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Предоставям  на  Вашето  внимание  доклад,  включващ  преглед  и  анализ  на  публичните  услуги, 
секторите  и  обектите  на  територията  на  Община  Бургас,  с  възможности  за  прилагане  на 
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реализиране на ПЧП, правим предложение за избор на критерии и обосновка на избора на  сектор/ 
публична услуга за разработване на пилотен модел за реализиране на ПЧП. Този доклад включва 
изискванията към изпълнителя по член V, алинея 1 и 2 от договора.

След  като имате  възможността  да прегледате доклада сме  на  Ваше разположение  да  обсъдим 
Вашите коментари по него.

След съгласуване на окончателния вариант на доклада, ще предадем следните материали, които 
ще бъдат резултат от този доклад:

• „карта” на дейностите и услугите с подробно описание на възможностите за ПЧП в община 
Бургас;

• две представителни издания (на български и английски език) „Карта” на обектите и услугите в 
община Бургас и възможности за инвестиции в публични услуги и инфраструктура;

• Един брой  резюме (минимум 15 стр.), съдържащо изводите от доклада, критериите  и избора 
на публична услуга за разработване на пилотен модел за реализиране на ПЧП и „карта” на 
обектите и услугите подходящи за ПЧП в община Бургас;

• учебни и презентационни материали по резюмето.

С уважение:

Георги Георгиев
Управител
WYG Bulgaria ЕOOD

WYG Bulgaria EOOD, EИК 131100811
гр. София 1142, бул. „Васил Левски” №40; 

тел. + 359 2 939 19 40; + 359 2 944 65 61/2; факс + 359 2 939 19 55; Eмайл: info@wygbulgaria.com
www  .  wygbulgaria  .  com  
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I. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият анализ на публичните услуги,  секторите и обектите на територията на община 
Бургас, подходящи за ПЧП, е изготвен от експертен екип на Консорциум УИГ и партньори и 
представлява част от проект „Създаване и утвърждаване на механизъм за успешни публично-
частни партньорства в община Бургас и Югоизточен планов регион”, Договор реф.№ А08-14-38-
С/10.02.2009. Проектът е финансиран от Европейския социален фонд и държавния бюджет на 
Република България.  Общата цел на проекта е да съдейства на администрацията в община 
Бургас да стане реален партньор на бизнеса чрез изработване и прилагане на прозрачни и 
достъпни правила за осъществяване на публично-частни партьорства. Специфичните цели на 
проекта са свързани с постигане на по-добра стойност на вложените средства и задължението 
на  администрацията  да  развива  публична  инфраструктура  и  да  предоставя  качествени 
публични  услуги  в  условия  на  недостатъчно  бюджетно  финансиране  и  нарастващите 
потребности  на  гражданите  и  бизнеса.  Резултатите  от  анализа  ще  бъдат  използвани  за 
изработването на „карта” на обектите и услугите за ПЧП на територията на община Бургас. 
Картата  и  възможностите  за  инвестиции  в  публичните  услуги  и  инфраструктура  ще  бъдат 
оформени в публикация на български и английски език, която ще служи за представяне на 
общината и наличните възможности за изграждане на ПЧП. Подготвеният анализ ще служи за 
информиране на потенциални инвеститори в България и чужбина. 

Анализът  съдържа  кратко  представяне  на  община  Бургас  от  гледна  точка  на  нейното 
географско  положение,  икономически  показатели  и  визия  за  развитие,  възможности  за 
реализация  на  публично-частни  партьорства  с  профили  на  съответните  обекти/  сектори/ 
услуги,   основни критерии за избор на подходящи ПЧП сфери и модели и предложение за 
сектор/ публична услуга за разработване на пилотен модел за реализиране като ПЧП. 

II. КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОБЩИНА БУРГАС

II.1. Географско разположение

Община  Бургас  е  разположена  в  източната  част  на 
България,  върху  площ  от  514 362  дка,  което 
представлява  0.43%  от  територията  на  страната.  На 
изток  общината  граничи  с  Черно  море,  на  север  с 
Община  Поморие,  на  запад  с  община  Камено,  на 
северозапад с община Айтос, на юг с община Созопол, а 
на югозапад с Община Средец.

Равнинният  характер  на  релефа  на  общината  е 
предпоставка  за  развитие  на  земеделието,  за 
изграждане  на  качествена  комуникационна  мрежа  и 
както  и  за  други  съоръжения  за  населените  места  в 
общината. 

Причерноморската  част  от  територията  на  Общината  е  заета  от  трите  лиманни  езера  – 
Бургаско, Атанасовско и Мандренско.  На територията на общината се намира най-големият в 
черноморското крайбрежие залив -  Бургаският залив (с ширина 10-12.5 км. и дълбочина 10-12 
м.), който създава благоприятни условия за живот и за развитието на туризма.

На територията на общината има 15 населени места. Площта на община Бургас представлява 
8.1 % от териториалната структура на „Черноморското крайбрежие” 

II.2. Икономически показатели

Геостратегическото  положение  на  община  Бургас  я  определя  като  един  от  най-важните 
икономически и политически центрове в страната. Общината е важен индустриален, търговски, 
транспортен  и  туристически  център.  На  нейната  територия  са  регистрирани  над  20 000 
компании, а безработицата е най-ниската в страната. В община Бургас се намира най-големият 
нефтопреработвателен завод на Балканите – Лукойл Нефтохим ЕАД. Бургаското пристанище е 
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най-голямото в страната, с нефтен терминал и добре развита железопътна и шосейна мрежа. 
От 1989 г. действа свободна безмитна зона Бургас. 

Икономиката в региона има разнообразен характер, което прави общината икономически лидер 
и важен център за развитието на цялата област.  Общината разполага с добри транспортни 
връзки като предпоставка за привличане и заемане на нови пазари. В общината има налични 
пристанищен комплекс и летищен комплекс, притежаващ най-добрите технически възможности 
в страната. 

Средиземноморският  климат в общината  e условие  за развитието на винарската  индустрия, 
отглеждането на плодове, зеленчукопроизводство и туризъм, като потенциал за развитие на 
хранителната и тютюнева промишленост, както и за развитие на балнеотерапевтичен туризъм. 
Община Бургас разполага с мощна инфраструктура, която поставя региона в привилегировано 
положение  и  е  един  от  определящите  фактори  за  реструктуриране  и  ускоряване  на 
производството. Общината разполага с добре изградена материална база във всички отрасли. 
Съществува  технологична  и  пазарна  инфраструктура  от  модерен  тип,  като  безмитна  зона, 
бизнес  центрове  и  др.  Община  Бургас  притежава  потенциал  за  привличане  на  множество 
национални и международни инвестиции в областта на пристанищните дейности, въздушния 
транспорт, земния транспорт, промишлеността, търговията, туризма и др. 

Общината  се  отличава  с  високо  ниво  на  индустриализация.  Главните  структуроопределящи 
отрасли  са  химическата  и  нефтопреработващата  промишленост,  хранително-вкусовата, 
винарската  и  тютюневата  промишленост,  електротехническата  и  електронна  промишленост, 
машиностроенето и металообработването. Химическата и нефтопреработващата промишленост 
осигуряват  84.5  %  от  реализираните  приходи,  а  хранително-вкусовата  и  тютюневата 
промишленост  са  вторият  отрасъл  на  икономическата  структура.  Очаква  се  развитието  на 
промишлеността да достигне високо интелектуално,  високотехнологично качество,  опазващо 
ресурсите и екологичния баланс. 

II.3. Визия за развитие на община Бургас

Визията за развитие посочена в общинския план на община Бургас за периода 2007-2013 г. е 
общината да се превърне в „привлекателно място за живеене, работа и отдих, с балансирана и 
устойчива икономика, осигуряваща високо качество на живот и развитие на личността”. В тази 
връзка е формулирана главната цел на общината – „Осигуряване на привлекателна жизнена 
среда  за  населението  и  създаване  на  условия  за  превръщането  на  община  Бургас  в 
стратегически, икономически и културен център в черноморския басейн”.  За постигането на 
тази цел са формулирани три стратегически цели: 

• Постигане на ускорено местно икономическо развитие на общината, чрез инвестиции 
във физическия и човешки капитал;

• Превръщане  на  град  Бургас  в  европейски  пристанищен  град  с  развито  рибно 
стопанство, туристическа индустрия и модерно селско стопанство;

• Повишаване стандарта на живот и привлекателността на жизнената среда. 

Реализирането на публично-частни партньорства е основен стимул за реализирането както на 
тези стратегическите цели, така и на основните приоритети на общината посочени в общинския 
план за развитие 2007-2013. В процеса на своето икономическо развитие, община Бургас се 
нуждае  от  модерни  и  алтернативни  решения  в  областта  на  публичните  услуги  и  в 
модернизирането на инфраструктурните обекти и общински дейности.

Ето защо,  публично-частните партьорства  са  един от успешните финансови инструменти за 
осигуряване на инвестиции в публичната инфраструктура, особено когато общинският бюджет 
не  разполага  с  необходимите  ресурси.  Нуждата  от  инвестиции  за  изграждане  на  базисна 
инфраструктура налага прилагане на иновационни методи за структуриране и финансиране на 
инвестиционни проекти.
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III. ПОДХОД НА ЕКИПА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА АНАЛИЗА

С цел по-ефективното  и качествено провеждане  на  анализа,  екипът на  консорциум  „УИГ и 
партньори” направи посещение на място и проведе срещи с представители на община Бургас за 
обсъждане  на  възможните  сфери  за  реализация  на  ПЧП,  като  раздаде  предварително 
разработени  анкетни  карти  за  попълване  от  служителите  от  отдел  „Социални  дейности  и 
трудова заетост” и дирекция „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост 
и спорт” на община Бургас. 

Анализът на анкетните карти показа следната основна тенденция: за повечето проекти, които 
могат  да бъдат идентифицирани като подходящи за реалзиране  на  партньорства  с  частния 
бизнес,  не  съществува  подробна  информация  и  е  необходимо  осъществяването  на 
предварителни проучвания, с цел оценка на техните параметри. Също така изпъква фактът, че 
независимо от това, че собствеността на терените е общинска, много често не се съобщават 
данни за големината на терена, РЗП и стойността на активите. 

С  цел  проучване  на  място  на  нуждите  от  подобряване  на  обществените  услуги  и 
идентифициране на потенциални сектори, в които частният партньор може да даде своя принос 
за развитието на община Бургас, екипът на УИГ и партньори проведе и редица допълнителни 
срещи с представители на ръководството и със служители на общината.

В резултат на тези срещи беше направено заключение, че в отделите, ключови за иницииране 
и реализация на публично-частни партньорства, има подготвени експерти, които са запознати с 
основните понятия на ПЧП. Идентифицирани са приоритетни за община Бургас проекти, както и 
има  информация  за  редица  обекти,  за  които  ПЧП  се  счита  за  уместна  форма  за  тяхното 
финансиране, стопанисване и управление с цел предоставяне на висококачествени обществени 
услуги.

Като  цяло  сферите,  за  които  представителите  на  община  Бургас  споделиха  намерение  за 
реализиране  на  публично-частни  партньорства,  съвпадат  с  тези,  за  които  проведеното  в 
рамките  на  проект  „Създаване  и  утвърждаване  на  механизъм  за  успешни  публично-частни 
партньорства в община Бургас и Югоизточния планов район” социологическо проучване сред 
населението  показва  идентифицирани  най-големи  и  неотложни  за  решаване  проблеми  – 
инфраструктура, подобряване на градския транспорт, поддръжка на паркове и градини, улично 
осветление. 

В  резултат  на  проведеното  посещение  на  място  в  администрацията  на  община  Бургас 
експертният екип беше запознат с основните функции на отдел „Стопански дейности”, които се 
състоят от: 

• Издаване  на  разрешения  за  поставяне  на  рекламни  табла,  съгласно  Наредба  на 
Общинския съвет;

• Издаване  на  разрешения за таксиметрова  дейност,  съгласно  Наредба на  Общинския 
съвет за таксиметровите услуги;

• Категоризация на заведения и хотели, съгласно разпоредбите на Закона за туризма;

• Заверка на регистри за туристическата такса;

• Издаване на разрешение за тютюн и тютюневи изделия;

• Съгласуване на маршрутните разписания;

• Инспекционна дейност.

Общината представи най-общо състоянието на общинските търговски дружества, със сто и по-
малко  процентно  общинско  участие.  Във  функциите  на  експертите  от  отдел  „Стопански 
дейности”  влиза  контролирането  на  дейността  на  тези  дружества  чрез  проследяване  на 
приходите и дивидентите от тях.
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По отношение на аутсорсването на дейностите и услугите, предоставяни от съответните отдели, 
бе споделено, че към момента няма такава необходимост. Трябва да се отбележи и че повечето 
от тях, поради законовата и подзаконовата нормативна  уредба, не могат да бъдат отдавани за 
изпълнение на външни субекти, тъй като са обект на разрешителен режим или контрол.

Допълнително  бяха  проведени  срещи  с  представители  на  дирекция  „Здравеопазване, 
превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт”, дирекция „Образование и социални 
въпроси”,  дирекция  „Опазване  на  околната  среда”,  дирекция  „Евроинтеграция”,  отдел 
„Туризъм” и дирекция „Управление на общинската собственост”,  на които беше представено 
общото състояние на отделните ресори и визията на общината за бъдещи проекти.

