирани в семейството; една част от децата в училищна възраст посещават
единствено центрове за интеграция и рехабилитация и остават извън образователната
система; много малка част от децата с увреждания посещават детски градини;остава
нисък делът на интегрираните в общообразователни училища деца; недостатъчна
информираност и ангажираност на обществото.
–

Децата с увреждания, отглеждани в специализираните институции, специална група

са децата, трайно настанени в специализирани институции, чиито семейства живеят
извън областта. Това са 105 деца, отглеждани в ДДУИ в с. Кошарица и в ДДУИ в
с.Искра. По-голямата част от тях не поддържат контакти със семейството си. Част от
децата са оставени за осиновяване, но това е почти невъзможно, предвид тежките им и
множествени увреждания. Това се подкрепя от данните за периода на престой в
институцията – над 4 години. За тези деца алтернативата е развитие на социални услуги
в общността.
Друга уязвима група са хората с увреждания
В общините на област Бургас пълнолетните лица с увреждания са общо 14 453 през
2009 година. Те представляват 4% от трудоспособното население на областта. Найголям е относителния дял на лицата с увреждания в община Бургас – 7193 лица /
относителен дял 48,6% / . В останалите общини от областта лицата с увреждания са
както следва: община Айтос – 839 лица; община Камено – 346 лица; община Карнобат –
870 лица; община М.Търново – 213 лица; община Несебър – 405 лица; община Поморие
– 705 лица; община Приморско – 224 лица;община Руен – 1139 лица; община Созопол –
844 лица; община Средец – 1422 лица; община Сунгурларе – 372 лица и община Царево
– 227 лица.
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–

хората с увреждания, основните ограничения са свързани с недостъпната среда,

която е сериозна пречка за участието им в обществения живот. Наред с нуждата от
достъпна среда се очертават техните потребности, свързани с достъп до заетост и
доходи, здравни и образователни услуги, осигуряване на адекватна подкрепа,
включително чрез социални услуги. Липсата на подкрепа за семействата води до
настаняване на значителен брой
–

хора с увреждания в специализирани институции, където трябва да се подобрят

условията и стандартите на резидентната грижа. Във фокуса на интервенцията е
необходимо да влязат и целеви мерки за подкрепа на всички хора с ограничени
възможности за водене на самостоятелен живот, които да бъдат адаптирани към всеки
специфичен случай.
В рамките на настоящата стратегия се поставя акцент върху рисковите групи сред
уязвимите общности и лица в неравностойно положение:
–

Безработни

лица

Това

са

групи

от

безработни

лица

с

по-ниска

конкурентноспособност на пазара на труда, в които се включват: безработни
младежи; безработни младежи с трайно намалена работоспособност; безработни
младежи от социални заведения, завършили образованието си; продължително
безработни лица; безработни лица с трайно намалена работоспособност; безработни
лица – самотни родители /осиновители/ и/или майки /осиновителки/ с деца до 3годишна възраст; безработни лица, изтърпели наказание “лишаване от свобода”;
безработни жени над 50- годишна възраст и мъже над 55-годишна възраст; други
групи безработни лица. Негативните последици от бедността и изолацията от пазара
на труда върху грижите за децата са най-тежки при семействата на трайно
безработните, които постепенно изпадат в зависимост от социалните помощи. За да
излязат от спиралата на пълната маргинализация и да осигурят бъдеще за своите
деца, семействата на продължително безработните имат нужда както от
професионално обучение, така и от подкрепа и мотивиране (курсове, консултации)
за активно включване на пазара на труда.
–

Етнически общности в неравностойно положение със специален фокус към

ромската общност. В настоящата група са включени хора, живеещи в обособените
етнически общности в област Бургас – за гр. Бургас - кв. „Победа”, „Акациите”, „Горно
езерово”, к-с „М.Рудник” и селата в областта с преобладаващо население от етнически
малцинства в неравностойно положение. В обособените квартали са налице различни
фактори подкрепящи бедността – ранно отпадане от училище, ниско образование и
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квалификация на голяма част от жителите, трайна безработица и липса на трудови
навици за част от тях, ограничени възможности за заетост, лоши битови условия, липса
на достъп до здравни, социални, образователни услуги. Допълнителен фактор,
затрудняващ развитието на общността е самото гето. Обособените ромски квартали са
районите с най-голям относителен дял на непълнолетни майки, деца, настанени в
институции, деца, в риск от отпадане от училище. Акумулирането на икономически,
образователни и етнокултурни рискови фактори оказва най-силно влияние, когато
семейството живее в рамките на собствената компактна малцинствена група. В тази
група попадат семейства в неравностойно положение, чиито децата рискуват да
повторят модела на социална изолация на своите родителите. За да се разбие
затворения цикъл, е необходима комплексна интервенция насочена срещу бедността,
която да подпомогне семействата да осигурят шансове за социално включване и
развитие на своите деца:
Старите хора са следващата голяма социална група, идентифицирана в аналитичния
доклад като една от застрашените. По данни, събрани от общините на територията на
област Бургас самотно живеещите стари хора са общо 5 705, разпределени както
следва: община Айтос – 233 лица, община Бургас – 996 лица; община Камено – 990
лица, община Карнобат – 299 лица; община М.Търново – 417 лица; община Несебър –
0; община Поморие -13 лица; община Приморско – 106 лица; община Руен - 11 лица;
община Созопол – 10 лица; община Средец – 1764 лица; община Сунгурларе – 758
лица; община Царево – 88 лица.
–

Старите хора със затруднения в самообслужването, които имат нужда от услуги и

грижа в домашна среда или от резидентна грижа, са рискови групи. За тях трябва да се
предвидят мерки за разкриване на услуги в домашна среда, нови дневни центрове и др.
–

Стари хора, настанени в специализирани институции. На територията на област

Бургас функционират четири институции за стари хора – Домове за стари хора в гр.
Айтос, гр. Бургас, гр. Средец и с.Лозарево, общ. Сунгурларе. В тях са настанени общо
129 лица, при капацитет на специализираните институции за 149 лица. Основните
идентифицирани потребности на старите хора, настанени в домове са: нужда от грижа,
особено за лежащите, предоставяне на грижа, достъп до медицинско обслужване,
осигуряване на възможности за общуване и запълване на свободното време според
индивидуалните интереси на клиентите.
От тези рискови общности са приоритетните целеви групи, които подлежат на
социални услуги в област Бургас. В крайна сметка се извеждат следните изводи:
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•

Функциониращите специализирани институции са с голям капацитет и в повечето

случаи не отговарят на изискванията и стандартите за предоставяне на социални услуги
- част от тяхната материална база, човешки ресурс, административен потенциал би
могло да се използва за разкриване и развитие на алтернативни форми на услуги.
•

Предлаганите алтернативни социални услуги на територията на областта не

покриват реалните потребности и не обхващат всички рискови групи.
•

Липса или недостатъчно квалифициран персонал в системата на социалните услуги

най-вече в малките населени места и общини.
•

„Социално договаряне“ (т.е. възлагането на социални услуги) все още е

предизвикателство. Независимо от възможностите в нормативната уредба, общините с
изключение на община Айтос и Бургас, в областта не са провели конкурси за
предоставяне на социални услуги в партньорство с НПО. В момента е налице
неравнопоставеност между общината, и доставчиците по отношение на достъпа до
финансирането на проектите. Като възложител и доставчик на социалните услуги
общините по принцип имат достъп до публичните средства, а достъпът на НПО изцяло
зависи от волята на кмета. Поради тази причина подкрепата между участниците остава
само на хартия и липсва реално партньорство.
•

Все още разкритите социални услуги в общността са малко на брой и не отговарят

на необходимостта от такива с оглед рисковите групи на територията на отделните
общини и региона.16

В сферата на културата и туризма:
Таблица 27. Библиотеки с библиотечен фонд над 200 000 броя
(Брой)
2006 2007 2008

Библиотеки
Библиотечен фонд - хил.бр.
Читатели - хил.бр.
Зает библиотечен фонд - хил.бр.

2
849
8
270

16

2
856
7
232

2
864
7
207

2009

2
859
6
209

2010

2
855
6
224

Анализът и изводите са съгласно Областна стратегия за развитие на социалните услуги(2011-2015),
с.15-19.
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Таблица 29. Пренощували лица по продължителност на престоя в средствата за
подслон през 2011 г.

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

Фиг. 31 Структура на пренощувалите лица в средства за подслон и приходи от нощувки
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Актуализиране и набиране на нова информация за състоянието на
техническата инфраструктура и качествата на околната среда в област Бургас за
периода 2007 – 2011 г., включващо:
В сферата на техническата инфраструктура:
Общите цели в областта на транспортната инфраструктура са две основни:
1. Интегрирано развитие на транспортната мрежа на страната като част от
Трансевропейската транспортна мрежа;
2. Повишаване

на

ефективността

на

използване

на

транспорта

и

транспортната инфраструктура
В рамките на периода 2007г. – 2013 г. приключват дейностите по рехабилитация и
ремонт на главните пътища от републиканската пътна мрежа на територията на област
Бургас. Основните обекти, чието изпълнение ще завърши до края на периода са:
-

Проект:

„Интегриран

градски

транспорт

за

Бургас“,

Договор

№

BG161РО001/1.5-01/2010/001. Общата стойност на проекта е на 131 181 117 лв.
-

Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас“,
Договор № BG161PO001/1.4-07/2010/004. Проектът е на обща стойност 689 202 лв.

-

Рехабилитация на Път І-9 в участъка “Бургас – Маринка – Звездец – Малко

Търново”;
-

Реконструкция на Път І-9 в участъка “Бургас – Слънчев бряг”, (отсечката Бургас

- Сарафово, обходи Поморие, Ахелой и Слънчев бряг, отсечка п. к. Несебър – п. к.
Кошарица)
-

Път ІІ-79 “Елхово – Бургас” – на територията общините Елхово, Болярово,

Средец, Камено и Бургас;
-

Път ІІ-73 “Шумен – Карнобат”;

-

Пътен възел “Бургас – Средец – Созопол” на път І-9 с път ІІ-79 (Х. 2012 г.)

-

Рехабилитация на надлез “Владимир Павлов” на път І-9
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Табл. 20 Пътища в област Бургас 2007-2011

Табл. 30. Нововъведени водопроводи (подмяна и
нови трасета вкл.) по години за област Бургас

Година

Вътрешна Мрежа

Външна Мрежа

м'

м'

2007

18 410

4 470

2008

27 723

222

2009

16 617

9 710

2010
2011

34 533
25 346

13 479
17 778

2012

29 967

16 004

Фиг. 32 Брой и инсталирана мощност на присъединени обекти в Бургаска област,
произвеждащи електрическа енергия от ВИ
Изпълнени или в процес на изпълнение проекти за водоснабдяване и
канализационна мрежа:
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-

Проект

58111-17-208

„Инвестиционни

проекти

за

водоснабдителна

и

канализационна мрежа на Бургас – Меден Рудник”. Бюджетът на проекта е 16 305
757,13 лв.;
-

Проект „Интегриран проект за рехабилитация и разширение на Вик мрежите в кв.
Сарафово, гр. Бургас“. Общият бюджет на проекта е 19 132 711 лв.

-

Проект: „Пречиствателна станция за отпадъчни води - кв. "Меден Рудник", гр.
Бургас - 2 етап: разширение“. Общият бюджет на проекта е 23 313 852,25 лв.;

-

Проект: „Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчните води в
квартал Горно Езерово, гр. Бургас“. Общият бюджет на проекта е 11 227 085,89 лв.;

-

„Интегриран проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и
отпадъчните води на кварталите Банево, Ветрен и Минерални бани, гр. Бургас“.
Общият бюджет на проекта е 30 951 630, 57 лв.;

-

Проект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в Регион
Бургас. Договор № DIR-5102118-C001/25.08.2011 г. Обща стойност на проекта е 43
231 121,10 лв.
По настоящем съществува риск с реализацията на няколко от инвестиционните
намерения, а именно:
- „Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води с. Рудник и
м.с.Черно море, общ. Бургас“
- „Пречиствателна станция за отпадъчни води кв. Меден Рудник, гр. Бургас: 2ри
етап- разширение“
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- „Интегриран проект за рехабилитация и разширение на ВиК мрежите в
кв.Сарафово, гр. Бургас“
- „Инвестиционни проекти за подобряване и развитие на ВиК инфраструктурата в
приоритетни агломерации на Община Бургас (кв. Крайморие и гр. Българово)”
Изграждането на газоразпределителна ифраструктура на територията на Област
Бургас стартира с проекта „Газификация на гр. Бургас“ и получаването на лицензия за
разпределение и снабдяване с природен газ на името на Газорозпределително
дружество /ГРД/ „Бургасгаз“ ЕАД през 2005 г.
Правоприемник на „Бургасгаз“ ЕАД, понастоящем „Овергаз Изток“ АД е
лицензиант на обособена територията на Общините Бургас, Карнобат, Айтос, Поморие,
Несебър, Созопол, Приморско, Царево, Стара Загора, Нова Загора, Ямбол, Тунджа,
Нови пазар и Варна с изключение на кметствата Владислав Варненчик, Младост и
Аспарухово, за срок до 03.06.2040 г.
Газова мрежа към днешна дата има изградена на територията на гр. Бургас и гр.
Карнобат.
Данни за гр. Бургас 1. Изградена газоразпределителна мрежа по години
Табл. 31. Изградена газоразпределителна мрежа по години
година

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Общо

Изградена

22

28

20

2,5

2,6

0,430

0,440

76

ГРМ, км
На територията на гр. Бургас към днешна дата има изградени 76 км. в
нетоплофицираните райони - ЦГЧ, СПЗ, ЮПЗ, както и в комплексите „Братя
Миладинови“ и „Възраждане“. Наличната газова инфраструктура предоставя достъп на
почти всички промишлени и обществено – административни обекти, както и на повече
от 18412 домакинства до газоразпределителната мрежа, респективно до използуване
предимствата на природния газ.
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2. Броят на клиентите, които консумират природен газ към 31.12.2012 год. както
и включването им по години е както следва /табл. 31/:
Табл. 32. Броят на клиентите, които консумират природен газ към 31.12.2012
год. както и включването им по години
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Общо

Битови

-

90

89

64

28

20

19

310

Обществено

2

14

16

9

6

6

9

62

Промишлени

1

8

1

4

3

2

0

19

Общо

3

112

106

77

37

28

28

391

административни

100

90

90

89

80

64

70
60
50
40

28

30

20

20

19

10
0

0
2006
Брой бит ов и пот ребит ели по години

2008
2007

2010
2009

2012
2011

Фиг. 32 Брой битови потребители по години
Данни за гр. Карнобат
1. Изградена газоразпределителна мрежа: 7 км., изградени през 2009 г.
2. Броят на клиентите в гр. Карнобат е както следва: 1 промишлен, 8
общественоадминистративни и 9 битови клиента.
Плановете за развитие на газоснабдяването през следващите години зависят до
голяма степен от мерките, които Общинските и Областни структури ще предприемат
във връзка с газифициране на обекти, до които вече има изградена ГРМ.
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Информация за периода 2007 – 2013 г. в част околна среда


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

1. Хвостохранилище „Малко Търново 2” – техническа рекултивация. – 112, 753
дка.
2. Техническа и биологична рекултивация на рудник „Малко Търново” – терени и
отвали - 31 дка.
3. Техническа и биологична рекултивация на терени от ликвидацията на рудник
„Зидарово”.
4. Запълване и рекултивация на мулдите при рудник „Зидарово”
През 2012 г. е започнала рекултивацията на находище „Дебелт” – I етап –
рекултивация на площадката на насипището, образувано от глини, заблатена баластра и
глинесто-песъкливи материали от разкривните работи на находището. Площта за
рекултивация е 17.9 дка.Извършва се рекултивация на находище „Узунджата” в община
Приморско на площ от 47,2 дка. Първият етап от проекта се изпълнява като депо за
строителни отпадъци.
Започнало е изпълнението на обект „Закриване и рекултивация на общинско
депо за неопасни отпадъци, намиращо се в землището на гр. Созопол, община Созопол”
ИСПА проект EUROPE AID 120520D/SV/BG - площ 75,313 дка
Изготвени и съгласувани са проекти за техническа и биологична рекултивация
на депа за неопасни отпадъци Ахтопол, Малко Търново и Китен. Площите, които ще
бъдат рекултивирани са следните:
Ахтопол – 18.56 дка
Малко Търново – 20.5 дка
Китен – 24.3 дка


Общини на територията на РИОСВ – Бургас с въведени системи за разделно
събиране на отпадъци от опаковки (РСОО) към м. декември 2012 г.:
1. Община Бургас; 2.Община Сунгурларе; 3.Община Айтос
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4.Община Карнобат; 5.Община Несебър; 6.Община Поморие
7.Община Приморско; 9.Община Царево; 10.Община Средец
Предприятия с функциониращи пречиствателни съоръжения за отпадните газовe
изпускани в атмосферния въздух:
1. ,,Лукойл Нефтохим Бургас” АД
-

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

-

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

-

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

електрофилтър
-

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

- автоналивна естакада - инсталация за улавяне и регенериране на бензиновите пари
- ЖП наливна естакада - инсталация за улавяне и регенериране на бензиновите пари
2. ,,Кроношпан България” ЕООД Бургас
- сушилни инсталации – мокър електрофилтър
- батерии центробежни циклони
- ръкавен филтър
3. ,,Бургаспътстрой „ АД
- асфалтова база гр . Айтос - ръкавен филтър
- асфалтова база гр . Средец - ръкавен филтър
4. ,,Пътни строежи 2001”АД Бургас
- асфалтова база ,,Пода” Бургас - ръкавен филтър
5. ,,Път 2004” АД Бургас
- асфалтова база с Банево - ръкавен филтър
6.,,Пътстрой Бургас” АД гр. Карнобат
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- асфалтова база гр . Карнобат - ръкавен филтър
7. ,,Трейс „ ЕАД
- асфалтова база с. ,,Черни връх” - ръкавен филтър
8. ,,Щрабак” ЕАД
- асфалтова база гр . Бургас - ръкавен филтър
9.,,Автомагистрали ,,Черно море” АД гр.Шумен
- асфалтова база ,,Шилото „ Бургас - ръкавен филтър
10. ,,Топаз мел” ООД - мелници, гара Церковски
- ръкавни филтри
- центробежни циклони
11. ,,ЗТВ” гр. Каблешково
- ръкавен филтър
12. ,,Мелница Карнобат 2006” ООД
- ръкавни филтри
- центробежни циклони
Автосервизи:
13. ,,Дарс ауто” ЕООД гр. Бургас
- камера за боядисване - тъканни филтри
14. ,,София франс ауто” ООД Бургас
- камера за боядисване - тъканни филтри
15. ЕТ ,,Бай Д Бард” Бургас
- камера за боядисване - тъканни филтри
16 ,,Интермарина” ООД Бургас
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- камера за боядисване - тъканни филтри
17.,,Експрес сервиз” ООД Бургас
- камера за боядисване - тъканни филтри
18. ,,Авто Миро” ООД гр. Айтос
- камера за боядисване - тъканни филтри
19.,, Дженеръс ауто” ЕООД Бургас
- камера за боядисване - тъканни филтри


Реализирани дейности по запазване на биологичното разнообразие в защитените
територии:
РИОСВ-Бургас извършва дейности в рамките на План за дейности в защитени

територии изключителна държавна собственост /резервати и поддържани резервати/.
Планът се финансира от ПУДООС към МОСВ. През периода 2007 – 2013 г. са
изпълнени следните поддържащи и възстановителни дейности, дейности за опазване на
горите от пожари, образователни програми и информационно осигурявани, изграждане
на туристическа инфраструктура в 7 резервата и 4 поддържани резервата:


Изработени и монтирани информационно-забранителни табели за обозначаване
главните подходи към резерватите;



Изработени и монтирани в горските резервати противопожарни табели и
противопожарни табла;



Маркиране с информационни знаци и табели на утвърдени със заповед на
министъра на околната среда и водите маршрутни пътеки за преминаване на
писетители в резерватите;



Поддържане на Посетителски център в резерват “Ропотамо” и на Укритие за
наблюдение на птици към поддържан резерват “Атанасовско езеро”;



Почистване на отпадъци и премахване на незаконни постройки при устието на
река Ропотамо в резерват “Ропотамо” в резултат от незаконно пребиваване на
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рибари и реконструкция и обзавеждане на Заслон за рибари в резервата,
съгласно изискванията на заповедта за обявяването му;


Почистване на резерватите и поддържаните резервати от отпадъци;



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



Запознаване на местната аднинистрация /общини, областна администрация,
поделения на ДАГ и др./ със заповедите за обявяване и актуални проблеми за
устойчиво управление на зоните по НАТУРА 2000;



Засаждане и поддържане на растителност по бреговете на река Вая, по проект
“Възстановяване на местообитание 91FO по поречието на р. Вая в участъка от
моста към Мареографската станция в имот №000601, по КВС на землището на с.
Емона, община Несебър, област Бургас” изготвен и реализиран от МОСВ.
Освен горецитираните дейности, извършвани от РИОСВ-Бургас в защитените

територии /ЗТ/ през разглеждания период са извършени дейности от неправителствени
организации, основно в ЗТ влажни зони и в природен парк /ПП/ “Странджа” от
Дирекция на природен парк “Странджа” и Общини по проекти финансирани ЕС и
ПУДООС.
- GEF проект “Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво
управление”, финансиран от Световната банка и изпълнен от СНЦ “Зелени Балкани”,
Община Поморие и МОСВ в защитена местност /ЗМ/ “Поморийско езеро”. В рамките
на проекта е изграден посетителски център в защитената територия и са извършени
възстановителни и поддържащи дейности. Изработен е план за управление на ЗМ
“Поморийско езеро”, защитени зони BG0000152 “Поморийско езеро” за опазване на
дивите птици и BG0000620 “Поморийско езеро”. Към днешна дата планът не е
утвърден от МОСВ.;
- LIFE+ проект “Живот за Бургаските езера”, финансиран от ЕС, който се
изпълнява от БДЗП;
- Проекти на Българска фондация “Биоразнообразие“.
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Институционален капацитет на област Бургас за провеждане на ефективна
регионална политика за периода 2007 – 2013 г.
Проекти, финансирани по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН
КАПАЦИТЕТ“ 2007-2013г.
Проект: „Иновативни модели за добро и прозрачно управление в Община
Бургас", Бюджет за Община Бургас: 454 090,00 лева, Партньор на Община Бургас:
Община Гент, Белгия. Целта на проекта е да се подобри капацитета на общинска
администрация - Бургас за добро и прозрачно управление
Проект „Повишаване ефективността и оптимизация на структурата на общинска
администрация – Бургас”, Бюджет: 180 451 лв. Целта на проекта е да се подобри
работата на общинска администрация Бургас, чрез прилагането на ефективни
механизми за оценка на релевантността, ефективността и ефикасността на функциите и
структурата.
Проект „Обучение на служителите на общинска администрация Бургас“ с
бюджет: 79 823 лв. Целта на проекта е повишаване капацитета на служителите на
Община Бургас за по-ефективно и ефикасно изпълнение на служебните им задължения.
Проекти, финансирани по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“ 2007-2013г.
Проект „Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Бургас“. Бюджетът на
проектното предложение е 2 690 986, 67 лв. и цели подкрепа на развитието на местния
бизнес, чрез предоставянето на услуги.
Проекти, финансирани по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“
2007-2013г.
Проект„Създаване и функциониране на Областен информационен център–
Бургас“. Проектът е с бюджет 526 275,32 лв.
Проекти, финансирани по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ“ 2007-2013г.
Проект „Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще“, Договор №
BG161PO001/1.1-10/2010/004. Проектът е с общ бюджет 801 873,19 лева.
Проект: „Подобряване на образователната инфраструктура в община Бургас”,
Целеви обекти: ГПНЕ ”Гьоте”, СОУ ”Иван Вазов”, ГПAE ”Гео Милев”, ПГСАГ “Кольо
Фичето”, ПГЕЕ ”Константин Фотинов”, ЦДГ №2 „Ханс Кристиан Андерсен“. Бюджет:
5 773 119,93лв. Продължителност: февруари 2009 г. – февруари 2011 г. (24 месеца)
Проект: „Подобряване на културната инфраструктура в община Бургас”. Целеви
обекти: Културен център „Морско Казино” – Приморски парк, гр. Бургас, Сцена на
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открито „Охлюва” – Приморски парк, гр. Бургас, Младежки културен център – гр.
Бургас. Бюджет: 4 627 603, 73 лв. Продължителност: 24 месеца
Проект: „Укрепване на свлачище по ската зад Летен театър в Приморски паркБургас“, финансиран по ОП „Регионално развитие“ 2007- 2013 г. Бюджет на проекта:
991 172,45 лв. Продължителност: 20 месеца;
Проект „Културно-историческото наследство на о-в „Света Анастасия” и
град Бургас - атрактивна и конкурентоспособна туристическа дестинация“, Договор
№ BG161PO001/3.1-03/2010/008. Проектът е на обща стойност 5 559 576, 36 лв.
Проект „Реконструкция и оборудване на Комплексен Онкологичен Център –
Бургас“, Договор № BG161PO001/1.1-11/2011/006. Проектът е на обща стойност 6 449
120, 88 лв.
Проект „Магията на древността и красотата на природата от Бургаския
залив до Странджа“, Договор № BG161PO001/3.2-02/2011/016.
Проекти, финансирани по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките
ресурси“
Проект: "Подобряване на социалните услуги за деца в риск на територията на
Община Бургас чрез разкриване и предоставяне на социална услуга от резидентен тип
"Център за настаняване от семеен тип", финансиран по ОП „Развитие на човешките
ресурси“ 2007- 2013 г. Бюджет на проекта: 315 724, 60 лв. Продължителност: 14 месеца
Проект: „Училището в моя роден град Бургас – любимо и незабравимо”,
финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси“ 2007- 2013г. Бюджет на проекта:
315 724, 60 лв. Продължителност: 10. 2009 г. – 06. 2010 г.
Брой реализирани „публични-частни партньорства“;
Община Бургас е реализирала проект за: "СЪЗДАВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ
НА МЕХАНИЗЪМ ЗА УСПЕШНИ ПУБЛИЧНО- ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА В
ОБЩИНА БУРГАС И ЮГОИЗТОЧНИЯ ПЛАНОВ РАЙОН"
Бюджет на проекта: 515 000 лв.
Продължителност: 10. 02. 2009 г. - 10. 05. 2010 г.
Общата цел на проекта е превръщането на администрацията (централна и общинска) в
реален и ефективен партньор на бизнеса чрез създаване и прилагане на ясни, прозрачни
и достъпни правила за осъществяване на ПЧП в община Бургас
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Постигнати резултати:
• Създадена Работна група за изготвяне и приемане на механизма за ПЧП;
• Изготвен анализ на ПЧП практиката в ЕС и България;
• Извършен анализ на обществените услуги, секторите и обектите на територията на
община Бургас, подходящи за ПЧП;
• Социологическо проучване на мнението на бизнеса и гражданите на община Бургас;
• Изготвена карта на обекти за ПЧП на Община Бургас;
• Обучение на представителите на общинската и държавната администрация за
прилагане механизма на ПЧП;
• Разработен пилотен модел за публично-частно партньорство за Спортен Комплекс в
кв. Славейков, гр. Бургас.
Брой разработени информационни системи за осигуряване на процеса на
управление и предоставяне на услуги- Община Бургас е закупила документооборотна
система „Акстър-офис“, с която се осигурява процеса на управление на услуги.
Поддържане на Интегрираната система по управление на качеството и
околната среда: Успешно преминаха вътрешният одит, прегледът от ръководството
през м. юни 2012 г. и надзорният одит на внедрената ИСУ по международните
стандарти ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 през м. ноември 2012 г. Констатациите
направени от одиторския екип от сертифициращата организация "Бюро Веритас"
показаха, че интегрираната система за управление на качеството и околната среда е
ефикасно внедрена и поддържана и съответства на изискванията на международните
системи стандарти БДС EN ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.
Процент от общинските администрации, предоставящи услуги на едно
гише; Община Бургас предоставя услуги на едно гише.
Брой извършвани електронни услуги от общинските и областната
администрация;Електронните услуги които се предоставят от Община Бургас са
подаване на Заявление за достъп до обществена информация и получаване на отговор
по ел. път.Брой разработени системи за мониторинг, оценка и контрол на общинскит
планове за развитие и на областната стратегия за развитие.
Административен капацитет на Община Бургас
 Обща численост на общинската администрация Бургас 433 човека
 Структура на Община Бургас: http://www.burgas.bg/bg/info/index/27
 Преминали обучение през 2012г.: 184 бр. обучени, проведени общо 51 обучения.
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2. Разработване на SWOT анализ: определяне на вътрешните фактори - силни
и слаби страни в конкретната област, външни фактори - възможности за надграждане
на базата на силните страни; заплахи, ограничения, които намаляват възможностите;
СССВО/силни и слаби страни, възможности и опасности/ анализ на
икономическото развитие на Бургаска област
Силни и слаби страни на икономическото развитие на Бургаска област
Силни страни на икономиката на
Бургаската област

Слаби страни на икономиката на Бургаска
област

1. Благоприятно разположение на областта
в югоизточната част на страната с изход
към Черно море, което създава условия за
туризъм и развитие на транспортни канали
към целия свят с относително най-добър
климат по сравнение с мнозинството други
области в страната;

1. Общата тенденция на
деиндустриализация, деаграризация, както и
деинтелектуализация в страната е засегнала
и Бургаска област. Конкретно в областта
това се изразява в следното:

2. Относително диверсифицирана
икономическа среда в лицето както на
селскостопански, така и на промишлен
сектор и услуги представени от фирми,
предприятия и стопанства в различни
отрасли и с различаващи се
организационни мащаби, включително
наличието на най-голямата нефтепреработвателна компания в страната;



Фирмите и предприятията основно са
концентрирани в сфери с ниско
технологично равнище и ниска степен на
добавена стойност;



Наблюдава се ниска иновационна
активност и като цяло икономиката на
областта се характеризира с невисок
иновационне потенциал;

2.Рязко влошената демографска ситуация в
страната засяга и Бургаска област – тя се
изразява не само в абсолютното намаляване
на населението, но и във влошаване на
3. Наличието на сравнително добре
качествените параметри на същото –
развита образователна мрежа – два
намаляване на относителния дял на групите
университета, специализирани колежи и
в детска и младежка възраст, което поставя
др., които при една благоприятна политика въпроси пред перспективите на
за стимулиране на изследователската
икономиката в областта;
работа могат да спомогнат за ориентация
към иновационното развитие на областта. 3. Икономиката на областта не е
изключение от общите тенденции в
страната, характеризиращи се със слабост
на институциите, сива и черна икономики,
корупция и недостатъчни усилия по
справяне с горните проблеми и по
стимулиране на стопанска динамика.

78

Примерен преглед на потенциалните възможности и реалните опасности за
икономиката на Бургаската област
Възможности за развитие на
икономиката на Бургаската област

Опасности за развитието на икономиката
на Бургаска област

1.Благоприятното разположение на областта
и добрият климат дава възможност при
провеждане на целенасочена политика на
стимулиране на икономическото развитие
да се постигне успешна динамика както в
селското стопанство, така и в
промишлеността, като това би създало
съответната заетост и доходи на
населението на областта;

1.Глобалната финансово-икономическа криза,
започнала през 2008-2009 год., втората вълна
на тази криза, засегнала особено силно ЕС
водо до свиване на пазарите, ограничаване на
възможностите за използване на европейски
фондове и ресурси. Като правило тя се
отразява по най-неблагоприятен начин на
най-слабите икономики, каквато е тази на
България. Бургаска област не може да избегне
като част от нашата страна негативното
въздействие;

2. Относително високата степен на
диверсифицираност на икономическа среда
създава възможност при формиране на
благоприятна институционални условия
бързо да се оптимизира функционирането
на фирмите и предприятия, особено на
малките и средните такива, което от своя
страна би засилило търсенето и би ускорило
възпроизводствения процес;
3.Включването на наличния образователен
и научен потенциал в подходящи
направления на развитие с висока доходност
при относително ниски разходи може да
създаде нови перспективи на динамично
развитие за областта като цяло.
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2.Недостатъчно осъзнаване на
необходимостта от политическа решителност
и акумулиране на иновационен тип
интелектуален потенциал за формиране на
нов тип институционална политика и среда,
насочени към осъществяване на осмислени
антикризисна стратегия;

СССВО/силни и слаби страни, възможности и опасности/ анализ на бизнес
средата(фирми, предприятия и стопанства) на Бургаска област
Силни страни на бизнес средата на
Слаби страни на бизнес средата на
Бургаска област

Бургаска област

1.Относително ниски цени при средно
равнище на технологичност, което важи
както за изделия, така и за комплексни
услуги;

1.Слаб финансов потенциал,
включително и поради липсата на
изгодни форми на кредитиране и
подпомагане;

2. Относително добро съотношение
качество/цена на изделия и услуги;

2.Недостатъчен маркетингов
потенциал, познаване на чужди пазари
и действия на същите;

3. Отворени са за активно сътрудничество в
широк диапазон – от търговия през
коопериране за произодство и търговия до
излизане на трети пазари.
Възможности за развитие на бизнес
средата в Бургаска област
1.Неразкрит иновационен потенциал и
неизползвани докрай възможности, които
предлагат благоприятното разположение и
наличните природни и прочее ресурси на
областта, включително нишите, които биха
могли да заемат българските фирми и
стопанства на основа на конкурентните си
предимства – сравнително ниски цени при
средно технологично равнище на стоки и
услуги;
2.На редица пазари извън ЕС българските
стоки и услуги все още се възприемат
положително. Тенденциите да се търсят
естествени екологични продукти,
ориентирани към здраве и дълголетие,
развитието на т.нар. „зелени иновации“, част
от които са свързани с биотехнологиите
открива перспективи пред страната и
оособено пред областта, която е
облагодателствена с райони, предполагащи
създаването на такива продукти и пряк изход
чрез морето към чуждите пазари;
3. Тенденциите в ЕС и света да се търси
решение на кризисните проблеми, породени
от “Глобалната криза“ извън модела на
„ограниченията“(austerity measures) създава
по-благоприятни международни условия за
формиране на по-активна институционална
политика .
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3.Неблагоприятна обща среда – нисък
„имидж“ на страната, ниско общо
самочувствие на бизнеса, липса на
„смели начинания“.
Опасности пред развитие на бизнес
средата в Бургаска област
1.Съществува опасност влошената
ситуация в резултат на настъпилата
втора вълна на глобалната криза да
засили общата институционална
слабост, корупцията, функционирането
на сивата и черната икономики,
криминогенната обстановка и да
форсира процеси на деградация на
икономическото възпроизводство;

2.Трудностите, свързани с това, че
българските фирми са слабо активни,
липсват примери на устойчиви
успешни модели на взаимоотношения
с чужди пазари и контрагенти;

СССВО/силни и слаби страни, възможности и опасности/ във връзка с
демографско-социалната ситуация в област Бургас
Силни страни

Слаби страни

1.В сравнение с редица други области

1.Съществуващата трайна тенденция на

демографско-социалната ситуация в

демографски спад в областта по своите

област Бургас не е най-лошата в страната.

