
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ИНТЕГРИРАН ПОДХОД ЗА ГРАДСКО 
РАЗВИТИЕ 
И ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА КОХЕЗИОННАТА 
ПОЛИТИКА ЗА ГРАД БУРГАС 

     ОБЩИНА БУРГАС 
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Преки чужди инвестиции за 2014 
+30,16% спрямо 2007 

БВП + 30% спрямо 2007 

Ниво на безработица: 4,8%  

Брой туристи + 36% спрямо 2007 

Брой на новорегистрирани компании 
в Бургас +47% спрямо 2007 

ПРОФИЛ НА ГРАД БУРГАС 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Местоположение: Черно море; 

Население:  повече от 219 000 (четвърти по 
големина в България) 

Най-голямото и най-важния икономически, 
административен, туристически и културен 
център в Югоизточна България 

 

Комуникация и инфраструктура:  
Част от Коридорът „Ориент/Източно  Средиземноморие“;  

Бургаското летище посреща повече от 2,5 милиона пътници годишно; 

 Най-голямото пристанище в България 

Добре развита железопътна инфраструктура. 

2 университета и 4 колежа 

     ОБЩИНА БУРГАС 
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КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА 
2007-2013 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Брой проекти финансирани от Кохезионния  фонд……….. 37 

Договорено финансиране……………………………………………. € 216 милиона 

Брой изпълнени проекти до февруари 2015 …….. 21 

Усвоено финансиране до февруари 2015 ……….……………. € 158 милиона 

Финансиране, което ще бъде усвоено до 31.12.2015 … € 57.9 милиона 

€ 0,00 € 50 000 000,00 € 100 000 000,00 € 150 000 000,00 € 200 000 000,00 € 250 000 000,00 

€ 216 247 699,95 

€ 158 262 553,49 

€ 57 985 146,46 

total amount for 2015

total amount spent till end of 2014

total amount contracted 2007 - 2013
26,81% 

73,19% 

100% 

ОБЩИНА БУРГАС 
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КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА 
2007-2013 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ИНФРАСТРУКТУРА 

ОКОЛНА СРЕДА 

ИКОНОМИЧЕСКИ 
РАСТЕЖ 

КУЛТУРА 

АМБИЦИЯ 

ИНТЕГРИРАН ПОДХОД 

ЗА ГРАДСКО РАЗВИТИЕ 

ИНТЕЛИГЕНТЕН УСТОЙЧИВ 

И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ 

ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ГРАДСКО 

РАЗВИТИЕ 

     ОБЩИНА БУРГАС 
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ЗОНИ ЗА ГРАДСКО РАЗВИТИЕ 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Интегриран проект за благоустрояване на 
градски територии, финансиран по ОП 
„Регионално развитие“ 2007 – 2013 
Общ бюджет: € 11,8 милиона (€ 7,9 ЕФРР, 
€ 2,8 милиона национално съ-
финансиране, € 1,1 милиона  съ-
финансиране от бюджета на общината) 

     ОБЩИНА БУРГАС 
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ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА 
ИНФРАСТРУКТУРА ОБЩИНА БУРГАС 

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ: 

Подобрени образователни, културни, здравни и социални 
услуги – 6 изпълнени проекта интегриращи капацитета и 
финансовия ресурс на различни заинтересовани страни.  

Постигнато диверсифициране на социалните услуги за уязвими 
деца и възрастни хора.  

Доставено ново и модерно медицински оборудване за лечение 
и превенция на онкологични заболявания.  

 Изградени 5 центъра от семеен тип за деца с увреждания – за 
60 деца с увреждания е осигурена близка до семейната среда.  

Завършен процес по деинситуализация.  

Интегрирани проекти за подобряване 
на социалната инфраструктура и 
услуги, финансирани по ОП 
„Регионално развитие“ 2007 – 2013 и 
ОП „Развитие на човешките ресурси“ 
Общ бюджет: приблизително € 4,9 
милиона (€ 0,6 милиона ЕСФ, € 3,3 
милиона ЕФРР, € 0,8 национално съ-
финансиране, € 0,2 милиона съ-
финансиране от Община Бургас.  

http://www.burgas.bg/index.php
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ИНТЕГРИРАНА ГРАДСКА 
МОБИЛНОСТ 

Проект „Интегриран градски транспорт за Бургас“, 
финансиран по ОП „Регионално развитие“ 2007 – 
2013 
Стойност на проекта: € 67 милиона (€ 48,5 милиона 
от ЕФРР, € 8,5 милиона – нац. съ-финансиране, € 10 
милиона – бюджет на Община Бургас) 

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ: 

 Цялостно обновяване на автобусния парк и оптимизиране на мрежата за 
обществен транспорт  