В резултат от проведените дискусии стана ясно, че в обществеността на град Бургас публично-
частното  партньорство  често  се  асоциира  с  представа  за  неясни  сделки  и  корупционни 
практики, което възпрепятства реализацията на проектите. За пример беше посочена идеята за 
създаване  на  специализирана  болница  за  инвазивна  кардиология,  която  се  е  провалила, 
включително и заради срещнатото неразбиране в създадената за целта комисия.  

Въпреки това експертите продължават да смятат, че публично-частни партньорства трябва да 
се  реализират,  особено  в  областите,  където  няма  достатъчно  средства  за  финансиране  на 
капиталовите  разходи.  Има  идеи  за  строителство  на  лекоатлетическа  писта,  подобно  на 
примера на други български градове, и на други обекти. Беше отбелязано, че в последните 20 
години  няма  изградено  ново  спортно  съоръжение,  поради  което  редица  спортове,  като 
например  борба  и  бокс  не  могат  да  бъдат  практикувани.  Налице  е  обществена  нужда  от 
създаване и подобряване на обектите и условията за физическо възпитание и спорт. 

Все  пак  в  последните  години  са  направени  някои  стъпки  и  вече  има  ПЧП  практики  в 
стопанисването на спортните обекти. Някои от тези ПЧП инициативи са следните:

• Спортна площадка,  отдадена под наем за 10 години, със задължение за определена 
инвестиция,  месечен наем от  1500  лв.  и  право  за  безплатно използване  от  деца и 
юноши до 4 часа на ден;

• Спортна зала,  която с  решение на Общинския съвет се ползва от местните клубове 
безплатно;

• Плувен басейн, който се ползва безплатно от 5 клуба.

За решаване на проблемите с паркирането в града, общината е планирала изграждането на 
подземни паркинги, като за някои от тях са отделени петна или са включени в проектирането 
на улиците (напр. на ул. „Александровска”). Планира се също така обявяването на обществена 
поръчка за създаване на софтуер за управление на синята зона. 

В областта на здравеопазването има проявен интерес от страна на частни инвеститори,  но 
процесът не върви гладко. Решението на Общинския съвет за стартиране изграждането на нова 
болница е било обжалвано. Все пак се очаква към 2011 г. да започнат строителните работи по 
обекта.

По отношение  на  социалните  услуги,  предоставяни  от  общината,  има определени обекти – 
детски кухни, домове за стари хора или услуги – социален патронаж, за които биха искали са 
развият дългосрочно сътрудничество с частни партньори. Като успешен пример в тази сфера 
беше посочен този на град Варна, където има външни услуги за много от социалните дейности.

Бяха представени някои проектни идеи за структуриране на публично-частни партньорства в 
сектор образование. 

По отношение на читалищата бе споделено, че те имат окаяна база, макар и доста интересна 
като инфраструктура – напр. в някои села има киносалони (с. Равнец). По-голямата част от тази 
база е общинска собственост. За библиотечна дейност и кръжочна форма на работа се ползват 
и под блокови пространства.

Като цяло, в образователния сектор съществуват възможности за развитие на публично-частно 
партньорство  за строеж,  реконструкция и поддръжка на сградния фонд,  което би могло да 
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облекчи  значително  общинския  бюджет  и  да  задоволи  по-бързо  обществената  нужда  от 
наличие на достатъчно и добре поддържан сграден фонд, в които да бъдат предоставяни и 
съответните услуги.

Експертите от екипа на консорциум „УИГ и партньори” присъстваха на официална среща на 
ръководството  на  община  Бургас  с  представители  на  международния  бизнес  от  Саудитска 
Арабия и Египет, на която бяха презентирани приоритетните за местното развитие проекти:

• Развитие на о. „Св. Анастасия” като туристически център; 

• Създаване  на  балнеоложка  курортна  зона  в  местността  на  Атанасовското  езеро  по 
модела на DBOT, с разработване на природните дадености за лечебен и рекреационен 
туризъм;

• Създаване на център за балнеоложки и културен туризъм на територията на Бургаските 
минерални;

• Проект „Черноморец арена”; 

• Изграждане на северна индустриална зона на град Бургас;

• Изграждане на високотехнологичен парк до град Българово;

• Проект „Супер Бургас”:

• Проект за интегриран градски транспорт, подготвен с безвъзмездната финансова помощ 
на програма „Джаспърс”. 

В  областта на  туризма се  изработват  стратегии за отделните видове  туризъм,  планират  се 
мероприятия,  поддържа  се  уеб  страницата  на  туристическия  информационен  център  и  се 
организира  довеждащата  до  обектите  инфраструктура.  Правят  се  анализири  на  текущата 
ситуация в предоставяните туристически услуги, по различни категории обекти, видове туристи 
и дейности.

Отдел „Туризъм” не участва в подготовката на проектите, а облича в стратегия изградената 
вече  инфраструктура.  Той  има  задължение  да  „социализира”  туристическите  обекти,  като 
оформи пътя, табелите и осветлението до тях.  Тази дейност се финансира със средства от 
събраната  туристическа  такса,  от  която  впоследствие  се  заплаща и  издаването  на  каталог 
представящ  обекта/  вида   туризъм.  Отделът  работи  съвместно  с  отдел  „Устройство  на 
територията, кадастър и регулация” за изготвяне на количествено стойностна сметка, която в 
частта си за инфраструктура се подготвя от горепосочения отдел, а отделно се остойностява 
рекламната  дейност.  Така  подготвеният  проект  се  залага  за  изпълнение  в  капиталовата 
програма на общината и се обявява на търг, съответно поръчка по Закона за обществените 
поръчки  или Наредбата  за  възлагане  на  малки  обществени  поръчки.  Не  съществува  обаче 
обратната  връзка  с  изпълнителя  на  заданието.  След  като  започне  оперирането  на  обекта, 
приходите от неговата експлоатация постъпват в оператора. Съгласно разпоредбите на Закона 
за туризма, понастоящем туристическият център няма право да събира и да развива стопанска 
дейност.

В  извод  от  направената  среща  експертите  по  публично-частно  партньорство  смятат,  че  е 
уместно отдел „Туризъм” да бъде включен при идейната подготовка на проектите, които целят 
развиване, в по-голяма или по-малка степен, на определени зони на територията на община 
Бургас като туристически центрове (напр. проектите за развитие на о. „Света Анастасия”, на 
Атанасовското  езеро,  на  Бургаските минерални бани и др.)  Със своя  опит  като експерти в 
анализирането и планирането на туристическите дейности, те биха могли да допринесат много 
за адекватното оформяне на проектните идеи и защита на публичния интерес от предоставяне 
на разнообразни и качествени услуги в сектора.

Накратко  бе  представена  идеята  за  малки  проекти  за  публично-частно  партньорство, 
реализирани в последните години на територията на общината. Те имат за цел със съвместни 
усилия  да  се  осъществят  благоустройствени  проекти  на  стойност  до  10  хил.  лв.,  за 
реконструкция  на  детски  площадки,  тротоари,  градинки,  около блокови  пространства  и др. 
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Частният партньор ще участва във финансирането на тези проекти с остойностени труд и/ или 
материали  и/  или  средства  до  2 500  лв.  Останалата  част  е  съфинансиране  от  страна  на 
общината  в  размер  до  7 500  лв.  Проектните  предложения  се  набират  от  дирекция 
„Евроинтеграция”, оценяват се и впоследствие се сключва договор със съответното сдружение, 
частен партньор. За 2009 г. община Бургас е отделила 130 хил. лв. за финансиране на такива 
малки публично-частни проектни инициативи.

Беше проведена обща дискусия за идеите за сътрудничество с частния сектор за изпълнение на 
планираните от общината проекти.  В общината  има разработена концепция за развитие на 
публично-частно партньорство за общинските сгради.  

Беше  направен  преглед  от  гледна  точка  на  сектор  архитектура  и  строителство,  свързан  с 
потенциалните сфери за развитие на публично-частно партньорство, както следва:

• Изграждане на паркинги;

• Поддръжка на подлези; 

• Проект „Супер Бургас”;

• Проект „Черноморец арена”; 

• Двете промишлени зони – в гр. Българово и „Бургас Север”, които са на фаза подробен 
план.  По  отношение  на  зона  „Север”  общината  е  в  процедура  за  промяна  на 
предназначението на земята. След влизане в сила на Подробния устройствен план на 
зоната  ще  се  търси  публично-публично  партньорство  с  държавното  предприятие 
„Индустриални зони” за стопанисване и отдаване на отделните обекти. По програма 
ФАР, вече е реализирана довеждащата до зоната инфраструктура;

• Плувен комплекс „Славейков” – посочен като предложение за пилотен ПЧП проект, към 
който вече има изразен инвеститорски интерес; 

• Паркови пространства.

IV. ОПИСАНИЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ СФЕРИ/СЕКТОРИ В ОБЩИНА БУРГАС

С оглед да се предостави възможност за избор на конкретни услуги и сфери за създаване на  
модел на публично-частно партньорство в община Бургас, в тази част на анализа е представено 
описание на различните сфери и сектори на община Бургас.  Тази част има отношение към 
всички последващи фази на реализиране на проектната инициатива за постигане на основните 
цели  на  проекта,  а  именно  да  се  постигне  по-добра  стойност  на  вложените  средства  и 
задължението  на  администрацията  да  развива  публичната  инфраструктура  и  да  представя 
качествени  публични  услуги  в  условия  на  недостатъчно  финансиране  и  нарастващи 
потребности на гражданите и бизнеса. 

Въз основа на това на това пристъпихме към анализ на основните сектори, обекти и услуги в 
община Бургас, които са групирани в няколко основни категории, а именно: 

 Икономика и стопански дейности; 

 Устройство на територията и строителство; 

 Туризъм; 

 Култура и образование; 

 Здравеопазаване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт;

 Евроинтеграция и екология;

 Административно обслужване на администрацията  и гражданите.
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IV.1. Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности 

Община Бургас е индустриално средище и се нарежда на второ място в страната по принос за 
формирането на националния брутен вътрешен продукт. През последните години индустрията 
отстъпва водещата си позиция на услугите, търговията и туризма.

Частният  сектор  заема  99,33% в  развитието  на  общата  стопанска  конюнктура,  като 
преобладават малките и средните предприятия, занимаващи се предимно с търговия и услуги, 
пряко обвързани с туризма.

24 575 фирми са регистрирани общо в Югоизточния район за планиране, от които 19 295 са 
регистрирани в община Бургас. 23 117 от регистрираните предприятия са микрофирми, 1035 са 
малки фирми.

Промишлеността  е  водещ  сектор  в  икономическата  структура  на  Бургас.  Някои  от 
производствата са единствени или определящи за страната, като например: тъмни и светли 
нефтопродукти,  химически  влакна,  пластмаси  и  други  химически  изделия,  корабостроене, 
вентилационна  и  пречиствателна  техника,  товарно  вагоностроене,  рибопреработвателна 
промишленост и т.н. Промишлените предприятия са съсредоточени в северната промишлена 
зона  и  южната  промишлена  зона. Структуроопределящи  отрасли  са  хранително-вкусова 
промишленост,  електротехническа  и  електронна  промишленост, машиностроенето   и 
металообработването. Хранително-вкусовата промишленост е представена  от производства  на 
мелничарската,   винарската,   пивоварната,  рибоконсервната  и  млечната  промишлености. 
Подотрасълът  рибоконсервна  промишленост  се  характеризира  с  остаряла  материално-
техническа база и технологии. Има висок потенциал за развитие на рибарството и за развитие 
на аквакултури, в изграждането на хладилни складове за рибни, месни и  зеленчукови  борси и 
тържища със съответния транспорт и в изграждане на лаборатория за  изследване и контрол на 
стоките. Основната  специализация  на  подотрасъл  машиностроене  и  металообработване  в 
общината   са   производствата   на  корабостроенето   и  кораборемонта,   представени  от 
“Бургаски корабостроителници” АД и “Кораборемонтен завод” АД. 

Производствата   на   добивната  промишленост  (електро  и  топлоенергия,  каменовъглена 
промишленост,  металургия,  промишленост  за  строителни  материали) намаляват  своя 
относителен  дял  в  структурата  на  произвежданата  продукция  в  общината.  Перспектива  за 
развитие има производството на сол в тясна връзка с развитието на  алтернативни форми на 
туризъм. Това производство се представлява от „Черноморски солници” АД. Технологията за 
добив на сол се осъществява на базата на естествени природни процеси и се реализира без 
отделяне на вредни емисии.  

Транспорт 

На територията на община Бургас преминава републиканската  пътна  мрежа  от  втори  клас.  
Тя е с предназначение  да предоставя транзитното  движение  и  осъществява  връзките  между 
мрежата  първи   клас  –  международните  европейски  пътища и  предлага  обслужването  към 
съседните региони от страната.  Общата  й  дължина  на  територията  на  община  Бургас е 
13,00 км. и се състои от два основни пътя: Републикански път II-79  и II-99.

Републиканската  пътна  мрежа  от  трети  клас  в общината разпределя  движението  във 
вътрешността  на  територията  на  общината  и  осигурява  връзките  на  общинската  пътна 
мрежа  с републиканската  пътна  мрежа  от  първи  и  втори  клас.  Общата дължина на  
територията на общината е 79.4 км.  

Общинската мрежа се състои от бивши четвъртокласни пътища и общата и дължина е 60.9 км, 
от  които 1.0  км. са  без настилка, а останалите 59.9 км са асфалтобетонова настилка. Поради  
крайно ограничените средства за поддържане част от общинската пътна мрежа е все още в 
лошо състояние. Съоръжения като мостове и водостоци също се нуждаят от ремонт.