размери започва да трансформира
ситуацията от остра демографска криза в
демографска катастрофа;
2.Макар че демографско-социалната
ситуация не е най-лошата в страната,
югоизточната част на областта – община
Малко Търново е сред най-засегнататата
от обезлюдяването части на страната;
3. Протичащите в област Бургас процеси
на вътрешна миграция в настоящия
период имат преди всичко негативни
последици - концентриране на
населението в малък брой населени места
(център) и обезлюдяване на множество
селища (периферия). В резултат на тази
тенденция се осъществява неравномерно
демографско и икономическо развитие на
страната, което в недалечно бъдеще ще
създаде сериозни затруднения пред
държавното и регионално управление;
4. Възрастовата структура в областта е
неблагоприятна и в бъдеще ще поставя
много нови проблеми в краткосрочен,
средносрочен и дългосрочен план.
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Възможности

Опасности

1.Ключова причина за демографския спад

1.Изминалите над двадесет години на

е емиграцията. В този смисъл

остра демографска криза свидетелстват,

осъществяването на успешна социално-

че не е лесно да се изгради политическа

икономическа политика може да създаде

воля за преодоляването на същата.

условия за реемиграция;

Поради това ако такава не се създаде

2. Основни причини за значимия

може да се стигне до точка на

демографски спад са такива от социално-

невъзвръщане;

икономическо естество. В този смисъл

2. Започналата „Глобална криза“ формира

формирането на успешна социална-

нова спирала на неблагоприятни условия,

икономическа политика може да създаде

които определено ще въздействат

възможности за стабилизиране на

негативно върху социо-демографската

демографската ситуация с перспектива за

тенденция в областтта.

преобръщане на тенденциите;
3.Наличието на относително добре развит
институционален капацитет в сравнение с
редица други области в страната създава
добри условия „впрягането“ на този
институционален капацитет да има като
резултат успешна социо-икономическа
политика.
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4. Сравнение на достигнатото ниво на икономическо развитие на
област Бургас със средните данни за регионите в България и в ЕС и
анализ на различията

Динамика на ПЧИ - преките чуждестранни инвестиции в глобален план – с началото на
т.нар. „Глобална криза“ се наблюдава тенденция на рязък спад

Динамика на ПЧИ в България за периода 2007-2012 г.17

17

http://bgikonomika.com
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Данните по ПЧИ както при сравнение в глобален план, така и при сравнение със
ситуацията в България показват негативна тенденция. При сравнение на тези данни с
тези за ПЧИ в област Бургас може да се направи заключение, че поне до края на 2010 г.
/периода, за който имаме данни/ тази динамика в Бургаска област е значително поблагоприятна. Т.е. на фона на срива на ПЧИ в България като цяло ситуацията с преките
чуждестранни инвестиции в област Бургас до 2010 година са едно приятно изключение.

Резпределение на заетите в България по сектори в зависимост от равнището на
технологичност – под 0.5 млн от заетите са в сектор с високо или средно равнище на
технологичност и с висока степен на добавена стойност

Дял на заетите в отрасъл електроника и електротехника по региони за 2011 г. –
Бургаска област е на 5-то място
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Дял на заетите в отрасъл химия, каучук и пластмаси по региони за 2011 г. – Бургаска
област е на 8-мо място

Дял на заетите в отрасъл ХВП и селско стопанство за 2011 г. – Бургаска област дели
6-то - 7-мо място с Варна

Дял на заетите в отрасъл информационно-комуникационна техника за 2011 г. –
Бургаска област е с нищожно участие
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Дял на заетите в отрасъл фармацевтика за 2011 г. – Бургаска област е с нищожно
участие

Дял на заетите в отрасъл здрaвеопазване за 2011 г. – Бургаска област е на 7-мо място

Дял на заетите в отрасъл транспортно машиностроене за 2011 г. – Бургаска област дели
3-то и 4-то място с Русе
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Индекс на
оборота

Млн. евро

Преработваща промишленост на България се „срина“ с малък шанс за подем през
следващите години (2005 г. = 100)

Брой на заетите в нискотехнологични отрасли – сравнение на България с Чехия,
Естония и Унгария
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Горните сравнения демонстрират, че икономиката на област Бургас се
характеризира с развитието на отрасли, които не са сред високотехнологичните такива.
Без да бъде сред областите, които са на „дъното“ на технологичната йерархия в
страната област Бургас се характеризира със значителен дял на отрасли, които са с
ниско до средно равнище на технологичност. Всичко това говори за необходимостта в
областта да се мисли за разработката на пътища и механизми, които да окажат
съществено

въздействие

върху

повишаване

на

технологичното

равнище

на

икономиката в областта.
Данните от сравнението на икономиката на България със страни от Източна
Европа говорят, че равнището на технологичност не е в наша полза. В условията на
„Глобална криза“ определено по-голям шанс имат по-високотехнологичните отрасли.
Докато нискотехнологичните такива включително добивните отрасли като правило се
характеризират с по-ниска устойчивост.

Безработицата в България за периода 2007-2013 г.

Сравнението на данните за безработицата в България и тази в област Бургас
демонстрират аналогична динамика и аналогични причини.
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Сравнение на социално-демографското развитие на област Бургас

Възрастова структура на България за 2012 г.

Сравнението на възрастовата структура на България и на област Бургас не
разкрива драстични различия. Най-многобройна е групата на населението в два
възрастови среза 30-34 и 35-39 години. Третият по численост възрастов срез е този на
населението 60-64 години.

Карта на областите в Р. България по численост на населението – Бургаска област е на 4то място след София – град, област Пловдив и област Варна
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Динамика на населението на България – общо, селско население и градско население

Сравнението на динамиката на населението в област Бургас с тази на страната
като цяло не отбелязва значими различия както като тенденции на демографски спад,
така и като съотношение на селско с градско население. Всичко това свидетелства, че
областта се развива в демографски план в рамките на общото русло на България.

Обобщаващи изводи
Област Бургас се намира в югоизточната част на България и е най-голямата по
площ в страната. Областта обхваща 13 общини с 254 населени места.
Бургас има сравнително добре развита икономика, което привлича хора от други
области да се заселят там. Поради тази причина демографската картина е значително
по-добра от тази за страната. Резултатите от анкетите сред гражданите и бизнеса
показват, че Бургас има най-високата оценка за работата на местната власт и други
държавни служби. Добрата околна среда в сравнение с оценките за страната също е
предимство за областта.
Слабостите са концентрирани най-вече в областта на бизнес климата и
здравеопазването. Местните данъци и такси в област Бургас са сравнително високи. По
отношение на здравеопазването липсват достатъчно медицински специалисти, а
корупцията в лечебните заведения е на високи нива.
Въпреки стратегическото си разположение област Бургас още има проблеми по
отношение на инфраструктурата си. Друга сфера с относителни слабости е
образованието, което получава резултат малко по-нисък от средния за страната.
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Икономика – добро ниво
Бургас е петата най-богата област в България. Тя е с БВП на човек от
населението, равен на 90% от средното за страната, и доходи на лице от домакинството
на приблизително същото ниво. Пред Бургас се нареждат София (столица) и областите
София, Варна и Стара Загора. Областта генерира 5,22% от брутния вътрешен продукт
на България.
Икономиката на областта се характеризира със слаба диверсификация. От
промишлените отрасли най-силно е развито нефтопреработването, което заема близо
70% от индустриалното производство. Следват хранително-вкусовата промишленост и
машиностроенето. Добре развити са транспортът, логистиката, земеделието. От
решаващо значение за икономиката на областта обаче са туризмът и търговията. В
област Бургас са концентрирани 37% от легловата база в страната към 2011 г. и над
една трета от приходите от нощувки. Тази структура на икономиката издава слабости –
в дългосрочен план зависимостта от малък брой сектори означава потенциални
структурни проблеми, чиито проявления се наблюдават и на пазара на труда.
Заетостта традиционно изостава от средната за страната, като от 2010 г. насам
спада рязко. Безработицата расте бързо, достигайки 12,6% през 2011 г. По този
показател Бургас се нарежда след 15 други области, сред които са Благоевград, Враца,
Габрово, Ловеч, Плевен. От голяма важност за населението е сезонната заетост в
сферата на туризма, строителството, търговията и транспорта.
Възможност за местната икономика е планираната нова индустриална зона край
Бургас, която би могла да привлече инвеститорски интерес в нови производствени
мощности. В областта се наблюдава много голяма разлика в развитието между
крайморските общини и тези от вътрешността. Първите са значително по-богати и там
безработицата е сравнително ниска, докато във вторите населението разчита основно на
доходи от пенсии и социални помощи. Единственото изключение от това правило може
би е община Карнобат, която има добре развита промишленост.
Бургас е на второ място по привлечени чуждестранни инвестиции с натрупване
за периода 2000 - 2010 г. след София (столица) и на трето по ПЧИ на глава от
населението. Анализът на данните обаче показва много слаба връзка между размера на
ПЧИ и общите разходи за придобиване на ДМА. От това може да се предположи, че
чуждестранните инвестиции се насочени основно в непроизводствени дейности
(закупуване на ваканционни имоти например), заради което притокът им не се отразява
в създаването на постоянни нови работни места (както например е в София (столица) и
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до голяма степен в област Варна). Общинските администрации в област Бургас са
усвоили най-много средства по оперативните програми на ЕС в абсолютна стойност 72,3 млн. евро към края на 2011 г. Разделени на глава от населението обаче областта се
нарежда на осмо място с 67% над средното за страната.
Бизнес среда – задоволително ниво
Общата оценка за бизнес средата в област Бургас е задоволителна. Като основен
проблем се очертава размерът на местните данъци и такси, които са над средните за
страната. Особено високи са патентният данък и таксата за ползване на пазари. Като
проблем се очертава и корупцията, поне на фона на осреднените резултати за 28-те
области. Според бизнеса най-сериозен проблем са нерегламентираните плащания в
сферата на обществените поръчки и извършването на различни административни
услуги. Съмнения има и по отношение на неподкупността на местните власти при
промяната на различни регулации и наредби.
Въпреки горепосочените проблеми оценката за работата на местната власт е найвисока в цялата страна. По всички показатели като ясни изисквания, бързина на
обслужване, квалификация на служителите и пр., бизнесът изразява задоволство.
Впечатление прави и много добрата оценка за работата на съдебната власт – също найвисоката в страната.
Инфраструктура – средно ниво
Оценката за инфраструктурата е малко над средната за страната. Бургас е важен
транспортен център, през който минава паневропейски коридор №8. Областта
разполага с международно пристанище и летище, както и с пет други пристанища.
Дължината, а съответно и гъстотата на пътната мрежа слабо се увеличава през 2006 г. с
откриването на лот 5 от АМ „Тракия“, след което остава, общо взето, без промяна.
Значително подобрение на шосейната инфраструктура се очаква през 2013 г., като
резултет на напълното завършване на магистрала „Тракия“. Положително влияние
оказа завършването на рехабилитацията на пътя Бургас - Малко Търново в края на 2012
г., който е основна транспортна връзка на областта с Турция. Рехабилитацията на ж.п.
връзката с Пловдив, която трябва да приключи през 2014 г., също ще допринесе
значително за подобряване на транспортните връзки на областта и съкращаване на
времето за пътуване. Изграждането на високоскоростен път или автомагистрала,
свързваща Бургас и Варна(АМ „Черно море“) също е ключов инфраструктурен проект,
който има голямо значение за транспортните връзки на областта.
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Област Бургас е на трето място по относителен дял на домакинствата, имащи
достъп до интернет – след София (столица) и почти наравно с Пловдив към 2011 г. По
този показател областта се премества значително напред през 2010 и 2011 г. Нараства
броят на местата със свободен достъп до интернет в централната част на Бургас и
предстои осъществяването на проект и за свободна интернет връзка в части от градския
транспорт.
Друг плюс на област Бургас са относително ниските загуби във водопреносната
мрежа спрямо средното за страната.
Демография – добро ниво
Демографската картина на областта изглежда по-добра в сравнение с повечето
области на страната. Населението в област Бургас едва забележимо се понижава през
последните 12 години – с 1,8% за периода 2001-2011 г. Това е една от малкото области
в страната, в която хората, които идват да живеят от други места, са повече от
напусналите през последните десет години. Този процес обаче не успява да компенсира
отрицателния естествен прираст на населението, който се движи между - 0,56‰ в найдобрата година (2007 г.) и сега - 3,6‰. В област Бургас се заселват хора основно от
областите Сливен и Ямбол, а от последните няколко години и от София (столица). В
същото време предпочитаните места за преселване от бургазлии са София (столица)
или чужбина. Област Бургас е една от най-урбанизираните в страната. Делът на
градското население е 74,8%, като нараства особено бързо през последните три години.
Обяснение за това може да се търси в кризата и намаляващите перспективи за работа
сред селското население.
Към 2011 г. областта е с втория най-нисък коефициент на възрастова
зависимост, изчислен като съотношение между населението над 65 години и децата до
14 г. след област Сливен, което в известна степен се дължи на етническия профил на
населението. Съответно коефициентът на зависимост, съотнасящ населението над 65
години към населението в работоспособна възраст, е доста под средния за страната.
Образование – средно ниво
Качеството на образованието в област Бургас е оценено малко под средното за
страната. Проблем представлява малкият брой учители на 1000 ученици, както и
относително по-ниският брой училища на глава от населението. Коефициентът на
записване от V до VІІІ клас е около средният за страната. Като плюс може да отчетем,
че процентът на отпадналите от училище деца е един от най-ниските в страната. Нисък
е делът и на учениците, които повтарят годината. Учениците в областта обаче не се
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представят впечатляващо на зрелостните изпити. Получените оценки са под средното
за страната ниво, а делът на скъсаните на матура е по-висок.
Въпреки наличието на три висши учебни заведения областта изостава по брой на
студентите спрямо населението. Бургас се нарежда в долната половина на класацията и
по дял на висшистите от населението в работоспособна възраст – 15,6% при средно за
страната от 23,3%.
Здравеопазване – незадоволително ниво
Общата оценка на здравеопазването в област Бургас е незадоволителна.
Основният проблем е липсата на достатъчно квалифициран медицински персонал. И по
трите показателя – общопрактикуващи лекари, кардиолози и специалисти „вътрешни
болести“ на човек от населението, Бургас се представя доста под средното за страната.
Болнична инфраструктура обаче не липсва – дори напротив. Областта е с висок брой
лечебни заведения на глава от населението. През последните години са отворени и две
нови частни болници.
Сериозен проблем, макар и не от мащабите на други области (като София
например), е корупцията в здравеопазването. Според 40% от жителите на областта
равнището е „много високо“ или „високо“, а 23% от ползвалите медицински услуги
декларират, че са правили нерегламентирани плащания за болнична помощ през
последната една година. Ето защо не е учудващо, че делът на хората, потърсили
медицински услуги извън областта е сравнително висок – над 17%.
Социална среда – добро ниво
На фона на средната оценка за страната може да се заключи, че в област Бургас
се живее относително добре. Една трета от населението живее с материални лишения,
което, макар и сериозен дял, е под средното за страната. Относителният дял на бедните,
т.е. тези, които попадат под линията на бедност в областта, е 21,3%. На другия полюс
са близо 30% от населението, които определят стандарта си на живот като
удовлетворителен или много удовлетворителен, което говори за очертана социална
стратификация.
Сред позитивните характеристики на областта се откроява фактът, че близо
половината от жителите са по-скоро доволни от работата си, което е много добър
резултат на фона на страната и области като София (столица) например. По отношение
на жилищните условия се установява, че на човек от населението се падат средно 33,2
кв. м полезна жилищна площ, което превишава площта в области като София (столица),
Пловдив, Варна, Стара Загора и др. Открояваща се в сравнение с останалите области в
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страната е високата оценка на гражданите за работата на институциите – най-вече
местната власт, но също така и на регионалните държавни служби и полицията.
Сред основните проблеми пред областта се откроява престъпността – втората
най-висока в страната след София (столица). Въпреки сравнително високото одобрение
на работата на органите на реда усещането за корупция в полицията е високо.
Околна среда – много добро ниво
Показателят за околната среда в област Бургас получава оценка „добър“ – с 6,7
пункта над средното за страната. Това обаче само донякъде кореспондира с усещането
на гражданите. Плюсовете на областта идват от сравнително ниското ниво на вредни
емисии в атмосферата, както и от капацитета на пречиствателните станции.
Пречиствателните станции биха могли да са част от обяснението зад разминаването
между обективните данни и възприятията на населението за околната среда. В много от
морските

общини,

които

са

туристически

дестинации,

капацитетът

на

пречиствателните станции е много под необходимия, ако изобщо са налични и работят
такива съоръжения. По този въпрос в момента се работи. В процес на изграждане или
разширение са пречиствателни станции за отпадни води в Приморско, Равда, Слънчев
бряг, Царево и други места във вътрешността на областта. Това ще повиши значително
качеството на околната среда в областта през следващите години.
Що се отнася до канализационната мрежа, то тя е с гъстота около средната за
страната. Както и на много други места от липса на канализация страдат най-вече
селата.

SWOT анализ на Област Бургас
Силни страни:
1. Област Бургас е най-голямата по площ в страната с територия 7748,1 кв. км.
Областта обхваща 13 общини с 254 населени места и население от 415 458 души.
2. Бургас е петата най-богата област в България. Тя е с БВП на човек от
населението, равен на 90% от средното за страната, и доходи на лице от домакинството
на приблизително същото ниво. Пред Бургас се нареждат София (столица) и областите
София, Варна и Стара Загора. Областта генерира 5,22% от брутния вътрешен продукт
на България.
3. Област Бургас е на четвърто място по относителен дял на домакинствата,
имащи достъп до интернет към 2011 г. По този показател областта се премества
значително напред през 2010 и 2011 г. Нараства броят на местата със свободен достъп
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до интернет в централната част на Бургас и предстои осъществяването на проект и за
свободна интернет връзка в части от градския транспорт.
4. Оценката за работата на местната власт е най-висока в цялата страна. По
всички показатели като ясни изисквания, бързина на обслужване, квалификация на
служителите и пр. бизнесът изразява задоволство. Впечатление прави и много добрата
оценка за работата на съдебната власт – също най-високата в страната.
5. На фона на средната оценка за страната може да се заключи, че в област
Бургас се живее относително добре. Една трета от населението живее с материални
лишения, което, макар и сериозен дял, е под средното за страната. Относителният дял
на бедните, т.е. тези, които попадат под линията на бедност в областта, е 21,3%. На
другия полюс са близо 30% от населението, които определят стандарта си на живот
като удовлетворителен или много удовлетворителен, което говори за очертана
социална стратификация.
6. Сред позитивните характеристики на областта се откроява фактът, че близо
половината от жителите са по-скоро доволни от работата си, което е много добър
резултат на фона на страната.
7. По отношение на жилищните условия се установява, че на човек от
населението се падат средно 33,2 кв. м полезна жилищна площ, което превишава
площта в области като София (столица), Пловдив, Варна, Стара Загора и др.
8. Открояваща се в сравнение с останалите области в страната е високата оценка
на гражданите за работата на институциите – най-вече местната власт, но също така и
на регионалните държавни служби и полицията.
9. Общинските администрации в област Бургас са усвоили най-много средства
по оперативните програми на ЕС в абсолютна стойност - 72,3 млн. евро към края на
2011 г. Разделени на глава от населението обаче областта се нарежда на осмо място с
67% над средното за страната.
10. Бургас има сравнително добре развита икономика, което привлича хора от
други области да се заселят там. Поради тази причина демографската картина е
значително по-добра от тази за страната. Населението в област Бургас едва забележимо
се понижава през последните 12 години – с 1,8% за периода 2001-2011 г. Това е една от
малкото области в страната, в която хората, които идват да живеят от други места, са
повече от напусналите през последните десет години. Този процес обаче не успява да
компенсира отрицателния естествен прираст на населението, който се движи между 0,56‰ в най-добрата година (2007 г.) и сега - 3,6‰. В област Бургас се заселват хора
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основно от областите Сливен и Ямбол, а от последните няколко години и от София
(столица). В същото време предпочитаните места за преселване от бургазлии са София
(столица) или чужбина. Област Бургас е една от най-урбанизираните в страната. Делът
на градското население е 74,8%, като нараства особено бързо през последните три
години. Обяснение за това може да се търси в кризата и намаляващите перспективи за
работа сред селското население.
11. Към 2011 г. областта е с втория най-нисък коефициент на възрастова
зависимост, изчислен като съотношение между населението над 65 години и децата до
14 г. след област Сливен, което в известна степен се дължи на етническия профил на
населението. Съответно коефициентът на зависимост, съотнасящ населението над 65
години към населението в работоспособна възраст, е доста под средния за страната.
12. Оценката за инфраструктурата е малко над средната за страната. Бургас е
важен транспортен център, през който минава паневропейски коридор №8. Областта
разполага с международно пристанище и летище, както и с пет други пристанища.
Дължината, а съответно и гъстотата на пътната мрежа слабо се увеличава през 2006 г. с
откриването на лот 5 от АМ „Тракия“, след което остава, общо взето, без промяна.
Значително подобрение на шосейната инфраструктура се очаква през 2013 г., когато
магистралата е планирано да бъде завършена напълно. Положително влияние оказа
завършването на рехабилитацията на пътя Бургас - Малко Търново в края на 2012 г.,
който е основна транспортна връзка на областта с Турция. Рехабилитацията на ж.п.
връзката с Пловдив, която трябва да приключи през 2014 г., също ще допринесе
значително за подобряване на транспортните връзки на областта и съкращаване на
времето за пътуване. Изграждането на високоскоростен път или автомагистрала,
свързваща Бургас и Варна също е ключов инфраструктурен проект, по който все още
няма яснота и който има голямо значение за транспортните връзки на областта.
13. Добрата околна среда в сравнение с оценките за страната също е предимство
за областта. Показателят за околната среда в област Бургас получава оценка „добър“ – с
6,7 пункта над средното за страната. Това обаче само донякъде кореспондира с
усещането на гражданите. Плюсовете на областта идват от сравнително ниското ниво
на вредни емисии в атмосферата, както и от капацитета на пречиствателните станции.
Пречиствателните станции биха могли да са част от обяснението зад разминаването
между обективните данни и възприятията на населението за околната среда. В много от
морските

общини,

които

са

туристически

дестинации,

капацитетът

на

пречиствателните станции е много под необходимия, ако изобщо са налични и работят
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такива съоръжения. По този въпрос в момента се работи. В процес на изграждане или
разширение са пречиствателни станции за отпадни води в Приморско, Равда, Слънчев
бряг, Царево и други места във вътрешността на областта. Това ще повиши значително
качеството на околната среда в областта през следващите години.
Що се отнася до канализационната мрежа, то тя е с гъстота около средната за
страната. Както и на много други места от липса на канализация страдат най-вече
селата.
Друг плюс на област Бургас са относително ниските загуби във водопреносната
мрежа спрямо средното за страната.

Слаби страни:
1. Слабостите са концентрирани най-вече в областта на бизнес климата и
здравеопазването.
2. Общата оценка за бизнес средата в област Бургас е незадоволителна. Като
основен проблем се очертава размерът на местните данъци и такси, които са над
средните за страната. Особено високи са патентният данък и таксата за ползване на
пазари. Като проблем се очертава и корупцията, поне на фона на осреднените резултати
за 28-те области. Според бизнеса най-концентрирани са нерегламентираните плащания
в сферата на обществените поръчки и извършването на различни административни
услуги. Съмнения има и по отношение неподкупността на местните власти при
промяната на различни регулации и наредби.
3. Икономиката на областта се характеризира с определено равнище на
диверсификация. От промишлените отрасли най-силно е развито нефтопреработването,
което заема близо 70% от индустриалното производство. Следват хранителновкусовата промишленост и машиностроенето. Добре развити са транспортът,
логистиката, земеделието. От решаващо значение за икономиката на областта обаче са
туризмът и търговията. В област Бургас са концентрирани 37% от легловата база в
страната към 2011 г. и над една трета от приходите от нощувки. Но в структурата на
икономиката има и слабости - зависимостта от малък брой сектори, което в
краткосрочен план може да означава потенциални структурни проблеми, чиито
проявления се наблюдават и на пазара на труда.
4. Бургас е на второ място по привлечени чуждестранни инвестиции с
натрупване за периода 2000 - 2010 г. след София (столица) и на трето по ПЧИ на глава
от населението. Анализът на данните обаче показва много слаба връзка между размера
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на ПЧИ и общите разходи за придобиване на ДМА. От това може да се предположи, че
чуждестранните инвестиции се насочени основно в непроизводствени дейности
(закупуване на ваканционни имоти например), заради което притокът им не се отразява
в създаването на постоянни нови работни места (както например е в София (столица) и
до голяма степен в област Варна).
5. Заетостта традиционно изостава от средната за страната, като от 2010 г. насам
спада рязко. Безработицата расте бързо, достигайки 12,6% през 2011 г. По този
показател Бургас се нарежда след 15 други области, сред които са Благоевград, Враца,
Габрово, Ловеч, Плевен. От голяма важност за населението е сезонната заетост в
сферата на туризма, строителството, търговията и транспорта.
6. Общата оценка на здравеопазването в област Бургас е незадоволителна.
Основният проблем е липсата на достатъчно квалифициран медицински персонал. И по
трите показателя – общопрактикуващи лекари, кардиолози и специалисти „вътрешни
болести“ на човек от населението, Бургас се представя доста под средното за страната.
Болнична инфраструктура обаче не липсва – дори напротив. Областта е с висок брой
лечебни заведения на глава от населението. През последните години са отворени и две
нови частни болници.
Сериозен проблем, макар и не от мащабите на други области (като София
например), е корупцията в здравеопазването. Според 40% от жителите на областта
равнището е „много високо“ или „високо“, а 23% от ползвалите медицински услуги
декларират, че са правили нерегламентирани плащания за болнична помощ през
последната една година. Ето защо не е учудващо, че делът на хората, потърсили
медицински услуги извън областта е сравнително висок – над 17%.
7. Качеството на образованието в област Бургас е оценено малко под средното за
страната. Проблем представлява малкият брой учители на 1000 ученици, както и
относително по-ниският брой училища на глава от населението. Коефициентът на
записване от V до VІІІ клас е около средният за страната. Като плюс може да отчетем,
че процентът на отпадналите от училище деца е един от най-ниските в страната. Нисък
е делът и на учениците, които повтарят годината. Учениците в областта обаче не се
представят впечатляващо на зрелостните изпити. Получените оценки са под средното
за страната ниво, а делът на скъсаните на матура е по-висок.
8. Въпреки наличието на две висши учебни заведения областта изостава по брой
на студентите спрямо населението. Бургас се нарежда в долната половина на
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класацията и по дял на висшистите от населението в работоспособна възраст – 15,6%
при средно за страната от 23,3%.
9. Въпреки стратегическото си разположение област Бургас още има проблеми
по отношение на инфраструктурата си.
10. Сред основните проблеми пред областта се откроява престъпността – втората
най-висока в страната след София (столица). Въпреки сравнително високото одобрение
на работата на органите на реда усещането за корупция в полицията е високо.
11. В областта се наблюдава много голяма разлика в развитието между
крайморските общини и тези от вътрешността. Първите са значително по-богати и там
безработицата е сравнително ниска, докато във вторите населението разчита основно на
доходи от пенсии и социални помощи. Единственото изключение от това правило може
би е община Карнобат, която има относително по-добре развита промишленост.
12. Този процес обаче не успява да компенсира отрицателния естествен прираст
на населението, който се движи между - 0,56‰ в най-добрата година (2007 г.) и сега 3,6‰.
Благоприятни възможности
1. Благоприятни климатични условия и природни дадености за развитие на
селско стопанство и възможност за утвърждаване на областта като производител на
биологични селскостопански продукти.
2. Богато културно-историческо наследство и природа, което създава условия за
развитие на алтернативни форми на туризъм и нови туристически продукти.
3. Използване на благоприятните природни дадености на областта за
производство на енергия от възобновяеми енергийни източници.
4. Стабилна макроикономическа среда и ниски преки данъци.
5. Благоразумна и предсказуема фискална политика.
6. Възможност за по-широко използване на електронните услуги.
7. Възможност за по-ефективно усвояване на европейските фондове и пошироко въвеждане на програмно-проектно финансиране.

Заплахи
1. Забавяне на икономическото развитие на страната и областта в резултат на
неблагоприятна международна конюнктура.
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2. Задълбочаване на неблагоприятните демографски тенденции и засилване на
негативните им ефекти върху пазара на труда и социалните системи.
3. Затруднена реализация на трудовия пазар на излизащите от образователната
система в областта поради ниското й качество.
4. Влошаване на здравния статус на населението
5. Маргинализиране на голяма част от обществото
6.Възникване на недостиг от квалифициран преподавателски, научен и
медицински персонал поради слаба привлекателност на тези професии в областта.
7. Предизвикателства, причинени от промените в климата.
8. Значително нарастване на цените на храните поради климатичните промени и
разрастването на индустрията за производство на биогорива в световен мащаб.
9. Значително увеличаване на цените на ресурсите (в това число енергийните) и
на дела им в себестойността им на промишлената продукция.
10. Загуба на пазари на българските фирми поради конкуренция от страни извън
Европейския съюз.
11. Загуба на пазари на български туроператори поради нарастване на
глобалната конкуренция между туристическите дестинации.

STEP анализ
(анализ на социални, технологически, икономически и политически параметри)
STEP анализът предполага осъществяването на анализ и оценка на обекта на
разглеждане по такива параметри като социални, технологически, икономически и
политически.
Социални параметри на област Бургас
В социален план област Бургас може да се характеризира със следните ключови
параметри (характеристики):
 Неравномерност на динамиката в социален, териториален и демографски
аспекти – (1) в социален аспект следва да се отбележи увеличаващата се
социална

диференциация;

(2)

в

териториален

аспект

е

характерно

неравномерност на развитието между градска агломерация Бургас и селски
региони, особено общини Малко Търново и Руен; (3) в демографски аспект
динамиката е също изключително неравномерна между различните региони – от
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слабо устойчиво в град Бургас до значително неустойчиво в споменатите
общини Малко Търново и Руен;
 Неустойчивост на динамиката – измеренията на тази неустойчивост са именно в
значителната социална диференциация, увеличаваща се т.нар. „векторна
бедност“, т.е. за децата и внуците - следващите поколения, намаляват
социалните перспективи за професионално и творческо развитие, а оттук и
постигането на сравними с останалите страни в ЕС социални стандарти на
живот, влошаваща се заетост, като особено остър е този проблем при младежта;

Технологически параметри на област Бургас
В технологически план развитието на област Бургас през последните години се
характеризира с тенденция на снижаване. Т.е. проявява се тенденция на снижаване на
технологическото равнище на областта – все по-значително място заемат производства
базирани на технологии, ориентирани към създаване на продукти с ниска
техонологичност и ниска степен на добавена стойност.
Като пример може да бъде дадено такова структуроопределящо предприятие
като „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, където от трите направления – нефтопреработка,
нефтохимия и полимери, бяха закрити нефтохимия и полимери, характеризиращи се с
по-висока технологичност на производство. Подобни примери могат да бъдат дадени и
в други сектори като електротехника, машиностроене и др. Особено следва да се
отбележи понижаването на технологическото равнище в селското стопанство.

Икономически параметри на област Бургас
В икономически план област Бургас се характеризира със следните значими
измерения:
 Слаба диверсификация на икономическото

развитие,

което предполага

уязвимост в случай на неблагоприятни събития;
 Неизползван потенциал – областта разполага със значително по-висок
потенциал за устойчиво икономическо развитие от този, който сега е
функциониращ;
 Териториална неравномерност на икономическата динамика – наличие на
общини с една от най-високите в страната концентрации на стопански
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потенциал и на другия полюс – общини с една от най-ниските в страната
стопанска активност.

Добра илюстрация на слабата диверсификация на икономиката на област Бургас
е картината в структуроопределящата община на областта – град Бургас, където, както
се вижда по диаграмата по-горе, нефтохимическата промишленост е с дял от 80% от
общия обем на създаваната стойност.