 Транспортна инфраструктура в процес на обновяване: автобусно депо, 
сервизи, 3 автобусни терминала, над 50 км. велосипедни алеи, 20 км платна за 
бърза автобусна линия са в процес на изграждане 

 Въведена интелигентна система за управление на трафика. 
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УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА 
ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ОКОЛНА 
СРЕДА 

 Изграждане на система за управление на 
отпадъците, съоръжения за пречистване на 
отпадни води, канализационни и 
водоснабдителни мрежи, финансирано по ОП 
„Околна среда“2007 – 2013 
Общ бюджет: € 54 милиона(€ 40,2 милиона 
КФ, € 10 милиона нац. съ-финансиране, € 3,8 
милиона – бюджет на Община Бургас)  

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ: 

 Изградена 69 км. канализационна система.  

Изградена 64 км. Водоснабдителна мрежа 

Над 60 000 граждани ползващи мрежите 

                                        

 Регионална система за 
управление на 
отпадъците в регион 
Бургас – 9 общини в 
региона.  

http://www.burgas.bg/index.php


ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 

 
Бизнес инкубатор Бургас – финансиран по ОП „Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика“ 
2007 – 2013 цели да подпомага креативни бизнес идеи, 
стартиращи и потенциални МСП 
Бюджет: € 1,1 милиона(€ 0,5 милиона ЕФРР, € 0,1 
милиона нац. съ-финасиране, € 0,5 милиона – бюджет 
на Община Бургас)  

€ 14,9 милиона бяха 
договорени по ОП 
„Развитие на 
конкурентоспособнос
тта на българската 
икономика“ 2007 – 
2013 за Община 
Бургас за периода 
2007 - 2013 

http://www.business-burgas.com/admin/filemanager/userfiles/DSC_0209_5011.JPG
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ПОДОБРЕН МЕСТЕН ПОТЕНЦИАЛ 

Проектите са финансирани по 
ОП „Регионално развитие“ 
2007 – 2013 
 
Общ бюджет: € 3,3 милиона 
(2,2 милиона ЕФРР, € 0.8 
милиона нац. съ-
финансиране, € 0,3 милиона 
от бюджета на Община 
Бургас) 
 

Културно наследство и природни богатства са запазени и 
социалнизирани чрез инвестиции в реставрация и 
популяризиране по устойчив начин. 

anastasia-island.com 

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ: 

 над 50 000 туриста посетили 
възстановения остров Св. Анастасия за 5 
месеца през 2014 

 създадени 20 нови работни места  

 Генериран приход € 200 000  

http://www.burgas.bg/index.php


ЗАСИЛВАНЕ НА МЕСТНИЯ 
ПОТЕНЦИАЛ 

07.09.2015 г. – гр. Бургас 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Проектът за изграждане на Експо Център ФЛОРА  
съответства на местните традиции и цели 
подобряване на туристическия потенциал на града  
 
Проектът е финансиран чрез финансовия 
инструмент JESSICA. 
 
Стойност:  3,5 милиона лв. 

     ОБЩИНА БУРГАС 
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АМБИЦИИ 

07.09.2015 г. - гр. Бургас 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА 
ГР. БУРГАС 2014-2020 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ: 

 

 Изграждане на мрежа от зелени коридори чрез 
засилване на значението на зелените и 
развлекателни градските райони 

Постигане на интелигентно градско управление 
чрез иновативни решения за обновяване на 
градските райони 

Подобряване качеството на живот и изграждане 
на устойчива и достъпна градска среда  

Енергийна ефективност на обществени сгради 

Обновяване и социализация 
на културни и исторически 
паметници  

Утвърждаване на градския 
модел на устойчива и 
интегрирана мобилност 

     ОБЩИНА БУРГАС 
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БЪДЕЩИ ПРОЕКТИ  
2014-2020 

07.09.2015 г. - гр. Бургас 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Интегрирани проекти за обновяване на 
градската среда и жилищните зони 

Обновяване на културната и 
образователна инфраструктури 

Развитие на социалната инфраструктура и 
разнообразяване на социалните услуги 

Обновяване и разширяване на зелените 
зони 

Мерки за устойчива градска мобилност 

     ОБЩИНА БУРГАС 
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ПОЛЗИ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО 
ФИНАНСИРАНЕ 

07.09.2015 г. - гр. Бургас 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

     ОБЩИНА БУРГАС 

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ 

ОБХВАТ И ФОКУС 

ПРИНОС НА ОБЩИНИТЕ КЪМ 
РАЗВИТИЕТО НА 
ПРОГРАМИТЕ 

НАШЕТО ПОСЛАНИЕ 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

07.09.2015 г. - гр. Бургас 

ОБЩИНА БУРГАС 

БЛАГОДАРЯ ЗА 
ВНИМАНИЕТО! 

 

Димитър Николов 

Кмет 

Община БУРГАС 
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