Град  Бургас е краен пункт на  8-ма републиканска ж.п.линия Пловдив-Филипово-Карнобат–
Бургас, като чрез ж.п. отсечката до Карнобат се осъществява връзката с 3-та републиканска 
ж.п.линия  София-Карлово-Карнобат-Синдел-Варна.  На  територията  на  община  Бургас 
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преминава 18.00 км. от трасето на  ж.п. линия Пловдив–Бургас и общо 23.00 км ж.п. клонове на 
отсечките  Бургас-Поморие  и  Долно  Езерово-Вая.  Общата  дължина  на  ж.п.  мрежата, 
обслужваща  територията  на  общината  е  41.00км.  Ж.п.гара  Бургас  е  един  от  най-големите 
транспортни възли в страната.  

В гара Българово се осъществява  връзката  на  коловозното  развитие  и индустриалните 
клонове  на  захарен  завод  “Камено”,  каменни  кариери  “Андезит”  и  др.  Гара  Дружба  
обслужва  коловозното  развитие  на  “Лукойл  Нефтохим”  и  е  важна  със значителния обем  
товари които формира към националната ж.п. мрежа. Относно старата ж.п. линия на Солниците 
са  обсъждани  варианти  в  посока  линията  да  се  ползва  за  атрактивни  цели  и  форма  на 
алтернативен туризъм.

Международно  летище  Бургас  е  разположено  в  кв. Сарафово.  На  около  1.5 км  западно 
от  летището  се  намира  гара  Сарафово,  разположена  на ж.п. клона за гара Поморие.  
Развитието  на  летище  Бургас  е  пряко  свързано  с  формирането  на  южното черноморско 
крайбрежие като център на международен и вътрешен  туризъм. Центърът за управление на 
полетите ръководи движението на въздушния трафик над около една четвърт от територията 
на Република България. Летището е разположено върху обща площ от близо 2 600 декара. 

Морският транспорт се обслужва от 4 пристанища за обществен траспорт и 3 със специално 
предназначение.  Съществува законоустановена възможност  за изграждане на частни яхтени 
пристанища,  пристанища  за  обществен  транспорт  и  пристанища  със  специално 
предназначение. 

Пристанище  Бургас  е  най-голямото  пристанище  на  България  и  с  най-голям товарооборот  - 
пристанищен  район  „Бургас“  обработва  60%  от  товарите  по  море.  Причината  бургаското 
пристанище да има най-голямо икономическо значение за страната е нефтеното пристанище 
„Росенец“, което обслужва 33% от товарооборота по море, както и големината на Бургаския 
залив. В района на работа на Пилотска Станция – Бургас ООД работят също и Фиш порт, като 
специализирано  пристанище  за  обработка  на  режимни  товари,  както  и  Бургаски 
Кораборемонтен Завод и Бургаски Корабостроителници. Новият терминал 2А е предназначен за 
обработка основно на насипни товари - въглища, кокс, руди и рудни концентрати, клинкер и др. 
Терминалът  е  съоръжен  с  най-модерна  претоварна  техника,  позволяваща  висока 
производителност.

IV.2. Устройство на територията и строителство 

Този  сектор  включва  задължения  в  сфери  като  разработване  на  кадастър  и  въвеждане  на 
регулация,  озеленяване,  строителен  контрол  и  въвеждане  в  експлоатация,  контрол  върху 
незаконно  строителство.  По  същество  се  поставя  акцент  върху процесите  на  стратегическо 
планиране  на  цялостната  дейност  по  устройство  на  територията,  върху  разработване  на 
градоустройствени,  застроителни  и  регулационни  планове,  върху  подготвяне  на   проекти, 
свързани с териториалното устройство на общината и контролиране на тяхното приложение. 
Компетентните  структури  съхраняват  и  поддържат  техническия  архив  на  Общината, 
осъществяват  контрол  върху  извършващото  се  строителство  и  предлагат  мерки  срещу 
незаконно  строителство.  Обособени  са  дейностите  по  строителен  контрол  и  въвеждане  в 
екплоатация,  които  се  свеждат  до  регистрация  на  завършване  на  строежи  и  издаване  на 
удостоверения  за  въвеждане  в  екплоатация,  до  всеобхватен  контрол  –  на  устройствените 
планове и строителните обекти; вземат се  решения и  мерки срещу нарушаване на правните 
норми.  Друга  специфична  сфера  са  дейностите  по  устройство  на  територията,  кадастър  и 
регулация: разработване, контрол и адаптиране на устройствените планове;  ръководство и 
контрол на имотните взаимоотношения община–граждани; предоставяне технически  услуги, 
свързани със строителство, на гражданите; планиране и изготвяне на общински програми за 
строителство  и  проектиране  на  общината.  В  сферата  на  озеленяването,  общинската 
администрация планира и контролира осъществяването на проекти по озеленяване на публични 
пространства.

Специфичните сектори и сфери включват: 

• Паркови места;
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• Детски и спортни площадки;

• Улици;

• Базари.

Паркови места

Понастоящем паркинговата политика на общината, включително и съответният работен план за 
нейното прилагане не е напълно уредена. Паркингова политика и съответен практически план 
са в процес на разработване,  като успехът  на това начинание  до голяма степен зависи от 
поправките,  които  ще  бъдат  приети  в  регионалните  и  градски  наредби  за  паркирането  и 
другите спомагателни мерки, като контрол от страна на полицията и т.н.

Община Бургас прилага платено улично паркиране на части от три улици в град Бургас, които 
имат общо 378 маркирани платени улични паркингови места. Цената за паркиране е 2 лева за 
час в повечето улични паркозони, без ограничения във времето за паркиране. Приходите от 
уличните паркинги се ограничават до 30% от общите вероятни приходи, поради задълженията 
на града да осигури безплатно паркиране за живущите в зоната около платените паркинги. 

Град Бургас в момента притежава три паркинга, като два от тях се намират в центъра и имат 
общо 256 паркоместа за автомобили, а третият паркинг се намира в северната жилищна зона и 
има 25 паркоместа.  Като цяло градът  разполага  с  281 паркоместа  в  паркинги.  Обикновено 
паркингът се заплаща месечно, но има и възможност за паркиране срещу заплащане на час от 1 
до 3 лева, но тази възможност обикновено не се изпозва в общинските или частни паркинги и 
гаражи. Към октомври 2009 г. са обособени нови 800 паркоместа. 

Община Бургас притежава 3 паяка за налагане на правилата за паркиране и други правила във 
връзка  с  трафика,  като средният  брой  на  “вдигнатите”  автомобили  дневно се  определя от 
отговорниците за паркингите на общината на 20-30 общо. 

Общината  планира  да  въведе 
паркингова  “синя  зона”  в  града  на 
няколко  етапа  през  следващите 
няколко  години.  Синьо-зелените 
линии показват  улиците,  където сега 
има  паркинги,  червените  показват 
следващия  етап  от  въвеждането  на 
паркинговите  зони  през  следващата 
година,  а  жълтите  показват 
границите, в които общината планира 
да  ограничи  “синята  зона”  в 
следващите две години.  

Предвижда  се  след  въвеждането  на 
“синята зона” общината да разполага 
с  общо  между  5,000  и  8,000 
паркоместа,  като  първата  фаза  на 
реализация включва осигуряването на 
общо 1,820 места.

Управлението  на  „синя  зона”  на 
територията  на  община  Бургас  е 
регламентирано  в  Наредбата  за 

опазване  на  обществения  ред.  В  последната  са  посочени  улиците  и  площади  общинска 
собственост в централната градска част,  на които се допуска кратковременно паркиране на 
ППС в определени часове от денонощието и са определени условията за служебен абонамент – 
режим на платено паркиране на ППС. Според плановете на общинската управа стопанисването, 
обслужването и поддръжката на „синята зона” ще бъде приоритет на общината, а ролята на 
бизнеса  ще  се  изразява  в  доставката  на  софтуер  и  техническа  апаратура  за  нейното 
оборудване.
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Детски и спортни площадки 

През последните две години се реализира инициативата на община Бургас за реконструкция на 
старите детски и спортни площадки в града и изграждането на нови.  Само през 2009 г. са 
построени,  цялостно  реконструирани  или ремонтирани  над  40  детски  и  спортни  площадки. 
Голяма част  от  тези проекти се  реализират  в  партньорство  с  частния  бизнес.  В зоната  на 
комплекс „Меден рудник” е изграден нов детски парк, с четири детски площадки, нови алеи и 3 
паркинга  с  капацитет  120  паркоместа.  Изцяло  обновена  е  и  спортната  площадка  на  ул. 
„Дебелт”.  На площ от 2150 кв.м.  са изградени 3 спортни игрища – за волейбол,  футбол и 
баскетбол и е монтирана трибуна с 30 седящи места. Нова комбинирана площадка за спорт и 
детски игри е изградена и в комплекс „Изгрев”. 

Предвижда се след успешния старт на инициативата тенденциите за залагане на партньорство 
при поддръжката и изграждането на детски и спортни площадки да продължат и занапред. 

Улици 

В партньорство с частия бизнес община Бургас предприема множество иницативи свързани с 
реконструкция на уличното движение.  Тече цялостна реконструкция на улици и булеварди, 
включително премахване на стари дървета и засаждане на нови, смяна на водопроводи и др. 
Приключват и строителните дейности за разширение на бул. „Захари Стоянов”, който е един от 
най-мащабните проекти на общината и реално ще облекчи натоварения транспортен трафик от 
и към комплекс „Меден Рудник”. Инициативите по ремонта и реконструкцията ще продължат и 
занапред и ще създадат подходящи условия за развитие на партьорства с бизнеса и в тази 
посока. 

Базари

В община Бургас има разработени и се осъществяват проекти свързани с разкриването на нови 
базари. През 2009 г. чрез публично-частно партньорство между община Бургас и собственици 
на търговски обекти са обновени два нови базара – пред Трета поликлиника и до стария Битак 
в к-с „Меден Рудник”. Превдижда се инициативата да продължи и занапред. 

IV.3. Туризъм

Туристическият потенциал на общината е добра основа за развитие на ПЧП. Стъпката е от 
изключително значение, особено в условия на криза и е с доказан ефект на добра практика за 
финансиране и сътрудничеството, натрупване на специфично ноу-хау и знания за изпълнение и 
контрол  на  съвместни проекти  на  публичния  и  частния  сектори.  Успешната  реализация  на 
проекти за ППЧ в туризма ще даде допълнителни знания и умения, ще обособи опитни екипи за 
управление на проекти, като по този начин ще се укрепи капацитетът на страните-участнички и 
ще се даде пример за реализиране на подобни проекти и на териториите и на други общини с 
цел устойчиво регионално развитие.

Община Бургас разполага с ресурси за развитието на туризма, като основни фактори за това са:

• бреговата ивица с пясъчни  плажове; 

• археологически и природни забележителности; 

• културно-исторически паметници;

• защитени територии и защитени видове;

• благоприятни хидроклиматични условия.

Разработени са планове за развитие на туризма в периода до 2013 г. като акцентът е върху 
мобилизиране  на  ресурсите  с  оглед  на  това  да  се  предлага  разнообразен  качествен  и 
атрактивен  туристически  продукт,  обезпечен  с  туристическа  информация  и  маркетинг. 
Плановете  на  общината  са  свързани  с  устойчивото  развитие  на  рекреативния,  маршрутно-
познавателния, екологичния, селския, деловия, хоби, балнео и транзитен туризъм. 

Въз  основа  на  даденостите  и  приетите  планове  за  развитието  на  туризма,  може  да  бъде 
разглеждани следните основни области: 
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Морски рекреативен туризъм и делови туризъм

Общината има ресурс за развитие на морския туризъм в посока на бизнес и конгресен туризъм. 
Това са основни и достатъчно развити видове туризъм за община Бургас и те носят най-големи 
приходи в общинската  хазна.  Морският  рекреативен туризъм се  осъществява най-вече през 
летните  месеци,  а  деловият  туризъм  е  широко  застъпен  през  цялата  година.
За  просперитета  на морския туризъм е от  значение,  че в Бургас е седалището на една от 
регионалните  туристически  организации  в  страната  -  Бургаската  регионална  туристическа 
асоциация.  В  този  район  е  и  единствено  представеният  в  България  „Син  флаг”,  учреден 
съгласно  международната  система  за  сертифициране  на  плажовете.  Северната  част  на 
бургаския плаж е характерна с тъмни черни пясъци, които имат особен лечебен ефект.

Изградената мрежа от хотели, както и наличният жилищен фонд позволяват разширяване и 
привличане  на  повече  туристи,  както  и  акцент  върху  привличане  на  по-високо 
платежоспособни туристи.  В редица документи, в т.ч. и такива с общодържавно значение, се 
отбелязва, че съществуващите пътища, пристанища и летища са неподходящи за логистичните 
и  транспортни  нужди  на  страната.  Необходими  са инвестиции  за  модернизиране  на 
инфраструктурата с цел подобряване на туристическия продукт. 