Политически параметри на област Бургас
В политически план областта се характеризира със следните параметри на
последните политически избори за Народно събрание, проведени на 12.05.2013 г.:
ОБОБЩЕНИ АКТУАЛИЗИРАНИ ДАННИ ЗА МИР 02 *

Данни от избирателните списъци:
1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им
на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК)
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на
избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от
протоколите на СИК)
3. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци, вписани в
изборния ден (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК)
4. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в
избирателните списъци, включително и подписите в допълнителните
страници (под чертата), както и тези от допълнителните избирателни списъци
(сумата от числата по т. 4 от протоколите на СИК)
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367 602

1 961

404

200 833

Разпределение на действителните гласове по партии
№

Партия, Коалиция, ИК

Гласове

Разпределение

1. ПП "Нова Алтернатива"

717

0.365%

2. ПП "Демократическа Партия"

180

0.092%

4. ПП "Национален Фронт за Спасение на България"

17 762

9.052%

5. КП "Коалиция за България"

45 566

23.221%

6. КП "Център - Свобода и Достойнство"

5 047

2.572%

8. ПП "Национал-Демократична Партия"

130

0.066%

9. КП "Гражданска Листа - Модерна България"

782

0.399%

3 868

1.971%

11. ПП "Либерален Алианс"

258

0.131%

12. ПП "Християн-Социален Съюз"

110

0.056%

14. ПП "Атака"

7 797

3.973%

15. ПП "ГЕРБ"

66 533

33.906%

17. ПП "Ред, Законност и Справедливост"

2 404

1.225%

18. ПП "ВМРО - Българско Национално Движение"

2 904

1.480%

19. ПП "Демократична Гражданска Инициатива"

950

0.484%

20. ПП "Християндемократическа Партия на България"

161

0.082%

22. ПП "Средна Европейска Класа"

732

0.373%

23. ПП "Национално Патриотично Обединение"

127

0.065%

4 009

2.043%

931

0.474%

3 268

1.665%

117

0.060%

90

0.046%

30. ПП "Българската Левица"

249

0.127%

32. ПП "Кауза България"

108

0.055%

4 794

2.443%

82

0.042%

35. КП "Българска Пролет"

163

0.083%

36. КП "Горда България"

423

0.216%

1 949

0.993%

368

0.188%

22 681

11.559%

10. КП "Съюз на Демократичните Сили"

25. ПП "Лидер"
26. ПП "Зелените"
27.

КП "Демократи за Силна България и Български
Демократически Форум (ДСБ, БДФ)"

28. ПП "Социалдемократическа Партия"
29. ПП "Другата България"

33. ПП "Движение България на Гражданите"
34.

ПП "Демократична Алтернатива за Национално
Обединение"

37. ПП "Глас Народен"
38. ПП "Български Земеделски Народен Съюз"
40. ПП "Движение за Права и Свободи"
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№

Партия, Коалиция, ИК

Гласове

Разпределение

42. ПП "Партия на Българските Жени"

324

0.165%

44. ПП "Единна Народна Партия"

281

0.143%

45. ПП "Съюз на Комунистите в България"

361

0.184%

Разпределение на гласовете по партии в % в Бургас на последните парламентарни
избори проведени на 12 май 2013 година

Анализ на секторните политики от регионално и местно значение
Разположението на област Бургас в териториалното пространство на България –
югоизточната част на страната край морето, специфичните стопански особености и
съответните отрасли, изградените традиции и създадения местен социо-културен
комплекс определят и различните секторни политики от регионално и местно значение,
а именно:


Проекти за икономически зони за развитие, енергийни и транспортни
проекти, както и проекти по развитие на туризма;



Интегрирана морска политика – като се започне от морски туризъм и се
стигне до насърчаване на ефективното използване на рибни ресурси и
аквакултури, включително мерки за подобряване качеството на морската
околна среда и за защита на морския бряг;



Проекти, свързани с трансгранично и териториално сътрудничество.
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Проект за икономически зони за развитие
В тази област водеща роля в областта играе град Бургас. По-долу е показана
карта на икономическите зони за развитие на града, т.нар. „зони за въздействие“,
одобрени по финансиране по ОП „Регионално развитие“.
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Зони за въздействие в град Бургас
Зона

Характеристика

С1

ИК 3 - ИК 1

С-2

ИК2

Кв.“Меден рудник“

Промишлена зона

Кв. Ветрен,

Промишлени

„Юг“ и пристанище

Банево, В.З.

зони „Север“ и

Бургас –терминали

Минерални

„Лозово“

Карго „Запад“ и 2А, кв.

бани

и зона „Д“

„Акациите“ и „Победа“

Пространствено развитие и устройствено планиране на територията на областта,
които засягат и териториите на общините
Област Бургас е една областите в България с най-голямо дял на зони с
природозащитен статут. Биологичното разнообразие в защитените територии е важен
фактор и условие за развитието на туризма и за други стопански и нестопански
дейности, стимулиращи малкия и среден бизнес и развитието на пазара на труда.
От друга страна е нужно да се отбележи, че съществуват редица проблеми, а
именно:


Защитените територии не са достатъчно добре интегрирани в
пространственото развитие на областта;



Бурното развитие на редица курортни комплекси води до значително
намаляване на част от зелените площи, при което курортните качества
на областта се влошават, а обектите за отдих и куррот се
компрометират;



Особено силно е засегнат от тези тенденции на пространствено
развитие крайбрежният пояс на област Бургас, а също така ключовия
град - Бургас.

Горните тенденции налагат промени и усъвършенстване в устройственото
планиране на територията на областта и общините. Това усъвършенстване
следва да се насочи към:


Радикално увеличаване на зелените площи особено в гореспоменатите
крайбрежни зони и градска агломерация Бургас18;



Създаване на зелени клинове и връзки в рамките на горните;



Подобряване състоянието на зелените площи в междублоковите

18

Агломерация е процесът на сливане на големите градове и разположените около тях по-малки селища
в една обща урбанизирана територия.
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пространства;


Увеличаване на буферното озеленяване или подобряване на неговото
качество по главни пътни артерии и около кварталите с цел
намаляване на шумовото и атмосферното замърсяване;



Прилагане на иновативни туристически практики, използващи
потенциала на защитените териториите. Бъдещо развитие на туризъм
в тези територии трябва да бъде регулирано, за да се предотврати
натоварване от човешки потоци в защитените места;



Изграждане на „Зона за обществен достъп на интермодален
пътнически терминал Морска гара, ЖП-гара, Автогара Бургас“.
Във връзка с пространственото развитие може да се даде пример с

град Бургас и транспортните комуникации в града, които се нуждаят от
усъвършенстване:
 Близостта на пристанище Бургас до града води до натоварване на
уличната

мрежа

в

централната

градска

част.

Разрастването

на

пристанищния комплекс увеличава товарооборота и трафика на товарни
автомобили, които също преминават през градската територия. Липсата
на обходни трасета за поемане на транзитното движение, което в летния
сезон достига значителни стойности, изисква поетапното изграждане на
онези транспортни артерии, кръстовища и възли, които имат отношение
към този проблем;
 Предприемане на действия както за проектиране и изграждане на
велосипедни трасета, така и за популяризиране на велосипедния
транспорт сред гражданите на града като екологичен, икономичен и
здравословен начин за предвижване в града и като алтернатива на
предвижванията с автомобил;
 Създаване на „интелигентна транспортна система“, т.е. програма за
визуализиране на транспортните проблеми и съответво на тази база
търсене на организационни решения по решаване на транспортните
пробеми с ниски разходи.
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Формулиране на изводи от социално-икономическия анализ за
състоянието и тенденциите в развитието на област Бургас
Направеният анализ на социално-икономическото развитие на област Бургас
насочва към формулирането на следните заключения:
1. Областта разполага с редица преимущества от природно-климатичен и
географско териториален характер, които не са използвани в достатъчна степен;
2. Областта разполага с такива базови отрасли – нефтопреработване, производство
на метали и метални изделия, транспортни средства, хранително-вкусова
промишленост и други, които се характеризират със средно развитие по
равнище на технологичност, както и такива по добавена стойност;
3. Общата

тенденция на

сриване на

преките

чуждестранни

инвестиции,

характеризираща България след началото на „Глобалната криза“ не е характерна
за областта, която продължава да привлича ПЧИ;
4. В демографски план област Бургас се характеризира с параметри близки или не
толкова драстично различаващи се от тези за страната – наличието на остра
демографска криза с тенденции за превръщането и в демографска катастрофа;
5. Област Бургас се характеризира с относително висок институционелен
капацитет, което създава определени възможности за развитието на областта.
На основата на горенаписаните заключения могат да бъдат изведени
няколко важни извода:
1. Необходимостта от разработването на демографска подстратегия като ключов
компонент на областната стратегия предвид изключителната тревога, която
предизвиква демографската ситуация в областта, както и въздействието което
оказва

тази

ситуация

върху

всички

останали

аспекти

на

социално-

икономическото развитие на област Бургас;
2. Решаващ фактор за прелом в демографската ситуация несъмнено играе
икономическата политика и въздействието и върху социалното състояние на
населението;
3. В условията на „Глобална криза“ и очаквани по-нататъшни неблагоприятни
тенденции и въздействия е необходима смяна на досегашните начини на
действие и формиране на изключително „умна“ стратегия на действие, чрез
която да се преодолеят както натрупаните негативи, така и очакваните
неблагоприятни въздействия.
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II. Цели и приоритети за развитие на Бургаска област за
периода 2014-2020 г.
Целите и приоритетите залегнали в Областната стратегия за развитие на област
Бургас през следващия планов период 2014-2020 г. отразяват общите очаквания и
предизвикателства във връзка с прилагане на регионалната политика в ЕС и България,
отговорностите и капацитета на регионалните власти и партньорите за ефективно
планиране, координация, наблюдение и оценка на развитието на областта през този
период. Основните предизвикателства и задачи пред Стратегията за развитие на област
Бургас през плановия период 2014-2020 г. и политиките за нейната реализация са
следните:
 Съгласуване на стратегията с целите на политиката за социално и икономическо
сближаване в рамките на Европейския съюз и предвиждане на мерки, които
съответстват на европейските политики и регламентите на Структурните
фондове;
 Повишаване на равнището на социално-икономическо развитие на областта и
реализация на догонване до равнища, адекватни на средните стойности на
социално-икономическо развитие на европейските райони. Област Бургас
притежава нужния потенциал да осъществи съкращаване на значителните
различия със средните параметри на европейските райони;
 Прилагане на интегриран подход за развитие на територията на областта и
интегрирано въздействие върху отделните сектори на развитието. Това означава
подходящо комбиниране и допълване на отделните мерки с оглед постигане на
общо

положително

въздействие

върху

инфраструктурния,

човешкия,

иновационния и природно-културния потенциал на областта.
Целите и приоритетите на политиката за регионално развитие на областно ниво
(NUTS 3) са фокусирани и отразяват в конкретизирана форма целите и приоритетите,
залегнали в Стратегията „Европа 2020”, Националната стратегия за регионално
развитие 2005-2015 г., а също така Регионалните планове за развитие на районите от
ниво 2 за периода 2014-2020 г. В тази връзка за област Бургас от значим интерес е
дългосрочната стратегия „Син растеж“ на ЕС, която е в подкрепа на растежа в морския
сектор като цяло. Нейната цел е:
• да открие и да се справи с предизвикателствата (икономически, екологични и
социални), засягащи всички сектори на морската икономика;
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• да изтъкне синергиите между секторните политики;
• да проучи взаимодействията между различните дейности и тяхното
потенциално въздействие върху морската околна среда и морското биоразнообразие;
• да открие дейности с висок потенциал за растеж в дългосрочен план и да ги
подкрепи, като: •премахне административните бариери пред растежа;
• насърчава инвестициите в изследвания и иновации;
• стимулира придобиването на умения чрез образование и обучение.
„Синият растеж“ е насочен към съществуващи, нововъзникващи и потенциални
дейности като:
• морски транспорт на къси разстояния;
• крайбрежен туризъм;
• офшорна вятърна енергия;
• обезсоляване;
• използване на морските ресурси във фармацевтичната и козметичната
индустрия.
Национална програма за развитие: България 2020 (НПР БГ 2020) е националният
стратегически документ от най-висок ранг, формулиращ целите и приоритетите за
развитието на България във всички сектори, имащи отношение към постигането на
целите на Стратегията „Европа 2020”. Националните цели в това направление са в
рамките на генералните цели на Стратегията „Европа 2020“ - постигане на
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, а именно:
1. Повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и
обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално включване и
гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване.
2. Изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия за
развитие на икономиката и качествена и здравословна околна среда за населението.
3. Повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване на
благоприятна бизнес среда, насърчаване на инвестициите, прилагане на иновативни
решения и повишаване на ресурсната ефективност.
На базата на формулираните цели са идентифицирани осем приоритетни
направления. Приоритетните направления се отнасят както до формулирането и
изпълнението на самостоятелни национални политики, така и до прилагането на
общоевропейските политики, с което се обхваща пълния комплекс от действия на
държавата в областта на социално-икономическото развитие. Изпълнението на всеки
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приоритет включва реализацията на набор от многосекторни политики, които са
фокусирани върху повишаване на количеството и качеството на факторите на
социално-икономически растеж.
Приоритетите на Национална програма за развитие „България 2020” са
формулирани както следва:
1. Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и
обучението и качествените характеристики на работната сила.
2. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.
З. Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на
местния потенциал.
4. Развитие на аграрния отрасъл за осигуряване на хранителна сигурност и за
производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на
природните ресурси.
5. Подкрепа на иновационните и инвестиционни дейности за повишаване на
конкурентоспособността на икономиката.
6. Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на
публичните услуги за гражданите и бизнеса.
7. Енергийна сигурност и повишаване на ресурсната ефективност.
8. Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазара.
Стратегическите цели в средносрочен и дългосрочен период отговарят на
общите критерии за:
 Специфичност;
 Измеримост;
 Постижимост;
 Реалистичност съобразно ресурсите;
 Определяне на времеви граници за постигане на целите.
Целите и приоритетите за устойчиво интегрирано развитие на областта са
разработени в тяхната съвкупност и взаимодействие предвид постигане на вътрешна и
външна съгласуваност. Вътрешната съгласуваност изхожда от логическата връзка
между целите и избраните приоритети за тяхната ефективна реализация, както и между
самите цели и приоритети с оглед избягване дублирането на усилия, неефикасно
използване на ресурсите и постигането на противоречиви и частични въздействия при
решаване на проблемите.
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Външната съгласуваност на стратегическата рамка за развитие поставя като
изискване съобразяването с политическия контекст и приоритети в областта на
регионалната политика на национално и ниво Европейски съюз, както и с условията за
достъп до финансовите ресурси за подпомагане на регионалното развитие и местното
развитие.
Дългосрочното комплексно планиране на развитието търси баланса между
различните

аспекти

на

развитието

(икономически,

социален,

екологичен

и

териториален) и между различните териториални общности, институции и социални
групи като по този начин допринася за устойчивото развитие на областта. То
предполага определена теоретико-методологическа платформа. На базата на същата се
създава концепцията, играеща роля на рамкова насока за определяне на целите и
приоритети на развитие.
Съответно се предвижда осъществяване на следните задачи:


Основни принципи на разработка на цели и приоритети във връзка с реализирането
на Областна стратегия на развитие на област Бургас 2014-2020 г. (ОСРОБ 2014-20);



Ключови заплахи и рискове;



Концептуализиране на рамкови насоки за определяне на целите и приоритетите на
развитие в базовите сфери – икономическа динамика, социална динамика – трудова
заетост, демографско движение, социални грижи, образователна, здравна, културна
и

туристическа

сфери,

техническа

инфраструктура

и

работна

среда,

институционален капацитет;


Стартова база за развитие на ОСРОБ 2014-20 – такава стартова база са
синтезираните изводи от анализите, заключенията и оценките на социалноикономическата динамика за предходния период - 2007-2013 г., представени в
анализа на досегашната социално-икономическа и прочее динамика, както и общите
прогнози за развитие на глобалната, регионалната, националната и локалната
обстановка в кратко и средносрочна перспектива;



Формулиране на визия, цели и приоритети на развитие на Бургаска област за
периода 2014-2020 г. в представените по-горе базови сфери на развитие на същата.
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Основни принципи на разработка на цели и приоритети във връзка
с реализирането на Областна стратегия на развитие на област
Бургас 2014-2020г.
Основно значение за разработката на Областна стратегия на развитие на област
Бургас 2014-2020 г. (ОСРОБ 2014-20) има формулирането на ключови принципи
като ръководни насоки. Може да се говори за следните такива:


Принцип на комплексните системи – т.е. обекта, за който се разработва
стратегията – област Бургас, се разглежда като комплексна (сложна) система, която
функционира в нелинеен формат на взаимодействия и действия. Област Бургас е
част от системата на Югоизточен регион. Последната е компонент от националната
система, която е елемент от системата на Европейски съюз (ЕС);



Принцип на йерархичността – разработката на стратегия на развитие на област
Бургас е на ниво (NUTS 3), съответно тя е част от Югоизточен регион (ниво NUTS
2), което пък е елемент от ниво NUTS 1 и т.н. Съответно целите и прироритетите
следва да се подчиняват на по-общите цели и приоритети, а те в крайна сметка на
генералните разработени в Стратегия „Европа 2020“;



Принцип на детайлизацията и конкретизацията – генералните и съответно
общите цели и приоритети на различните нива трябва да бъдат детайлизирани на
равнище област Бургас във формата на конкретни цели и насоки (приоритети), така
че да бъдат конфигурирани като стратегии, които освен цели включват отговорни
субекти, действия, механизми, източници за финансиране и ресурси и т.н.;



Принцип на оптималния баланс –предполага, че целите и приоритети се
разработват в многовариантен формат – оптимистичен, песимистичен и балансиран,
така че да се балансират по най-оптимален начин възможните рискове и възможни
шансове във връзка с формулирането на цели и приоритети, както и разработката на
стратегията (стратегиите) по достигане на целите и изпълнението на приоритетите;



Принцип на синергията – този принцип изхожда от виждането за възможността с
минимум средства да се формира максимум резултат, ако тези средства се вложат в
необходимото време на нужното място и се постигне желаната координация;



Принцип на субсидиарността - решенията по създаване на политики трябва да се
вземат на възможно най-децентрализирано ниво, в което централното управляващо
тяло да не взема участие, освен ако това не е по-ефикасно от действията,
предприети от долните нива.
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Ключови заплахи, рискове и ограничения във връзка с реализацията
на Областна стратегия на развитие на област Бургас
Форматирането на ключовите заплахи и рискове във връзка с реализацията на
ОСРОБ 2014-20 се осъществява чрез разработката на три базови прогнозни варианта за
развитие на глобалната, националната и регионалната обстановка за периода 2014-2020
г. Доколкото област Бургас е подсистема от националната система България, а тя е част
от ЕС прогнозата включва базови варианти на развитие на тези три равнища, а именно:

Оптимистичен вариант
Ситуация

Обща обстановка

Въздействие върху целите и
приоритетите на ОСРОБ 2014-20

ЕС успява за
прогнозирания период да
преодолее успешно
кризата

Възможностите от гледна точка на
пазари, инвестиции и фондове, като
източници на средства по осъществяване
на заложените стратегии са
благоприятни
Обстановката в страната съдейства за
осъществяване на целите и приоритети
на стратегията на ОСРОБ 2014-20

Система

ЕС

България

Създава се държавна воля
за формиране на
устойчиво развитие

Песимистичен вариант
Ситуация

Обща обстановка

Въздействие върху целите и
приоритетите на ОСРОБ 2014-20

ЕС

ЕС не успява за
прогнозирания период да
преодолее успешно
кризата

България

Не успява да се създаде
държавна воля за
формиране на устойчиво
развитие

Възможностите от гледна точка на
пазари, инвестиции и фондове, като
източници на средства по осъществяване
на заложените стратегии са
неблагоприятни
Обстановката в страната не съдейства за
осъществяване на целите и приоритети
на стратегията на ОСРОБ 2014-20

Система
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Балансиран вариант 1
Ситуация

Обща обстановка

Въздействие върху целите и
приоритетите на ОСРОБ 2014-20

ЕС успява за
прогнозирания период да
преодолее успешно
кризата
Не се създава държавна
воля за формиране на
устойчиво развитие

Възможностите от гледна точка на пазари,
инвестиции и фондове, като източници на
средства по осъществяване на заложените
стратегии са благоприятни
Обстановката в страната не съдейства за
осъществяване на целите и приоритети на
стратегията на ОСРОБ 2014-20

Система

ЕС

България

Балансиран вариант 2
Ситуация

Обща обстановка

Въздействие върху целите и
приоритетите на ОСРОБ 2014-20

ЕС не успява за
прогнозирания период да
преодолее успешно
кризата
Създава се държавна
воля за формиране на
устойчиво развитие

Възможностите от гледна точка на пазари,
инвестиции и фондове, като източници на
средства по осъществяване на заложените
стратегии са неблагоприятни
Обстановката в страната съдейства за
осъществяване на целите и приоритети на
стратегията на ОСРОБ 2014-20

Система

ЕС

България

В зависимост от различните прогнозни варианти, например, в случая, когато
кризата в ЕС не намери адекватно решение за периода, следва не толкова да се
формулират различни цели и приоритети на ОСРОБ 2014-20, колкото да се мисли за
по-различни източници за финансиране, както и ресурси за развитие – пазари и др.
По същият начин, ако не се създаде достатъчна държавна воля за устойчиво
развитие, това в никакъв случай не би следвало толкова да води до промяна на цели и
приоритети на ОСРОБ 2014-20, колкото до формиране на варианти за работа с
ограничения, т.е. до функциониране в ограничена среда, която не благоприятства
осъществяването на стратегията. Не може да бъде изключен и песимистичния вариант,
при който имаме неблагоприятна ситуация и в рамките на ЕС, и в рамките на България.
И в такава обстановка това не бива да означава отказ от постигане на целите и
изпълнение на приоритети на ОСРОБ 2014-20, а говори за необходимостта от
концентриране на вътрешен потенциал за развитие. В този смисъл ОСРОБ 2014-20
следва да създава възможности за относителна автономност на развитие, т.е. снижаване
на зависимостта от външни ресурси и създаване на механизми на саморазвитие на база
творческо активизиране на съществуващи потенциали и възможности.
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Концептуални рамки на ОСРОБ
Съвременната

икономическа

наука

и

научно-техническо

прогнозиране

позволяват да се определи мястото, където се намираме, какви закономерности да
използваме, как да оценим нашите възможности и да създадем цели и приоритети, а
също как да ги достигнем. Ключова концептуална платформа на ОСРОБ 2014-20 е
теорията за т.нар. "дълги вълни". В основата на всяка „дълга вълна“ лежи съответният
технологически начин на възпроизводство. С изчерпването на неговите вътрешни
възможности икономиката изпада в депресивно състояние. Изходът от тази депресия е
свързан с усвояване на комплекс от ключови производства на новия технологически
начин. Преходът от един цикъл на „дългата вълна“ към друг цикъл е труден и трънлив.
Този преход започва обикновено със скок на цените на енергоносителите.
Формираният от скока икономически шок води до рязък спад на нормата на печалба и
депресия, която се проявява на финансовия пазар. Т.е. това е ситуацията, която
наблюдаваме днес. Едновременно с това започва изграждането на нова сфера на
печеливши инвестиции, свързани с новия технологически начин на производство. Вече
днес започват да изплуват ключовите насоки на новата политика на развитие,
произтичаща от създаването на дейности, изграждащи ядрото на новия технологически
начин на производство. Като ключови за горния се очертават нанотехнологиите наноелектроника,

нанофотоника,

наноматериали,

наносистемна

техника

и

нанооборудване, нова енергетика и енергийни източници (невъглеродната енергетика),
новите агро и биотехнологии, хуманитарните, информационните, интелектуалните,
социалните и организационните технологии.
Важна закономерност в рамките на структурните промени е тази, че когато
технологическото производство започва, може с неголеми разходи да се получи значим
ефект. Например, в областта на биотехнологиите търговско дружество с персонал от
десетина души и капитал от стотина хиляди лева може да усвои производство на нов
продукт, с който да излезе на пазара и само след няколко години да има милиарден
оборот. Ако търговското дружество реши да прави такова производство в „зрял“
отрасъл, който вече е напълно създаден, за да пробие на пазара ще се нужни стотици
милиони и хиляди души персонал.Такъв тип стратегия трябва да бъде подкрепена със
съответните механизми за кредитиране и финансиране на перспективните направления.
Затова следва да се отработи модел за създаване на „дълги пари“ чрез изграждане на
финансови мрежи за целево кредитиране с ясна система за лична отговорност.
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Синтезиране на изводи от анализите, заключенията и оценките на
социално-икономическата динамика на Бургаска област за
предходния период - 2007-2013 г.
Икономическото развитие на област Бургас за периода 2007 – 2013 г.
Икономическото развитие на област Бургас за периода 2007 – 2013 г. показва
динамика на брутния вътрешен продукт на човек от населението в областта, която в
определени години е по-ниска от средната за страната. Подобна динамика е
недостатъчна за постигане на устойчиво развитие на областта.
Анализът на структурата на брутна добавена стойност по сектори – аграрен и
добиващ,

преработващ

и

услуги

потвърждава

горния

извод.Нефинансовите

предприятия в областта се отличават със средно равнище на технологичност (което
важи и за изделия, и за комплексни услуги), както и с относително добро съотношение
качество/цена на изделия и услуги. Но те са със слаб финансов и маркетингов
потенциал, и недостатъчни връзки за излизане на чужди пазари.
Въпреки че равнището на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в областта
бележи запазване на относително благоприятни размери, качествената оценка на
същите показва, че те основно са в недвижимости, заради което притокът им не се
отразява в създаването на постоянни нови работни места.

Демографско развитие на област Бургас за периода 2007-2013 г.
По равнище на естествения прираст Бургаска област, въпреки че е с отрицателна
стойност (– 3.4), заема трето място в страната след София-град, който е с най-висок
положителен прираст и Варненска област, която също показва позитивен прираст(вж. .
Макар че демографско-социалната ситуация не е най-лошата в страната, някои
части от областта като община Малко Търново са сред най-засегнатите от
обезлюдяването на България.
Протичащите в област Бургас процеси на вътрешна миграция в настоящия
период имат преди всичко негативни последици - концентриране на населението в
малък брой населени места и обезлюдяване на множество селища. Това в недалечно
бъдеще ще създаде сериозни затруднения пред държавното и регионално управление.
Възрастовата структура е особено неблагоприятна. Затова може без особени
затруднение да се прогнозира, че в бъдеще в краткосрочен, средносрочен и
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дългосрочен план тази ситуация ще генерира много нови проблеми, някои от които
абсолютно непознати и неизвестни досега.

Динамика на естествения прираст в България по области19

Социално развитие на област Бургас за периода 2007-2013 г. – заетост,
здравеопазване, образование, социални услуги, култура и туризъм
Заетостта изостава от средната за страната, като от 2010 г. се наблюдава спад с
параметри на безработицата - 12,6% за 2011 г. От голяма важност за населението е
сезонната заетост в сферата на туризма, търговията и транспорта.
Общата оценка на здравеопазването в област Бургас е незадоволителна.
Основният проблем е липсата на достатъчно квалифициран медицински персонал.
Качеството на образованието в област Бургас е оценено малко под средното за
страната.

19

http://ikonomika.org/
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Сред основните проблеми пред областта се откроява престъпността – втората
най-висока в страната след София, което определено предизвиква загриженост, тъй
като град Бургас е, който е основният източник на закононарушения в областта е една
на 4-то място по брой на населението в страната.Естествено за подобно състояние на
криминогенната картина в областта има аргументирани обяснения, на които няма да се
спираме тук.
Социалните услуги са на равнище, което е сравнимо със средното за страната.
Културният живот в областта е съсредоточен основно в центъра на областта –
град Бургас. Възможностите на областта в тази насока са значително по-големи, от
това, което днес имаме като развитие.
Областта е сред водещите в страната, особено в областта на летния, респ.
морския туризъм. Но въпреки водещия характер могат да се отбележат негативни
моменти и тенденции, изискващи преодоляване и усъвършенстване.
Един изключително показателен пример в това отношение са средствата, които
един турист заплаща за атракции, забележителности и други на ден, се отстъпва
значително от равнището на съседни страни като Гърция и Турция. Сред негативната
тенденция

ще

споменем

презастрояването

на

ключови

курортни

центрове,

превръщането им в центрове на алкохолен и прочее туризъм, и др.

Инфраструктура и околна среда за периода 2007-2013 г.
Оценката за инфраструктурата е малко над средната за страната. Бургас е важен
транспортен център. Областта разполага с международно пристанище и летище, както
и с пет други пристанища.
Добрата околна среда в сравнение с оценките за страната също е предимство за
областта. Това обаче само донякъде кореспондира с усещането на гражданите, които
като правило дават невисока оценка на състоянието на околната среда както в основния
град на областта – Бургас, така и извън него.

Административен капацитет за периода 2007-2013 г.
Област Бургас се характеризира с относително висок институционален
капацитет. , което създава определени възможности за развитието на областта,
естествено при наличието на управленска воля и добра организация.
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III. Формулиране на визия, цели, приоритети и мерки на
развитие на Бургаска област за периода 2014-2020 г.
Визия за област Бургас
Към 2020 г. област Бургас успешно да осъществява устойчива социалноикономическа 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. Един от ключовите инструменти по осъществяване на тази
визия е интелигентната регионална политика, опираща се на значимия капацитет на
областната и общинските администрации.

Цели на Областна стратегия на развитие на област Бургас 2014-20
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 перспективна териториално пространство.
Тази главна цел се постига чрез следната съвкупност от стратегически цели:

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;
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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.