Културен туризъм

Значението на културния туризъм е голямо за страната като цяло. Министерски съвет е приел 
Стратегически план за развитие на културния туризъм в България. За реализацията му ще бъде 
създаден постоянно действащ съвет. Съгласно този план страната е районирана на 13 области 
за културен туризъм, всяка от които ще предлага специфичен продукт от исторически, културни 
и  природни  забележителности.  На  практика  това  ще  бъде  и  първата  реално  провеждана 
клъстерна политика. Стратегията ще е достъпна за областните управители и местните общини - 
на този етап 148 на брой, които имат възможност да кандидатстват по мярка 3.1 за културните 
атракции по Оперативна програма „Регионално развитие”, за която се предвиждат 82 млн. лв.
Стратегията  ще  използва  публично-частното  партньорство  за  изграждане  на  посетителски 
центрове, хотели, музеи. На територията на община Бургас обекти на културно-историческия 
туризъм  са  музеи,  забележителности  –  архитектурни  и  природни,  културни  учреждения  и 
мероприятия, като:

• Историческият музей    - притежава богата колекция от експонати от древните колонии 
по Черноморието, има експозиции, показващи новата история и фотографии на прочути 
ренесансови личности;

• Художествената галерия   – в нея се излагат произведения на чуждестранни и български 
творци;

• Етнографският  музей   -  има  интересна  колекция  от  традиционни  кукерски  маски, 
народни носии и предмети на бита;

• Природонаучният  музей   –  в  него  са  изложени експозиции,  представящи геоложките 
характеристики на земята, както и флората и фауната в региона.

Забележителности:
• Морска градина  ;

• Катедралата “Св. Св. Кирил и Методий”  ; 

• Арменската апостолическа църква   св. Хач; 

• Католическата катедрала  ; 

• Църквата “Св. Дева Мария”  ; 

• Църквата “Св. Иван Рилски”  ;

• Православен храм „Св. Атанасий“; 

• Православен храм „Св. Троица“; 
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• Aрхеологическите обекти "Аква калиде" и полуостров Форос;

• Историческото място – остров „Св.Анастасия” с църква и манастирска сграда.

Към  забележителностите  на  града  е  отнесена  и  традицията  на  редовно  провежданите 
фестивали, спред които:

• Дни на класическата немска и австрийска музика (края на април); 

• Международен театрален фестивал “Ерата на Водолея” (май и юни); 

• Фестивал на оперната и класическата музика в памет на диригента Емил Чакъров (юли); 

• Международен фолклорен фестивал и Седмица на Детското изкуство (август); 

• Конкурс за забавна песен “Бургас и морето” (септември); 

• Международен турнир по спортни танци (декември);

• "Фестивалът на пясъчните фигури" в парк "Езеро".

Към  забележителностите  на  града  се  числят  и  наличните  експозиции:  Археологическа 
експозиция, етнографска и историческа експозиции, природонаучна експозиция, къща-музейна 
сбирка „Петя Дубарова”, Художествен музей – Община Бургас, къщата на Димитър Хараламбус, 
къщата на Иван Цанков, Лермонтовата къща, къщата на Георги Кондолов.

След  усърдна  археологическа  работа  почти  разкрите  са  древните  терми.  Археологическите 
проучвания са финансирани с общински средства в размер на 100 000 лв. Община Бургас има 
желанието да развие съществуващия стар Санаторно-курортен комплекс, да доразкрие и запази 
археологическите находки.  Така целият район ще може да се превърне в курортна зона за 
културен и балнеоложки туризъм. 

Отличителни за града са и архитектурните забележителности:

• Драматичният театър "Адриана Будевска";

• Бургаският куклен театър;

• Сградата на "Оперно – филхармонично дружество Бургас";

• Театър за драма опера и балет (Бургаска опера);

• Регионална библиотека "П. К. Яворов";

• Концертна зала „Ив. Вулпе“; 

• Културен Дом на Нефтохимика; 

• Гарнизонен военен клуб; 

• Летен театър; 

• Лятна естрада „Охлюва“; 

• Младежки културен център; 

• Мостът на Бургас;

• Парк „Отманли”.

Бургас е част и от националното движение "Стоте национални  туристически обекта "Опознай 
България". 

Предимство за развитието на интереса към ПЧП в туристическия отрасъл е и фактът,  че в 
близост до Бургас се намират някои древни селища, останки от древни цивилизации и култури. 
Най-големите от тях са: Несебър (Месембрия), където се намират едни от най-старите църкви 
по  нашите  земи;  Созопол (Аполония);  Поморие (Анхиало);  Деултум  (близо  до  с.Дебелт); 
крепостта Русокастро; Бегликташ - древно тракийско светилище (близо до Приморско) и др.
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Биологичното разнообразие на територията на общината е допълнително условие за развитие 
на туризма и за други дейности, които могат да стимулират развитието на публично-частното 
партньорство. Във връзка с това са идентифицирани следните защитени територии в община 
Бургас като възмонжост за осъщестяване на ПЧП: 

Атанасовско езеро (поддържащ резерват отдаден на концесия като форма на публично-частно 
партьорство)

Атанасовското  езеро  е  разположено  в  източната  част  на  Бургаската  низина.  Обявено  е  за 
резерват със Заповед № 601 от 12/08/1980 г. Езерото е разположено на север от Бургас, с 
дължина 9.5 км. и максимална ширина 4.2 км. Общата му площ е 1 690 ha, от която под защита 
са 1 050  ha и буферна зона 900  ha. Представлява свръхсолено езеро, с белези на лагуна в 
южната си част и с минерален характер в северната част. Голяма част от езерото се използва  
като солници. В езерото могат да се открият повече от 300 вида птици.

Мандренското езеро (езерото е обявено за резерват поради наличието на уникална среда и 
фауна)

Мадренското езеро е лиман свързан чрез естествен канал Пода с Черно море. Южно от устието 
си  езерото  се  разширява  и  образува  залива  Узунгере.  В  него  се  вливат  реките  Средецка, 
Русокастренска, Факийска и Изворска. 

Бургаското езеро Вая

Бургаското езеро Вая е крайморско езеро, разположено на запад от Бургас и е най-голямото от 
Бургаските  езера.  Представлява  лиман,  свързан  чрез  канал  с  Черно  море.  Обявено  е  за 
защитена местност със заповед № 3751 от 30.11.1973 г. Езерото е разположено в землището на 
кв. Долно Езерово с площ 75 ha. Част от езерото попада и в землището на кв. Горно Езерово.

Устие на р. Изворска (обявено е за защитена местност и е разположена в зелища на с. Димчево 
и с. Твърдица)

Влажната зона „Пода”

„Пода” е обявена за защитена местност със заповед № 433 от 20.04.1989 г. Разположена е на 
юг от Бургас и защитената местност обхваща 100.7  ha сладководни и солени водни площи. В 
местноста са открити повече от 200 растителни вида и се срещат 240 вида птици. 

Ченгене скеле

Ченгено скеле е защитена местност уникална с това, че е една от малкото, които включват и 
морска акватория. 

Всички тези категории защитени територии в община Бургас са предпоставка за развитие на 
алтернативния туризъм в общината и фактор за развитие на публично-частното партньорство. 
Защитените  зони  привличат  любителите  на  екологичния  туризъм  –  там  могат  да  бъдат 
наблюдавани и изучавани защитените видове.

В  Бургас  се  провеждат  европейски  дни  на  птиците.  Това  мероприятие  е  съпроводено  с 
организиране  на  велопоходи  по  крайбрежната  алея  с  цел  популяризиране  на  идеята  за 
екологичен транспорт като отлична възможност да се съчетае наблюдението на птиците с не-
моторизирания начин за придвижване. 

Подходящо за развитието на екотуризма са инициативи за:

• Изграждане  на  екопътеки  –  това  ще  увеличи  посещаемостта  на  историческите  и 
природни забележителности и обектите

• Изграждане на Екоцентър – за активизиране на дейности, пряко свързани с опазването 
на околната среда, повишаване знанията и уменията за опазване на природната среда и 
изграждане на природозащитно поведение у подрастващите

• Активно участие в опазването и популяризирането на Странджа планина като първия в 
страната модерен биосферен парк в съответствие с ангажиментите на България към 
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ЮНЕСКО. В тази връзка следва да споменем вече стартиралият проект „Опазване на 
биоразнообразието  и  устойчиво  местно  развитие  в  Странджа  планина”,  който  ще 
продължи  до  април  2011  година.  Целта  е  да  се  постигне  хармонично  съжителство 
между хората и природата в Странджа, като се демонстрират ползите за местните хора 
от защитените територии и активното им въвличане в опазване на биоразнообразието. 

• Активни  действия  за  създаване  на  подходяща  потребителска  инфраструктура  и 
обезпечаване на потребителски център към комплекса от защитени територии

Селски туризъм

В последните няколко години селският туризъм в страната регистрира все по-нарастващ бум по 
отношение на интерес и приходи съответстващ на 20% прираст само в последната година. В 
повечето случаи туристите избират региони, в близост до които има исторически паметници, 
манастири, природни забележителности. 

Общините по южното Черноморие вече обединяват усилията си с предложения за алтернативи 
със селски, еко, културен и дори конгресен туризъм. Необходими са обаче солидни инвестиции 
в  инфраструктура, за да станат населените места в региона по-привлекателни и актуални за 
развитието на туризма.

Винен туризъм

От  2008  г.  експертите  от  дирекция  „Евроинтеграция”  в  Община  Бургас  правят  интересни 
предложения  за  подготовка  на  проекти  за  развитие  на  „винения  туризъм”,  заради  добре 
застъпеното в региона лозарство и винопроизводство.  Това е сектор, който предстои да се 
развива и поле за изява на успешни ПЧП.

Игрална индустрия 

По данни на Института за анализи и оценки в туризма под половин процент от посетителите в 
България са тук заради игралния туризъм. За региона на Югоизточна Европа данните също не 
са  високи.  Счита  се,  че  страната  разполага  с  възможности  за  развитието  на  сектора. 
Постъпленията  от  игралната  индустрия  в  бюджета  са  повече  от  112  млн.  лева.  Според 
чуждестранните делови среди обаче, за да има бъдеще център на хазартен туризъм в България, 
трябва да се отчете голямата конкуренция в световен мащаб и това, че ще са нужни над 15 
години за неговото позициониране на пазара. 

Това е сфера, за която би следвало определено да се помисли и интегрира в плановете за 
развитие  на  туризма  в  общината.  Наличната  инфраструктура  е  добра  предпоставка,  при 
условие, че се обмислят сериозни мерки за нейното подобряване.

Голф, спорт и уелнес туризъм

Предимствата на този вид туризъм са много и добре известни, най-съществените се отнасят до 
това, че по този начин се привличат платежоспособни туристи (статистически доказано е, че 
навсякъде по света голф-играчите са представители на средната и богатата класи), както и 
обстоятелството,  че  този  вид  туризъм  създава  и  развива  редица  допълнителни  услуги  и 
следователно – работни места. 

Община Бургас е определено с потенциал в тази посока. СПА индустрията все повече заема 
едни от водещите позиции в развлекателния сектор в световен мащаб, тъй като все повече 
хора преоткриват „СПА” като начин на живот. СПА центровете ще се превръщат в лаборатории,  
в които посетителите ще се научават как да се справят със стреса. Примери за обекти на такъв 
вид дейност на територипта на общината са: Минералните бани край с. Ветрен, като важна 
предпоставка  за развитие на балнеосанаториум и лечебен  туризъм; Бургаските минерални 
бани -  разположени на 15 км. северозападно от Бургас с открит топъл минерален извор и 
лечебна азотна и силно алкална вода, съдържаща флуор, стронций, арсен и др. Йони, която 
може да се използва за лечение чрез пиене и къпане. 
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IV.4. Култура и образование 

Този  сектор  включва  учебни  заведения  (университети,  училища,  детски  градини  и  ясли), 
библиотеки  и  читалища.  На  територията  на  община  Бургас  се  намират  следните  учебни 
заведения: 

• Университет “Проф. д-р Асен Златаров”

• Бургаски свободен университет 

• Медицински колеж като структура на У-т “проф. д-р Асен Златаров” 

• Технически университет като структура на У-т “проф. д-р Асен Златаров” 

• 35 детски градини

• 1 ДОВДЛРГ 

• 1 МЦТПО 

• 1 Помощно училище

• 24 начални и основни училища

• 8 СОУ 

• 5 Профилирани гимназии

• 1 Вечерна гимназия

• 1 Спортно училище

• 5 Професионални гимназии

Сградният  фонд  е  в  сравнително  добро  състояние,  но  части  от  него  са  амортизирани  и 
материалната  база  е  физически  остаряла.  На  места  са  извършени  основни  ремонти  на 
покривите, електрически, ВиК и парокотелни инсталации, подмяна на дограми и др. В повечето 
от училищните сгради обучението е двуместно, а девет училища провеждат учебните занятия 
по две в една сграда. Необходима е нова сграда за нуждите на спортно училище. Наложително 
e разширение на сградите в някои от училищата. 

Сградният фонд на училищата и детските градини на територията на община Бургас надвишава 
посочените бройки, тъй като една от тях може да има няколко обекта. През последната година 
община Бургас е развивала публично-публично партньорство с общинските училища, като са 
отпуснати средства както следва:

• 300 хил. лв. за енергийно ефективно саниране на сграден фонд

• 200 хил. лв. за подмяна на външна мазилка

• 100 хил. лв. за преминаване на отоплението от мазьол на газ

• 100 хил. лв. за ремонт на отоплителни инсталации

• 80 хил. за хидроизолация

Инвестираните  средства  надвишават  посочените  цифри,  тъй  като  всяко  училище  дава 
предварително  уточнена  допълнителна  сума,  чрез  отпуснатия  му  делегиран  бюджет,  чието 
изпълнение  се  контролира  от  общината.  Много  по-големи  са  капиталовите  инвестиции  за 
строежите на новите детски градини: за вече завършения обект в кв. „Лозово” – 980 хил. лв., 
за строящия се в кв. „Крайморие” обект – 780 хил. лв., за предложения обект в кв. „Меден 
рудник” – 1.200 млн. лв.

Библиотеки и читалища
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Община Бургас има значителни традиции в развитието на културната дейност и изкуството. 
Традиционни центрове на обществено-културни събития са библиотеките и читалищата. 

Регионална библиотека „П. К. Яворов” е най-голямата библиотека в региона и е достъпна за 
широка  читателска  публика,  както  специализирана,  така  и  общо-профилна.  Освен  общата 
заемна служба библиотека „П. К. Яворов” разполага и с: детски отдел, читални за хуманитарни, 
точни и приложни науки, текуща периодика, литературознание, отдели за изкуство, справочна 
литература,  нормативни  документи,  както  и  ресурсен  център  за  методична  литература  на 
немски език и американски информационен кът. Библиотеката има изградена автоматизирана 
локална мрежа, интернет каталози и уеб страница. Чрез електронните библиотечни бази данни 
може да се осъществи достъп до национални информационни центрове.

На територията на община Бургас функционират и 26 читалища, 16 от които в рамките на гр.  
Бургас  и  10  в  прилежащата  територия.  Традиционните  услуги  и  дейности,  предлагани  от 
читалищата са свързани с библиотечно обслужване, провеждане на езикови курове и курсове 
за подготовка на кандидати в профилираните училища и висшите учебни заведения, музикални 
и  театрални  школи,  литературно-творчески  кръжоци,  фестивали  и  други  културно-масови 
прояви.

IV.5. Здравеопазаване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт

Здравни заведения и медицински центрове 

Общинското  здравеопазване  на  територията  на  общината  се  характеризира  със  следните 
ресурси:  по отношение на извънболнична помощ:  2 диагностично-консултативни центъра,  3 
медицински  центъра,  1  стоматологичен  център  и  1  медико-техническа  лаборатория;  по 
отношение  на  болнична  помощ:  1  многопрофилна  и  1  специализирана  болница за  активно 
лечение, 1 междуобластен и 2 областни диспансера.

Преобразуваните в търговски дружества общински лечебни заведения (предимно заведенията 
за болнична помощ) се характеризират с добро качество на предлаганите услуги и сравнителна 
пазарна активност. Сключените с РЗОК договори с голям брой практики покриват съществена 
част  от  нуждите на  населението  и  предоставят  възможности  за избор.  Към момента извън 
обсега  на  осигурените медицински  услуги  и договарянето  с  РЗОК остават  извънболничните 
дейности на диспансерите, което води до финансовата необезпеченост на съществена част от 
специализираните медицински услуги. Друг съществен проблем е покриването на разходите за 
лечение на здравно неосигурени лица. 

Общинската администрация, съвместно с лечебните заведения, вече е предприела стъпки за 
разрешаване  на  проблемите.  Така  например  вече  са  извършени  ремонтни  дейности  и  е 
закупена медицинска апаратура за нуждите на част от болничните заведения. За останалите са 
осигурени субсидии за финансово стабилизиране. Проблеми, които все още предстои да бъдат 
решени  са  свързани  предимно  с  извършването  на  основни  ремонти  на  сградния  фонд  и 
осъвременяване на материалната база и производствените условия за подобряване на нивото 
на медицинското обслужване.

Социални домове и социален патронаж

Социалните услуги, предлагани на територията на общината са традиционно ориентирани към 
предоставянето на услуги на граждани от уязвимите групи: хора с увреждания, възрастни, деца 
от рисковите групи и т.н., както и разширяване на алтернативните форми на предоставяне на 
услуги посредством децентрализиране на управлението и предлагането на социални услуги и 
активно партньорство с бизнеса и неправителствения сектор. 

Девет са услугите, предлагани от общината в сферата на социалните грижи и патронаж, вкл. 
дом за стари хора, защитено жилище за лица с умствена изостаналост,  център за хора със 
зрителни увреждания, защитено жилище за хора в риск, домашен социален патронаж, център 
за  работа  с  деца  на  улицата,  център  за  обществена  подкрепа,  дом  за  деца,  лишени  от 
родителска  грижа  и дом за  медико-социални  грижи за деца при съблюдаване  на  следните 
стратегически цели: 
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• Удовлетворяване на потребностите на гражданите от социални услуги;

• Жилищна политика, ориентирана в подкрепа на рисковите групи от населението;

• Мерки за намаляване на безработицата;

• Разширяване на партньорските взаимоотношения между общината и неправителствения 
сектор в областта на социалната политика.

Задълбочаваща  се  тенденция  в  тази  сфера  е  търсенето  и  създаване  на  партньорства  при 
предлагането  на  социални  услуги.  Примери  за  такива  са:  разработване  и  реализиране  на 
проекти с участието на бизнеса и неправителствения сектор за подобряване на предлагането 
на  социални  услуги,  например  проекти  за  заетост,  социално  включване  и  интеграция, 
адаптиране на градската инфраструктура за нуждите на хора с увреждания, организиране на 
културни дейности и събития, строително-монтажни работи, доставки и др.

Детска кухня

За състоянието на здравната мрежа в общината говори и функциониращата детска кухня – 
служба за приготвяне и предлагане на храна  за деца от 10 месеца до 3 години, с капацитет 
1200 деца.  Към настоящия  момент  на  територията  на  община  Бургас  има 21 раздавателни 
пункта. Всички пунктове са обозначени с указателни табели, а тези, разположени в близост до 
пътни артерии, са обезопасени с предпазни съоръжения. В съответствие със законовата уредба 
през 2009 г. бе преобразува бе и цената  на  услугата - в такса с цел разнообразяване  и  
подобряване храненето  на  децата.  Стартирана е процедура по  проектиране  и  изграждане 
на Комплекс за детско хранене в ж.к. „Меден Рудник”.

Спортни съоръжения

Община Бургас традиционно поддържа един от най-богатите календари на спортни събития в 
страната. Само през 2009 г. общината е домакин на международни и национални  мероприятия, 
като:  Международен  турнир  по  спортни  танци,  Международен турнир  по  художествена 
гимнастика Гран-При,  Международна  колоездачна  обиколка  на България,  Международен 
турнир  по  водна  топка,  Международна  ветроходна  регата, Световна и отборна купа по Кик 
– бокс.

На територията на общината има общо 11 спортни зали, басейни, стадиони, площадки и тенис 
кортове, значителна част от които датират от 20 и повече години. Към настоящия момент е 
направен ремонт на две от спортните зали на територията на общината – „Бойчо Брънзов” и 
„Младост”. В процес на облагородяване е общинският спортен терен в комплекс „Славейков”, 
както  и  базата  в  с.  Ветрен.  През  2009  г.  приключи  изграждането  на  новата  спортна  зала 
„Никола Станчев”  в комплекс Меден рудник,  а в  момента текат  довършителни дейности по 
строителството на  новия спортен комплекс „Изгрев” и плувен комплекс „Флората”.

IV.6. Екология

Водоснабдяване 

Всички населени места в общината са с изградено централно водоснабдяване. Инвестиционната 
програма  на  ‘ВиК’ЕАД-Бургас  за  периода  2004-2006  г.  е  насочена  към  подмяна  на 
водопроводните тръби, като изключително благонадеждни във връзка с намаляване загубата на 
вода. 

За  селата  Маринка  и  Твърдица  съществува  технически   проект  за   рехабилитация  на 
водоснабдителната мрежа и свързването и с водопровода “Ясна поляна” 

В село Равнец е направена нова водопроводна и обходна улица, широка 7 и дълга 700 метра.  
Общата дължина на водопроводите е 1357 метра. 

В кв.Лозово е извършена подмяна на водопровод и е инсталирана нова водопроводна мрежа и 
канализация за отвеждане на дъждовни води, с обща дължина 1068 м. 
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В момента се изпълнява и проект: „Корекция на източното дере в кв.Долно Езерово. По ОП 
„Околна  среда”  са  отпуснати  6 000 000  млн.лв.,  с  които  е  започнало  изграждането  на 
канализация в кв.Долно Езерово. 

Допълнително ще бъде изгадена канализационна мрежа с обща дължина с над 6 500 м., която 
ще обхване 24 улици в квартала. 

В с.Маринка стартира изграждането на нова канализация на стойност 2 400 000 лв. 

Канализационна система в гр. Бургас е разделна. Има работни проекти за гр.Българово, кв.  
Акациите  -  Бургас,  кв.  Победа  -  Бургас,  кв.Сарафово,  кв.  Долно  Езерово,  кв.  Крайморие, 
с.Рудник и м.с.Черно море, ПСОВ има изградена ГПСОВ Бургас и Меден рудник 75% от битовите 
отпадни води на гр. Бургас се пречистват.

IV.7. Административно обслужване на администрация и гражданите

Процесите, организацията и реда на предоставяне на административни услуги на гражданите 
са  регламентирани  във  Вътрешните  правила  за  организацията  на  административното 
обслужване в община Бургас. Според същите административна услуга е:

• издаване на индивидуални административни актове, с които се удостоверяват факти с 
правно значение

• издаване на индивидуални административни актове, а които се признава или отрича 
съществуването на права или задължения

• извършването  на  други  административни  действия,  които  представляват  законен 
интерес за физическо или юридическо лице

• консултациите, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице 
относно административно-правен режим, които се дават по силата на нормативен акт 
или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга 
административна услуга

• експертизите,  представляващи законен интерес за  физическо  или юридическо  лице, 
когато  нормативен  акт  предвижда  тяхното  извършване  като  задължения  на 
администрацията на държавен орган или от овластената организация.

Организацията  на  административното  обслужване  в  община  Бургас  се  осъществява  чрез 
Центъра  за  административно  обслужване,  териториални  дирекции:  Приморие,  Зора,  Изгрев, 
Освобождение, Долно Езерово и Възраждане и дирекция „Местни приходи от данъци, такси и 
реклама”. Община Бургас предоставя административни услуги на физически и юридически лица 
в следните основни направления:

• административно и информационно обслужване   

• икономика и стопански дейности 

• управление при кризи, обществен ред и сигурност   

• опазване на околната среда   

• здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт   

• устройство на територията и строителство   

• население   

В допълнение на това община Бургас предлага редица е-услуги на гражданите и бизнеса. Сред 
последните са: 

• справка за заведен документ

• справка за финансови задължения към общината

• справки по имотния регистър
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• гише на предприемача

V. ВЪЗМОЖНИТЕ СФЕРИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПЧП

Въз основа на направения до тук анализ, идентифицирахме възможните сфери за реализация 
на публично-частни партньорства на територията на община Бургас, които считаме за ключови 
в  процеса  на  създаването  на  реални  партньорства  с  бизнеса  за  развитие  на  публичната 
инфраструктура.  Развитието  на  обществената  инфраструктура  има  ключово  значение  за 
предоставяне на качествени услуги и за създаване на условия и възможности за развитие на 
публично-частното партньорство. В тази връзка благоустрояването на обществените сгради и 
терени на  общината  са  от  ключово  значение  за  постигане  на  тези  цели.  От  друга  страна 
местната администрация има ключово влияние за създаване на реални условия и предпоставки 
за  привличане  на  местни  и  чужди  инвестиции.  Необходимо  е  основните  усилия  да  бъдат 
насочени  към  създаване  на  условия  за  повишаване  развитието  на  малките  и  средни 
предприятия и привличане на чужди инвестиции в различни икономически сектори. 

В  процеса  на  идентификация  на възможните  сектори и сфери за реализация  на  публично-
частни  партньорства  са  взети  предвид  и  основните  приоритети  за  развитие  на  общината 
заложени в общинския план за 2007-2013 г., техните специфични цели и предложените мерки 
за тяхното постигане. В тази връзка идентифицирахме следните сектори, и проекти на община 
Бургас, които групирахме в няколко основни категории, в таблицата по-долу. В таблицата са 
изброени секторите са посочени тези от тях, които са подходящи за осъщестяване на публично 
частно партньорство. Те включват:

Сектор
Да() / 
Не (Х)

Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности

Бюджет и финанси Х

Икономически и стопански дейности Х

Туризъм 

Устройство на територията и строителство

Озеленяване 

Кадастър и регулация Х

Строителство 

Инвеститорски контрол Х

Култура и образование

Училища 

Детски градини и ясли 

Читалища 

Предоставяне на административни услуги на гражданите Х

Здравеопазаване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт

Здравни заведения и медицински центрове 

Социални домове 

Социален патронаж 

Детски кухни 

Спортни съоражения 

Управление на “синя зона” Х
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Сектор
Да() / 
Не (Х)

Евроинтеграция и екология

ВиК инфраструктура и услуги Х

Сметосъбиране, сметоизвозване, сметосъхранение 

Подготовка и изпълнение на проекти финансирани от фондовете на ЕС Х

Администратвино обслужване на администрацията  и  на гражданите

Управление на общинската собственост 

Общински жилища 

Предоставяне на административни услуги на гражданите 

Във  връзка  с  горепосоченото,  секторите  подходящи  за  осъществяване  на  публично-частни 
партньорства могат да бъдат обособени в няколко основни категории, както следва: 

 Туризъм 

 Озеленяване

 Строителство

 Транспорт 

 Училища и детски градини 

 Здравни заведения и медицински центрове 

 Социални домове и социален патронаж

 Детски кухни

 Спортни съоръжения

 ВиК инфраструктура и услуги 

 Сметосъбиране, сметоизвозване, сметосъхранение 

 Управление на общинската собственост

 Общински жилища

V.1. Туризъм

В областта на туризма идентифицирахме следните обекти/сектори, подходящи за реализация 
на ПЧП:

V.1.1. Местността на Атанасовско езеро

С цел развитие и използване на уникалните природни дадености на находящото се близо до 
град Бургас Атанасовско езеро, общинската администрация е разработила идея за изграждане 
на  курортно-балнеоложка  зона  с  богата  паркова  среда  и  съоръжения  за  спорт,  лечение  и 
атракции, която да е естествено продължение на Морската градина. Наличието на лечебна кал 
и луга в езерото, както и благоприятните климатични условия на морския бряг са фактори с 
изключително  лечебно  и  здравно-укрепително  въздействие  върху  човека.  Също  така 
ненакърнената  природна среда и  голямото разнообразие  на  флора и фауна на местността, 
както и относителната отдалеченост от високоурбанизираната градска среда са предпоставки 
за развитие на курортна и лечебно-рехабилитационна дейност.