Мерки
 Използване на средства от европейските структурни фондове по европейски
оперативни програми (ОП) – Европейския фонд за регионално развитие ЕФРР (European Regional Development Fund - ERDF), Европейския социален
фонд - ЕСФ (European Social Fund - ESF), Кохезионен фонд, а също и евентуални
нови програми по трансгранично и черноморско сътрудничество, за периода
2014-2020 г.;
 Използване на средства по линия на национално финансиране – Българска
банка за развитие, Национален иновационен фонд и др.;
 Частни инвестиции – активизиране на привличането на български и чужди
частни инвеститори чрез създаване на Областно бюро по привличане на чужди
инвестиции от заинтересуваните страни - общински власти и стопански кръгове;
 Институционална подкрепа за създаване на Областен фонд за развитие от
страна на заинтересуваните среди - общински власти, стопански кръгове и
други. За акумулиране на средства в този фонд могат да се използват различни
схеми – част от местните данъци, част от такси и глоби за различни видове
нарушения и други, както и евентуално емитиране на ценни книжа, особено по
привличане на средства за конкретни проекти с ясни времеви граници.
Институционалното съдействие е в посока на подпомагане на създаването на
нормативна база за регламентация на функционирането на такъв фонд на
областно равнище. Подобен фонд следва да бъдат изключително ефективна
форма

на

осъществяване

на

публично-частно

и

публично-гражданско

партньорство със значим икономически и социален ефект;
 Използване на собствения потенциал чрез активизиране чрез общински
власти на стопански кръгове на създаване на неправителствените
сдружения в областта на кредитни асоциации, кредитни кооперации и
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взаимоспомагателни каси, както за общо, така и за целево (проектно
кредитиране) в различни сектори на областната и общинска икономики;

Специфична цел 2. Изграждане на маркетингово-продажбена мрежи за
реализация на стокови потоци и услуги
Мерки
 Създаване на областно външнотърговско бюро от страна на общински
власти, стопански кръгове и на неправителствените сдружения в областта. Чрез
това бюро ще се осъществява дейност по проучване и излизане на външни
пазари, консултантска и посредническа дейност, привличане на инвестици и
ноу-хау и други. Подобна дейност ще обхваща както сферата на трансгранично
и черноморско сътрудничество, така може да се развие и в по-широк географски
обхват;
 Създаване

от

страна

на общински

власти,

стопански

кръгове

и

на

неправителствените сдружения в областта на обединения на микро и малки
търговски фирми във формата на т.нар. „търговски улици“ на публични и
оживени места. Чрез такава форма на търговско сътрудничество се намаляват
разходите на дребните търговци, а от друга страна се улесняват потребителите,
тъй като такива места могат да бъдат избрани в подходящи пространствени
точки, явяващи се кръстопът на транспортни потоци. Подобна инициатива може
да стане и подходяща туристическа атракция, особено за такъв туристически
център, какъвто е град Бургас и други черноморски селища;
 Създаване на търговски точки в съседни и не само съседни страни (по
примера на китайски и германски магазини в Европа и целия свят) от
страна на общински власти и стопански кръгове от областта и при съдействието
на Областното външнотърговско бюро и асоциацията на търговските улици от
областта;
 Създаване от страна на общински власти и стопански кръгове в областта
на панаири в Бургас и други ключови селища на областта. Тези панаири
могат да бъдат тематични, като например, „Летен Бургаски панаир“ за
български стоки и други подобни, където почти през цялото лято да се сменят
едно търговско мероприятие с друго;
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 Създаване от общински власти и стопански кръгове в областта на каскада
от търговски мероприятия в съседни и други чужди страни – от ЕС и извън
ЕС на панаири на български стоки и услуги, например, „Панаир на Черно
море“, „Панаир на българското вино“ и др. Това може да се осъществи с цел
намаляване на разходи на обменни начала с градове-побратими, в рамките на
трансгранично и черноморско сътрудничество и други подобни;
 Създаване от страна на общински власти и стопански кръгове в областта
на виртуална маркетингово-търговска мрежа, т.е. маркетингово-търговски
сайт с линкове с други сайтове на търговци, с електронен каталог на стоки и
услуги на няколко езика, с форуми и клипове, интервюта и живи връзки;
 Създаване от страна на общински власти и стопански кръгове в областта на
мрежа от рекламните агенции, работещи в областта и чрез тях осъществяване на
каскада от рекламни кампании по един или друг повод, така че да се получи
ефективна комуникация с потребители, както от страната, но така и от чужбина.
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
Мерки
 Създаване

от

страна

на

общински

власти,

стопански

кръгове,

изследователски сдружения и други на биотехнопарк и иновационен
клъстер от фирми, орентирани към производство на продукти на база
биотехнологии. За това в Бургас има всички условия:
► Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас, където има
катедра „Биотехнологии”;
► Бургаски свободен университет, където осъществяват проекти за
трансфер на иновативни технологии;
► Селскостопански райони, които могат да бъдат източник на
суровини за биотехнологичните продукти;


Създаване от

страна на общински

власти, стопански кръгове,

изследователски сдружения и други, на технополис, т.е. център по
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изследване и разработка на нанотехнологии, в частност разработката на нови
материали на база нанотехнологии. Съответно трансфериране на научните
разработки в конкретен продукт при изгражадане на клъстър около
технополиса. За подобна насока на развитие е изключително важно с
институционалната подкрепа на областна и общинска администрации в
Бургас да се ориентират част от усилията на специалистите в университет
„Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас в тази насока;


Създаване от

страна на общински

власти, стопански кръгове,

изследователски сдружения и други на програма за разработка и
развитие на аквакултурите и акватехнологиите – удобното разположение
на областта край Черно море създава благопрятни възможности за развитие
на друга перспективна област – акватехнологии и и аквакултури, като част от
стратегията за „Син растеж“. Перспективата е в сътрудничество с други
черноморски области да се изгради съвместен Център по акватехнологии.
Съответно следва да се създадат условия за трансфериране на разработеното
ноу-хау в конкретни дейности, при което умело да се използва
възможностите, които предоставя гореспоменатата стратегия на ЕС „Син
растеж“;


Създаване на социални предприятия като инструмент за различни
дейности - през последните десетилетия едно ново понятие и явление се
активизира в общественото и стопанско пространство на много държави по
света – социалното предприятие. Днес социалното предприятие се разглежда
като ключов агент на т.нар. „трети сектор” или „социалната икономика”. В
най-общ план то е смятано като организация задвижвана от социална мисия.
Тази организация се занимава с икономическа дейност – предлагане на
изделия, услуги или интелектуален продукт, но не с цел максимизация на
финансовата печалба, а предвид удовлетворяване на обществени нужди, т.е.
целта не е максимизация на печалба, а осъществяване на социални мисии,
при които разходите да не превишават приходите. Инициирано от областна
и/или общинските администрации социалното предприятие може да играе
ключова роля за трудова интеграция на хора в неравностойно положение, на
специфични етнически групи, на безработни млади хора или такива в
предпенсионна възраст и други. Такива могат да бъдат създадени в областта
на почистването на градове и села, строителство на транспортна
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инфраструктура,

различни

видове

социални

услуги,

включително

информационни такива и други. Чрез социалните предприятия може
успешно да се „бори“ безработицата, бедността и даже престъпността,
генерирана от социални деформации. Създаване от страна на общински
власти и други заинтересувани кръгове на такива социални предприятия в
различни области;


Създаване от

страна на общински

власти, стопански кръгове,

изследователски сдружения на програма за усъвършенстване на
туристическата дейност чрез удължаване на туристическия сезон и
разширяване на обхвата с помощта на културен туризъм, творчески туризъм,
религиозен туризъм, селски туризъм, СПА-туризъм, туристическа анимация,
винен туризъм, мистичен туризъм, медицински туризъм, приключенски
туризъм, исторически туризъм, хоби туризъм и други. За популяризацията и
развитието на тези относително нови и алтернативни за областта
туристически дейности, както сред туристическите предприемачи, така и
сред потенциалните потребители на тези туристически услуги следва да се
използват компонентите от финансовите и маркетингово-продажбените
мрежи,

инициирани

и

подпомагани

от

областна

администрация и

общинските администрации;


Създаване от

страна на общински

власти, стопански кръгове,

изследователски сдружения и други на специална програма за развитие
и помощ на селското стопанство, особено в обезлюдени райони;


Създаване от страна на общински власти, стопански кръгове и
граждански сдружения на строителна програма за т.нар. „социални
жилища“, особено за млади семейства с деца. Такива програми има в
редица страни по света. Самите млади хора могат да участват в тази
програма със средства и труд. При това именно при осъществяването на
горната може да се използват различни нови авангардни строителни
технологии, чрез които значително се съкращава срока и се понижават
разходите за строителство на удобни, качествени и евтини жилища. За тази
цел общинските власти може да съдействат за „строителни петна“, гаранция
за жилищни кредити и даже за иницииране за създаването на т.нар.
„жилищни кредитни асоциации“ и „жилищни строителни асоциации.
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Конкретни проекти с общинско, надобщинско и регионално значение за периода 2014-2020 г. Индикативен списък с проекти
ИКОНОМИКА
№

Име на проекта

1.

Обособяване на зони в общината
за развитието на малки и средни
предприятия с екологично чисти
технологии.
Създаване на
необходимите
предпоставки за изграждане и
функциониране по метода на
публично-частното партньорство
на предприятия за производство
на електрическа енергия- чрез
биомаса, слънчева, водна енергия
и ветрогенератори
Разкриване на бизнес инкубатор
с цел обучение на бизнеса за
разработка на проекти за
усвояване на средства по
Оперативните програми на
Европейския съюз
Дейности по превенция на горски
пожари и залесяване

2.

3.

4.

Местоположение
(общини,
населени места)
Община
Приморско

Водеща
община
Приморско

Община
Приморско

Приморско

Община
Приморско

Приморско

Община
Приморско

Приморско

Фаза на проекта
(етап на подготовка)

Дата на
стартиране
и приключване

Няма

Идеен проект

Бюджет на
проекта
в хил. лв.
500 000

Източници на
финансиране

Цели и очаквани резултати

400 000

Няма

50 000

Идеен проект

700 000

5.

Доизграждане на инфраструктура
в Индустриален бизнес парк гр.
Айтос

гр. Айтос

Община
Айтос

Разработване
на
технически проект

2013 -2015 г.

6.

Изграждане на общински
информационен център за
подпомагане и консултиране на
местния бизнес при подготовката
и разработването на проекти,
финансирани по европейски и
международни програми

гр. Поморие

Поморие

подготовка

2014-2020
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20 000

Външно
финансиране

Общински
бюджет,
Европейски
и
Международни
програми,
Оперативни
програми

Отговаряне на нуждите на около 50-55
микро и малки предприятия от подходяща
инфраструктура и услуги на съвременно
ниво.
Заетост на около 3 000 души.
Подпомагане и развитие на малкия и
среден бизнес в Община Поморие

7.

Изграждане на индустриална
зона гр. Средец

Средец

Община
Средец

Идейна фаза

2015-2016

6 500

Европейски
финансови
инструменти,
действащи през
периода
20142020 г.

8.

Изграждане на общински пазар
за промишлени стоки и
селскостопанска продукция

Средец

Община
Средец

Идейна фаза

2017-2020

200

Европейски
финансови
инструменти,
действащи през
периода
20142020 г.

9.

Реконструкция на мрежата за
улично осветление

Населе-ните места
от общината

Община
Средец

2018-2019

100

Общински
бюджет

10

„Изграждане на хладилно –
преработвателно предприятие в
община Руен”
„Прилагане на иновативни
технологии в областта на
овощарството, земеделието”
Увеличаване насажденията
оталтернативни култури като:
лечебни растения, ягодоплодни,
бадеми и орехи
Създаване и регистрация на МИГ

Община Руен

14

Маркетинг и реклама на региона
насочен към инвестиции

Община Руен

15

Развитие на биологичното
земеделие в община Руен

Община Руен

11

12

13

Държавен фонд
„Земеделие”
МРРБ
Държавен фонд
„Земеделие”

Община Руен

Община Руен

Държавен фонд
„Земеделие”

Община Руен

Държавен фонд
„Земеделие”
Държавен фонд
„Земеделие”
МРРБ
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Цел: Създаване на благоприятна бизнес
среда за привличане на инвестиции,
откриване на нови работни места,
подобряване качеството на живот.
Резултати:
Създадена индустриална зона – 1 бр. с
площ 394 дка.
Население, облагодетелствано от проекта –
15 975 д.
Привлечени нови инвестиции.
Разкрити нови работни места.
Повишено качество на живот.
Цел: Подобряване достъпна на населението
до промишлени и селскостопански стоки
чрез изграждане на общински пазар на
терен,
отговарящ
на
съвременните
изисквания за търговия със стоки.
Резултат:
Изграден общински пазар – 1 бр.
Подобрено обслужване на населението от
общината – 15 975 д.
Подобрена чистота на градски парк Средец
(пазарът е ситуиран в Градски парк).
Цел:
Подобряване
на
енергийната
ефективност в община Средец, чрез
подмяна на съществуващите осветителни
тела с енергоспестяващи.
Резултат:
Намалени разходи за ел.енергия.
Подобрено качество на околната среда.
Подобрено качество на живот.

Приоритет 2.
Създаване и развитие на модерна инфраструктура
Специфична цел 4.Изграждане на съвременна транспортно-комуникационна
инфраструктура
Мерки
Създаване от страна на общински власти, професионални и стопански кръгове и
други на програма за развитие на инфраструктурата на малките селища с участие на
социални предприятия и с трудово участие на самите жители;
Създаване от страна на общински власти, професионални и стопански кръгове, и
други на инфраструктура за здраве – велоалеи в основните градове на областта,
здравни съоръжения и кътове в паркове и градинки, и други;
Създаване

от

страна

на

общински

власти,

професионални

кръгове,

изследователски сдружения и други на информационната инфраструктура –
физическа (информационни табла/електронни и неелктронни/, карти, табели,
указания и прочее) на място, както и виртуална инфраструктура, т.е.
информационни сайтове, както и възможности за Интернет достъп и комуникация със
звена и ръководства на административни служби и други.
Създаване от страна на общински власти и стопански кръгове на Транспортен
хъб – град Бургас има всички възможности да се превърне в транспортен хъб, през
който да се привличат, преминават и пренасочват товарни потоци, за което е нужно да
се допълни съществуващата инфраструктура – пристанище, летище, жп гара и жп
пътища, автотерминали и магистрали с други необходими компоненти за превръщането
на града в транспортен хъб. Като първа стъпка в това отношение може да се разглежда
проектът „Зона за обществен достъп на интермодален пътнически терминал Морска
гара, ЖП-гара, Автогара Бургас“. Несъмнено следващите стъпки са свързани с
формирането на „организационен контур“ на Транспортен хъб – Бургас. Под
наименованието „Организационен контур“ се има предвид модела на оорганизационно
структуриране, така че отделните организационни компоненти - Морска гара, ЖПгара, Автогара-Бургас и други, да заработят като едно цяло. В случая става дума за
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формиране на консорциум или друга правна форма на функциониране., в рамките на
която да заработи маркетингово-продажено звено осигуряващо клиентите на
Транспортен хъб-Бургас. В случая от важно значение и разработката на съответната
софтуерна платформа, на основата на която да се автоматизира и електронизира
дейността на Транспортен хъб-Бургас;
Интелигентно управление на трафика с приоритет на обществения транспорт,
пешеходци и велосипедисти – това означава създаване качествен и екологично чист
обществен транспорт;
Създаване от страна на общински власти на усъвършенствана градска и
транспортна инфраструктура – В рамките на тези мерки съществуват конкретни
проекти, които даваме по-долу в отделен раздел „Ключови проекти с общинско,
надобщинско и регионално значение за периода 2014-2020 г“ – Индикативен списък.
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Конкретни проекти с общинско, надобщинско и регионално значение за периода 2014-2020 г. - Индикативен
списък с проекти
Име на проект

1

“Удвояване и електрификация на
железопътната линия Карнобат –
Синдел”

2

Интермодалният терминал в
Бургас, известен като “Супер
Бургас”

3

Изграждането на инфраструктура
за развитие на зеления транспорт,
както на общинско, така и на
областно ниво – изграждане и
подобряване на велосипедната
инфраструктура, проучване на
терени за определяне на нови
велосипедни
маршрути,
внедряване на зарядни станции за
електромобили.

4.

Ремонт и обновяване на Автогара
ЗАПАД
Изграждане на буферен паркинг
източно от преливниците на
Мандренското езеро
Северен обходен път, свързващ
път I-9 с път Т I-6.

Гр. Бургас

Община Бургас

2015/16 г

2 299 340

OПРР

Гр. Бургас

Община Бургас

2016/17 г.

5 219 579

OПРР

Гр. Бургас

Одобрен проект
от АПИ

Реконструкция
на
ул.
”Крайезерна” в участъка от
надлеза над Товарна гара,
връзката с булевард „Тодор

Гр. Бургас

Възлагане на
проектирането

5.

6.

7.

Местоположе
ние
(общини,
населени
места)

ТРАНСПОРТНА И КОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА
Водеща община
Фаза на проекта
Дата на
Бюджет на
(етап на
стартиране
проекта
подготовка)
и
(в хил. лв.)
приключване

№

Източници на
финансиране

Областно пътно
управление
Бургас

Гр. Бургас

Община Бургас

Цели и очаквани резултати

Този участък свързва един от найнатоварените европейски коридори № 8
(Варна – Бургас – Пловдив – София –
Тирана – Дурас – Бриндизи) с коридора
Трасека, осъществяващ връзка между
Европа и Азия (между Черно и
Адриатическо море).
Разработен
е
подробният
устройствен план
за
Зоната
за
обществен достъп
През област Бургас ще преминава
югоизточният участък от Европейския
велосипеден маршрут № 13 “По пътя на
желязната завеса”

2013 – 2015
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Ще намали транзитното движение през
градската
част,
ще
се
подобри
организацията на движение, ще се намали
замърсяването от вредни емисии от
автомобилното движение.
С реализирането на проекта ще се подобри
изцяло организацията на движение в
градската територия, транзитния поток за
южното черноморие ще бъде изведен

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

.Александров“ до пристанище
„Запад“.
Нов мост на път III-208
„Провадия-Айтос”км 67+909
Аварийни
ремонтновъзстановителни работи
на път
I – 9 „Малко Търново–ГКПП
М.Търново” свлачище на км
318+000
Аварийни
ремонтновъзстановителни
работи
на
надлез на път II-79 „ СредецБургас” на км 76+453 (Пътен
възел „Промет”)
Предотвратяване
на
снегонавяванията по трасето на
автомагистрала
„Тракия”
в
участъка от км 327+200 до км
359+700 „Карнобат-Бургас”
Рехабилитация на път
I-9
„Сарафово-Бургас”от км 224+955
до км 232+988
Реконструкция на път III-9901 „
Ахтопол-Резово” от км 13+850 до
км 30+200
Рехабилитация на път III-7306
“II-73-Черница-Сунгурларе” от
км 0+000 до км 8+100
Рехабилитация на път III-6009 „
I-6-Миролюбово-Изворище” от
км 0+000 до км 13+000
Рехабилитация и реконструк-ция
на път III-5392 „ КаменоБратово” от км 9+900 до км
17+900
Рехабилитация и реконструк-ция
на
път
III-7907
„ДебелтТръстиково-Полски извор”от км
0+000 до км 16+200
Рехабилитация и реконструк-ция
на път III-7909 „Горно езеровоБратово” от км 4+400 до км
12+400
Рехабилитация и реконструк-ция
на път III-992 „II-99-Росен-

извън натоварените градски артерии.
Областно пътно
управление
Бургас
Областно пътно
управление
Бургас

Областно пътно
управление
Бургас

Областно пътно
управление
Бургас

Областно пътно
управление
Бургас
Областно пътно
управление
Бургас
Областно пътно
управление
Бургас
Областно пътно
управление
Бургас
Областно пътно
управление
Бургас
Областно пътно
управление
Бургас
Областно пътно
управление
Бургас
Областно пътно
управление

132

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
32

33

34

Веселие-Ясна поляна” от км
0+000 до км 20+000
Рехабилитация на път
I-6
„Венец-Карнобат” от км 435+780
до км 445+935
Рехабилитация на път
I-6
„Карнобат-Айтос” от км 449+500
до км 453+600
Реконструкция на път I-7 „Гр.
ОПУ Шумен-Бероново-Гр. ОПУ
Сливен” от км 189+300 до км
217+600
Рехабилитация на път I-9 „ОбзорБаня” от км 170+455 до км
199+100
Строителство на обект: „Обходен
път на град Бургас- I етап” от км
230+700 на път I-9 до км 493+500
на път I-6
Строителство на обект: Път I-9
„Обход Ахелой”от км 207+800 до
км 210+100
Строителство на обект:Път I-9
„Обход Поморие” от км 217+100
до км 221+900
Ремонт на път III-7305 „II-73Камчия-Съединение” от км
0+000 до км 7+300
Ремонт на път III-6008 „/I-6/НХК-Камено” от км 0+000 до км
16+000
Изработване на общ устройствен
план
(ОУП)
на
община
Приморско
Изработване
на
подробни
устройствени
планове
на
гр.Приморско и гр.Китен
Изработване на интегриран план
за развитие
Реконструкция на общински път
гр. Приморско – ММЦ – гр.
Китен
Реконструкция на общински
пътища
/изграждане
и
разширение на пътни участъци/
Изграждане и подмяна на
водопроводна и канализаци-онна

Бургас
Областно пътно
управление
Бургас
Областно пътно
управление
Бургас
Областно пътно
управление
Бургас
Областно пътно
управление
Бургас
Областно пътно
управление
Бургас

Община
Приморско
Приморско и
Китен

Областно пътно
управление
Бургас
Областно пътно
управление
Бургас
Областно пътно
управление
Бургас
Областно пътно
управление
Бургас
Приморско

Идеен проект

100 000

Приморско

Идеен проект

100 000

100 000
Община
Приморско

Приморско

Идеен проект

5 000 000

Община
Приморско

Приморско

Няма

5 000 000

Община
Приморско

Приморско

Идеен проект

6 000 000
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Обновяване и развитие на транспортната
инфраструктура, създаване на условия за
устойчиво развитие на туризма.
Подобряване на жизнените и екологични
условия в Община Приморско

35

36
37
38
39

40

41
42

43

44
.
45

мрежа в селата на общината
Осигуряване на високоскорос-тен
интернет в населените места на
общината
Проектиране и изграждане на
газопреносна мрежа
Изграждане на кръгово движение
на входа на Приморско
Брегоукрепване на свлачищни
участъци
Възстановява,
обновление и
развитие на обществените места,
централните
площадни
пространства
в
отделните
селища.
Четвъртокласен път Айтос –
Карагеоргиево – Тополица – ж.п.
прелез с. Черноград
Третокласен път Айтос –
Караново
Подобряване на уличната
настилка на с. Пещерско, община
Айтос
Подобряване на уличната
настилка на с. Поляново, община
Айтос
Подобряване на уличната
настилка на с. Малка поляна,
община Айтос
Обходен път за връзка между II
класен път II 73 КарнобатШумен и АМ “Тракия”.

Община
Приморско

Приморско

Идеен проект

1 000 000

Община
Приморско
Община
Приморско
Община
Приморско
Община
Приморско

Приморско

Идеен проект

2 000 000

Приморско

Идеен проект

Община Айтос

Община Айтос

Идеен проект
Приморско

Община Айтос

Община Айтос

Община
Айтос, с.
Пещерско
Община
Айтос, с.
Поляново

Идеен проект

Технически
проект

НП

Европейски средства
и други донори

Ремонтиране и реконструиране на пътища
с регионално значение.

Технически
проект
Технически
проект

НП

Европейски средства
и други донори

Ремонтиране и реконструиране на пътища
с регионално значение.
Подобряване на уличната настилка на с.
Пещерско

Технически
проект

НП

Европейски средства
и други донори

Подобряване на уличната настилка на с.
Поляново

Европейски средства
и други донори

Подобряване на уличната настилка на с.
Малка поляна
Подобряване на транспортната
инфраструктура, безопасността и
условията на живот чрез ремонт на IIкласен път с регионално значение.
Подобряване на транспортната
инфраструктура, безопасността и
условията на живот и пътуване в община
Карнобат чрез ремонт на IV-класен път от
общинската пътна мрежа.
Подобряване на транспортната
инфраструктура, безопасността и
условията на живот и пътуване в община
Карнобат чрез ремонт на IV-класен път от
общинската пътна мрежа.
Подобряване на транспортната
инфраструктура, безопасността и
условията на живот и пътуване в община
Карнобат чрез ремонт на IV-класен път от
общинската пътна мрежа.

НП

Община Айтос

Община
Карнобат

Община
Карнобат

Прединвестицион
ни проучвания

2014-2015

5 000

Европейски фондове

46

Основен ремонт на IV-класен път
BGS1064 с. Житосвят – с.
Добриново от км. 3+390 до км.
5+200

Община
Карнобат

Община
Карнобат

технически проект

2014-2015

300

Европейски фондове

47

Основен ремонт на IV-класен път
BGS1060 с. Екзарх Антимово – с.
Смолник от км. 0+000 до км.
4+200

Община
Карнобат

Община
Карнобат

технически проект

2014-2015

630

Европейски фондове

48

Основен ремонт на IV-класен път
BGS1265 от граница общ.
(Сунгурларе-Карнобат) – с.
Огнен – с. Искра – до главен път
I-6 /София- Бургас/

Община
Карнобат

Община
Карнобат

2015-2017

2100

Европейски фондове

134

49

Основен ремонт на IV-класен път
BGS1004 от с. Кликач до главен
път I-6 /София- Бургас/

Община
Карнобат

Община
Карнобат

2015-2017

600

Европейски фондове

50

Основен ремонт на IV-класен път
BGS1064 /I-6 Венец-КарнобатКрумово градище – Железник –
Сан Стефано – Добриново/

Община
Карнобат

Община
Карнобат

2015-2017

2600

Европейски фондове

51

Основен ремонт на IV-класен път
BGS2070 /BGS1064, Крумово
градище – с Сан Стефано/
Железник –Деветак/

Община
Карнобат

Община
Карнобат

2016-2018

1100

Европейски фондове

52

Основен ремонт на IV-класен път
BGS3073 /BGS2063/ – ж.п. гара
Церковски – Деветинци – с.
Деветак – /BGS2070/

Община
Карнобат

Община
Карнобат

2016-2018

1000

Европейски фондове

53

Основен ремонт на IV-класен път
BGS3067 от /BGS2065,
Соколово-Хаджиите/ - Драгово

Община
Карнобат

Община
Карнобат

2016-2018

500

Европейски фондове

54

Основен ремонт на IV-класен път
BGS2061 от /I-6 Карнобат-Айтос/
– Глумче – Зимен – до граница
общ. (Карнобат-Айтос)
Благоустрояване и
паркоустройство на районен парк
„1 май”, гр. Карнобат

Община
Карнобат

Община
Карнобат

2016-2018

1500

Европейски фондове

Община
Карнобат

Община
Карнобат

2016-2018

700

Европейски фондове

Благоустрояване на парк „Дядо
Димчов баир” и ремонт на
зоокът, гр. Карнобат

Община
Карнобат

Община
Карнобат

2016-2018

800

Европейски фондове

55

56

технически проект
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Подобряване на транспортната
инфраструктура, безопасността и
условията на живот и пътуване в община
Карнобат чрез ремонт на IV-класен път от
общинската пътна мрежа.
Подобряване на транспортната
инфраструктура, безопасността и
условията на живот и пътуване в община
Карнобат чрез ремонт на IV-класен път от
общинската пътна мрежа.
Подобряване на транспортната
инфраструктура, безопасността и
условията на живот и пътуване в община
Карнобат чрез ремонт на IV-класен път от
общинската пътна мрежа.
Подобряване на транспортната
инфраструктура, безопасността и
условията на живот и пътуване в община
Карнобат чрез ремонт на IV-класен път от
общинската пътна мрежа.
Подобряване на транспортната
инфраструктура, безопасността и
условията на живот и пътуване в община
Карнобат чрез ремонт на IV-класен път от
общинската пътна мрежа.
Подобряване на транспортната
инфраструктура, безопасността и
условията на живот и пътуване в община
Карнобат чрез ремонт на IV-класен път
Ще се изпълни Втори етап на обект
„Реконструкция и благоустрояване на кв.
64 в гр. Карнобат”. Предвидените
дейности по втория етап са
паркоустройство - озеленяване с нова
дървесна и храстова растителност и
монтиране на парково обзавеждане комбинирани детски съоръжения, пейки,
перголи, кошчета за отпадаци.
Предвижда се благоустрояване и ремонт
на парк „Дядо Димчов баир” и ремонт на
зоологическата градина – гр.Карнобат –
ремонт на клетките за животните, нови
настилки по алеите и стълбите, нови
ограждения на целия обект, осигуряване
на водоснабдяване и отводняване на
клетките, ремонт на прилежащи сгради,
ремонтирано парково осветление,
озеленяване.

57

Интегриран проект за устойчиво
развитие на Община Сунгурларе
Лот 2: Строителство на
общински път BGS3264 IV-70049
/Скала – Славянци/

58

Реконструкция на път на I-9

59

Рехабилитация на пътища IV
клас

60

Изграждане на автомагистрала
„Черно Море”

61

МИРГ „Поморие-Несебър”

62

Доизграждане на пристанищна
инфраструктура

63

Инвестиции в реконструкция и
модернизация на рибарски
пристанища, кейови места за
разтоварване и покрити
лодкостоянки
Интегриран проект за устойчиво
развитие на Община Сунгурларе
Лот 2: Строителство на
общински път BGS3264 IV-70049
/Скала – Славянци/

64

65

Рехабилитация „ЛОТ” 2.4 път ІІ53 Ямбол-Средец участък:
границата на ОПУ Ямбол/ОПУ
Бургас-Средец

Община
Сунгурларе
/с. Скала –
с.Славянци/

Община
Сунгурларе

В етап на
изпълнение

16.06.2011 –
16.12.2013

Бургас,
Поморие
Несебър
Община
Поморие

Поморие

Работен

2012-2015

МРРБ

Поморие

Идеен проект

2014-2020

Подобряване на инфраструктурата и
качеството на живот

Варна
Несебър
Поморие
Бургас
Поморие
Несебър

Бургас
Варна

Идеен проект

2014-2020

МРРБ, Оперативни
програми, Общински
бюджет
МРРБ

Поморие

Одобрен проект

2013-20105

6 000,00

ОПРСР

Община
Поморие

Поморие

Идеен проект

2014-2020

70 000,00

Поморие

Поморие

Идеен проект

2014-2020

Общински бюджет,
Европейски и
Международни
програми,
Оперативни
програми
ОПРСР

Подобряване качеството на живот в
рибарската област Поморие-Несебър към
2015 г. чрез запазване на съществуващите
и създаване на нови работни места,
въвеждане на иновативни услуги и
продукти
Подобряване инфраструктура,
комуникативност, логистика, качество на
живот; превенция срещу природни
бедствия

Община
Сунгурларе
/с. Скала –
с.Славянци/

Община
Сунгурларе

В етап на
изпълнение

Ямбол, Средец

Ямбол

Наличен работен
проект. В процес
на отчуждава-не
на имоти.

16.06.2011 –
16.12.2013

Няма
информация
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1 351 540.00лв.

1 351 540.00лв.

ЕЗФРСР и НБ

ЕЗФРСР и НБ

Световна банка за
възстановяване и
развитие

Да се подобри икономическата активност,
осигурят комфортни условия, съкрати
времето за пътуване, повиши
безопастността при движение и намалят
емисиите CO2 чрез строителство на
общински път BGS3264 IV-70049 /Скала –
Славянци/
Подобряване на инфраструктурата и
качеството на живот

Подобряване на инфраструктурата и
качеството на живот

Подобряване на инфраструктурата и
качеството на живот

Да се подобри икономическата активност,
осигурят комфортни условия, съкрати
времето за пътуване, повиши
безопастността при движение и намалят
емисиите CO2 чрез строителство на
общински път BGS3264 IV-70049 /Скала –
Славянци/
Цели:
Преодоляване на факторите, ограничаващи
икономическата активност и качеството
на живот на населението от Община
Средец, чрез обновяване и модернизация
на пътната инфраструктура с регионално и
местно значение.

Намаляване на миграционните процеси и
повишаване привлекателността и
конкурентноспособността на населените
места от общината.
Подобряване достъпа на населението от
общината до различни видове услуги,
предлагани от областен център Ямбол.
Насърчаване сближаването и свързаността
на населението от община Средец с
областен център Ямбол и с населените
места от района, за преодоляване на
социално-икономическите различия и
изолираността му от тях.
Намаляване рисковете от ПТП,
повишаване безопасността и комфорта на
пътуващото население.
Устойчиво подобряване на транспортноексплоатационните качества на пътя.

66

РехабилитацияПът ІІІ-795
Вълчановско ханче - Карнобат

Средец
Карнобат

Карнобат

Няма информация

Няма
информация

Няма
информация

Европейски
финансови
инструменти,
действащи през
периода 2014-2020 г.

67

Рехабилитация път ІІІ-796
Вълчановско ханче-Босна

Средец
Малко
Търново

Община Средец

Няма информация

Няма
информация

Няма
информация

Европейски
финансови
инструменти,
действащи през
периода 2014-2020 г.

137

Резултати:
Асфалтирана пътна настилка 61 км.
Подобрени условия на живот на 14934
души от общината. Подобрен достъп до
предлаганите от областен център Ямбол
услуги. Съкратено време за транспорт и
увеличен комфорт при пътуването.
Цели:
Повишаване икономическата активност и
качеството на живот на населението от
Община Средец, чрез обновяване и
модернизация на пътната инфраструктура
с регионално и местно значение.
Намаляване на миграционните процеси и
повишаване конкурентоспособността на
населените места от общината.
Намаляване рисковете от ПТП,
повишаване безопасността на пътуващото
население.
Подобряване на достъпа до магистрала
„Тракия”.
Цели:
Насърчаване на достъпността,
взаимосвързаността и сближаването на
населението от община Средец с
населението от община Малко Търново и
провинция Къркларели - Турция чрез
подобряване и ремонт на пътища с
регионално и местно значение.

68

Рехабилитация на Път ІІІ-539
Средец-Русо Кастро

Средец
Камено

Община Средец

Няма информация

Няма
информаци

Няма
информация

Европейски
финансови
инструменти,
действащи през
периода 2014-2020 г.

69

Рехабилитация Път ІІІ-35-23
с.Дебелт-с.Присад-с.Извор

Средец
Созопол
Приморско

Община Средец

Няма информация

Няма
информация

Няма
информация

Европейски
финансови
инструменти,
действащи през
периода 2014-2020 г

Намаляване на миграционните процеси в
общината.
Цели: Насърчаване на достъпността,
взаимосвързаността и сближаването на
населението от община Средец с
населението от общините Приморско и
Созопол чрез подобряване и ремонт на
пътища с регионално и местно значение.
Намаляване на миграционните процеси в
общината.
Обща цел:
Преодоляване факторите, ограничаващи
икономическата активност и качеството
на живот, чрез обновяване и
модернизация на пътната инфраструктура
в Община Средец.
Цели: Насърчаване на достъпността,
взаимосвързаността и сближаване на
населението от община Средец с
население от общините Приморско и
Созопол црез подобряване и ремонт на
пътища с регионално и местно значение.
Намаляване на миграционните процеси в
общината.
Резултати:
Асвалтирана пътна настилка 30 км..
Подобрени условия на живот на 15 975
души от общината. Подобрен достъп до
южните Черноморски части на България.
Съкратено време за транспорт и увеличен
комфорт при пътуването. Подобрено
качество на околната среда.
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„И НАС НИ ИМА – Да подобрим
условията на живот в селата:
Факия, Долно Ябълково, Горно
Ябълково, Сливово, Синьо
Камене и Гранитец”
Ремонт на общински път:
BG2234 (ІІ - 79 Голямо Крушево
- Средец) - Сливово-Кариерата;
BGS2235 (участък с. Факия – с.
Горно Ябълково) и № BGS 3236
до с. Долно Ябълково
BGS2235 участък от /ІІ -79 (с.

Средец

Община Средец

Наличие на
работен проект и
Разрешение за
строеж
(Разработен и
подаден за
финансиране
проект по мярка
321 от ПРСР –
неодобрен поради
липса на средства
по мярката)

2014-2016

138

4 500

Европейски
финансови
инструменти,
действащи през
периода 2014-2020 г

Обща цел:
Преодоляване факторите, ограничаващи
икономическата активност и качеството
на живот, чрез обновяване и
модернизация на пътната инфраструктура
в Община Средец.
Конкретни цели:
1.Подобряване достъпа на населението от
селските райони до различни видове
услуги, предлагани от общинския и
областния център.
2.Насърчаване сближаването и
взаимоствързаността на населените места
от района за преодоляване на социално-

Голямо Крушево - гр. Средец) –
с. Факия/ от км. 0+000 до км.
4+753

икономическите различия и изолираността
им от агломерационните ареали.
3.Съкращаване на времето и разходите за
транспорт.
4.Намаляване рисковете от ПТП,
повишаване безопасността и комфорта на
пътуващото население.
5.Устойчиво подобряване на транспортно–
експлоатационните качества на
общинските пътища.
6.Намаляване на миграционните процеси и
повишаване привлекателността и
конкурентоспособността на района.