Договор № А08-14-38-С/10.02.2009 Стр. 26 от 94



В  изпълнение  на  програмата  си  за  проектиране  Община  Бургас  е  изготвила  Подробен 
устройствен  план  -  План  за  регулация  и  застрояване  на  територията,  заключена  между 
плажната ивица и южно Атанасовско езеро, южно от района на „Черноморски солници” АД, гр. 
Бургас.  ПУП е одобрен от Общинския съвет на град Бургас с Решение №11/07.10.2008 г. С 
плана са обособени седем УПИ, отредени за „Курортни дейности и  обслужване” с предвидени в 
тях застройки с височина до 7,50 м. Общата площ на територията общинска собственост е 9 ха. 

През територията на Атанасовското езеро минава ж.п. линия, за която проектното решение 
предвижда да се измести в западна посока, с което да бъде освободен достъпа до морския 
бряг. Направените постъпки и проведените разговори определят в бъдеще ж.п. линията да се 
превърне  в  градска  туристическо  атракционна  железница,  свързваща  Приморски  парк, 
крайбрежната зона и кв. „Сарафово”. 

В територията на езерото е предвидено изграждане и на велоалея. По брега на езерото се 
предлага  реализирането  на  крайбрежна  алея  с  наблюдателници за птици,  главна  изгледна 
площадка и връзка с алейната мрежа на „Екологично-образователен център с конен спорт в 
парк „Езеро”.

Като цяло може да се заключи, че територията е изключително благоприятна за развиване и 
осъществяване на дейности свързани с отдиха и здравето на гражданите и гостите на град 
Бургас.

Предлага  се  развитие  на  курортно-балнеоложка  зона  с  богато  развита  паркова  среда  и 
съоръжения за спорт, лечение и атракции – естествено продължение на Морската градина. 
Съществуващата Ж.П. линия се измества на запад, с което се освобождава достъпът до морския 
бряг. Съществуват данни и възможности за скъсяване на ж.п. линията само до Сарафово. Ако 
не отпадне напълно, в бъдеще тя може да се превърне в градско туристическо-атракционно 
влакче.  Основният  комуникационен  гръбнак  на  проекта  е  развит  в  пакет  с  ж.п.  линията. 
Предвидена е ж.п. спирка с пешеходно премостване и връзка към мостик в морето.

По брега на езерото се предлага крайбрежна алея с наблюдателници за птици, главна изгледна 
площадка и връзка с алейната мрежа на „Екологично-образователен център с конен спорт в 
парк „Езеро".

Предпоставките  за  развитието  на  проекта  за  изграждане  на  курортно-балнеоложка  зона  в 
местността на Атанасовското езеро са до голяма степен налични и е необходимо създаването 
на съответен екип от експерти на общинската администрация, който да се заеме с конкретното 
поставяне на изискванията към частния партньор, при лансиране на процедурата за публично-
частно партньорство.

V.1.2. Крайбрежен парк в квартал „Сарафово”

Във  връзка  с  нуждите  на  благоустрояването  и  създаването  на  среда  за  отдих,  спортна, 
развлекателна  и  културна  дейност  за  жителите  и  гостите  на  град  Бургас,  общинската 
администрация  е  възложила  на  проектантско  бюро  разработване  на  технически  и 
инвестиционен проект за развитието на крайбрежен парк в квартал „Сарафово”.  

Квартал  Сарафово  е  разположен  на  10  км.  североизточно  от  центъра  на  град  Бургас,  в 
северната част на Бургаския залив на около 50 м. н. в. По пътя свързващ общинския център с 
квартал Сарафово се намира защитената природна местност резерват „Атанасовско езеро”. 

Теренът, определен според ЗРП на кв. Сарафово от 1991 г. за изграждане на крайбрежен парк,  
обществено обслужване и спорт е разположен в най-южната част на квартала, над градския 
плаж (на показаната фигура). Ивицата е със средна дължина 1 365 м. и средна ширина 120 м. 
Надморската височина е от 5 до 35 м. Територията е с площ 142.30 dka, без площта от 1.97 dka 
на УПИ на помпената станция за отпадни води (общо 144.27 дка).

Квартал Сарафово се намира в 15-20 минутен изохрон на транспортна достъпност от центъра 
на  град  Бургас.  Транспортната  връзка  Бургас-Варна  е  изнесена  северозападно-северно  от 
територията на квартала, като заедно с летищният комплекс ограничават развитието му в тази 
посока. В окончателния ЗРП на квартал Сарафово от 1991г., транзитното движение е изнесено 
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тангиращо на територията от северозапад-север, като влизането и излизането е съсредоточено 
в  единствен  пункт.  Сарафово  има автобусни  връзки с  Бургас,  Поморие,  Несебър,  “Слънчев 
бряг”. 

Териториалното  разположение  и  добрите транспортни  комуникации  на  квартала  го  правят 
потенциален резерв на Бургас като курортен ресурс и частично решава жилищния проблем на 
града. 

Квартал Сарафово е свързан с морската градина на Бургас с крайбрежна алея, осигуряваща 
живописна разходка за пешеходци и велосипедисти.

Важна  предпоставка  за  развитие  на  отдиха  в  Сарафово  е  ландшафтната  характеристика. 
Морският  бряг  е  с  голяма  притегателна  сила  за  отдиха.  В  обслужващата  сфера  е  заето 
предимно местното население.

Според  окончателния  проект  на  ЗРП на  кв.  Сарафово  от  1991 г.,  е  предвидено  основните 
елементи на спорта и отдиха е предвидено да се разработят в крайбрежен парк, в какъвто се  
предвижда  да  се  устрои  неусвоената,  силно  ерозирала  крайбрежна  ивица  в  чертите  на 
квартала.

Този парк ще е входен пункт към градския плаж и би подобрил силуетното въздействие на 
плажната  ивица,  чиято  площ  е  31,0  dka.  Съществуващите  нормативи  изискват 6–8  m2/ 
посетител / ориентировъчна площ за ползването на пясъчната ивица, в зависимост от вида на 
курорта. Според тези нормативни разчети капацитетните възможности на плажа варират от 3 
875 до 5 165 души.

В  Сарафово  има  условия  за  развитие  както  на  дълготрайния  (годишен),  така  също  и  на 
седмичния отдих. Тук от особена важност е местно население, което през неактивния период 
ще използва част от курортните съоръжения и ще се превърне във фактор за продължаване на 
сезона.

За  създаване  на  пълноценна  жизнена  среда  и  висока  степен  на  обществено  обслужване 
съществуващите  зелени  площи  за  широко  обществено  ползване  в  Сарафово са  крайно 
недостатъчни.  Местоположението  на  квартала,  разположен  в  северната  част  на  Бургаския 
залив и произхождащите от това курортни функции определят необходимостта от създаване на 
представителен обект за посещение и от туристите почиващи в Сарафово.

Целта на проектното решение е изграждане и развитие на функционално-планова и обемно-
пространствена композиция на приморски парк като място за разходки, културни и спортни 
дейности за различни възрастови и социални групи.

V.1.3. Бургаски минерални бани 

Бургаските минерални бани са разположени на 15 км. северозападно от Бургас – с.Ветрен 
Открит е топъл минерален извор с дебит около 50 1/я и  t=41˚  C.  Лечебната вода е азотна, 
силно алкална (pH 9.9), съдържаща флуор, стронций, арсен и др.йони. Може да се използва за 
лечение чрез пиене и къпане. 

Възможностите за инвестиции са свързани предимно с: 

• Обновяване  и реконструкция  на  рекреационната  зона,  включваща басейн и спортни 
съоръжения;

• Реставрация и съхраняване на археологически и исторически паметници и създаване на 
информационнен център;

• Изграждане на дневен център за  деца в неравностойно положение.

В община Бургас е планирано създаването на център за балнеоложки и културен туризъм на 
територията  на  бургаските  минерални  бани.  Проектът  включва  реконструкция  на 
съществуващите спортни съоръжения и басейн и изграждане на площ от близо 40 хиляди кв.м. 
на санаториум за деца в неравностойно положение. На територията на минералните бани са 
открити  пред  романски  археологически  останки,  които  общината  предвижда  да  бъдат 
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реставрирани, съхранени и отворени за достъп за гражданите и гостите на града. В тази връзка 
компонент на проекта е създаването на туристически и информационен център. Минералните 
бани  се  намират  в  близост  до  летището  на  град  Бургас,  на  удобно  от  транспортно 
комуникационна гледна точка място.

V.1.4. Остров „Св. Анастасия”

Остров „Св.Анастасия” се намира на 6.5 км.югоизточно от Бургас, между нос Св.Анастастия и 
нос Атия. Островът е изграден от вулканични скали, висок е 12 метра, а площта му е 0, 022 
кв.км. На островът има фар, сгради за нощувки, манастир и ресторант. От манастира е запазена 
само  манастирската  църква  „Св.Богородица”.  В  момента  островът  е  публично-държавна 
собственост, но в момента текат преговори да бъде предаден за стопанисване на общината, с 
цел превръщането му в туристическа дестинация. От 2001 г. островът е със статут на природо-
археологически  резерват.  Островът  е  в  регулация,  и  има  потенциал  да  се  превърне  в 
атрактивно място от национално значение за развитието на туризма. Плановете за развитие на 
острова  включват реконструкция на съществуващата инфраструктура – кей, църква, манастир 
и  създаване  на  музей,  които  целят  превръщане  на  острова  в  место  привлекателно  за 
туристически посещения. Индикативната стойност на проекта е около 20 млн. евро. Общината е 
кандидатствала  пред  държавата  за  предоставяне  стопанисването  и  управлението  му  на 
местната власт. Има налични стари проекти за възстановяване на сградите, а пристанищните 
съоръжения трябва да бъдат санирани. Едно бъдещо партньорство за този обект се мисли като 
публично-публично.

V.2. Рекламна дейност 

Съобразно  функциите  на  отдел  „Стопански  дейности”  и  възможностите  за  реализация  на 
публично-частни  партньорства,  общината  разполага  със  схема  с  позиции  на  рекламно-
информационни материали. Към настоящият момент има установени 498  позиции, от които 230 
са  съоръжения  тип  „Пиза”  с  размери  4/3  м.,  а  268  -  тип  „Ракета”  с  размери  1,2/1,8м. 
Съоръженията от втория тип се предвижда да бъдат включени в параметрите на предстоящата 
концесия  на  автобусните  спирки  на  територията  на  град  Бургас.  Възможността  за  тяхната 
експлоатация  от частния партньор ще допринесе  за финансово  балансиране  на  евентуален 
бъдещ ПЧП проект. При концесиониране на два от подлезите на територията на град Бургас е 
било заложено условието за използването на големи надземни табла с рекламна цел. То е 
станало  изрична  разпоредба  от  сключените  договори  и  концесионерите  са  получили 
безвъзмездно  разрешително  за  рекламна  дейност.  По  принцип  общинската  администрация 
издава разрешения за реклама за тригодишен период, при които има еднократно плащане. Към 
момента незаети рекламно информационни съоръжения са останали главно в кварталите на 
града. Обектите включени в Наредбата на Общинския съвет са за чисто стопанска дейност и по 
принцип биха излезли извън обхвата на едно публично-частно партньорство, което винаги има 
за цел предоставянето на публична услуга.  От друга страна е възможно предоставянето на 
право за рекламна дейност да се обвърже с определен вид проекти - например за  изграждане 
и  поддържане  на  паркинги  и  други  съоръжения  на  техническата  и  благоустройствената 
инфраструктура.

V.3. Транспорт 

Община  Бургас  предвижда  реалирането  на  проект  за  интегриран  градски  транспорт  в  гр. 
Бургас.  Инициативата  е  финансирана  по  инициатива  на  Джаспърс  –  техническа  помощ  за 
проект „Супер Бургас”. Компоненти на проектното предложение са: обновяване на автобусния 
парк,  бързи приоритетни автобусни линии,  мулти модален пътнически терминал,  център за 
контрол на трафика,  интегрирана билетна система.  В проекта се открояват  възможности за 
партьорство с частния сектор чрез реализиране на публично-частни партньорства.

По подробна информация за проекти в тази сфера е представена в Приложение 1.

V.4. Озеленяване

V.4.1. Зелена система
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Общият устройствен план на град Бургас предвижда в новоустановени територии да има повече 
зелени,  отколкото  урбанизирани  площи.  Той  предвижда  отваряне  на  Бургас  към  морето  и 
езерата около него, изработване на модерна транспортна схема, включваща обходи на града, 
създаване  на  алтернативни  възможности  за  привдижване,  развитие  на  водния  транспорт, 
актуализиране на схемата на масовия градски транспорт и др.