Път BGS3238/ BGS3240,
Бистрец-Синьо Камене/БистрецКубадин

Резултати:
•Почистени и възстановени необлицовани
пътни окопи – 15 209 м.;
•Стабилизирани банкети – 31 203 м;
•Възстановени водостоци – 9 бр.;
•Асфалтирана пътна настилка – 86 874 м2
(17,888 км)
•Монтирана предпазна ограда – 1 384 м;
•Монтирани пътни знаци – 109 бр.
•Направена хоризонтална маркировка – 2
565 м2.
•Население, облагодетелствано от проекта
– 15 975 д.
Цели:
Повишаване икономическата активност и
качеството на живот на населението от
Община Средец, чрез обновяване и
модернизация на общинската пътна
инфраструктура.
Намаляване на миграционните процеси и
повишаване конкурентоспособността на
населените места от общината.
Намаляване рисковете от ПТП,
повишаване безопасността на пътуващото
население.

Рехабилитация на Път

Резултати:
Асфалтирана пътна настилка 29 км.
Подобрени условия на живот на 15 975
души от общината. Подобрен достъп до
населените места от общината. Съкратено
време за транспорт и увеличен комфорт
при пътуването. Подобрено качество на
околната среда.
Цели:
Повишаване
икономическата

Рехабилита-ция на:
Път BGS2241 /ІІІ-795, п.к.
Вълчаново– Драка/- Проход Белила-Средец

Средец

Община Средец

Липса на работен
проект

2015-2017

5 000

Европейски
финансови
инструменти,
действащи през
периода 2014-2020 г

Път BGS3240 /ІІІ-795, п.к.
Вълчаново-Драка/-Бистрец-/
BGS2234/

Средец

Община Средец

Липса на работен

2014-2016
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3 300

Европейски

BGS2050/ІІІ-539, Дюлево-Русо
Кастро/-граница общ./КаменоСредец/-Суходол-Орлинци-/ІІІ795/

проект

финансови
инструменти,
действащи през
периода 2014-2020 г.

активност и качеството на живот на
населението от Община Средец, чрез
обновяване и модернизация на общинската
пътна инфраструктура.
Намаляване на миграционните процеси и
повишаване конкурентоспособността на
населените места от общината.
Намаляване
рисковете
от
ПТП,
повишаване безопасността на пътуващото
население.
Резултати:

Рехабилитация на Път
BGS2242/ІІІ-908, м. Босна-п.к. ІІ79/-Голямо Буково-КировоГраничар

Средец

Община Средец

Липса на работен
проект

2015-2017

3 200

Европейски
финансови
инструменти,
действащи през
периода 2014-2020 г

Асфалтирана пътна настилка 16,2 км.
Подобрени условия на живот на 15 975
души от общината. Подобрен достъп до
населените места от общината. Съкратено
време за транспорт и увеличен комфорт
при пътуването.
Цели:
Повишаване
икономическата
активност и качеството на живот на
населението от Община Средец, чрез
обновяване и модернизация на общинската
пътна инфраструктура.
Намаляване на миграционните процеси и
повишаване конкурентоспособността на
населените места от общината.
Намаляване
рисковете
от
ПТП,
повишаване безопасността на пътуващото
население.
Резултати:

Рехабилитация на Път
JAM2005/ІІІ-7906, Вълчи изворгазостанция /Горска полянаграница общ. (Болярово-Средец)Момина църква/ BGS2235/

Средец

Община Средец

Липса на работен
проект

2016-2018

140

2 980

Европейски
финансови
инструменти,
действащи през
периода 2014-2020 г.

Асфалтирана пътна настилка 16 км.
Подобрени условия на живот на 15 975
души от общината. Подобрен достъп до
населените места от общината. Съкратено
време за транспорт и увеличен комфорт
при пътуването. Подобрено качество на
околната среда
Цели:
Повишаване
икономическата
активност и качеството на живот на
населението от Община Средец, чрез
обновяване и модернизация на общинската
пътна инфраструктура.
Намаляване на миграционните процеси и
повишаване конкурентоспособността на
населените места от общината.
Намаляване
рисковете
от
ПТП,
повишаване безопасността на пътуващото

население.
Резултати:

Рехабилитация на Път
BGS2232/ІІІ-539, Средец-Русо
Кастро/Дюлево-Драчево
от ІІ-79 Елхово-Средец-БургасДрачево

Средец

Община Средец

Липса на работен
проект

2015-2017

1 800

Европейски
финансови
инструменти,
действащи през
периода 2014-2020 г

Асфалтирана пътна настилка 15,2км
Подобрени условия на живот на 15 975
души от общината. Подобрен достъп до
населените места от общината. Съкратено
време за транспорт и увеличен комфорт
при пътуването. Подобрено качество на
околната среда.
Цели:
Повишаване
икономическата
активност и качеството на живот на
населението от Община Средец, чрез
обновяване и модернизация на общинската
пътна инфраструктура.
Намаляване на миграционните процеси и
повишаване конкурентоспособността на
населените места от общината.
Намаляване
рисковете
от
ПТП,
повишаване безопасността на пътуващото
население.
Резултати:

Рехабилитация
на Път BGS2230/ІІ-53, ЗорницаСредец/Загорци-/BGS2050/

Средец

Община Средец

Няма работен
проект

2018-2020

1 000

Европейски
финансови
инструменти,
действащи през
периода 2014-2020 г.

Асфалтирана пътна настилка 9 км.
Подобрени условия на живот на 15 975
души от общината. Подобрен достъп до
населените места от общината. Съкратено
време за транспорт и увеличен комфорт
при пътуването.
Цели:
Повишаване
икономическата
активност и качеството на живот на
населението от Община Средец, чрез
обновяване и модернизация на общинската
пътна инфраструктура.
Намаляване на миграционните процеси и
повишаване конкурентоспособността на
населените места от общината.
Намаляване
рисковете
от
ПТП,
повишаване безопасността на пътуващото
население.
Резултати:
Асфалтирана пътна настилка 5 км.
Подобрени условия на живот на 15 975
души от общината. Подобрен достъп до
населените места от общината. Съкратено
време за транспорт и увеличен комфорт
при пътуването.
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Реконструкция на сграда 100%
общинска собственост в центъра
на гр. Средец с цел осигуряване
на работни помещения на
бюджетни организации

Средец

Община Средец

Няма работен
проект

2018-2020

3 000

Европейски
финансови
инструменти,
действащи през
периода 2014-2020 г.

Цели: Създаване на модерна съвременна
работна среда на служители от различни
държавни и общински структури с цел
успешно
взаимодействие
между
ефективност и творчество в работата им.
Поддържане на сградния фонд на Община
Средец, съответстващ на подходящи и
съвременни условия за обслужване на
клиентите и условията на труд.
Резултати: Създадена съвременна работна
среда, адекватна на съвременните
изисквания на ЗБУТ. Подобрени условия
за ефективно обслужване и подобрено
качество на услугите.

70

71

72

73

74

75

76

“Подобряване
условията
за
живот в община Руен чрез достъп
на населението до услуги
свързани със свободното време и
спорт и подобряване на пътната и
водопроводна инфраструктура”
Рехабилитация на зелени площи
и прилежащи части в населени
места в община Руен и
реконструкция на площад в с.
Руен
„Ремонт и разширение на
третокласен път участъка Руен- с.
Добромир”
„Ремонт на третокласен път
участъка Руен- Просеник- Горица

„Ремонт на третокласен път
участъка Вресово- Череша –
ЛюляковоСъединение към
Шумен
Ремонт и изграждане на улични
мрежи по населени места
- Участък Дъскотна – Планиница
– Листец Люляково.
Участък
Соколец
–
Каравельово
- Участък Сини рид –Соколец
- Участък Руен- Снягово
- Участък Рожден – Булаир
/горски път/
Ремонт и реконструкция на

Руен
Соколец
Добромир

Община Руен

работен

17.08.2013- 14

5 500

Държавен
земеделие

фонд

Руен,
Топчийско

Община Руен

работен

2014

5 000

Държавен
земеделие

фонд

РуенДобромир

Агенция Пътища

идеен

2014-2020

3 000

Руен, Вресово,
Дъскотна
Билка,
Добромир
ВресовоЧереша
–
Люляково

Агенция Пътища

идеен

2014-2020

2500

Агенция Пътища

идеен

2014-2020

2400

Община Руен

Община Руен

идеен

2014-2020

5 000

Община Руен

Община Руен

идеен

2014-2020

4 000

Държавен

фонд
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77

религиозните храмове в община
Руен
Изграждане на пречиствателна
станция за отпадъчни води и
улична канализационна мрежа в
с. Кликач, община Карнобат

земеделие
с.
Кликач,
община
Карнобат

Община
Карнобат

работен проект

2014-2015 г.

5500

Програма за развитие
на селските райони

78

Изграждане на пречиствателна
станция за отпадъчни води и
улична канализационна мрежа в
с. Екз. Антимово, община
Карнобат

с.
Екз.
Антимово,
община
Карнобат

Община
Карнобат

работен проект

2014-2015 г.

6000

Програма за развитие
на селските райони

79

”Канализация
на
Южна
промишлена зона, гр.Карнобат”

гр. Карнобат

Община
Карнобат

работен проект

2014-2017

3370

Оперативна програма
„Околна среда”

80

”Водопровод
на
Южна
промишлена зона, гр.Карнобат”
”Реконструкция на водопроводна
мрежа в кв. „Красно село”,
гр.Карнобат”

гр. Карнобат

Община
Карнобат
Община
Карнобат

работен проект

2014-2017

3100

работен проект

2014-2017

3530

Оперативна програма
„Околна среда”
Оперативна програма
„Околна среда”

82

“Помпена станция и тласкатели
до Южна промишлена зона и кв.
“Славейков” и напорни водоеми
– гр. Карнобат”

гр. Карнобат

Община
Карнобат

Идеен проект

2014-2017

4642

Оперативна програма
„Околна среда”

83

“Водоснабдяване
на
кв.
“Славейков”, гр. Карнобат”
Водоснабдяване
на
крепост
„Маркели”
Обновяване на градска жизнена
среда в ЦГЧ
Обновяване на градска жизнена
среда ж. к. „Възраждане”
Обновяване на градска жизнена
среда в парк „Езеро” и
„Атанасовска коса”
Обновяване на градска жизнена
среда в ЦГЧ и „Приморски парк”
Обновяване на градска жизнена
среда в ЦГЧ и „Приморски парк”
Обновяване на градска жизнена
среда в ЦГЧ и „Приморски парк”
Обновяване на градска жизнена

гр. Карнобат

работен проект

2014-2017

2850

Община
Карнобат
Гр. Бургас

Община
Карнобат
Община
Карнобат
Община Бургас

работен проект

2014-2017

300

Оперативна програма
„Околна среда”
Европейски фондове

2014/2015

13 089 758

Гр. Бургас

Община Бургас

2015/2016

11 020 991

Гр .Бургас

Община Бургас

2015/2016

6 486 538

Гр. Бургас

Община Бургас

2016/2017

14 000 507

Гр. Бургас

Община Бургас

2017/2018

1 815 426

Гр. Бургас

Община Бургас

2019/2020

5 658 017

Гр.Бургас

Община Бургас

2017/20 г.

72 470 000

81

84
85
86
87

88

89

гр. Карнобат
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OПРР/ ОПОС
Съфинансиране
OПРР/ ОПОС
Съфинансиране
OПРР/ ОПОС
Съфинансиране
OПРР/ОПОС
Съфинансиране
OПРР/ОПОС
Съфинансиране
OПРР/ОПОС
Съфинансиране
OПРР/ОПОС

Подобряване
на
техническата
инфраструктура и условията за живот в
село Кликач, община Карнобат, чрез
изграждане на устойчива система на
канализационната
инфраструктура
и
пречистване на отпадните води.
Подобряване
на
техническата
инфраструктура и условията за живот в
село Екзарх Антимово, община Карнобат,
чрез изграждане на устойчива система на
канализационната
инфраструктура
и
пречистване на отпадните води.
Изграждане на нова канализационна
система в Южна промишлена зона,
гр.Карнобат.
Изграждане на нова водоснабдителна
мрежа.
Подмяна на остарялата водопроводна
мрежа в кв.”Красно село” гр.Карнобат,
реконструкция
на
съществуващата
помпена станция и тласкателя от
помпената станция.
Изграждане на съоръжения, които решават
схемата на водоснабдяване на висока зона
гр.Карнобат
в
кварталите
“П.Р.Славейков”, “Красно село” и “Южна
промишлена зона”.
Водоснабдяване на кв. “Славейков”, гр.
Карнобат
Водоснабдяване на Средновековен парк
Маркели
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среда в ЦГЧ, „Приморски парк и
Пристанище Бургас (от 1-во до
14-то корабно място)
Обновяване и внедряване на
мерки за енергийна ефективност
в агенция по вписванията
Обновяване и внедряване на
мерки за енергийна ефективност
в Областна дирекция на МВР И 1
РПУ
Обновяване и внедряване на
мерки за енергийна ефективност
в Областната администрация
Обновяване и внедряване на
мерки за енергийна ефективност
в Националната компания
железопътна инфраструктура,
Държавно предприятие
Пристанищна инфраструктура и
Изпълнителна агенция Морска
администрация – Бургас
Обновяване и внедряване на
мерки за енергийна ефективност
в съдебната палата
Обновяване и внедряване на
мерки за енергийна ефективност
в ИА Военни клубове и военнопочивно дело.
Обновяване и внедряване на
мерки за енергийна ефективност
в Профсъюзен дом, ОП
Общински имоти, Агенция Пътна
инфраструктура
Обновяване и прилагане на
мерки за енергийна ефективност
в многофамилни жилищни
сгради
Обновяване на градска жилищна
среда в зона А и Зона Б (А)
Обновяване на градска жизнена
среда в зона В и в районен
център (Б).

Съфинансиране

Гр. Бургас

Община Бургас

2015/16 г.

1 777 908

OПРР/ ОПОС
Съфинансиране

Гр. Бургас

Община Бургас

2016/17 г.

4 664 324

OПРР/
Съфинансиране

Гр.Бургас

2016/17 г.

1 031 787

OПРР/
Съфинансиране

Гр. Бургас

2017/18 г.

6 015 956

OПРР/
Съфинансиране

Гр. Бургас

2017/18 г.

6 184 158

OПРР/
Съфинансиране

Гр. Бургас

2018/19 г.

3 798 045

OПРР/
Съфинансиране

2018/19 г.

3 381 569

OПРР/
Съфинансиране

16 725 392

OПРР/ частни
инвестиции

Гр. Бургас

Гр. Бургас

Гр. Бургас

Община Бургас

2015/16 г.

7 180 438

OПРР/
Съфинансиране

Гр. Бургас

Община Бургас

2016/17 г.

3 531 670

OПРР/
Съфинансиране
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Обновяване на градска жизнена
среда в зона (Г) и зона Д (В)
Обновяване на градска жизнена
среда в . зона А и зона Б (А)

Гр. Бургас

Община Бургас

2016/17 г.

1 983 022

OПРР/
Съфинансиране

Гр.Бургас

Община Бургас

2017/18 г.

8 674 822

OПРР/
Съфинансиране

Обновяване на градска жизнена
среда в зона в и Районен център
(Б)

Гр. Бургас

Община Бургас

2017/18 г.

5 530 781

OПРР/
Съфинансиране

Обновяване на градска жизнена
среда в зона Г и зона Д (В)

Гр. Бургас

Община Бургас

2018/19 г.

4 839 653

OПРР/
Съфинансиране

Обновяване на градска жизнена
среда в зона А и зона Б (А)
Обновяване на градска жизнена
среда в. зона Г и зона Д (В)

Гр. Бургас

Община Бургас

2018/19 г.

4 649 412

OПРР/
Съфинансиране

Гр. Бургас

Община Бургас

2019/20 г.

6 156 950

OПРР/ОПОС
Съфинансиране

Обновяване на градска жизнена
среда в. зона В и Районен център
(Б)

Гр. Бургас

Община Бургас

2019/20 г.

3 673 921

OПРР/
Съфинансиране

Реконструкция на сграда на ТД
Възраждане за нуждите на IV
РПУ

Гр. Бургас

Община Бургас

2016/17 г.

736 745

OПРР/
Съфинансиране

Прилагане на мерки за енергийна
ефективност в многофамилни
жилищни сгради

Гр. Бургас

20 481 906

OПРР/ частни
инвестиции

Обновяване на градска жизнена
среда в СПЗ и ЮПЗ до ул.
Спортна (А) - ул. Крайезерна
Обновяване на градска жизнена
среда в ЮПЗ от ул. Спортна до
Пътен възел ЮГ, кв. Победа и кв.
Акации (Б)
Обновяване на градска жизнена
среда в СПЗ и ЮПЗ до ул.
Спортна (А)
Рекултивация на терен до
преливници на Мандренско езеро
за спорт и рекреация и широк
обществен достъп
Обновяване на градска жизнена
среда в СПЗ и ЮПЗ до ул.
Спортна (А)

Гр. Бургас

Община Бургас

2016/17 г.

11 560 162

OПРР/ОПОС
Съфинансиране

Гр. Бургас

Община Бургас

2016/17 г.

7 581 589

OПРР/ОПОС
Съфинансиране

Гр. Бургас

Община Бургас

2017/18 г.

7 761 087

OПРР/ОПОС
Съфинансиране

Гр. Бургас

Община Бургас

2017/18 г.

7 483 236

OПРР/
Съфинансиране

Гр. Бургас

Община Бургас

2018/19 г.

651 023

OПРР/ОПОС
Съфинансиране
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Обновяване на градска жизнена
среда в ЮПЗ от ул. Спортна до
Пътен възел ЮГ, кв. Победа и кв.
Акации (Б)
Обновяване на градска жизнена
среда в ЮПЗ-ЗАПАД (В) - улица
зад MR. BRICOLAGE към
преливници на ез. Мандра
Ремонт, обновяване и прилагане
на мерки по енергийна
ефективност в сградата на КАТ
Ремонт, обновяване и прилагане
на мерки по енергийна
ефективност в сградата на
затвора

Гр. Бургас

Община Бургас

2018/19 г.

2 991 450

OПРР/ОПОС
Съфинансиране

Гр. Бургас

Община Бургас

2019/20 г.

2 557 036

OПРР/
Съфинансиране

Гр. Бургас

2015/16 г.

1 765 450

OПРР/
Съфинансиране

Гр. Бургас

2015/16 г.

1 514 645

OПРР/
Съфинансиране
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Конкретни проекти по изграждане на водоснабдителна
и канализационна инфраструктура
През планов период 2007-2013 г стартираха проекти за модернизация на ПСОВ и
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в някои общини - Бургас,
Несебър, Поморие, Созопол, Средец, Руен, Приморско, Царево и Малко Търново. Този
процес ще продължи и през период 2014-2020 г., като се обхванат всички населени
места в областта. Намеренията на община Бургас са да реализира проекти за
рехабилитация на водоснабдителна система и изграждане на канализация и ПСОВ във
всички квартали и съставни на Бургас селища с население над 2000 еквивалент жители;
за населените места с население под 2000 еквивалент жители се планира разработване
на инвестиционни проекти за ВиК и ПСОВ; Общината планира повишаване капацитета
на ПСОВ – Меден Рудник за задоволяване на най-динамично развиващия се жилищен
район на Бургас.
Община Айтос има проект и определен терен за ПСОВ, но изграждането на
обекта не е започнало и вероятно ще се реализира през следващия програмен период.
Община Руен информира за задълбочаване и изостряне на проблема с липсата на
канализация в населените места, който трябва да намери решение чрез изграждане на
необходимите съоръжения.
Интегрирана система за управление на отпадъците.
През следващия период ще продължи изграждането на Регионална система за
управление на отпадъците в регион Бургас, която ще обслужва териториите на девет
общини: Бургас, Несебър, Поморие, Камено, Средец, Руен, Карнобат, Айтос и
Сунгурларе. Системата включва изграждане на регионално депо “Братово – Запад”,
инсталации за разделяне на отпадъци, компостиране и рециклиране; рекултивация на
съществуващо депо „Братово” с оползотворяване на биогаз; проектиране и изграждане
на завод за преработка на отпадъци; реализация на мерки за подобряване системата за
разделно събиране на отпадъци: цялостна подмяна на типа използвани контейнери,
провеждане на информационни кампании, оптимизиране на системата за контрол върху
изхвърляне, събиране и извозване на битовите и строителни отпадъци. Все още не е
стартирало изграждането на регионално депо за битови отпадъци “Малко Търново”,
като този проект евентуално ще се реализира през следващия програмен период.
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Устойчиво управление на енергията.

В тази насока през новия програмен период 2014-2020 г. ще се акцентира върху
проекти за повишаване на енергийната ефективност и проекти за изграждане и
внедряване на възобновяеми енергийни източници. Проект, който може да се разработи
и реализира в областта през периода 2014 – 2020 г. е цялостно саниране на сградния
фонд – държавна собственост и инсталиране на енергоспестяващи локални енергийни
системи.
Община Бургас предвижда саниране и въвеждане на мерки за енергийна
ефективност и ВЕИ във всички общински сгради; енергоефективно улично осветление,
включително системи за ефективно управление, поддържане и експлоатация;
Областта и общините ще осъществяват и мерки за насърчаване на инвестициите за
изграждане на ВЕИ инсталации – предоставяне на терени – държавна и общинска
собственост, проекти за публично-частни партньорства.

Брегозащитни мероприятия

Сериозен проблем, който трябва да бъде адресиран и решен през следващия
програмен период е необходимостта от брегоукрепителни мероприятия по
Черноморието. В резултат на извършени наблюдения и анализи от “ГЕОЗАЩИТА”
ЕООД, гр. Варна по черноморския бряг в област Бургас са регистрирани 51 бр.
свлачища на площ 1285, 35 дка.
Съществуващите свлачища са определени като условно стабилизирани и
активни, а за територията на общините Несебър, Бургас и Созопол са констатирани
нововъзникнали свлачища. За някои свлачища има разработени инвестиционни проекти
за укрепване, както и извършени частични строителни дейности.
Укрепителните дейности и изграждането на контролно-измервателните системи
са преустановени поради липса на достатъчно финансови средства. Тези обекти трябва
да бъдат включени в следващия програмен период 2014 – 2020 г. с оглед осигуряване
на финансиране за реализация на цялостна геозащитна дейност по черноморското
крайбрежие.
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Приоритет 3. Високо равнище на трудова заетост,
характеризиращо се с добри качествени показатели
Специфична цел 5. Формирането на мрежи от работещи организации, описани погоре и създаване на условия за високо равнище на трудова заетост с добри
качествени показатели на работните места

Мерки
 Особена роля за осигуряване на високо равнище на трудова заетост и
трудова интеграция при социални групи в неравностойно положение
играят социалните предприятия, за чието иницииране огромна роля могат да
играят съответните общински администрации с институционалната подкрепа на
областна администрация;
 От важно значение са осигуряване на високо равнище на трудова заетост и
трудова

интеграция

е

осъществяването

на

квалификационни

и

преквалификационни услуги на безработни и част от работещите.
Създаване от страна на общински власти, както и звена на МТСП по области и
общини, а също така със сътрудничеството на съществуващите бизнесобединения, на университети, колежи и друг тип образователни организации на
специална програма за квалификация и преквалификация. Последната да не бъде
ориентирана към т.нар. „квалификация от разсеян тип“, т.е. да се осъществява
квалификация и преквалификация без да се знае за кого се прави, за какво се
прави, къде и как ще се реализират обучаваните. Точно обратното, програмата
ще предвижда поръчков тип квалификация и преквалификация, като тя да бъде
елемент от изграждането на гореспоменатите мрежи. Финансирането по тази
програма ще използва различни източници - по европейски програми,
национални фондове, фирмени средства и даже частично лични средства.

Приоритет 4. Постигане на демографски растеж – положителен
естествен прираст в областта, рязко съкращаване на емиграцията –
външна и вътрешна, понижаване на равнището на ранна смъртност
Тежката демографска ситуация, създадена в страната и областта изисква
формирането на национална и областна стратегия за демографско възраждане. Това,
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което може и трябва на областно равнище да се приоритизира е свързано с ключовата
причинна верига за демографската катастрофа в България. Става дума за тенденцията не
просто на бедността, а на т.нар. „векторна бедност“, т.е. посоката на развитие на
бедността е нейното увеличаване във всяко следващо поколение. Т.е. когато децата
стават по-бедни от родителите си и съответно тяхните деца са по-бедни от тях, и така
по нарастващ вектор на бедност.
При това бедността следва да се разбира не само като ниско трудово
възнаграждение, а оттук и като жизнен стандарт в абсолютни цифри и в относително
сравнение. Но бедността следва да се вижда и като отсъствие на социални ресурси, т.е.
обедняване като социални възможности за професионална и обществена реализация.
Следващото звено на тази верига е трудовата интеграция. За нея също може да
се използва термина „векторна трудова интеграция“, т.е. тя определено създава помалки възможности за следващото поколение за трудова и професионална, както и
социална реализация, включително семейна такава. Това от своя страна формира
следващото звено в комплексната причинна верига – социалната несигурност. Т.е.
младите българи не се чувстват нито социално сигурни, нито социално зрели за да
поемат отговорност да създават семейства и да имат деца. Това по своеобразен начин
конфигурира общата социална атмосфера на разпад на системата от социални ценности,
в която семейството и децата играят важна роля. Оттук и пропада следващият важен
компонет – решението на отделния българин или българка да имат семейство и деца.

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.

Мерки
 Създаване на високо ниво на трудова интеграция на младите хора на базата
на създаване на работни места не само в количествен, но и добри в качествен
план чрез политиката на изграждане на гореспоменатите мрежи;
 Създаване от страна на общински власти, стопански кръгове, граждански
сдружения и други на програма за помощ на младите семейства за тяхното
задържане в дадена териториална общност посредством създаването на
собствен дом чрез разпределяне на „строителни петна“, изграждане на
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строителни асоциации, за които стана дума по-горе, както и друг тип поддръжка
за изграждане на собствено жилище чрез собствен труд при ниски разходи;
 Създаване от страна на общински власти, стопански кръгове, граждански
сдружения и други на мрежа от социални услуги за помощ на младите
семейства с деца - акушерски консултации и грижи, детски ясли, детски
градини, детски кухни и други;
 Създаване от страна на общински власти, стопански кръгове, граждански
сдружения и други на „умна“, т.е. добре премислена и балансирана програма
чрез средствата за масова информация и по други канали за провеждане на
системна и постоянна кампания за разпространение на ценности, свързани със
създаване на хармонично семейство с повече от едно и две деца;
 Активна работа от областна и общински администрации на област Бургас за
създаване от страна на държавата на специална национална програма за
помощ на семейства със затруднения в репродуктивните способности;
 Създаване от страна на общински власти и граждански кръгове на програма за
формиране

на

специализирани

условия

за

(доболнични

здравословен
и

болнични

начин
грижи

на

живот
и

чрез

други)

и

неспециализирани политики, имащи за цел рязко съкращаване на ранната
смъртност и постигане на активно дълголетие;

Стратегическа цел 2:
Приоритет 5. 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.
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Мерки
 Създаване от страна на общински власти, професионални кръгове и други, на
програма за здравни и социални мероприятия ориентирани към рязко
намаляване на детската смъртност;
 Създаване от страна на местните сужби по линия на МТСП, МЗП и МВР, както и
на училищни и университетски ръководства по места на мрежа от млади
доброволци за оказване на безвъзмездна подкрепа за хора в неравностойно
положение и в „трета възраст“, включително помощ в доболнични, болнични
и следболнични заведения;
 Създаване от страна на общински власти, стопански кръгове, граждански
сдружения и други на обществен фонд за дарения „Здраве“, чрез който фонд
да се закупува модерно медицинско оборудване – диагностично и прочее, като
по този начин се повишат възможностите на общественото медицинско
обслужване в областта. Самите дарения следва да бъдат осъществявани чрез
т.нар. „кампании по проектен подход“, т.е. чрез конкретна кампания за
закупуване на конкретно оборудване, чрез издаване на дарителски грамоти и
други подобни начини за насърчаване на даренията;
 Създаване

от

страна

на

общински

власти,

професионални

кръгове,

изследователски сдружения и други на екип от специалисти, които в
сътрудничество с фирми, занимаващи се със съответната дейност, да
разработят стратегия за хуманитарни иновации – програми за здравословен
начин на живот – хранене и диети, народна медицина, билкоизползване,
консултации и препоръки за активно дълголетие, както и на канали за
разпространение и осъществяване на тези програми;
 Създаване

от

страна

на

общински

власти,

професионални

кръгове,

изследователски сдружения и други на подвижен многофункционален екип от
здравни

специалисти,

които

да

посещават

малконаселени

места

за

осъществяване на точкови профилактични и диагностични прегледи;
 Изграждане на общински медицински център в к-с. Меден Рудник;
 Създаване на специализирана стоматологична болница с 24 ч. помощ;
 Модернизация на общински лечебни заведения и МБАЛ – Бургас;
 Реконструкция на детско отделение, АГО, приемен хирургичен кабинет,
хирургично отделение и асансьорна връзка, Оборудване с медицинска
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апаратура: ендоскоп за долна и горна ендоскопия, набор за ендоскопка
хирургия, четири броя холтери в МБАЛ- Поморие
 Превенция за деца и семейства в риск - Приоритетите в тази мярка изискват
развитието на широк кръг от услуги в общността за деца и семейства в риск,
насочени към превенция на рисковите фактори за развитието на децата и
уязвимостта на семействата, превенция на изоставянето и настаняването на деца
в СИ; развитие на приемна грижа и осиновяване; работа с деца с поведенчески
проблеми, асоциалното поведение и насилие; закрила на деца, жертви на
насилие, малтретиране и неглижиране; съдействие на деца, отпаднали или в
риск да отпаднат от училище;
 Деинституционализация на грижите за децата - Деинституционализацията на
грижите за деца и възрастни ще донесе коренната промяна в социалните услуги
в област Бургас, закриване и трансформиране на специализираните институции
за деца в рамките на Стратегията. Деинституционализацията се осъществява
чрез развитието на максимално широка мрежа от услуги с цел извеждане на
децата от специализираните институции, превенция на изоставянето и подкрепа
за семействата в риск за подобряване на грижата за децата в семейството.
 Социално включване на общности в неравностойно положение и уязвими групи
- Усилията са насочени приоритетно към развитие на местните общности в
неравностойно положение и уязвимите изключени групи, съхраняване на
човешкото достойнство и социалната справедливост. Стратегията ще допринесе
за създаването на добър модел на подкрепа за пълнолетните лица в
неравностойно социално положение, чрез осигуряване на достъп до качествени
социални услуги в общността, така че нуждаещите се да не са принудени да
напускат своя собствен дом и общност, а да подобрят достъпа си до здравни
услуги и образование, да получат шанс за интегриране на пазара на труда.
 Грижа за старите хора Приоритет при тази мярка е създаването на условия за
предоставяне на грижи за старите хора, насочени към повишаване качеството на
живот на хората от третата възраст, като се съблюдава принципът за независим
живот в семейната среда или в близост до нея. Услугите, отличаващи се с
домашна атмосфера, са съобразени с индивидуалните условия на живот.20

20

По подробно по тези въпроси вж. в „Областна стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2015)“
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Конкретни проекти във връзка със здравеопазване

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

№

3

4

5
6

Име на проекта

Местоположение
(общини,
населени места)

Водеща
община

Фаза на
проекта
(етап на
подготовка)

Дата на
стартиране
и приключване

Бюджет на
проекта
в хил. лв.

Източници на
финансиране

400 хил. лв

Външни източници –
по европейски
програми и др.

1

Ремонт, реконструкция и
саниране на инфекциозно и
вътрешно отделение

гр. Айтос

Община
Айтос

Идеен проект

2014 – 2017 г.

2

Закупуване на медицинска
апаратура – ехограф,
пациентни монитори, ЕКГ
апарати и др.
Ремонт, реконструкция и
саниране на инфекциозно и
вътрешно отделение

гр. Айтос

Община
Айтос

Идеен проект

2015 – 2017 г.

160 хил. лв

Външни източници –
по европейски
програми и др.

гр. Айтос

Община
Айтос

Идеен проект

2014 – 2017 г.

400 хил. лв

Външни източници –
по европейски
програми и др.

Закупуване на медицинска
апаратура – ехограф,
пациентни монитори, ЕКГ
апарати и др.
„Ремонт и реконструкция на
Медицински център село Руен”
Ремонт на здравните заведения
по населени места

гр. Айтос

Община
Айтос

Идеен проект

2015 – 2017 г.

160 хил. лв

Външни източници –
по европейски
програми и др.

с. Руен

Община
Руен
Община
Руен

технически

2015

500

2014-2020

4 000

39 населени места

идеен

7

Реконструкция на детско
отделение, АГО, приемен
хирургичен кабинет

Гр.Поморие

Поморие

2014-1015

500,00

8

Реконструкция и модернизация
на кабинети

Гр.Поморие

Поморие

2014-2015

200,00
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Общински бюджет,
Европейски и
Международни
програми,
Оперативни
програми
Общински бюджет,
Европейски и
Международни
програми,
Оперативни
програми

Цели и очаквани резултати

Подобряване на материалната база, с цел
повишаване качеството на здравеопазването в
община Айтос и околните общини община
Карнобат, община Руен, община Сунгурларе.
Подобряване техническите възможности и
увеличаване качеството и броя на
обслужваните пациенти, с цел подобряване
условията за здравеопазване в община Айтос.
Подобряване на материалната база, с цел
повишаване качеството на здравеопазването в
община Айтос и околните общини община
Карнобат, община Руен, община Сунгурларе.
Подобряване техническите възможности и
увеличаване качеството и броя на
обслужваните пациенти, с цел подобряване
условията за здравеопазване в община Айтос.