Територията  в  обхвата  на  новия  общия  устройствен  план  (ОУП) e 254 929  дка.  Зоната  за 
озеленяване и отдих, като част от районите за планиране в обхвата на ОУП е с площ 44 454.48  
като  новопредвидените  територии  за  озеленяване  са  с  площ 46 663.15  дка  или 18.30% от 
обхвата на ОУП.  

Допълнително Община Бургас се предвижда озеленяване на ул. „Цар Симеон І”, като ще бъдат 
засадени  240  нови  дървета  с  коренова  система,  която  не  уврежда  тротоарите,  асфалта  и 
комуникациите. Паралелно с това ще бъдат обособени зелени острови с декоративни храсти.

V.4.2. Парк „Росенец” 

Във връзка с обществения интерес от пълноценен крайноседмичен отдих на гражданите на 
Бургас  и  със  стимулиране  развитието  на  вътрешноградския  туризъм,  общинската 
администрация е осъзнала необходимостта от извършване на оценка и анализ на състоянието 
на  собствеността  на  територията  на  парк  „Росенец”.  Това  ще  е  необходимо,  за  да  бъде 
направен по смисъла на чл. 62 от ЗУТ, нов ПУП на парк „Росенец”, в който да бъдат обособени 
нови зони за отдих, свързани с пешеходни и вело алеи, оборудвани с беседки, огнища, детски 
люлки,  катерушки,  пързалки,  екотоалетни,  подходящи  съдове  за  смет.  Ще  трябва  да  се 
определят  места  за  медицински  пункт  и  пункт  за  отдаване  на  велосипеди  и  рикши, 
местостоянка за атракционно влакче, което да води туристите до зоните за отдих, място за 
паркинг  за  престой  на  автобуси  и  автомобили.  Необходимо  е  възстановяване  на  пътната 
инфраструктура  и  на  парковото  осветление.  За  разнообразяване  възможностите  за 
практикуване на спорт, ще бъдат проектирани игрища за мини-голф, волейбол, баскетбол и 
футбол на малки врати.

Общинската  администрация  предвижда  да  обезпечи посещаемостта  на  парк  „Росенец”  чрез 
осигуряване на ритмичен, обществен транспорт в съботно - неделните дни. 

Устойчивостта на проекта ще се гарантира чрез постоянното му промоциране на територията и 
в сайта на общинския Туристически информационен център.

Финансирането на проекта може да бъде осъществено чрез:

• Бюджета на Общината

• Оперативна програма „Регионално развитие” - „Подобряване на физическата среда”

• Публично-частно партньорство

Необходимо е да бъде направен анализ на най-подходящата форма на финансиране с оглед 
инвестиционната  и  операционна  стойност  на  проекта,  възможността  за  възвращаемост  на 
вложените средства и неговата времева устойчивост.

По подробна информация за проекти в тази сфера е представена в Приложение 2.

V.5. Строителство

V.5.1. Супер Бургас 

„Супер  Бургас”  е  безспорно  най-амбициозният  проект  на  община  Бургас,  чиято  идея  е 
създаването на зона за обществен достъп в централната част на града, която включва морската 
гара, жп гарата и автогарата. Той е израз на новия подход за реализация на инфраструктурни 
обекти,  основан  на  принципа  на  взаимодействие  между  различни  представители  на 
обществения  интерес:  държавната  и  общинска  администрация,  частния  сектор  и 
неправителствените организации.

Отчитайки  преди  всичко  интересите  на  обществото,  проектът  интегрира  транспортната 
инфраструктура  в  общинската  градска  част  и  дава  възможност  за  изпълнение  на  нови 
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обществени  функции  в  затвореното  към  момента  пристанищно  пространство.  След 
завършването му, ще се осигурят условия за нов тласък за развитието на морския туризъм и ще 
се гарантира разпределението на туристическия поток, привличайки посетители чрез яхтения и 
круизния туризъм. 

Основна  цел  на  този  проект  е  развитието  на  пристанище  Бургас  като  инфраструктура, 
предоставяща всички услуги в този сектор. Предвижда се създаване на смесено дружество на 
публичния  с  частния  партньор,  който  ще  може  да  закупи  акции  от  него,  да  участва  в 
реконструкцията  и  строителството  на  всички  съоръжения  и  в  оперирането  на 
инфраструктурата.  Към  момента  има  създадена  проектна  компания,  в  която  акционери  са 
общината и държавата,  която ще бъде отворена за закупуване на акции след изготвяне на 
плана на зоната. Дружеството е собственик на цялата територия от 500 хил. дка. В момента 
стартира  международен търг  за изготвяне на проект  на  зоната.  Има заявен предварителен 
интерес от архитектурни бюра от САЩ, Испания, Япония и др., които са разработвали подобни 
проекти.  След  като  бъде  приет  архитектурният  проект,  той  ще  послужи  за  основа  на 
разработването на работния проект за зоната. След неговото остойностяване се предвижда 
индикативната  стойност  на  проекта  да  надхвърли 1 млрд.  евро,  като отделните лотове ще 
бъдат  обхванати  от  акционерите  в  компанията.  Строителството  ще  бъде  възложено  чрез 
публичен търг, обявен в пресата и на сайта на Агенцията за обществени поръчки, който ще е 
открит за всички международни компании. 

Очакванията са след 6 месеца да е готов идейния проект, който сега стартира и до 1 година 
акционерите да поемат дружествените дялове. Като начин за финансиране на бизнес зоната се 
мисли  привличане  на  голям  инвестиционен  фонд,  който  да  получи  право  да  изгради 
заложената по проекта бизнес зона с офиси. С получените за отстъпеното право на строеж 
средства,  публичният  партньор  ще  изгради  инфраструктурата.  Той  ще  търси  и  кредити  от 
европейски институции като ЕИБ и ЕБВР или от други банкови институции, с възможността за 
ползване на държавна гаранция. 

Министерският съвет вече е гласувал обекта като държавен приоритет и с влизането му в тази 
класификация той може да се ползва от държавни гаранции. В момента по проекта стартира 
частта за изграждане на нов контейнерен терминал, за който с държавна гаранция е договорен 
заем от 300 хил. евро от Япония. Избран е международен консултант, чиято задача е да даде 
предложение  за  начина  на  изграждане  на  терминала.  Като  един  от  вариантите  се  мисли 
държавата да го изгради със средства, гарантирани с държавен гаранция, а като друг да се 
отдаде на концесия. Община Бургас е проучила опита и модела на финансиране на подобни 
проекти в други държави – напр. Испания (Валенсия) и Япония. С развитието на проекта се 
предвижда изместване на пристанищната част на запад и откриване на най-красивата част от 
залива, в която ще могат да бъдат изградени хотели и офис сгради, както и туристически и 
спортни атракции.

Проектът има безспорен екологичен ефект, тъй като ще увеличи значително парковата площ на 
град Бургас и ще превърне една индустриална зона в зелен пояс.  Това би трябвало да се 
осъществи без да пострада качеството на обслужване на товарните потоци, преминаващи през 
„Пристанищен комплекс Бургас”. 

Чрез  проекта  ще  се  увеличи  броя,  видовете  и  качеството  на  услугите,  предлагани  на 
територията на трите гари, а именно: митнически, гранични, агентски, брокерски, куриерски, 
пощенски, финансови и културно - развлекателни. 

Проектът е средство за мобилизиране на местните и централни ресурси, за интегриране на 
множеството проекти и планове на общинско и регионално ниво, в инструмент за повишаване 
на  гражданската  активност,  за  динамично  развитие  на  кварталите,  селищните  места  и 
общностите,  за  формиране  на  чувство  за  единност  и  съпричастност  на  населението  към 
развитието на общината. 

Той  ще  се  превърне  в  механизъм  за  приобщаване  и  използване  на  възможностите  на 
европейски и национални програми за регионално развитие. С изпълнението на проекта ще се 
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постигне изпълнението на целите на държавната политика за правилното функциониране на 
пристанище Бургас, която включва следното, но не само:

• пристанище Бургас да стане предпочитано пристанище за транзитни товари, като се 
превърне  в  логистичен  транспортен  център,  важен  елемент  от  Трансевропейските 
транспортни коридори;

• да се осигурят реални условия за  конкуренция на пристанищните услуги;

• да се създават условия и инфраструктура подпомагаща развитието на туризма;

• да  се  постигне  хармонично  и  балансирано  развитие  и  взаимодействие  между 
пристанищните райони и градските зони;

• да се опазва околната среда;

• да  се  увеличи  пропускателната  способност  на  пристанището  чрез  модернизация  и 
реконструкция на съществуващата транспортна инфраструктура и изграждане на нова 
такава.

Ще  се   гарантира  изпълнение  на  целите  на  общинската  политика  за  преструктуриране  и 
модернизация на централна градска част на община Бургас чрез:

• осигуряване на привлекателна жизнена среда за населението и създаване на условия за 
превръщане  на  град  Бургас  в  стратегически  икономически,  и  културен  център  в 
Черноморския басейн;

• постигане на ускорено местно икономическо развитие на общината чрез инвестиции във 
физически и човешки капитал;

• превръщане на община Бургас в европейски пристанищен град с развита туристическа 
индустрия и модерна инфраструктура;

• превръщане  на  община  Бургас  в  община  на  устойчиво  развитие  чрез  активно 
използване на знанията и иновациите във всички области;

• опазване  на  околната  среда  в  рамките  на  общината  и  създаване  на  стандарт  за 
използване на градска среда за общността на черноморските градове.

V.5.2. Административна сграда на община Бургас, ТД „Възраждане”

С  оглед  по-доброто  обслужване  на  гражданите  и  създаване  на  условия  за  изпълнение  на 
функциите  на  общинската  администрация,  община  Бургас  проведе  търг  за  проектиране  на 
административна  сграда  на  ТД  „Възраждане”  в  ж.к.  „Меден  рудник”.  Разработеното  в 
последствие от изпълнителя идейно решение се основава на подробното техническо задание и 
виза за проектиране.

Сградата ще е разположена в центъра на зона „А”, квартал 14,УПИ IV –ъглов, на две улици, по 
едната  от  които  върви  тролейбусна  линия,  и  чрез  която  ще  се  осъществява  основния 
транспортен достъп до сградата. Предвидени са два надземни паркинга с по 20 места по двете 
транспортни улици.

V.5.3. Изграждане на Северна индустриална зона на град Бургас

Община Бургас е индустриално средище на страната,  което статистиката нарежда на второ 
място след столицата по принос за формирането на националния БВП. През последните години 
индустрията е отстъпила водещата си позиция на услугите, търговията и туризма. Частният 
сектор в момента заема 99,33% от общата стопанска конюнктура, като преобладават малките и 
средните  предприятия,  занимаващи  се  предимно  с  търговия  и  услуги,  пряко  обвързани  с 
туризма.

Промишлеността със своята многоотраслова специфика е водещият сектор в икономическата 
структура на Бургас. Застъпени са повечето отрасли с изключение на автомобилостроене, ниско 
и високоволтови инсталации и отчасти електроника. Някои от производствата са единствени 
или  определящи  за  страната,  като  например:  тъмни  и  светли  нефтопродукти,  химически 
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влакна,  пластмаси  и  други  химически  изделия;  корабостроене,  вентилационна  и 
пречиствателна техника, товарно вагоностроене, рибопреработвателна промишленост и т.н. 

Следните  промишлени  отрасли  са  от  решаващо  структурно  значение:  нефтохимическа 
/нефтопреработваща/ промишленост - дава 70 % от обема на промишленото производство;  
хранително-вкусова промишленост и винопроизводство - 12,2%; производство на електрическа 
и  топлинна  енергия  -  3,6%;  текстилна  промишленост  -  2,4  %.  
Област Бургас е с висока степен на индустриализация, като туризмът, селското стопанство и 
транспорта допълват цялостния икономически облик на региона. 

Наличието  на  пристанищен  комплекс,  летище,  безмитна  зона  и  подходящи  сухопътни 
транспортни  връзки,  обуславят  предпоставките  за  развитието  на  индустриална  зона  на 
територията на община Бургас.

Предложението на Община Бургас за изграждане на индустриален парк визира терен, находящ 
се в промишлена зона „Север”, по плана на град Бургас. Зоната се намира в северозападната 
част  на града и е свързана,  посредством транспортни връзки с главните пътни артерии на 
общината. В радиус от 20 км от зоната, в която попада терена са включени както територията 
на  община  Бургас,  така  и части  от  териториите  на  общините  Поморие,  Созопол,  Средец и 
Камено.

Броят на жителите в горепосочената зона, включващ населението на гр. Бургас и сателитните 
населени места, попадащи в радиуса от 20 км. възлиза на 239 834 души. 

Местоположение на терена до основна базисна инфраструктура:

Изграждането  на  модерна  индустриална  зона  на  територията  на  община  Бургас  е  сред 
приоритетите на общинската администрация. В тази връзка община Бургас кандидатства и бе 
сред одобрените за финансиране общини по Проект BG 2005 /017-586.04.01 и BG 2006 /018-
343.10.03  „Развитие  на  индустриалните  зони”,  финансиран  по Програма ФАР.  В  рамките на 
проекта  бе  изготвен  Технически  и  инвестиционен  проект  за  изграждане  на  довеждаща 
инфраструктура и локално платно до предлагания за изграждане на индустриален парк терен.