Привеждане на отделенията със стандарт
педиатрия, акушерство и гинекология и
хирургия

Разкриване на специализирани практики за
извън болнична помощ по специалности –
съдова хирургия, ревмо-кардиология,
пулмология, ортопедия и др. с цел
подобряване на медицинското обслужване на
населението и достъпа му до извън болнична
специализирана помощ

8

Реконструкция на хирургично
отделение и асансьорна връзка

Гр.Поморие

Поморие

2015-1016

200,00

9

Оборудване с медицинска
апаратура: ендоскоп за долна и
горна ендоскопия, набор за
ендоскопка хирургия, четири
броя холтери

Гр.Поморие

Поморие

2014-2015

150,00

10

Обновяване- парк пред МБАЛ

Гр.Поморие

Поморие

2014-2015

20,00

11

Реконструкция на басейн,
физиотерапия

Гр.Поморие

Поморие

2015-2016

100,00

12

Реконструкция и модернизация
на стерилизационната

Гр.Поморие

Поморие

2016-2017

100,00

13

Създаване и оборудване на
здравни кабинети в училищата
и детските градини

Гр.Каблешково
Гр.Ахелой,
с.Гълъбец, с.Бата,
с.Горица, с.Порой

Поморие

2017-2018

130,00

14

Разкриване на зъболекарски
кабинети

С.Бата, с.Страцин,
с.Гълъбец,
с.Порой, с.Горица,
с.Дъбник,

Поморие

2019-2020

500,00

15.

Преструктури-ране на МБАЛ
СРЕДЕЦ в Болница за
долекуване и реконструкция за
сградата

Средец

Община
Средец

2014-2015

3 000

Няма работен
проект
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Общински бюджет,
Европейски и
Международни
програми,
Оперативни
програми
Общински бюджет,
Европейски и
Международни
програми,
Оперативни
програми
Общински бюджет,
Европейски и
Международни
програми,
Оперативни
програми
Общински бюджет,
Европейски и
Международни
програми,
Оперативни
програми
Общински бюджет,
Европейски и
Международни
програми,
Оперативни
програми
Общински бюджет,
Европейски и
Международни
програми,
Оперативни
програми
Общински бюджет,
Европейски и
Международни
програми,
Оперативни
програми
Европейски
финансови
инструменти,
действащи през
периода 2014-2020 г.

Осигуряване на втори достъп до хирургично
отделение

Подобряване на диагностичната ,лечебната и
хирургична дейност възможност за
кандидатстване за нови клинични пътеки

Подобряване на инфраструктурата на
болничното заведение, обновяване ,
изграждане на детска площадка и др.

Прилагане на нови методи за физиотерапия,
подводна гимнастика, рехабилитация и др.

Подобряване на стерилизационната среда

В част от населените места в община Поморие
–Каблешково, Ахелой, Гълъбец, Бата, Горица,
Порой в училищата липсват здравни кабинети.
Със създаването и оборудването ще се повиши
здравното обслужване на децата
Предоставяне на възможност за дентална
помощ на населението, предоставяне на
стоматологични услуги

Основна цел: Подобряване възмож-ностите за
достъп до диагностика, лечение и долекуване
на населението чрез осигуряване на подходяща
и ефективна общинска здравна
инфраструктура.
Резултати: Реновирана сграда 100% общинска

собственост с РЗП 3 000 м2.
Закупено ново оборудване и медицинска
апаратура.
Подобрен достъп до здравни услуги.
Повишено качество на здравните услуги.
Население, облагодетелствано от проекта –
15 975 души.
Подобрена енергийната ефективност на
сградата.
Подобрено качество на околната среда.

Конкретни проекти във връзка със социални дейности
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

№

Име на проекта

Местоположение
(общини,
населени места)

Водеща
община

Фаза на проекта
(етап на
подготовка)

Дата на
стартиране
и приключване

Бюджет на
проекта
в хил. лв.

Източници на
финансиране

Цели и очаквани резултати

Външно финансиране

Изграден нов дом за стари хора на територията
на община Айтос. Създадени нови 30 места за
настаняване.
Услугата ще се предоставя на 30 деца и
семейства в риск.

1.

Изграждане на дом за стари
хора.

Община Айтос

Община
Айтос

Идейна фаза

2017 г.

2.

Създаване на услугата ЦОП.

гр. Айтос

Община
Айтос

Идейна фаза

2015 г.

Стандарт

Държавно делигирана дейност

3.

Изграждане на ЦНСТ.

Община Айтос

Община
Айтос

Идейна фаза

2016 г.

900

Европейски средства

4.

Цялостен ремонт и обзавеждане
на ДВФУ с.Ясна поляна

Община
Приморско

Приморско

Технически
проект

500 000

5.

Създаване на достъпна среда за
лица с увреждания

Община
Приморско

Приморско

Идеен проект

300 000

6

„Предоставяне на социални
услуги чрез център за услуги в
домашна среда - Руен”

Община Руен

Община
Руен

работен

2014

156

250

МТСП

Настаняване на 12 деца, изведени от
специализираните институции.

Създаване на център с постоянно действие
насочен към услуги на населението за
подобряване на условията им на
живот/възрастни и деца/с различни увреждания
и самотно живеещи лица на територията на
община Руен, чрез задоволяване на
ежедневните им потребности по начин, който
да гарантира тяхната независимост и участие в
обществения живот.

- Осигуряване на помощ/придружители / на
100 човека - деца и възрастни с трайни
увреждания, които не могат да се обслужват
сами
- Осигурен е достатъчен брой и подходящи
социални асистенти за гарантиране на
възможността за избор на личен асистент от
страна на потребителя.
-Създаване на постоянно действащ
център/един на брой/ за цялата община Руен.
7

Изграждане на център за
обществена подкрепа

Община Руен

Община
Руен

8

Подобряване и разширяване на
социалните услуги в общността
в Община Сунгурларе

9

С. Подвис, община
Сунгурларе

Община
Сунгурлар
е

Одобрен

м.
октомври
2013

173058.31 лева

Дневен център за деца с
увреждания.

Поморие

Поморие

идейна

2015-2016

750,00

10

Изграждане на ЗЖЛУИ

Поморие

Поморие

идейна

2017-2018

450,00

11

Изграждане
ЦНСТЛУИ

идейна

2016-2017

270,00

12

Изграждане на Център за
временно настаняване

13

14

Каблешково

Поморие

250

Поморие

Поморие

идейна

2017-2018

590,00

ЦНСТ – ново строителство на
пристройка – 250кв.м
РЗП,обзавеждане,ремонт,закупу
ване на лек автомобил

с.Бата

Поморие

налична

2015-2016

200,00

Преходно жилище, ремонт,
обзавеждане

с.Бата

Поморие

налична

2016-2017

145,00
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МТСП
ОП „РЧР”

Европейски и
Международни
програми,
Оперативни
програми
Европейски и
Международни
програми,
Оперативни
програми
Европейски и
Международни
програми,
Оперативни
програми
Европейски и
Международни
програми,
Оперативни
програми
Европейски и
Международни
програми,
Оперативни
програми
Европейски и
Международни
програми,
Оперативни
програми

Създаване на условия за пълноценно социално
включване на хора с психични разстройства
чрез осигуряване на достъп до съществуващите
ресурси на общността.
Полагане на индивидуална и специализирана
грижа,медицинска и социална
рехабилитация,подкрепа,информация,консулти
ране на родителите за справяне с проблеми
Удовлетворяване на нуждите на лицата с
интелектуална недостатъчност за водене на
независим начин на живот,подпомагани от
професионалисти.
Извеждане от институциите, независим начин
на живот на ЛПР,подпомагани от
професионалисти

Деинституционализация на ЛУИ и
задоволяване на ежедневните им потребности

Подобряване на условията за живот в ЦНСТ
с.Бата и качеството на социалните услуги

Подобряване условията за водене на независим
живот на младежите в преходното жилище и
подготовката им за самостоятелен живот

15

ДВХФУ – разширение на
сградата с РЗП 500кв.м.,ремонт
и обзавеждане,закупуване на
микробус

с.Горица

Поморие

налична

2016-2017

550,00

Европейски и
Международни
програми,
Оперативни
програми
Европейски и
Международни
програми,
Оперативни
програми
Европейски и
Международни
програми,
Оперативни
програми

Разширяване капацитета на дома за възрастни и
подобряване на битовите и социални услуги за
лица с двигателни увреждания

16

ЗЖЛУИ - ремонт,боядисва-не и
обзавеждане

с.Бата

Поморие

налична

2017-2018

125,00

17

СУПЦ – ремонт на учебен
корпус и работилници,
ремонт на общежитието
обзавеждане на стаи в
общежитието,
закупуване на микробус

с.Бата

Поморие

налична

2018-2019

220,00

18

Изграждане на
ЦОП –
Създаване на
кабинети,закупуване на
микробус

гр.Каблешково

Поморие

идейна

2014-2015

540,00

Европейски и
Международни
програми,
Оперативни
програми

2014-2015

120,00

идейна

2019-2020

870,00

идейна

2014-2015

300

Европейски и
Международни
програми,
Оперативни
програми
Европейски и
Международни
програми,
Оперативни
програми
Европейски
финансови
инструменти,
действащи през
периода 2014-2020 г.

Изграждане на нов тип социална услуга в
общността- работа с деца и семейства от
уязвими групи Подобряване на социалните
дейности,свързани с превенция на
изоставянето,насилието, реинтеграция на деца
и лица,рехабилитация,обучение в умения в
самостоятелен живот
Превенция на наркоманията. Работа с деца с
проблемно поведение Индивидуални
консултации и работа с родители

19

Изграждане на мултимедиен и
консултативен център

Поморие

Поморие

идейна

20

Център за лечение на
наркомания

Каблешково

Поморие

21.

Създаване на ЦНСТ в гр.
Средец

гр.Средец

Община
Средец
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Подобряване битовите условията и
предоставяне на качествени социални услуги
за водене на независим живот

Подобряване на професионалното обучение на
деца и младежи в риск

Социална работа и лечение на зависими от
психоактивни вещества

Цели:
 Осигуряване на качество на живот, което
гарантира
пълноценното
физическо,
емоционално и познавателно развитие и
социално включване на всяко дете в
естествената за него среда, чрез осигуряване на
индивидуализирана грижа и подкрепа.
 Задоволяване
основните
жизнени
потребности на децата от храна, подслон,
сигурност.
 Осигуряване равнопоставено участие в
живота на местната общност чрез равен достъп
на децата до училище, детска градина,

библиотеки, детски клубове спортни клубове,
детски площадки и др.;
 Да се подготвят порасналите деца за
самостоятелен и независим живот и да се
осъществи пълноценното им включване в
живота на общността.
Резултати:
 Осигурена
благоприятна
среда
за
предоставяне на качествена и ефективна
услуга в ЦНСТ.
 Обучен персонал, който да поддържа
високо
ниво
на
компетентност
за
предоставянето на
качествена услуга.
 Пълно реформиране на ДДЛРГ.
Временно настаняване на деца и лица в риск с
цел предотвратяване на насилие и превенция на
изоставяне на децата. Социално юридическо и
психологично консултиране.
Временно настаняване на бездомни граждани.
Специализирани грижи,
Медицинска и социална ре хабилитация.
Подкрепа за достоен живот
Информиране и консултиране на родители за
справяне с проблема.

22.

Изграждане на кризисен център
за деца и лица в риск.
Приют за бездомни.

гр.Карнобат

общ.
Карнобат

2015 – 2018г

600

Европейски фондове

23.

Изграждане на дневен център за
деца с увреждания –
съпътстваща услуга към
изградените две ЦНСТ за деца с
увреждания и услуга в помощ
на децета от Общ.Карнобат
Изграждане на ЦНСТ за
възрастни с увреждания с
капацитет 15 потребителя.

гр.Карнобат

общ.
Карнобат

2016 – 2018г

800

Европейски фондове

гр.Карнобат

общ.
Карнобат

2015-2017

350

Европейски фондове

Резидентна грижа в общността в среда близка
до домашната.

Обновяване и изграждане на
асансьор в ДДУИ Искра
/асансьор и помещения за
готвене/ с цел преминаването на
дома след деинст. В две ЦНСТ
за лица с умствена
изостаналост.

с.Искра
общ.Карнобат

общ.
Карнобат

2014-2016

120

Европейски фондове

Резидентна грижа в общността в среда близка
до домашната

24.

25.
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Приоритет 6. Модерно и достъпно образование, развита култура,
спорт и туризъм
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 Министерството на образованието и науката, 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.
Мерки
 Създаване от страна на общински власти, професионални кръгове и други на
програма

за

квалификационни

и

преквалификационни

услуги

на

безработни и част от работещите, при което ще се използват основно средства
по линия на ЕСФ;
 Създаване от страна на общински власти, професионални кръгове и други на
обществен дарителски фонд „Култура“;
 Създаване от страна на общински власти, стопански кръгове и други на
обществен дарителски фонд „Образование“;
 Създаване

от

страна

на

общински

власти,

професионални

кръгове,

изследователски сдружения и други на програма за създаване на магистърски
и други обучителни програми във ВУ на областта за дистанционно
обучение с привличане на студенти извън областта и от чужбина;
 Създаване от страна на общински власти, професионални кръгове и други на
виртуално културно пространство на област Бургас – сайтове „Художествена
галерия“, „Традиционно изкуство“, „Исторически паметници“ и други подобни,
т.е. в максимална степен културата и културните достижения на областта да
бъдат дигитализирани и популяризирани чрез Интернет;
 Създаване на съоръжения за масов и професионален спорт и физическа култура;
 Създаване от страна на общински власти, професионални кръгове, граждански
сдружения и други на масови спортни мероприятия – „Бургаски маратон“,
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масови преплувания, масови колопробези, масови военизирани и туристически
игри, чрез които да се укрепва здравето на населението от областта;
 Изграждане на спортен и плувен комплекс в ж.к. Славейков;
 Спортно – атракционен комплекс в Минерални бани;
 Ново спортно училище и многофункционална спортна зала „Арена Бургас” в к-с
Изгрев;
 Проектиране на център за водни спортове в района на Бургаските езера;
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Конкретни проекти, свързани с развитие на култура, образование, спорт и туризъм

КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ

№

Име на проекта

1.

Фолклорни празници
„Славееви нощи” –
2018г. - 50-годишен
юбилей

2.

Българското читалище –
традиции, настоящи и
бъдещи

Местоположение
(общини,
населени места)

Водеща община

Фаза на
проекта
(етап на
подготовка)

гр. Айтос

Община Айтос

Идейно
предложение

Читалища в
малките
населените места –
9 броя

Община Айтос

Идейно
предложение

Дата на
стартира
не
и
приключ
ване
2017 –

2017 –
2020 г.
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Бюджет на
проекта
в хил. лв.

Източници на
финансиране

350 хил. лв.

Външни източници – по
европейски програми и
др.

4, 5 мл. лв.

Външни източници – по
европейски програми и
др.

Цели и очаквани резултати

1. Продължаване традициите на
фолклорната песни и танци, стимулиране
на интереса и любовта към националното
ни музикално-певческо богатство.
2.
Съхраняване паметта за Филип
Кутев – създател на фолклорните
празници „Славееви нощи”.
3.
Утвърждаване приемствеността
между поколенията на любовта към
фолклора.
Ремонт и реконструкция на откритата
сцена в парк Славеева река – мястото на
провеждане на фолклорните празници
„Славееви нощи”.
1.
Подобряване, обновяване и
модернизиране на материалнотехническата база и сградния фонд на 9те
читалища в малките населените места на
община Айтос.
2. Създаване на съвременни условия за
развитие на читалищните колективи и
културния живот в селата.
Основна цел: Осигуряване на привлекателна
и перспективна за развитие среда на живот
чрез "Подобряване на средата и достъпа до
културни услуги в Народно читалище
"Пробуда - 1929" - село Мъглен, Община
Айтос."
Резултати:
Обновена и рехабилитирана
читалищната сграда на Народно
читалище "Пробуда - 1929", с.
Мъглен, община Аитос.
Изцяло подменено оборудване и

обзавеждането на всички помещения

3.

Подобряване на средата
и достъпа до културни
услуги в Народно
читалище "Пробуда 1929" - село Мъглен,
Община Айтос."

Община Айтос, с.
Мъглен

Община Айтос

Технически
проект

397 463,71
лв

Външни източници – по
европейски програми и
др.

5.

„Подобряване на средата
и достъпа до културни
услуги в Народно
читалище „Наука – 1927”
- село Чукарка, община
Айтос”

Община Айтос, с.
Чукарка

Община Айтос

Технически
проект

590 114.11
лв.

Външни източници – по
европейски програми и
др.

6.

„Внедряване на
енергийно ефективни
мерки в Народно
читалище „Васил Левски
1869” гр. Айтос”

Община Айтос, гр.
Айтос

Община Айтос

технически
проект

184 478.68
лв.

външни източници – по
европейски програми и
др.

Ремонт и обновяване на
спортната база в
училищата на
територията на община
Айтос

гр. Айтос;
с. Тополица;
с. Карагеоргиево;
с. Пирне;
с. Мъглен

Община Айтос

Идеен проект

5 млн. лв

Външни източници – по
европейски програми и
др.

7.

2016 –
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Основна цел: Да се осигури подобрена среда
и достъп до културни и свързани със
свободното време и отдиха услуги на 677
жители на с. Чукарка, община Айтос чрез
реконструкция
и
модернизация
на
читалищната сграда в населеното място.
Резултати:
-

подобрена среда и достъп до културни
и свързани със свободното време и
отдиха услуги за 677 жители на с.
Чукарка, община Айтос;

-

реконструирана читалищна сграда в
населеното място.

1. Подобряване състоянието на наличната
спортна база (спортни площадки и
спортни салони).
2. Изграждане на нови спортни съоръжения
отговарящи на осъвремените изисквания.
3. Създаване на оптимални условия за
учебна и извънкласна дейност.

8.

Изграждане на детски
площадки във филиалите
на детските градини в
селата на община Айтос

Села от общината:
ЦДГ с. Тополица;
Карагеоргиево;
Пирне; Мъглен;
Караново;
Поляново;
Малка поляна;
Чукарка;
Черна могила;
Черноград;
Пещерско

1.

Изграждане на
библиотека и музей на
съвременното изкство в
сградата на бивша
немска болница

Гр. Бургас

Община Бургас

2.

Изграждане на
изложбени
експозиционни площи –
флора

Гр. Бургас

3.

Изграждане на
планетаруим в парк
езеро

4.

5.
6.

7.

Община Айтос

Идеен проект

2014 –
2016 г.

200 хил. лв

Външни източници – по
европейски програми и
др.

2015/16 г.

2 583 848

OПРР

Община Бургас

2015/16 г.

3 577 487

Jessica/ Съфинансиране

Гр. Бургас

Община Бургас

2015/16 г.

4 969 96

Jessica/ Съфинансиране

Реконструкция, ремонт и
обновяване, внедряване
на мерки за енергийна
ефективност в културен
дом на Лукойл
Нефтохим
Изграждане на Бургаска
художествена галерия
Ремонт и обновяване,
внедряване на мерки за
енергийна ефективност в
природонаучна
експозиция

гр. Бургас

Община Бургас

2015/16 г.

4 819 639

Jessica/ Съфинансиране

гр. Бургас

Община Бургас

2016/2017

2 578 798

Jessica/ Съфинансиране

гр. Бургас

Община Бургас

2017/18 г.

564 583

Jessica/ Съфинансиране

Ремонт и обновяване,
внедряване на мерки за
енергийна ефективност в
младежки културен
център

гр. Бургас

Община Бургас

2017/18 г.

871 196

Jessica/ Съфинансиране
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1. Подобряване на материалната база в
детските градини.
2. Стимулиране на двигателната активност
на подрастващите.
3. Повишаване желанието на родителите, да
записват децата си в детските заведения.
4. Повишаване мотивацията на децата да
посещават детските гради.

8.

Ремонт и обновяване,
внедряване на мерки за
енергийна ефективност в
концертна зала проф.
Иван Вульпе

гр. Бургас

Община Бургас

2018/19 г

562 727

Jessica/ Съфинансиране

9.

Ремонт и обновяване,
внедряване на мерки за
енергийна ефективност в
етнографска експозиция

гр. Бургас

Община Бургас

2017/18 г.

619 445

Jessica/ Съфинансиране

10.

Ремонт и обновяване,
внедряване на мерки за
енергийна ефективност в
археологическа
експозиция
„Реконструкция и
ремонт на дом за деца,
лишени от родителска
грижа ал. г.
Коджакафалията за
целите на
образованието“
Ремонт и реконструкция,
както и внедряване на
мерки за енергийна
ефективност и
обновяване на прилежащ
терен/дворни
пространства и
площадки в стара баня
на ОУ Л.Каравелов
Обновяване на
прилежащ терен/дворни
пространства и
площадки в ОУ СВ. Княз
Борис I (двор) и в ОУ
Любен Каравелов (двор)

гр. Бургас

Община Бургас

2018/19

1 644 008

Jessica/ Съфинансиране

гр. Бургас

Община Бургас

Планиран
период на
изпълнен
ие –
2015/16 г.

1 850 653

OПРР/ ОПНОИР

гр. Бургас

Община Бургас

Планиран
период на
изпълнен
ие –
2016/17 г.

977 758

OПРР/ ОПНОИР

гр. Бургас

Община Бургас

2016/17 г.

1 232 658

OПРР

Обновяване на
прилещащ терен/дворни
пространства и
площадки в търговска
гимназия и в СОУ СВ.
СВ. Кирил и Методий

гр. Бургас

Община Бургас

2016/17 г.

1 174 297

OПРР

1.

2.

8.
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ЦЦЦЦ

Доставка на ИКТ
инфраструктура и
съвременни
образователни
технологиие за нуждите
на училишата
Изграждане на нова
детска градина - трети
корпус на ОДЗ
НАДЕЖДА

гр. Бургас

Община Бургас

2016/17 г.

1 107 213

ОПНОИР

гр. Бургас

Община Бургас

2014/15 г.

1 435 194

ОПНОИР

Обновяване на
прилещащ терен/дворни
пространства и
площадки в ОУ Елин
Пелин
Изграждане на нова
детска градина в РЦ –
Меден рудник

Гр. Бургас

Община Бургас

2015/16 г.

554 175

OПРР

Гр. Бургас

Община Бургас

2015/16 г.

265 058

OПРР/ ОПНОИР

Изграждане на нов
корпус на ЦДГ Чайка

Гр. Бургас

Община Бургас

2016/17 г.

2 289 288

OПРР/ ОПНОИР

Реконструкция на
сградата на iv РПУ за
корпуси на ОДЗ
Славейче
Обновяване на
прилещащ терен/дворни
пространства и
площадки в ОДЗ
Делфин, ОДЗ Славейче,
ОДЗ Морска звезда и
ЦДГ Чайка
Обновяване на
прилещащ терен/дворни
пространства и
площадки в ОУ Найден
Геров и СОУ Петко
Росен
Обновяване на
прилещащ терен/дворни
пространства и
площадки в СОУ
Константин Петканов
Обновяване на
прилещащ терен/дворни
пространства и

Гр. Бургас

Община Бургас

2016/17 г.

524 927 лв.

OПРР

Гр. Бургас

Община Бургас

2016/17 г.

1 366 991

OПРР

Гр. Бургас

Община Бургас

2017/18 г.

1 737 090

OПРР

Гр. Бургас

Община Бургас

2018/19 г.

912 191

OПРР

Гр. Бургас

Община Бургас

2019/20 г

1 060 775

OПРР
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площадки в
Професионална
техническа гимназия
Доставка на ИКТ
инфраструктура и
съвременни
образователни
технологии
Изграждане на спортно
училище
Реконструкция и
обновяване на читалища

Национален
странджанскотракийски събор
„Фолклорен венецБожура”

Преустройство
на
общинска сграда в гр.
Средец в място за
музейни експозиции

Гр. Бургас

Община Бургас

2016/17 г.

796 638

ОПНОИР

Гр. Бургас

Община Бургас

2016/17 г.

14 874 674

OПРР/ ОПНОИР

Читалища-та в
Средец, Факия,
Дебелт

Община Средец

Наличие
на
работен проект
и Разрешение
за строеж

2015-2016

1 000

Европейски
финансови инструменти,
действащи през периода
2014-2020 г.

Средец местността
„Божура”

Община Средец

Идеен проект

2014-2016

1 500

Европейски
финансови инструменти,
действащи през периода
2014-2020 г.

Средец

Община Средец

Няма работен
проект

2018-2020

3 000

Европейски
финансови инструменти,
действащи през периода
2014-2020 г.

Цели: Реконструкция и модернизация на
читалищните сгради и превръщането им в
съвременни културни центрове, адекватни на
потребностите на населението. Подобряване
качеството на живот на населението.
Резултати: Реконструирани сгради – 3 бр.
Подобрена енергийната ефективност на
сградите. Реализирана икономия на горива.
Подобрени условия на живот.
Цели: Изграждане на база сред природата –
амфитеатър за провеждане на Националният
Странджанско-тракийски събор. Привличане
на голям брой ценители на фолклора и
природата, туроператорски фирми и гости в
местността
„Божура”.
Стимулиране
развитието
на
фестивалния
туризъм,
популяризиране
и
промоциране
на
странджанско-тракийския фолклор.
Цел: Развитие на културния туризъм в
община Средец, представящ 7 културни
цивилизации, формирали развитието в
Европа.
Резултати:
Реконструирана сграда 100 % общинска
собственост с РЗП 520 м2.
Развита туристическа инфраструктура.
Осигурен достъп до културни ценности и
обекти.
Социализация на обекта.
Създадена музейни експозиции.
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Ремонт на сградата на
СОУ „Св.св.Кирил и
Методий” гр. Средец,
басейн, физкултурни
салони, отоплителна
инсталация; саниране.

Средец

Община Средец

идейна

2014-2017

1 000

Европейски
финансови инструменти,
действащи през периода
2014-2020 г.

Ремонт и обзавеждане на
ученическо общежитие
гр.Средец

гр.Средец

Община Средец

идейна

2014-2016

200

Европейски
финансови инструменти,
действащи през периода
2014-2020 г.

Цел: Създаване на модерна съвременна среда
за обучение и възпитание; създаване условия
за извънкласни дейности.
Резултат: Ремонтирани: - сграда, в т.ч.
саниране;
- физкултурни салони; - отоплителна
инсталация.
Подобрена
енергийната
ефективност на сградата. Намален разход на
гориво. Подобрена среда за провеждане на
образователния процес. Повишено качество
на живот.
Цел: Създаване на съвременни условия за
отдих и самоподготовка на учениците от
отдалечени села, които учат в СОУ
„Св.св.Кирил и Методий” гр. Средец.
Резултат:
Ремонтирана сграда.
Закупено обзавеждане.
Подобрени
условия
за
отдих
и
самоподготовка на учениците. Повишено
качество на живот.

12.

13.

Създаване на Център за
работа с деца

„Непознати и забравени:
вечните
чудеса
на
Странджа и древните
земи на Средец”

гр.Средец

Селата
Долно
Ябълково,
Белеврен,
Голямо Буково,
Варовник.

Община Средец

Община Средец

идейна

Наличен
работен проект
и изготвена
апликационна
форма по ОП
„Техничес-ка
помощ”

2015-2017

2017-2019

500

300

Европейски
финансови инструменти,
действащи през периода
2014-2020 г.

Европейски
финансови инструменти,
действащи през периода
2014-2020 г.

Цел: Създаване на условия за извънучилищни
дейности
с
деца
и
ученици
чрез
реконструкция на сграда 100% общинска
собственост.
Резултат: Създаден 1 бр. Център за работа с
деца. Подобрено качество на образователния
и
възпитателния
процес.
Създадени
извънучилищни форми за работа с децата.
Подобрено качество на живот.
Цели: Да се консервира, реставрира и
социализира
мегалитното
културно
наследство на Странджа планина чрез
създаването на център за представяне на
мегалитна култура на Странджа планина в
трансграничния район между България и
Турция.
Специфичните цели:
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Да се съхрани и експонира мегалитното
наследство на Странджа чрез създаването
на устойчив туристически продукт;
Да се създадат условия за отдих,
дегустация и опознаване на мегалитните






паметници на територията на Община
Странджа;
Да се обменят модели и практики за
опазването на природното и културно
наследство между двете общини;
Да се популяризира мегалитната култура
като уникална туристическа дестинация;
Да
се
подобри
състоянието
на
археологическите паметници и по-добрата
експлоатация на културно историческото
наследство.

Резултати:
 Реставрирани на 6 значими мегалитни
паметници;
 Предприети мерки за реконструирането,
консервирането и социализирането на
историческото
наследство
на
трансграничния район.
 Изготвен 20-минутен филм за мегалитната
култура в трансграничния район;
 Изработени
и
разпространени
туристически карти и информационни
брошури;
 Доставени
и
положени
постоянни
информационни табели;
 Превръщане на Байловата къща в място за
отдих, дегустация и опознаване на
културното наследство на Странджа;
 Изградена масивна ограда;
 Изградено място за дегустация на
традиционни странджански ястия в
Байловата къща;
 Ремонтиран съществуващ покрив и
освежен вътрешен интериор;
 Монтирана рампа за инвалиди;
 Създадени условия за по-нататъшно
проучване и обзор на цялата мегалитна
култура и паметници на Балканите.
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10.

Преструктури-ране на
МБАЛ СРЕДЕЦ в
Болница за долекуване и
реконструкция за
сградата

Средец

Община Средец

Няма работен
проект

2014-2015

3 000

Европейски
финансови инструменти,
действащи през периода
2014-2020 г.

Основна цел: Подобряване възмож-ностите за
достъп до диагностика, лечение и долекуване
на населението чрез осигуряване на
подходяща и ефективна общинска здравна
инфраструктура.
Резултати: Реновирана сграда 100% общинска
собственост с РЗП 3 000 м2.
Закупено ново оборудване и медицинска
апаратура.
Подобрен достъп до здравни услуги.
Повишено качество на здравните услуги.
Население, облагодетелствано от проекта –
15 975 души.
Подобрена
сградата.

енергийната

ефективност

на

Подобрено качество на околната среда.
ДЕУЛТУМ -врата към
загадъчната Странджа

Община Средец,
село Дебелт

Община Средец

Подготвени
работни
чертежи,
издадено
разрешение за
строеж.
Одобрен
проект
по
операция 3.1
на ОПРР. Не е
сключен
договор
за
финансира-не.

2014-2016

3 000

Европейски
финансови инструменти,
действащи през периода
2014-2020 г.

Обща цел: Да допринесе за създаването на
модерна
туристическа инфраструктура и
развитието на туристически атракции в
Община Средец в подкрепа на балансирано
устойчиво развитие на туризма в Бургаски
регион.
Специфичните цели:
 Да се развие и промоцира интегриран
туристически продукт на база на културните
ценности и традиции в Община Средец,
Бургаски регион;
 Да се създадат условия за равен достъп до
туристическите обекти за всички групи
посетители в Община Средец;
 Да се подобри състоянието на околната
среда чрез въвеждането на мерки за
енергийна ефективност в обновените сгради.
Резултати:
Подкрепени туристически атракции /обекти;
създадени работни места в подкрепените
туристически
атракции;
атрактивна
Археологическа база, представяща пред
посетителите движимите паметници от
археологическите проучвания в Деултум,
Лапидариум за
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експониране на архитектурни и епиграфски
паметници; Ателие за реставрация на
археологически паметници и атракцион за
моделиране на глина (възстановка на древен
занаят) – демонстрация и участие на
посетителите
в
занаята;
изградена
туристическа инфраструктура – площадки за
стрелба с лък и копие, снабдени с реквизит от
облекла (от тракийската, римската и
византийската
епохи),
анимации
и
интерпретации на събития от историята на
древния град; изградена охрана на обекта с
КПП и видео наблюдение;
паркинг,
санитарни възли, вкл. за инвалиди; изготвена
туристическа брошура на туристическите
обекти и атракции
„Непознати и забравени:
вечните
чудеса
на
Странджа и древните
земи на Средец”

Селата
Долно
Ябълково,
Белеврен,
Голямо Буково,
Варовник.

Община Средец

Наличен
работен проект
и изготвена
апликационна
форма
по ОП
„Техничес-ка
помощ”

2017-2019

300

Европейски
финансови инструменти,
действащи през периода
2014-2020 г.

Цели: Да се консервира, реставрира и
социализира
мегалитното
културно
наследство на Странджа планина чрез
създаването на център за представяне на
мегалитна култура на Странджа планина в
трансграничния район между България и
Турция.
Специфичните цели:









Да се съхрани и експонира мегалитното
наследство на Странджа чрез създаването
на устойчив туристически продукт;
Да се създадат условия за отдих,
дегустация и опознаване на мегалитните
паметници на територията на Община
Странджа;
Да се обменят модели и практики за
опазването на природното и културно
наследство между двете общини;
Да се популяризира мегалитната култура
като уникална туристическа дестинация;
Да
се
подобри
състоянието
на
археологическите паметници и по-добрата
експлоатация на културно историческото
наследство.

Резултати:
 Реставрирани на 6 значими мегалитни
паметници;
 Предприети мерки за реконструирането,
консервирането и социализирането на
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1.

2.

3.

Реконструкция и
оборудване на
многофункционална
сграда за културни и
обществени дейности в
град Карнобат
Сензорен
информационен киоск в
Археологически музей
Сензорен
информационен киоск в
Центъра за
информационно
обслужване
Читалищата -територия
за изява и творческо
развитие –реконструкция
и модернизация на
сградите

Община Карнобат

Община Карнобат

гр.Карнобат,
община Карнобат
гр.Карнобат,
община Карнобат

Поморие,
с.Каменар,
с.Медово, с.Бата,
с.Страцин,
с.Дъбник, с.Лъка,
с.Гълъбец,
с.Порой, с.Горица,
с.Козичиногр.Ахел
ой, гр.Каблешково

2015-2017

1 500

Европейски фондове

Община Карнобат

2014-2015

25

Европейски фондове

Община Карнобат

2014-2015

20

Европейски фондове

2014-2020

950,00

Поморие

технически
проект

идейна
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Общински бюджет,
Европейски и
Международни
програми, Оперативни
програми

историческото
наследство
на
трансграничния район.
 Изготвен 20-минутен филм за мегалитната
култура в трансграничния район;
 Изработени
и
разпространени
туристически карти и информационни
брошури;
 Доставени
и
положени
постоянни
информационни табели;
 Превръщане на Байловата къща в място за
отдих, дегустация и опознаване на
културното наследство на Странджа;
 Изградена масивна ограда;
 Изградено място за дегустация на
традиционни странджански ястия в
Байловата къща;
 Ремонтиран съществуващ покрив и
освежен вътрешен интериор;
 Монтирана рампа за инвалиди;
 Създадени условия за по-нататъшно
проучване и обзор на цялата мегалитна
култура и паметници на Балканите.
Да се създаде съвременен културен център с
мултифункционална
и
ритуална
зали
посредством реставрацията, модернизирането
и адаптирането на сградата на архитектурен
паметник на културата с местно значение в
град Карнобат
Съвременна информация за недвижими и
движими културни ценности, дейности на
музея, и др.
Пълна информация за културни ценности,
музеи, културни прояви, читалищна дейност,
библиотека и др.подобни

Трансформиране на читалищата в
многофункционални културни центрове

2

Етнографски Музей

с. Еркеч

Поморие

идейна

2015-2016

350,00

3

Градска художествена
галерия

Гр. Поморие

Поморие

идейна

2014-2016

500,00

4

Детски школиетнография, обичаи,
занаяти

Гр.Поморие ,
с.Горица, с.Еркеч,
гр.Каблешково,
с.Бата

Поморие

идейна

2016-2017

100,00

5

Християнски събор с
иконографска школа

гр.Поморие

Поморие

идейна

2017-2018

420,00

6

Професионална школа по
изящни и приложни
изкуства

гр.Поморие

Поморие

идейна

2019-2020

100,00

1.

Подготовка и
провеждане на
иновативно културно
събитие „Да съживим
традициите в Карнобат”

Община Карнобат

Община Карнобат

2015-2017

500

Общински бюджет,
Европейски и
Международни
програми, Оперативни
програми
Общински бюджет,
Европейски и
Международни
програми, Оперативни
програми
Общински бюджет,
Европейски и
Международни
програми, Оперативни
програми
Общински бюджет,
Европейски и
Международни
програми, Оперативни
програми
Общински бюджет,
Европейски и
Международни
програми, Оперативни
програми
Европейски фондове

Изграждане на етнографски музей с богат
фонд от различните населени места на
община Поморие

Изграждане на галерия в Поморие

Предаване на традиционен бит и обичаи на
младото поколение

Опазване и поддържане на християнските
традиции и обичай, обучение на
подрастващите в християнски ценности.

Професионална подготовка на
кандидатстващи в професионалните
художествени училища

Изграждане
на
идентичността
и
неповторимостта
на
Карнобат,
чрез
създаване и развитие на нови форми на
културни и публични събития, които се
основават на иновативни идеи и практики.
Създаване на условия за равен достъп за
изява на творци от различни поколения,
както и равен достъп до културата на
граждани от различни социални и етнически
групи

1

2

Инвестиране в
училищната мрежа,
прилагане на иновативни
професионални
технологии в
образованието.
Изграждане на център за
професионално
ориентиране и кариерно
развитие

гр.Поморие
СОУ”Иван Вазов”
ПГ”Ал.Константин
ов”

гр.Поморие

Поморие

Поморие

Подготвителна

2014-2020

530,00

Общински бюджет,
Европейски и
Международни
програми, Оперативни
програми

идейна

2015-2016

450,00

Общински бюджет,
Европейски и
Международни
програми, Оперативни
програми
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1

Реконструкция на детско
отделение, АГО, приемен
хирургичен кабинет

гр.Поморие

Поморие

2014-1015

500,00

2

Реконструкция и
модернизация на
кабинети

гр.Поморие

Поморие

2014-2015

200,00

3

Реконструкция на
хирургично отделение и
асансьорна връзка

гр.Поморие

Поморие

2015-1016

200,00

4

Оборудване с
медицинска апаратура:
ендоскоп за долна и
горна ендоскопия, набор
за ендоскопка хирургия,
четири броя холтери
Обновяване- парк пред
МБАЛ

гр.Поморие

Поморие

2014-2015

150,00

гр.Поморие

Поморие

2014-2015

20,00

6

Реконструкция на басейн,
физиотерапия

гр.Поморие

Поморие

2015-2016

100,00

7

Реконструкция и
модернизация на
стерилизационната

гр.Поморие

Поморие

2016-2017

100,00

8

Създаване и оборудване
на здравни кабинети в
училищата и детските
градини

Гр.Каблешково
Гр.Ахелой,
с.Гълъбец, с.Бата,
с.Горица, с.Порой

Поморие

2017-2018

130,00

5

174

Общински бюджет,
Европейски и
Международни
програми, Оперативни
програми
Общински бюджет,
Европейски и
Международни
програми, Оперативни
програми

Общински бюджет,
Европейски и
Международни
програми, Оперативни
програми
Общински бюджет,
Европейски и
Международни
програми, Оперативни
програми
Общински бюджет,
Европейски и
Международни
програми, Оперативни
програми
Общински бюджет,
Европейски и
Международни
програми, Оперативни
програми
Общински бюджет,
Европейски и
Международни
програми, Оперативни
програми
Общински бюджет,
Европейски и
Международни
програми, Оперативни
програми

Привеждане на отделенията със стандарт
педиатрия, акушерство и гинекология и
хирургия

Разкриване на специализирани практики за
извън болнична помощ по специалности –
съдова хирургия, ревмо-кардиология,
пулмология, ортопедия и др. с цел
подобряване на медицинското обслужване на
населението и достъпа му до извън болнична
специализирана помощ
Осигуряване на втори достъп до хирургично
отделение

Подобряване на диагностичната ,лечебната и
хирургична дейност възможност за
кандидатстване за нови клинични пътеки

Подобряване на инфраструктурата на
болничното заведение, обновяване ,
изграждане на детска площадка и др.

Прилагане на нови методи за физиотерапия,
подводна гимнастика, рехабилитация и др.

Подобряване на стерилизационната среда

В част от населените места в община
Поморие –Каблешково, Ахелой, Гълъбец,
Бата, Горица, Порой в училищата липсват
здравни кабинети. Със създаването и
оборудването ще се повиши здравното
обслужване на децата

9

Разкриване на
зъболекарски кабинети

С.Бата, с.Страцин,
с.Гълъбец,
с.Порой, с.Горица,
с.Дъбник,

Поморие

1

Регионални
маркетингови
изследвания

Община Поморие

Община Поморие

2

Община Поморие в
партньорство Община
Айтос и Община Руен
кандидатства с проектно
предложение за
предоставяне на
безвъзмездна финансова
помощ по Оперативна
програма „Регионално
развитие 2007–2013г.”,
схема BG161PO001/3.202/2011 ”Подкрепа за
развитие на регионалния
туристически продукт”.
"Поморийски залив Източна Стара планина".
Възстановяване,
реставрация, консервация
и социализация на
културни паметници

Община Поморие,
Община Айтос и
Община Руен

3

4

5

2019-2020

500,00

Подготовка

Начало

500,00

Община Поморие

Входиран
проект кандидастване

2012/

499,00

гр.Поморие

Община Поморие

Подготовка

2014-2020

Експониране и
консервация на
археологически разкопки
в местност”Палеокастро”

гр.Поморие

Община Поморие

Подготовка

2014-2020

Социализация,
възстановяване,
реставрация и
консервация на „Антична
/Тракийска/ куполна
гробница”

гр.Поморие

Община
Поморие

Подготовка

2014-2020
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Общински бюджет,
Европейски и
Международни
програми, Оперативни
програми
Общински бюджет,
Европейски и
Международни
програми, Оперативни
програми

Предоставяне на възможност за дентална
помощ на населението, предоставяне на
стоматологични услуги

ОПРР

Устойчиво развитие и популяризиране на
туристическите продукти в района.

Дългосрочен ефект за общността

Общински бюджет,
Европейски и
Международни
програми, Оперативни
програми

Устойчиво развитие и популяризиране на
туристическите продукти и културно
историческото наследство

1 000,00

Общински бюджет,
Европейски и
Международни
програми, Оперативни
програми

Устойчиво развитие и популяризиране на
туристическите продукти и културно
историческото наследство

200,00

Общински бюджет,
Европейски и
Международни
програми, Оперативни
програми

Устойчиво развитие и популяризиране на
туристическите продукти и културно
историческото наследство

6

Възстановяване,
реставрация, консервация
и социализация на
църкви и манастири

Община
Поморие

Община
Поморие

Подготовка

2014-2020

1 000,00

Общински бюджет,
Европейски и
Международни
програми, Оперативни
програми

Устойчиво развитие и популяризиране на
туристическите продукти и културно
историческото наследство

7

Реклама на регионални
туристически продукти.
Защитени местности„Поморийско
езеро”,”Корията”,”Чаири
те”,село Козичено и
други.

Община
Поморие

Община
Поморие

Подготовка

2014-2020

500,00

Общински бюджет,
Европейски и
Международни
програми, Оперативни
програми

Устойчиво развитие и популяризиране на
туристическите продукти и културно
историческото наследство

8

Подкрепа на културни
събития, проекти и
фестивали

Община
Поморие

Община
Поморие

Подготовка

2014-2020

Общински бюджет,
Европейски и
Международни
програми, Оперативни
програми

Устойчиво развитие и популяризиране на
туристическите продукти

9

Международен фестивал
на църковната музика –
гр.Поморие

гр.Поморие

Община
Поморие

Надграждане и
развиване

Целогоди

100.00

Общински бюджет,
Европейски и
Международни
програми, Оперативни
програми

Устойчиво развитие и популяризиране на
туристическите продукти

10

Културни събития,
проекти и фестивали на
територията на цялата
община в различни
области и направления

Община
Поморие

Община
Поморие

Подготовка

2014-2020

500.00

Общински бюджет,
Европейски и
Международни
програми, Оперативни
програми

Устойчиво развитие и популяризиране на
туристическите продукти и културно
историческото наследство

11

Реконструкция и
обновяване на концертни
зали, театри, кина,
художествени
галерии,музеи

Община
Поморие
Гр.Каблешково
Гр.Ахелой
с..Козичено
с. Горица
с.Гълъбец

Община
Поморие

Подготовка

2014-2020

Общински бюджет,
Европейски и
Международни
програми, Оперативни
програми

Устойчиво развитие и популяризиране на
туристическите продукти и културно
историческото наследство

12

Проект „Поморие
туристическа атракция –
град на солта, история и
древна традиция
Музей на Солта

гр.Поморие

Община
Поморие

В изпълнение

До 2013

ОПРР

Устойчиво развитие и популяризиране на
туристическите продукти и културно
историческото наследство
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1 900.00

13

Подготовка на проекти
за изграждане на
туристическа
инфраструктура,
съоръжения и атракции
за посетителите

Община
Поморие

Община
Поморие

Подготовка

2014-2020

10 000,00

Гр.Поморие
Гр.Ахелой

Общински бюджет,
Европейски и
Международни
програми, Оперативни
програми

Устойчиво развитие и популяризиране на
туристическите продукти и културно
историческото наследство

Общински бюджет,
Европейски и
Международни
програми, Оперативни
програми

Устойчиво развитие и популяризиране на
туристическите продукти и културно
историческото наследство

14

Подготовка на проекти
за изграждане на
съоръжения и места за
спорт и отдих
Мото писта –
европейски и световен
стандарт

с. Порой

Община
Поморие

Подготовка

2014-2020

15

Многофункционални
спортни площадки, тенис
кортове,фитнес
комплекси на открито,
Детски площадки и
атракции, анимации

Община
Поморие

Община
Поморие

Подготовка

2014-2020

500,00

Устойчиво развитие и популяризиране на
туристическите продукти и културно
историческото наследство

16

Закрити плувни басейни

Община
Поморие

Община
Поморие

Подготовка

2014-2020

3 000,00

Устойчиво развитие и популяризиране на
туристическите продукти и културно
историческото наследство

17

Многофункционална
спортна зала

гр.Поморие

Община
Поморие

Подготовка

2014-2020

6 000,00

Устойчиво развитие и популяризиране на
туристическите продукти и културно
историческото наследство

18

Подготовка на проекти
за изграждане на
съоръжения за рекреация
и отдих

гр.Поморие

Община
Поморие

Подготовка

2014-2020

70 000,00

Общински бюджет,
Европейски и
Международни
програми, Оперативни
програми

Устойчиво развитие и популяризиране на
туристическите продукти и културно
историческото наследство

Гр.Каблешково

Община
Поморие

Технически
проект

2014-2020

100 000,00

Общински бюджет,
Европейски и
Международни
програми, ПЧП

Устойчиво развитие и популяризиране на
туристическите продукти и културно
историческото наследство

19

Доизграждане на
съществуващо
пасажерско пристанище с
брегоукрепително
съоръжение юг –
югозапад
Изграждане на Голф
комплекс в землището на
гр. Каблешково
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Изграждане на Голф
комплекс в землището на
с. Лъка

С. Лъка

Община
Поморие

Идеен проект

2014-2020

Общински бюджет,
Европейски и
Международни
програми, ПЧП

Разширение и
модернизация на
читалищата по селата

Община
Приморско

Приморско

Идеен проект

500 000

Изграждане на музей

Община
Приморско

Приморско

Идеен проект

500 000

Ежегодно провеждане на
национален симпозиум
по скулптура в дърво
(дърворезба)

Община
Приморско

Приморско

200 000

Ежегодно провеждане на
общински преглед на
художественото
самодейност

Община
Приморско

Приморско

100 000

Ежегодно провеждане на
Международен младежки
фестивал

Община
Приморско

Приморско

200 000

Продължаване работата
по цялостно завършване
мероприятията по
енергийна ефективност за
всички училища и детски
градини
Осигуряване на
необходими условия и
ресурси за интеграция на
деца от малцинствени
групи и на деца със
специални образователни
потребности

Община
Приморско

Приморско

Идеен проект

Община
Приморско

Приморско

Идеен проект

Устойчиво развитие и популяризиране на
туристическите продукти и културно
историческото наследство

Приобщаване на общината към балканското
и европейско културно пространство чрез
различни инициативи.Създаване на
съвременна среда за развитие на културата и
туризма

Създаване на условия за израстване на
образовани и здрави деца с двигателна
култура и спортни постижения.Задълбочено
партньорство между институциите в
образователната мрежа.
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Подобряване състоянието
на сградния фонд на
здравните центрове на
територията на общината

Община
Приморско

Приморско

Идеен проект

700 000

Закупуване на модерна
техника
за
Здравен
център Приморско

Община
Приморско

Приморско

Идеен проект

1 000 000

Подобряване на
туристическата
инфраструктура и
достъпа до туристически
обекти
Разширяване на мрежата
от туристически и
екомаршрути

Община
Приморско

Приморско

Идеен проект

1 500 000

Община
Приморско

Приморско

Идеен проект

2 000 000

Изграждане на
туристически
информационен център
Китен

Община
Приморско

Приморско

Идеен проект

500 000

Насърчаване на частната
инициатива за развитие
на интегриран селски
туризъм

Община
Приморско

Приморско

„Ремонт и реконструкция
на читалище село
Вресово

с. Вресово

Община Руен

технически

2014-2020

1500

МОН
Държавен фонд
„Земеделие

„Изграждане на център за
обучение”

Община Руен

Община Руен

идеен

2014-2020

500

МОН
Държавен фонд
„Земеделие” МРРБ,
МТСП

5 000

Държавен фонд
„Земеделие”

500 000

Ремонт и реконструкция
на читалищата по
населени места
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„Ремонт
и
реконструкция
на 11
детските
градине
в
община Руен”

Снягово,
Планиниц и други

Община Руен

„Сертифициране
и
саниране на учебните
заведения”

20 населени места

„Подобряване на
спортните съоръжения”

39 населени места

Община Руен

идеен

2014-2020

10 000

МОН
Държавен фонд
„Земеделие”, ПУДООС

„Изграждане на спортна
зала
в
двора
на
училището
в
село
Планиница”

С. Планиница

Община Руен

работен

2015

800

МРРБ или Държавен
фонд „Земеделие”

Изграждане на втория
етаж на ЦДГ с. Руен

С. Руен

Община Руен

идеен

2014-2020

700

Изграждане на спортен
стадион с. Трънак

С. Трънак

Община Руен

идиин

2014-2020

500

Община Руен

технически

идеен

2016

2000

2014-2020

10 000

„Ремонт и реконструкция
на Медицински център
село Руен”

с. Руен

Община Руен

технически

2015

500

Ремонт на здравните
заведения по населени
места

39 населени места

Община Руен

идеен

2014-2020

4 000

„Ръка за ръка по пътя на
традициите“,
по
Програма трансгранично
сътрудничество
между
България – Турци

Руен,
Вресово
Къркларели

13.12.201

120

Къркларели

изпълнение
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МОН
Държавен
„Земеделие”

МРРБ

фонд

„Развитие
на
регионалния
туристически продукт и
маркетинг
на
туристически
район
Поморийски залив и
Източно Стара планина“
На запад от Руен

Руен , Череша,
Люляково, Рупча,
Листец
,
Планиница,
Дъскотна,
Добромир
Община Руен

Община Руен

работен

Община Руен

работен

Ремонт и реконструкция
на хижите в община Руен

С.
Дропла,
Топчийско
други

Община Руен

технически

Живо
наследство
опознаване
и
популяризиране
на
културното наследство на
община
Сунгурларе,
България
и
община
Алполу, Турция”

Община
Сунгурларе – гр.
Сунгурларе,
с.
Лозарево
и
с.
Манолич

Развитие на Екотуризма в
община Руен

с.
и

Водеща организация Община Алпуллу
Партньор – Община
Сунгурларе

2014-2020

487

МРРБ

4500

МРРБ

2000

В етап на
оценка

149850.27
euro
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МРРБ

1)Популяризиране
на
нематериалното
културно наследство в
българо-турската
трансгранична зона на сътрудничество;
2) Опознаване и възраждане на народни
традиции, обичаи и празници”;
3) Насърчаване на културния обмен и
сътрудничество
между
всички
заинтересовани страни от целевия регион за
опазване
и
популяризиране
на
нематериалното културно наследство.

Приоритет 7. Околна среда – сред най-запазената в България
Специфична цел 9. Разработка на екостратегия за постигане на приоритет 7.
Мерки
 Усъвършенстване от страна на общински власти, професионални кръгове и
други на схемата на природни паркове и екологични зони в областта;
 Усъвършенстване от страна на общински власти, професионални кръгове,
изследователски сдружения и други на регламентацията във връзка с
разпореждането с отпадъци и чистота в градски, селищни и извънградски, и
извънселищни територии;
 Активно включване на социални предприятия в дейността по почистване и
събиране на отпадъци;
 Поддръжка с помощта на екоорганизации на мрежа за екомониторинг;
 Съдействие от страна на общински власти, професионални кръгове, граждански
сдружения и други за създаване на граждански движения за почистване, ред и
хармонизация на съответни градски пространства;
 Съдействие от страна на общински власти, професионални кръгове, граждански
сдружения и други на иницииране на движение за залесяване на териториите
под надслов „Всеки да засади свое дърво“;
 Създаване

от

страна

на

общински

власти,

професионални

кръгове,

изследователски сдружения и други на виртуално екопространство, т.е.
подробна схеми на природни и защитени зони, система на екомониторинг,
форум и комуникация по ековъпроси и нарушения на екоправила, и други
подобни, „качени“ в Интернет;
 Създаване от страна на общински власти, професионални кръгове, граждански
сдружения на екополиция и специален екотелефон за борба с еконарушения;
 С покрепа на областна администрация иницииране от Министерството на
околната среда и водите на Национален екопреглед по области и общини, чрез
който да се сравняват и обменят добри екопрактики, да се осъществи
съревнование за най-добра област и община и други подобни;
 Подемане

от

страна

на

общински

власти,

професионални

кръгове,

изследователски сдружения и други на инициатива за възраждане и
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усъвършенстване на т.нар. „водна инфраструктура“ (язовирни съоръжения,
канали, каптажи, кладенци и други) в областта, но и в страната, доколкото
прясната вода се превръща във важен национален и международен ресурс.
Приоритет 8. Институционален капацитет – сред водещите в страната
Специфична цел 10: Разработка на стратегия за усъвършенстване на
институционалния капацитет на областна и общински администрации
Мерки


С институционалната подкрепа на областна администрация иницииране от страна
на общински власти, професионални кръгове и други на политика „Нула
толерантност към корупцията“ – превантивна борба с евентуална корупция чрез
антикорупционен мониторинг, лозунг „Нула толерантност към корупцията“,
антикорупционни телефони, ясна регламентация на дейността по услуга на
гражданите и други;



С институционалната подкрепа на областна администрация създаване от страна на
общински власти, професионални кръгове, изследователски сдружения и други на
платформата „Електронна област – електронни общини“ – увеличаване на броя на
електронните услуги и електронната комуникация с областна и общински
администрации;



Засилване на експертната мощ и административния потенциал на служителите в
Област Бургас чрез изграждане на система на непрекъснато обучение – “Lifelong
learning”.
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Конкретни проекти, свързани с екология

ЕКОЛОГИЯ

№

Име на проекта

Местоположени
е
(общини,
населени места)

Водеща
община

Фаза на проекта
(етап на
подготовка)

Дата на
стартиране
и приключване

Бюджет на
проекта
в хил. лв.

Източници на
финансиране

Цели и очаквани резултати

1.

Инвестиционни
проекти за подобряване
и развитие на В И К
инфраструктурата в
приоритетни
агломерации на община
БУРГАС“ /кв.
Крайморие и гр.
Българово/
Отводнителен канал по
ул.Роза и ул.Ружа в
кв.Лозово

Гр. Бургас, кв.
Крайморие; гр.
Българово

Община
Бургас

Идейни
и
работни проекти;
издадени
разрешения
за
строеж

2014/2015

42 149 549,23

ОПОС/съфинансира
не

Основната цел на проекта е възстановяване и
опазване на околната среда, намаляване на риска от
замърсяване на подпочвените и повърхностни води, и
подобряване условията на живот на територията на
двете агломерациии.

Община Бургас,
гр.Бургас,
кв.Лозово

Технически
инвестиционен
проект

3.

Изграждане на
отводнителен канал за
предотвратяване на
наводнения в кв.Долно
езерово и кв.Лозово,
община Бургас – 1 ви
етап

Община Бургас,
гр.Бургас,
кв.Лозово

Технически
инвестиционен
проект
Разрешение
за
строеж
№276/28.102010г

4.

Изграждане на депо за
бяла техника

Община
Приморско

Приморско

Идеен проект

5.

Подобряване на
системата за събиране и
третиране на отпадъци
в община Приморско
Воден цикъл на
населено място
с.Планиница, общ.Руен,
обл. Бургас
Воден цикъл на
населено място с. Руен,
общ.Руен, обл. Бургас

Община
Приморско

Приморско

Идеен проект

1 000 000

с.Планиница,
общ.Руен, обл.
Бургас

Община Руен

Работен проект

23 000

ОПОС на МОСВ

с. Руен,
общ.Руен, обл.
Бургас

Община Руен

Работен проект

17 000

ОПОС на МОСВ

2.

6

7

1 670, 105лв по
цени от 2011г.
с вкл.ДДС
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8

Воден цикъл на
населено място с.
Трънак, общ. Руен, обл.
Бургас

9

Изграждане на
регионална система за
управление на
отпадъците в регион
„Бургас”

10

11

12

13

Допълнително
водоснабдяване на
селата Подгорец,
Припек и Мрежичко
към Община Руен, обл.
Бургас
Закриване и
рекултивация на
общинско депо – с.
Руен, общ. Руен, обл.
Бургас
Превенциа на
наводненията на
населените места
Речица и Вресово на
територията на община
Руен
Воден цикъл на
населено място с.
Просеник, общ.Руен,
обл. Бургас

с. Трънак,
общ.Руен, обл.
Бургас

Община Руен

Идеен проект

В района с.
Братово –м.
Манолов гроб в
зем. с. Полски
Извор, общ.
Камено
Землище с. Сини
рид и с.
Подгорец

Община
Бургас

Работна фаза

Начало:
25. 08.11 г.

17 000

ОПОС на МОСВ

43231121,10
лв.

ОПОС на МОСВ

Край:
25.04.15 г.
Община Руен

Работен проект

-

-

-

Землище с. Руен

Община Руен

Идеен проект

-

-

ПУДООС,
ОПОС на МОСВ

Вресово Речица

Община Руен

Технически

С. Просеник

14

Воден цикъл на
населените места
намиращи се във II пояс
на санитарно
охранителна зона”

Дропла, Билка,
Струя

15.

Изграждане на
пречиствателна станция
за отпадъчни води и
улична канализационна
мрежа в с. Кликач,
община Карнобат

с. Кликач,
община
Карнобат

ПУДООС на МОСВ

Идеен проект

Община
Карнобат

работен проект

2014-2015 г.
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15 000

ОПОС на МОСВ

20 000

ОПОС на МОСВ

5500

Програма за
развитие на
селските райони

Подобряване на техническата инфраструктура и
условията за живот в село Кликач, община Карнобат,
чрез
изграждане на устойчива система на
канализационната инфраструктура и пречистване на
отпадните води.

16.

17.

18.

Изграждане на
пречиствателна станция
за отпадъчни води и
улична канализационна
мрежа в с. Екз.
Антимово, община
Карнобат
”Канализация на Южна
промишлена зона,
гр.Карнобат”
”Водопровод на Южна
промишлена зона,
гр.Карнобат”

с. Екз.
Антимово,
община
Карнобат

Община
Карнобат

работен проект

2014-2015 г.

6000

Програма за
развитие на
селските райони

Подобряване на техническата инфраструктура и
условията за живот в село Екзарх Антимово, община
Карнобат, чрез изграждане на устойчива система на
канализационната инфраструктура и пречистване на
отпадните води.

гр. Карнобат

Община
Карнобат

работен проект

2014-2017

3370

Изграждане на нова канализационна система в
Южна промишлена зона, гр.Карнобат.

гр. Карнобат

Община
Карнобат

работен проект

2014-2017

3100

Оперативна
програма „Околна
среда”
Оперативна
програма „Околна
среда”

Изграждане на нова водоснабдителна мрежа.

19.

”Реконструкция на
водопроводна мрежа в
кв. „Красно село”,
гр.Карнобат”

гр. Карнобат

Община
Карнобат

работен проект

2014-2017

3530

Оперативна
програма „Околна
среда”

Подмяна на остарялата водопроводна мрежа в
кв.”Красно село” гр.Карнобат, реконструкция на
съществуващата помпена станция и тласкателя от
помпената станция.

20.

“Помпена станция и
тласкатели до Южна
промишлена зона и кв.
“Славейков” и напорни
водоеми – гр.
Карнобат”
“Водоснабдяване на кв.
“Славейков”, гр.
Карнобат”

гр. Карнобат

Община
Карнобат

Идеен проект

2014-2017

4642

Оперативна
програма „Околна
среда”

Изграждане на съоръжения, които решават схемата
на водоснабдяване на висока зона гр.Карнобат в
кварталите “П.Р.Славейков”, “Красно село” и “Южна
промишлена зона”.

гр. Карнобат

Община
Карнобат

работен проект

2014-2017

2850

Оперативна
програма „Околна
среда”

Водоснабдяване на кв. “Славейков”, гр. Карнобат

Община
Карнобат

Община
Карнобат

Работен проект

2014-2017

300

Европейски
фондове

Водоснабдяване на Средновековен парк Маркели

16.06.2011 –
16.12.2013

ЕЗФРСР и НБ

Да се намали загубата на воден ресурс и осигури
надеждно водоснабдяване с питейни води, чрез
реконструкцията на водопроводна мрежа с. Подвис

ОП Регионално
развитие

Създаване на трайно решение за защита от
наводнения на село Дъбовица, с цел намаляване на
потенциалните неблагоприятни последици за човешкото
здраве и околна среда.

21.

22.

Водоснабдяване на
крепост „Маркели”

23.

Интегриран проект за
устойчиво развитие на
Община Сунгурларе
Лот 1: „Реконструкция
на водопроводна мрежа
в с. Подвис

Община
Сунгурларе
/с. Скала –
с.Славянци/

Община
Сунгурларе

В етап на
изпълнение

24.

Предотвратяване на
риска от наводнения
чрез реконструкция на
левия бряг на р. Луда
Камчия в
урбанизираната
територия на с.
Дъбовица, общ.
Сунгурларе

Община
Сунгурларе
с. Дъбовица

Община
Сунгурларе

В етап на
изпълнение
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1 097 060.00 лв.

25

26

27

Изграждане на
брегоукрепващо
съоражение и
почистване на участък
от коритото на р.
Хаджийска.
Дере в гр. Каблешково
до Винарска изба –
почистване от БО и
дърв. в-ве храсти.
Почистване на
централно дере в гр.
Каблешково

Община
Поморие

107,41

МК за ВП към МС

Подобряване на физическата среда и превенция на
риска

Община
Поморие

Общински бюджет

Подобряване на физическата среда и превенция на
риска

гр. Каблешково

Общински бюджет

Подобряване на физическата среда и превенция на
риска

гр. Каблешково,
с. Горица

Общински бюджет

Подобряване на физическата среда и превенция на
риска

28

Почистване на
Бургуджиево Дере

29

Почистване на Западно,
източно и централно
дере и Хайара

с. Горица

Общински бюджет

Подобряване на физическата среда и превенция на
риска

30

Довършване на
брегоукрепващо
съоръжение по
северния бряг в района
на местност „Косата”

Гр. Поморие

МК за ВП към МС

Подобряване на физическата среда и превенция на
риска

31

Възстановителни
работи по
брегозащитна по
пешеходна алея бул.
„Яворов”
Изграждане на
брегозащитна стена по
ул. Крайбрежна
Изграждане на каменна
насипна дига №4 в гр.
Ахелой
Възстановяване на
брегоукрепна стена
пред къмпинг „Ахелой”
Реконструкция и
укрепване на
съществуваща
крайбрежна дига – ул.
Морска, кв. Св. Георги

Гр. Поморие

МК за ВП към МС

Подобряване на физическата среда и превенция на
риска

Гр. Поморие

МК за ВП към МС

Подобряване на физическата среда и превенция на
риска

Гр. Ахелой

МК за ВП към МС

Подобряване на физическата среда и превенция на
риска

32

33

34

35

36

Изграждане на
довеждащ водопровод
до гр.Поморие

Технически
проект

Гр. Ахелой

Гр. Поморие

Подобряване на физическата среда и превенция на
риска
В изпълнение

Община
Поморие

187

1 800,00

ОПРР

Подобряване на физическата среда и превенция на
риска

4 000,00

Община Поморие,
ВиК,
СФ – ОП „Околна

Осигуряване на достатъчно количество и с добро
качество вода за питейно-битови нужди

среда”

37

2 939,18

ОП „Околна среда”

Опазване на качеството на повърхностните и
подземни води

Община
Поморие

По проект

Оперативна
програма
“Околна среда”

Опазване на качеството на повърхностните и
подземни води

Изготвяне на идеен
проект
за изграждане и
включване в ПСОВРавда
гр.Ахелой с над
2000е.ж.
Реконструкция на
съществуваща
водопроводна мрежа на
с.Каменар и изграждане
на нова канализационна
система с ПСОВ в
землището на
с.Каменар

Община
Поморие

По проект

Оперативна
програма
“Околна среда”

Опазване на качеството на повърхностните и
подземни води

По проект

Оперативна
програма
“Околна среда”

Опазване на качеството на повърхностните и
подземни води

41

Локално пречистване
на производствените
отпадъчни води,
зауствани в градската
канализация и
упражняване на
контрол

Община
Поморие

По проект

Производствени
предприятия

Опазване на качеството на повърхностните и
подземни води

42

Осигуряване на
проводимостта на
речните легла,
корекции на реки,
дерета и др., както и
изграждане на защитни
хидротехнически
съоръжения с цел
брегоукрепване

Община
Поморие

По проекти

Общински бюджет,
ОП „Околна среда”

Ограничаване на вредното въздействие на водите

38

39

40

Разширяване и
модернизация на ПСОВ
Поморие и достигане
капацитет 112 000
екв.ж.
Изготвяне на идеен
проект за изграждане и
включване в ПСОВ
Равда на гр.
Каблешково с над 2000
екв.ж.

Гр. Поморие

Община
Поморие

В процес на
кандидатстване

Технически
проект

188

43

44

45

46

47.

48.

49.

Въвеждане на
ефективна система за
разделно събиране на
отпадъци от опаковки
Изготвяне на проект за
рекултивация на депо
“Каменар” и
кандидатстване за
финансиране на
рекултивацията
Закриване и
рекултивация на депо
за ТБО в с.Каменар

Община
Поморие

300,00

Организации по
оползотворяване

Община
Поморие

50,00

Общински бюджет

Изпълнение на нормативни изисквания

Община
Поморие

917,28

Общински бюджет,
ПУДООС,
ОП „Околна среда”

Намаляване на риска от замърсявания

Следексплоатационни
грижи и мониторинг на
депо за ТБО Каменар
„Изграждане на
канализация и ПСОВ в
с.Дебелт”

Община
Поморие

10,00/година

Общински бюджет,
ПУДООС

Намаляване на риска от замърсявания

Изграждане на
площадка за
компостиране на
биоразградими
отпадъци и инсталация
за сепариране на
битови отпадъци
Водоснабдява-не на с.
Пънчево

Редуциране обема на депонираните отпадъци за
сметка прилагане на рециклиране и оползотворяване

с. Дебелт, общ.
Средец

Община
Средец

Идейни проекти;
ПИП

2015-2018

4 000

Европейски
финансови
инструменти,
действащи през
периода 2014-2020 г.

Основна цел: Принос за повишаване дела на
населението, включено към канализационната система в
страната и за постигане на съответствие с Директива
91/271/ЕИО,
Резултати: Значителни ползи за околната среда;
достъп на населението на с. Дебелт до канализационна
система; пречистване на отпадъчни води от около 2200
е.ж.
Подобрено качество на живот.

Средец

Община
Средец

Няма работни
проекти

2016-2018

2 000

Европейски
финансови
инструменти,
действащи през
периода 2014-2020 г.

Цел: Подобряване на управлението на отпадъците
Резултат:
Намаляване
на
количеството
на
депонираните
отпадъци;
увеличаване
дела
на
отпадъците за рециклиране и повторна употреба.
Подобряване качеството на околната среда.

Средец

Община
Средец

Наличен Работен
проект и
Разрешение за
строеж

2014-2016

1 100

Европейски
финансови
инструменти,
действащи през
периода 2014-2020 г.

Общи цели:
1. Повишаване качеството на живот на
населението в село Пънчево чрез изграждане на
водоснабдителна инфраструктура.
Конкретни цели:
Намаляване
на
миграционните
процеси
и
повишаване
привлекателността
и
конкурентноспособността на селото чрез подобряване
на достъпа до качествена водоснабдителна мрежа.
Опазване на околната среда и преодоляване на
социално-икономическите различия
на населеното
място чрез изграждане на водопреносна мрежа.
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50

"Рехабилитация на
общински зелени
площи: център на с.
Дебелт и градски парк
– гр. Средец "

Средец

Община
Средец

Идеен проект и
Разрешение за
строеж
(Разработен и
подаден за
финансира-не
проект по мярка
322 от ПРСР –
неодобрен
поради липса на
средства по
мярката)

2014-2016

1 551 780

Европейски
финансови
инструменти,
действащи през
периода 2014-2020 г.

Основна цел: Подобряване облика, средата за живот
и привлекателността
на община Средец, чрез
рехабилитация на общински зелени площи в центъра на
с. Дебелт и градски парк на гр. Средец.
Конкретни цели:

 Цялостна рехабилитация и реновиране на
зелените площи в центъра на с. Дебелт, община Средец
/пред читалището на селото/, чрез възстановяване на
растителността и оформяне на кътове за отдих и
създаване на достъпна среда за отделните категории
посетители;
 Благоустройство и рехабилитация на територията
на градски парк Средец, чрез рехабилитация на
растителността, алейната мрежа, оформяне на кътове за
отдих, детска площадка, ремонт на градска тоалетна,
проектиране на парково осветление и напоителна
система и създаване на достъпна среда за посетителите
на парка.
 Подобряване качеството на основните
компоненти на околната среда, чрез рехабилитация на
зелените площи на територията на общината.
 Подобряване на физическата среда и
естетичността на Община Средец и превръщането й в
привлекателен туристически център.
Резултати: Възстановяване и осъвременяване на
парковата композиция в района на градския парк в гр.
Средец, както и благоустройството на зелените площи в
центъра на с. Дебелт, Община Средец. Доставката на
съоръжения е с цел създаване на природосъобразна
среда, с условия за отдих на посетителите и спокойни
игри и занимания за децата.

51.

Изграждане на
водопровод в с.
Чукарка.

с. Чукарка

Община
Айтос

Технически
проект

НП

600

Външно
финансиране

52.

Изграждане на
канализация и ЛПСОП
в с. Съдиево.

с. Съдиево

Община
Айтос

Технически
проект

НП

3 000

Външно
финансиране

1. Изграждане на канализационна мрежа в с.Съдиево,
както и ЛПСОП.
2. Опазване и подобряване на околната среда.

53.

Изграждане на
пречиствателна станция
в с. Пирне.

с. Пирне

Община
Айтос

Идейна фаза

НП

1 000

Външно
финансиране

1. Изграждане на пречиствателна станция в с. Пирне.
2. Създаване на временна и постоянна заетост.
3. Подобряване качеството на живот на населението на
с. Пирне, гости и потенциални инвеститори.
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1. Подобряване достъпа до основни услуги на
населението и подобряване условията за живот.

54.

Изграждане на
охранителен канал за
отвеждане на скатовите
води в с. Поляново.

с. Поляново

Община
Айтос

Идейна фаза

НП

300

Външно
финансиране

55.

Изграждане на
предпазен канал срещу
наводнения в с.
Караново.

с. Караново

Община
Айтос

Идейна фаза

НП

1 650

Външно
финансиране

56.

Изграждане на
предпазен канал срещу
наводнения в с.
Пещерско.

с. Пещерско

Община
Айтос

Идейна фаза

НП

600

Външно
финансиране
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Получено финансиране.

IV. Оценка на финасовите ресурси за постигане целите
на Областна стратегия на развитие на област Бургас 2014-20
Ключовите източници за публично финансиране на ОСР Бургас 2014-20 са:


Фондове на ЕС (ЕФРР, ЕСФ и кохезионния фонд);



Национално финансиране (републикански, общински бюджети, както и
финансови ресурси от други източници – публични фондове, държавни и
общински предприятия, фондации, асоциации, сдружения и др.);



Частни инвестиции (включени са само като прогнозируем обем в ПЧП)



Средства от международни финансови институции;

Основните финансови средства се формират от първите два източника –
средства от фондове на ЕС и национално публично финансиране. Средствата от
международни финансови институции, имащи предимно характер на заемни средства,
са в допълнение на първите два източника. Финансовите разчети са съобразени и с
прогнозируемите параметри на държавния бюджет за съответната година и на
определените разходни тавани по тригодишната бюджетна прогноза.
Средствата от други национални публични фондове и предприятия (като ФЛАГ
и ПУДООС) са представени, като е използван досегашният им опит за предоставяне на
средства за преки инвестиции в проекти за развитие или под формата на кредити и
мостово финансиране с краткосрочен характер.
Подобен подход e използван и за прогнозиране на ресурсите, които могат да
бъдат предоставени по линия на международни финансови институции (ЕИБ, ЕБВР),
включително чрез специализирани инструменти за финансов инженеринг в рамките на
ЕС - JASPERS, JEREMIE, JESSICA. Прогнозираният принос на последните е 2-3% от
общите индикативни ресурси.
Общата оценка на необходимите ресурси за изпълнение на ОСР Бургас 20142020 г. е изготвена в контекста на финансовата рамка, зададена в РПР на ЮИР, чиито
параметри, от своя страна, са съобразени с рамката на НСРР за периода 2012-2022 г.
ОСР Бургас 2014-2020 г. на основата на принципа на разпределение от
висшестоящи планови документи (НСРР и РПР на ЮИР) разполага с ресурс за
следващия планов период с около 500 млн. лв.
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Съответно разпределението на тези финансови средства по цели и приоритети се
демонстрира в таблицата по-долу.
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

40%

200 млн. лв

10%

50 млн. лв

3. Постигане на демографски растеж

10%

50 млн. лв

4. Качествено здравеопазване и

8%

40 млн. лв

8%

40 млн. лв

8%

40 млн. лв

8%

40 млн. лв

8%

40 млн. лв

на база иновационна платформа на
развитие;
2. Високо равнище на трудова заетост,
характеризиращо се с добри
качествени показатели;

развита мрежа от социални услуги
5. Модерно и достъпно образование,
развита култура
6.Усъвършенствана инфраструктура –
сред водещите в страната
7. Околна среда – сред най-запазената
в България
8. Институционален капацитет –
водещ в страната

Долната графика визуализира разпределението на ресурсите по приоритети:

Идентифициране на райони (общини) със затруднено социалноикономическо развитие - за целенасочена подкрепа
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Член 5 на Закона за регионално развитие на територията на районите от ниво 3
(областите) предполага да се обособяват райони за целенасочена подкрепа от
държавата, които обхващат територията на една или повече съседни общини, а
териториалният им обхват се определя в областните стратегии за развитие.
Обособените райони за целенасочена подкрепа са териториална основа за
концентрация на ресурси за намаляване на вътрешнорегионалните различия в
степента на развитие на отделните общини и за постигане на целите на държавната
политика за регионално развитие.

Общини в област Бургас

Областният съвет обсъжда и съгласува инициативите на общините, свързани с
ежегодното планиране на средствата и мерките за реализация на дейности в районите
за целенасочена подкрепа. Териториалният обхват на районите за целенасочена
подкрепа се определя, като се отчитат равнището и динамиката на икономическото
развитие, структурата на икономиката, заетостта и безработицата, степента на
изграденост на техническата инфраструктура, демографската, социалната и селищната
структура, географското положение и наличният потенциал за постигане на целите за
развитие на съответната община.
Райони за целенасочена подкрепа според Закона за регионално развитие са
общините, които имат сериозни затруднения в социално икономическото развитие. За
тях се предвижда да бъдат обект на особена грижа от страна на регионалната политика
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на държавата, за да се постигне подобряване на социално-икономическото им
състояние. Според ЗРР тези общини се определят с областните стратегии, като се
оценяват по следните посочени в чл.6 на ЗРР критерии и показатели:
1. Нетни приходи от продажби на един жител, под 70 на сто от средната стойност за
страната за последните три години.
На този критерий отговарят всички общини в областта с изключение на Бургас,
Несебър, Поморие, Созопол и Приморско.
2. Равнище на средната работна заплата, по-ниско от средната стойност за страната за
последните три години.
На този критерий отговарят всички общини в областта с изключение на Бургас,
Несебър, Поморие, Созопол и Приморско.
3. Средно равнище на безработица, над 105 на сто от средната стойност за страната за
последните три години.
На този критерий отговарят всички общини в областта с изключение на Бургас,
Несебър, Поморие, Созопол и Приморско.
4. Коефициент на възрастова зависимост, над 120 на сто от средната стойност за
страната за последните три години.
На този критерий отговарят всички общини в областта с изключение на Бургас,
Несебър и Созопол.
5. Гъстота на населението, под 70 души на квадратен километър.
На този критерий отговарят всички общини в областта с изключение на Бургас,
Несебър, Поморие, Созопол и Приморско.
6. Над 30 на сто от населените места нямат изградена пътна връзка с асфалтово
покритие помежду си или с общинския център.
Няма общини в областта, които да отговарят на този критерий.
7. Над 30 на сто от населените места са без изградена канализационна мрежа.
Няма общини в областта, които да отговарят на този критерий.
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8. Над 30 на сто от населените места ползват питейна вода с отклонение от качеството,
прието като стандарт за страната, или имат режим във водоснабдяването за
последните три години.
Няма общини в областта, които да отговарят на този критерий.
Политиката за целенасочена подкрепа е ориентирана към постепенно ликвидиране
на значителните неравномерности в развитието на отделните общини в област Бургас.
Тази политика предполага фокусиране на значими усилия в посока на ускорено
развитие на отделни общини, изпитващи силни тенденции на неустойчиво развитие.
Тази подкрепа предполага разработка на целеви проекти за развитие в такива ключови
направления като икономика и социална сфера. В картата по-долу са посочени по реда
на необходимостта от целенасочена подкрепа трите общини, а именно:
 Малко Търново;
 Руен;
 Средец.

Като изхожда от характеристиките на общините, подлежащи на целенасочена
подкрепа, които са с аграрна ореинтация, мерките за такава следва да включват:
 Изграждане на агро-бизнес центрове, мрежи за обмен на информация, ноу-хау и
иновационни практики в селскостопанския сектор;
 Квалификация и преквалификация на заетите в сектора в съответствие с
Европейските аграрни стандарти и законодателство и използването на
финансовите ресурси на ЕС;
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 Насърчаване на производство на т.нар. „биопродукти“;
 Инвестиции за възстановяване на местни породи и опазване на генетичния фонд
 Изграждане на областна комплексна, агроекологична лаборатория за
технологичен контрол, с право на сертификация за качество на продукцията;
 Изграждане на Областен млечен борд;
 Изграждане на регионални стокови борси за:
- Плодове, зеленчуци и цветя;
- Регионална зърнена борса от акционерен тип с участието на производители;
 Подкрепа на фермерите от райони с природни ограничения – планински и
полупланински, с бедни и изчерпани природни ресурси;
 Подпомагане създаването на групи производители;
 Залесяване на неплодородни земеделски земи;
 Създаване на агро-горски системи върху земеделски гори;
 Залесяване на неземеделска (горска) земя;
 Помощ за горско-екологични дейности;
 Възстановяване на горски продуктивен потенциал;
 Създаване на нова горска инфраструктура: горски пътища и други.

Наблюдение, оценка и контрол на изпълнението /мониторинг/
на Областната стратегия за развитие на Област Бургас 2014-2020
Критерии за оценка
Мониторингът - продължаващото наблюдение играе ключова роля при
стратегическото планиране. Той включва наблюдението, оценката и контрола на
реализацията на заложените цели и изпълнението на планираните дейности в
Стратегията за развитие на област Бургас за периода 2014-2020 г.
Наблюдението е важен инструмент за провеждането на ефективна регионална
политика, тъй като неговата основна функция е да дава обратна информация за
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степента на реализация на целите и приоритетите и за евентуално предотвратяване на
рисковете пред изпълнението на предвидените дейности.
Обект на наблюдението са напредъкът, промените и последиците от
предприеманите действия. Той може да се разглежда като непрекъснат процес на
събиране, анализ и оценка на информация, необходима за управлението и вземането на
решения при изпълнение на стратегията, както и за нейна бъдеща актуализация.
Наблюдението и оценката на изпълнението на ОСР Бургас 2014-20 се осъществява на
база на информацията в Годишните доклади за наблюдение на изпълнението на
Общинските планове за развитие.
Органът, който координира и контролира изпълнението на областната стратегия
е Регионалният съвет за развитие. Той обсъжда и съгласува Областната стратегия.
Областният управител, подпомаган от областната администрация организира
изработването, обсъждането, съгласуването и актуализирането на документа, като
осъществява координация и контрол върху процеса на разработването му. Той
осигурява публичност и прозрачност на планирането и програмирането на
регионалното развитие, следи за реализацията на ОСР Бургас 2014-20 и подпомага
разработването на общинските планове за развитие. Областният управител внася
проекта на ОСР за обсъждане и съгласуване в Регионалния съвет за развитие на
Североизточния район и в Областния съвет за развитие - за приемане.
Областният съвет за развитие обсъжда и приема ОСР Бургас 2014-20 след
съгласуване с Регионалния съвет за развитие, както и обсъжда и съгласува
инициативите на общините; обсъжда и предлага инициативи и схеми за ресурсно
осигуряване при изпълнението на ОСР, /включително за финансиране на общински
проекти/ и съдейства за осигуряване на информация за изпълнението и оценката на
ОСР. ОСР Бургас 2014-20 се приема в щестмесечен срок преди началото на периода на
нейното действие.
Местните власти участват в изпълнението на ОСР чрез приемането на Общински
планове за развитие и програми за реализация, като мобилизират местните финансови,
човешки и организационни ресурси, включително на частния и неправителствен сектор
за развитие и прилагане на инициативи с местно и надобщинско значение.
Oтговорните органи са подпомагани в дейностите по реализация на ОСР Бургас
2014-20 чрез активно участие в процеса на вземане на решения и чрез създаване на
партньорства с регионалните и местните организации на бизнеса, образователни,
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здравни, социални и културни организации; инфраструктурните предприятия,
неправителствените организации, граждански сдружения и други.
Координацията и взаимодействието между заинтересованите страни ще се
извършва, по вертикала – между Министъра на РРБ, Регионалния съвет за развитие на
Югоизточен район, Областния съвет за развитие и общините, така и по хоризонтала между различните звена, ведомства и партньори на областно ниво.
Степента на реализация на ОСР, както и ефектите от нейното прилагане, се
оценяват чрез провеждането на следните оценки:


Междинна оценка – извършва се не по-късно от 4 години от началото на периода на
действие на ОСР и включва: оценка на първоначалните резултати от изпълнението;
оценка на степента на постигане на съответните цели; оценка на ефективността и
ефикасността на използваните ресурси; както и изводи и препоръки за бъдеща
актуализация на документа21;



Последваща оценка – извършва се не по-късно от една година след изтичането на
периода на действие на ОСР и включва: оценка на степента на постигане целите и
устойчивостта на резултатите; оценка на общото въздействие; оценка на
ефективността и ефикасността на използваните ресурси; както и изводи и
препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие22;



През периода на действие на ОСР Бургас 2014-20 могат да се извършват
допълнителни тематични оценки и оценки за специфични случаи по преценка на
органите за управление на регионалното развитие.
За отчитане на резултатите от междинната и последващата оценка на

изпълнението й се изготвят Междинен и Окончателен доклад. Областната стратегия
подлежи на актуализация:
 когато настъпят съществени промени в икономическите и социалните условия в
областта;
 при актуализация на регионалния план за развитие на Югоизточен район;
 в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в
законодателството на ЕС;

21
22

Чл. 33, ал. 1, 2 от ЗРР
Чл. 34, ал. 1, 2 от ЗРР
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 при съществени промени в секторните стратегии и програми, влияещи върху
изпълнението на областната стратегия;
 вследствие резултатите от междинната или последващата оценка.
При настъпване на някое от тези условия, се разработва актуализиран документ
за изпълнение /АДИ/ за остатъка от периода на действието на ОСР. Изработването и
приемането на АДИ се провежда по установения за ОСР законов ред.
Диаграма: План, систематизиращ действията по наблюдение и оценка на OСР
Бургас 2014-20, документите и сроковете им за изработване.

За отчитане на напредъка и степента на постигане на целите и приоритетите за
развитие на областта, както и за упражняване на контрол върху изпълнението на ОСР
Бургас 2014-20, са дефинирани критерии за оценка - система от качествени и
количествени индикатори. При тяхното формулиране са спазени следните изисквания:


Индикаторите са адекватни на нуждите от развитие и са в съответствие с
политиката за регионално развитие на национално и европейско ниво. Съобразени
са с индикаторите, заложени в НСРР на Република България за периода 2012-2022 г.
и в Регионалния план за развитие на Югоизточен район за периода 2014-2020 г. Те
са в съответствие и с показателите на Националната програма за реформи, на 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
отразяват постигането на целите на Стратегия “Европа 2020”;



Индикаторите са реалистични и приложими по отношение на състоянието и
очакваните промени в социално-икономическото развитие на областта. Те отразяват
всички основни аспекти в социално-икономическото й развитие – текущи и
прогнозирани. Съобразени са и нейните специфики и харектерни процеси;
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Индикаторите отговарят на условията за ефективност и ефикасност. Отчитат и
устойчивостта на ефекта от изпълнението на целите и приоритетите.
Kачествените критерии се отнасят

до нормите и

стандартите, които

характеризират качеството на изпълнение на целите и приоритетите във 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 на
балансирано 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.
Тези качествени критерии са пряко свързани и с отчитането на количествени
индикатори, които са разделени на:
 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
1. БВП/човек – лева /2010 г./
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България

Югоизточен
район

Област
Бургас

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 /2011 г./

63.9 %

62.9%

44.5%

3. Коефициент на безработица /2011г./

11.2%

11.6%

12.4%

63.9%

62.9%

50.8%

3937

3490

3739

4. Коефициент на икономическа активност на
населението на 15 – 64 години - 2011 г.
5. Общ доход средно на лице в лв. - 2011 г.

За Област Бургас индикаторите, които ще измерват приноса за постигането на
целите на “Европа 2020”, са адаптирани по подходящ начин - при съобразяване със
социално-икономическите условия в областта и в съответсвие с целевата стойност към
2020 г. за Югоизточен район, заложена в НСРР.
Общи количествени показатели - принос към стратегия Европа 2020
Област

Област

Област

Бургас

Бургас

Бургас

2020

2017

2013

74.0%

75%

68.5%

62.0%

1.5%

2.0%

2.2%

1.35%

0.5%

-

-

-

-

-

20.0%

16.0%

18.0%

18.0%

14.0%

10.0%

20.0%

25.0%

27.0%

27.5%

17.25%

7.0%

10.0%

11.0%

14.0%

14.0%

14.0%

14.0%

40.0%

36.0%

36.0%

36.0%

31.5%

28.5%

с 25%

с 16%

17.0%

17.5%

10.5%

4.0%

ПРИНОС КЪМ СТРАТЕГИЯ

ЕС

БГ

ЮИР

ЕВРОПА 2020

2020

2020

2020

76%

Заетост на населението на възраст 20-64 г.
Инвестиции в НИРД - % от БВП

Мин.
75%
3.0%

Цели „20/20/20” по отношение на
климата/енергията:
-съкращаване на емисиите ма CO2
-дял на ВЕИ в крайното енергийно
потребление
-повишаване на енергийната ефективност
Дял на преждевременно напусналите
училище до
Дял на висшистите на 30-34 г.
Намаляване на хората под националните
прагове на бедност с:

20%/
30%

20 млн. 260 хил.
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Стратегически насоки за разработване на общинските планове за
развитие
Законът за регионално развитие изисква Областната стратегия за развитие да
определя и стратегическите насоки за разработване на общинските планове за развитие
(чл.12 на ЗРР). Общинските планове за развитие (ОПР) следва да се вписват в
стратегическата насоченост на областната стратегия за развитие (ОСР). ОСР очертава
рамката, в която следва да се развие общинският план, като се съобразява с целите и
приоритетите на ОСР и адресира своите цели и приоритети, така, че да съдействат за
постигането на общите цели в областта.
Това изискване произлиза от схващането, че областта е единство, общност на
общини, които действат в сътрудничество и партньорство и които имат общи
стратегически

цели.

конкурентноспособност

Тези
и

цели

най-общо

интелигентен

са

насочени

растеж,

към

социален

постигане

на

просперитет

и

справедливост, териториална подредба и устойчивост при условие, че се опазва
природната и културната идентичност и се уважават правата и интересите на всички
общини партньори.
При разработването на общинските планове не е необходимо техните
приоритети да обхващат всичките приоритети на ОСР Бургас 2014-20, а само тези,
които имат връзка и отношение към развитието на съответната общината. Освен това
приоритетите на ОПР следва да отчитат спецификата на общината. От гледна точка на
местоположението им спрямо голямата община Бургас и спрямо морското крайбрежие,
малките общини се групират в следните групи, които имат сходни характеристики и
проблеми:
1. Близките до Бургас малки общини – Камено и Айтос;
2. Периферни малки общини с излаз на морския бряг – Несебър, Поморие,
Созопол, Приморско и Царево;
3. Периферни малки общини в дълбокия хинтерланд – Сунгурларе, Руен,
Карнобат, Средец и Малко Търново.
1. В близките до Бургас малки общини се наблюдава активна ежедневна трудова
миграция към Бургас, а също така за образование и за обслужване. Там трябва да се
заложи като приоритет стимулиране на инвестиции за стабилизиране на заетостта.
Разбира се такава политика може да се провежда само в синхрон с политиката на
община Бургас за изнасяне на някои производствени дейности и обекти в околните
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общини. В тези малки общини важен приоритет е и повишаването на образователното
ниво и професионалната квалификация на местните трудови ресурси.
2. В периферните малки общини Несебър, Поморие, Созопол, Приморско и
Царево, които имат излаз на морето, несъмнено акцентът в приоритетите за развитие
ще бъде в алтернативни форми на туризъм, щадящи природната среда. Също така друг
приоритет следва да бъде интеграция с вътрешността на територията. Важно е да се
постига

обвързаност

между

селското

стопанство

и

хранително-вкусовата

промишленост. При тях трябва да се търси обновяване на природната среда,
прекратяване

на

свърхнатовареността

на

бреговата

ивица,

възможности

за

природосъобразна жизнена среда.
3. В периферните малки общини в дълбокия хинтерланд Малко Търново,
Сунгурларе, Средец и Руен, които са с подчертано земеделски характер, приоритетите
са подобряване на ефективността на земеделското производство, развитие на
екологичното земеделие и животновъдство, включително алтернативни земеделски
производства и развитие на лека и преработвателна промишленост.
Важно е също поддържане на запазена чиста и здравословна околна и жизнена
среда, както и развитие на туристически дейности, обогатяващи туристическото
предлагане по крайбрежието. От много съществено значение за тези общини е
подобряването на транспортната инфраструктура и намаляването на времето за достъп
до областния център.
По отношение на качеството на човешките ресурси е необходимо да се
акцентира на подобряването на образователното равнище и професионалната
квалификация. За центровете на общините от 5-то йерархично ниво на селищната
мрежа е необходима стратегия за стабилизиране и повишаване на ролята им да
предоставят работни места и услуги на селското население. Конкретно за градовете,
които са центрове на тези общини е важно те да се развиват като опорни центрове,
предлагащи интегрирани административни, образователни и културни услуги, а също
така да се развиват като ядра на местна промишленост.
Общото впечатление от действащите общински планове за развитие за периода
2007-2013 г. е, че те са разработени на добро ниво и залагат правилни насоки за
бъдещето. Проблемът е, че заложените в тях цели не са постигнати поради забавеното в
резултат на икономическата криза развитие и по други причини от локален характер.
Новите общински планове за периода 2014-2020 г. следва да търсят нетривиални
решения, опиращи се в значителна степен на използване и развитие на собствения
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потенциал, доколкото прогнозите са в посока на засилване на турбулентността на
равнище ЕС и даже на национално равнище.
Нужно да се преодолее шаблонното копиране на цели и приоритети. Това, което
не

е

достатъчно

сериозно

застъпено

в

досегашните общински

планове,

е

междуобщинското партньорство и сътрудничество и съответните мерки за неговата
реализация. Тази обща задача, заложена и в областната стратегия, следва да се доразвие
в общинските планове. В специфичната цел “подобряване на административния
капацитет” следва да се заложат мерки за формиране и реализиране на партньорства
между общините. Подобни партньорства ще осигурят повече привлечени ресурси за
генериране на общи проектни идеи, за инвестиционно проектиране и за по-висока
успеваемост в реализацията на новото поколение общински планове.
Като нов момент, който намира отражение в стратегическото планиране, трябва
да посочим и ангажиментите на страната ни за постигане на целите на “Стратегия
Европа 2020”. Националните ни ангажименти вече получиха съответни параметри на
регионално и областно ниво. В зависимост от спецификата и потенциала си, всяка от
съставните общини на областта следва да самоопредели конкретни целеви величини по
петте цели на „Европа 2020”.
Общата политическа рамка, която следва да се интерпретира и на местно ниво, е
подходът към глобалните екологични проблеми. Посланието за развитие на
нисковъглеродна местна икономика, енергийна ефективност, разнообразяване на
енергийните източници, намаляването на климатичната уязвимост (рисковете от
наводнения, засушавания, бури и др. природни бедствия), също следва да намерят
отражение в новите общински планове.
Развитието ИКТ и електронното управление е до известна степен цел и в
сегашните общински планове. Освен като елемент на жизнения стандарт на
населението, модерните и ефективни публични услуги са фактор и за развитие на
бизнеса и привличането на желани инвестиции. Ключовата роля на информационния
фактор се пренася в новия планов период с още по-голяма тежест.
Изброените аспекти следва да намерят специфична интерпретация в общинските
планове за периода 2014-2020 г.
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Изпълнение на отговорностите и необходимото институционално
взаимодействие
Ключови фактори в изграждането и осъществвяането на регионалната стратегия
и регионалната политика са Областният управител и общинските власти. Основни
функции, изпълнявани от тях в процеса на изграждане и реализиране на стратегията и
поддържащите я политики, съгласно Закона за регионалното развитие(ЗРР), са:
1. Организиране разработването на областната стратегия за развитие;
2. Внасяне на проекта на областната стратегия за развитие за обсъждане и
съгласуване в регионалния съвет за развитие и за приемане от областния съвет за
развитие;
3. Координация и контрол по изпълнението на областната стратегия за развитие;
4. Подпомагане на общините на територията на областта за прилагане на
стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските
планове за развитие;
5. Съдействие при изпълнението, наблюдението и оценката на съответния
регионален план за развитие;
6. Организиране изграждането, поддържането и оперирането на единната
информационна система за управление на регионалното развитие на територията на
съответната област;
7. Подпомагане изготвянето на проекти в съответствие с целите и приоритетите
на областната стратегия за развитие и общинските планове за развитие;
8. Осигуряване на информация и публичност на изпълнението на областната
стратегия за развитие и на съответния регионален план за развитие;
9. Сключва споразумения за сътрудничество с други области в страната и извън
нея за осъществяване на съвместни дейности за постигане целите на регионалното
развитие и териториалното сътрудничество.
Общинските власти са другият основен участник и партньор при формиране и
прилагане на регионалната политика. Нейните функции в управлението, наблюдението,
оценката и контрола на регионалното развитие също са определени със Закона за
регионално развитие. Те са включени в процеса на определяне на регионалната
политика, като са задължени да разработват стратегически планови документи за
съответните нива. Участват в състава на органите, създадени със ЗРР за целите на
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управлението и наблюдението на регионалното развитие - областни съвети за развитие
и регионални съвети за развитие.
Областните управители на областите в района, представители на общините от
областите в района и по един представител на представителните организации на
работодателите и на работниците и служителите на национално равнище участват в
Регионален съвет за развитие на Югоизточен район за планиране.
В областите се създават областни съвети за развитие. Председател на областния
съвет за развитие е областният управител, а членове са кметовете на общините в
областта, по един представител на общинския съвет на всяка община, делегирани
представители на областните структури на представителните организации на
работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.
Изпълнението на областната стратегия в оперативен план се подпомага и
координира основно от Отдел “Държавна собственост и регионално развитие” и Отдел
„Административен контрол, стратегическо планиране и проекти” към Дирекция
„Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна
администрация Бургас.
Контрол по изпълнението на ОСР ще се осъществява от Областния съвет за
развитие и Областния управител, който отговаря пряко за изпълнението на стратегията.
Съответно общинските власти реализират следните основни задачи предвид
изпълнението на ОСР Бургас 2014-20:
• Разработват и приемат общински планове за развитие и програми за
реализация, които са част от ОСР Бургас 2014-20;
• Осигуряват реализацията на общинските планове за развитие чрез мобилизация
на местните финансови, материални, човешки и организационни ресурси;,
• Съдействат за публичността и разпространяване на информация на действията
за местно развитие.
ОСР Бургас 2014-20 включва активното участие на социално-икономическите
партньори в политиката на регионалното развитие. Чрез институционалната подкрепа
на областна администрация ще се търси:
 Обществен консенсус по осъществяване на областната стратегия;
 На базата на постигнатия консенус ще се осъществява коопериране на
усилията;
 Кооперираните усилия ще търсят привличане на обществени и частни
ресурси;
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 На базата на привлечените ресурси и чрез съвместните усилия ще се
реализират мероприятията и задачите, заложени за постигане на целите в
стратегията.
● Стопанските организации в регион Бургас са основно представени от
Бургаската търговско-промишлена палата, бизнес-асоциациите, големите фирми,
работодателските организации и други. Те играят ключова роля като партньори на
местната власт при осъществяване на целите и приоритетите за регионално развитие на
областта. Несъмнено важна задача е използването на авторитета на областна
администрация за мотивиране на бизнеса за влагане на средства в съвместни публичночастни инициативи, тъй като той е основният агент на кооперираните взаимодействия
по реализацията на ОСР.
● Синдикалните организации са друг основен партньор на властите на
областно и местно ниво в процеса на формиране и прилагане на регионалната
политика. Участват като членове в Областните съвети за развитие.
● Неправителствените организации осъществяват функцията на полезен
коректив във връзка с подготовката на ОСР Бургас 2014-20, а също така са реален
участник в нейното изпълнение. Те имат широки възможности за подпомагане на
информационни, образователни и квалификационни, маркетингови и други компоненти
на действията по реализация на Стратегията.
Голяма част от тях пряко ще участват в реализацията на проекти и действия за
регионално развитие, финансирани от европейски и национални фондове. Фактор за
успешното им включване в реализацията на Стратегията е усъвършенстване на
механизмите и процедурите за партньорство.
Мерки за сътрудничество и активно участие на партньорите и гражданите
в хода на изпълнение на стратегията:
• Споразумения за съвместна работа за изпълнение на общи дейности;
• Обществени съвети с постоянно действие;
• Обществени форуми;
• Конференции;
• Отворени работни групи с участие на всички заинтересовани страни;
• Специализирани групи с участие на експерти в различни професионални
сфери;
• Провеждане на ежегодни срещи и обменни посещения между съседни общини
за обмен на информация.
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Като цяло прилагането на принципа на партньорство и прозрачност подобрява
качеството на областната стратегия за развитие и ефективността на нейното
изпълнение. Освен това въвеждането и спазването на този принцип създава обективни
предпоставки и условия за привличане и ефективно усвояване на повече европейски
средства за развитие на областта.
Ключова роля за осигуряването на публичност и прозрачност на стратегическото
планиране на регионалното развитие на територията на областта има областният
управител и ръководената от него областна администрация. Областният съвет за
развитие също така трябва да гарантира прилагането на принципа на партньорство,
публичност и прозрачност във връзка с изпълнението на стратегията и да съдейства за
мобилизиране и ефективна координация на усилията на местно ниво.
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