V.5.4. Високотехнологичен парк в близост до гр.Българово

Проектът  цели  изграждане  на  зона  за  високотехнологично  производство,  както  и  зона  за 
комунално  обслужване  което  ще  подобри  икономическото  развитие  на  населението  на  гр. 
Българово. Проектът цели подобряване  икономическото развитие на региона и привличане на 
високо образовани специалисти. За реализацията му община Бургас си сътрудничи с местните 
научноизследователски институти.

По подробна информация за проекти в тази сфера е представена в Приложение 3.

V.6. Училища и детски градини  

V.6.1. Изграждане на спортно училище и общежитие в квартал „Меден рудник”

Във връзка със съществуващите образователни нужди в град Бургас, е разработен идеен проект 
по  предварително  зададени  от  общината  параметри  за  изграждане  на  спортно  училище  в 
квартал „Меден рудник”. В него ще се обучават и тренират около 500 ученика, като училището 
ще разполага с 20 класни стаи, 4 кабинета с прилежащи хранилища,  кабинети за музика и 
рисуване, сектор за хранене и спортен сектор.

В покритата зона за спорт са проектирани плувен басейн с размери 25 м. на 50 м. за водна  
топка и плуване и поле – 12 м. на 12 м., оразмерено за синхронно плуване. Предвидени са две 
спортни зали – универсална с размери 30 м. на 40 м. и височина 12.5 м. за практикуване на 
художествена гимнастика, спортна акробатика, баскетбол и волейбол и зала с отделения за 
вдигане на тежести, боксов ринг и тепих за свободна и класическа борба. В непосредствена 
близост ще се намират фитнес зала и сауна. На долно ниво от -7.00 м. има предвидена 60-
метрова писта за лекоатлетическо бягане. Към сектор спорт са проектирани лекарски кабинет, 
манипулационна  зала  и  кабинети  за  треньори.  Съобразно  изискванията  са  проектирани  и 
съблекалните  за  отделните  спортове.  Откритата  зона  за  спорт  е  замислена  да  бъде 
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разположена на покрива на басейна и спортните зали. Там ще се провеждат тренировките по 
футбол на малки врати, хандбал, баскетбол, волейбол, тенис на корт и скоковете на открито. В  
тази зона също има обособени отделни съблекални за съответните спортове. Всички спортни 
нива  са  свързани  посредством  стълбищна  клетка,  която  е  долепена  до  спортната  зала  и 
обуславя  бързата  комуникация  между тях.  По периферията  на откритите спортни полета  е 
предвидено  покривно  остъкляване,  което  да  прави  възможно  естественото  осветяване  на 
басейна и силовите спортове.

Територията на спортното училище ще бъде подходящо озеленена – във вътрешния двор и по 
периферията на парцела, както и на плоския покрив на училището, с цел създаване на зона за 
отдих на учениците. 

Проектираната сграда отговаря на нормативните изисквания на Наредба № 6 за изграждане на 
достъпна среда в урбанизираните територии, с оглед ползването й от цялото население, в т.ч. 
и  от  хора  с  увреждания.  Подходът  в  сградата  ще  се  осъществява  без  преодоляване  на 
денивелация  –  непосредствено  от  тротоара  във  фоайе-ветробран.  В  училищната  зона  и  в 
столовата са проектирани два санитарни възела за хора с увреждания. Комуникацията между 
етажите ще се осъществява посредством асансьорна уредба.

Във северозападната част на парцела е проектирано общежитие, което има самостоятелен от 
училището вход. Предвижда се то да разполага 36 стаи със самостоятелни санитарни възли и с 
две студиа.  Замислени са и 4 офиса с кухненско оборудване и 4 читални за индивидуално 
обучение. 

Автомобилният достъп до сградите ще се осъществява чрез ограждащите парцела улици от 
север и юг, за които е проектирано и наземно паркиране – 32 паркоместа от север и 18 – от юг. 

По-долу  е  представен в  различни  перспективи  идейният  проект  за  изграждане  на  спортно 
училище в комплекс „Меден рудник”.

V.6.2. Училища и детски градини

Някои проектни идеи за структуриране на публично-частни партньорства в сектор образование 
са на първо място са три училища (намиращи се в комплекс „Славейков” и комплекс „Меден 
рудник”)  и  една  детска  градина,  които  разполагат  с  плувни  басейни,  но  поради  големите 
разходи за поддръжката им те не се използват. Сградите имат и спортни зали и съоръжения, а 
едно от училищата разполага с актова зала, която може да се използва за конференции. 

Възможна идея за реализиране на партньорства с частния сектор е свързана с монтиране  на 
фотоволтаични панели на покривите на учебните сгради.  В Бургас се намира и едно от трите 
училища  в  страната  –  Техникум  по  електротехника,  в  които  е  въведена  специалността 
„Възобновяеми енергийни източници”. Училището разполага с огромен скатен покрив, за който 
директорът на учебното заведение е заявил, че има необходимост от монтиране на цялостни 
панели. В капиталовата програма на общината за ремонт на скатни покриви на три училища са 
заложени  250 хиляди лева.  В  момента  на  територията  на  община  Бургас  тече  дебат  дали 
поставянето на фотоволтаични панели е вредно за здравето. Този дебат е един от рисковете 
при едно бъдещо публично-частно партньорство в тази сфера, които трябва да бъде подходящо 
оценен и управляван.

За справяне с недостига на леглова и сервизна база за деца на възраст от 0 до 6 години, 
Община  Бургас  е  разработила  два  проекта  за  изграждане  на  детски  градини  (в  комплекс 
„Меден  рудник”  и  зад  Военна  болница).  От  началото  на  настоящия  мандат  е  започнало 
изграждането на 3 детски градини, като едната е вече готова, а другите две са остойностени и 
включени  в  капиталовите  програми  за  2009  г.  и  в  тази  за  2010  г.  Към  момента  няма 
информация относно разработени проекти. Фигура Х и фигура Х представят идейни проекти за 
ОДЗ 6 и ОДЗ 13.

По подробна информация за проекти в тази сфера е представена в Приложение 4.  

V.7. Здравни заведения и медицински центрове
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Като общи тенденции по отношение на общинските лечебни заведения мога да се определят 
следните: 

• увеличаване на броя на преминали и обслужени пациенти спрямо предишните години

• увеличение на общите приходи от дейността на общинските лечебни заведения

• увеличаване  на  размерите  на  финансиране,  включващо  както  финансиране  по 
капиталова програма, така и дофинансиране на дейността.

Като основни проблеми могат да бъдат посочени:

• липса на актуализация по ценообразуването по Националния рамков договор

• ограничаващата рамка на клиничните пътеки и поставянето на неипълними условия за 
сключване на договори по клинични пътеки

• игнориране  на  части  от  лечебни  заведения  за  допълнителни  договори  в  РЗОК  за 
извънболнична помощ, въпреки наличието на ресурси

• недостатъчно заплащане на дейностите по клинични пътеки.

По-долу  следва  списък  на  здравните  заведения  и  обекти  на  територията  община  Бургас, 
подходящи за ПЧП.

Във визията  за развитие  на  здравеопазването  на  територията  на  общината  са  заложени и 
следните основни моменти, в реализацията на които могат да се използват принципите на ПЧП.

V.7.1. Изграждане на Медицински център в ж.к. “Меден Рудник” 

Предвид  на  размерите  на  комплекса  е  отчетена  остра  недостатъчност  по  отношение  на 
съществуващите медицинска база и капацитет за осигуряване на медицинското обслужване и 
необходимост  от  разширяването  им  с  нови  такива.  Понастоящем  общината  е  намерила 
инвеститор  за  строежа  на  обекта.  Проектът  се  изпълнява  като  ПЧП,  в  което  общината 
предоставя свой терен, а инвеститорът извършва строителството. Обектът с прилежащите му 
части – автомобилен паркинг и подходи към него, обхваща площ от 9 дка. Новопостроеното 
заведение ще е на 7 етажа и ще разполага със 170 легла, 15 кабинета за практикуващите 
лекари и най-съвременна апаратура. Приключването на проекта е предвидено за 2009 г.

V.7.2. Изграждане на Общински болничен комплекс 

Наличната  болнична  база  на  територията  на  общината  изостава  както  по  отношение  на 
апаратурата, така и на капацитета си за осигуряване на специализирана медицинска помощ. 
Поради това е необходимо да се изгради план за повишаване броя, разнообразието и нивото на 
специализираните  болнични  заведения  от  типа  на  публично-частно  партньорство  чрез 
привличане на външни инвеститори и работа по проекти.

• изграждане на хоспис от типа на публично-частно партньорство чрез финансиране от 
Европейските фондове - Бургас е един от малкото градове, в който за първи път се 
поставя  въпроса  за  изграждане  на  хоспис,  който  е  изключително  необходим  в 
цялостния процес на лечението на определен вид заболяване.

• дотиране на транспорта на болните от хронична бъбречна недостатъчност - функцията 
за осигуряване на транспорт за хемодиализно болните е възложена от държавата на 
Центъра за спешна медицинска помощ, но средствата, осигурени от държавния бюджет 
са  ограничени,  същевременно  броят  на  линейките  е  недостатъчен  за  нуждите  на 
спешната медицинска помощ в града и тяхното ползване за транспорт не само не е 
целесъобразно, но и ще доведе до катастрофа в дейността на центъра. 

• разкриване  на  Специализирана  болница  по  микроинвазивна  кардиохирургия  - 
бургаските граждани,  страдащи от  коронарни заболявания  се  лекуват  изключително 
консервативно  /медикаментозно/,  метод  който  не  дава  най-добрите  възможни 
резултати. Разкриването на болница по микроинвазивна кардиохирургия ще им даде 
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възможност  да  ползват  най-съвременния  метод  в  света,  чрез  който  се  намаляват 
смъртността и усложненията.

• разработване на система за събиране, извозване и унищожаване на опасните болнични 
отпадъци по изискване на новата Наредба, за да не се създава риск за гражданите на 
община Бургас.

• създаване  на  Областен  съвет  по  здравеопазване  с  включване  на  представители  от 
всички  заинтересовани  институции  и  привличане  на  икономически,  правни  и 
медицински  експерти  с  цел  усъвършенстване  на  Програмата  за  развитие  на 
здравеопазването.

• създаване  на  Специализирана  стоматологична  болница  за  осигуряване  на  24-часова 
ежедневна помощ в областта на денталната медицина.

По подробна информация за проекти в тази сфера е представена в Приложение 5.

V.8. Социални домове и социален патронаж

Един  от  основните  приоритети,  очертан  във  Визията  за  развитие  на  здравеопазването, 
социалните  дейности,  превенции  и  спорт  на  община  Бургас  е  предприемането  на  активен 
подход с цел „въвличане на партньори при представяне на социални услуги”. Предоставянето 
на социални услуги се регламентира в Закона за социалното подпомагане, а правилникът за 
неговото прилагане разпределя социалните услуги в две категории: предоставяне на социални 
услуги в общността и предоставяне на социални услуги в специализирани институции. Към тези 
две категории принадлежат:

V.8.1. Център за настаняване от семеен тип „Ронкали”

Център за настаняване от семеен тип „Ронкали”, за който няма посочени данни за големината 
на терена и стойността на активите. Към момента Центърът съществува и се управлява се от  
външен на общината доставчик – Сдружение детски център „Ронкали”. Той развива дейност от 
1994 г. насам и е създаден от „Каритас” – Магдебург, Германия.

V.8.2. Комплекс за социални услуги за деца и семейства

Комплекс  за  социални  услуги  за  деца  и  семейства  –  Звено  „Център  за  работа  с  деца  на 
улицата”. Застроената площ на комплекса възлиза на 140,40 кв. м., а разгърнатата застроена 
площ – на 553,40 кв.  м.  изграден по проект  „Реформа за повишаване благосъстоянието на 
децата в България”.  Той също се управлява от външен доставчик – сдружение „Национален 
център за социална рехабилитация”, град София.

V.8.3. Дневен център за лица засегнати от болестта на Алцхаймер и старческа деменция

Дневен център за лица засегнати от болестта на Алцхаймер и старческа деменция – на са 
посочени никакви данни за проекта, но в допълнителната информация е упоменато, че това е 
обект, предвиждан за изграждане с публично-частно партньорство.

V.8.4. Дневен център за деца с увреждания

Дневен  център  за  деца  с  увреждания,  предвиден  за  изграждане  на  терен  общинска 
собственост, с 202 кв.м. площ, намиращ се в близост до Бургаските минерални бани.

V.8.5. Дневен  център  за  деца  с  физически  и  множество  увреждания  „Св.  Николай 
Чудотворец”

Дневен  център  за  деца  с  физически  и  множество  увреждания  „Св.  Николай  Чудотворец”, 
находящ  се  в  терен  частна  общинска  собственост,  на  застроена  площ от  448,50  кв.  м.,  в 
комплекс „Лазур”. Центърът е създаден през 1998 г. И се управлява от външен на общината 
доставчик – „Национален център за социална рехабилитация”, град София.

V.8.6. Център за временно настаняване на бездомни хора
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Център за временно настаняване на бездомни хора – предвиден е за изграждане в квартал 
„Акации”, ул. Китка №5, кв. 11, парцел VІІІ, на застроена площ от 610 кв. м., от които 539,64 
кв. м полезна площ.

V.8.7. Домашен социален патронаж

Домашен  социален  патронаж  –  предстоящо  изграждане  в  комплекс  „Меден  рудник”.  Няма 
никакви конкретни данни за обекта/ услугата.

V.8.8. Дневен център за деца с аутизъм

Дневен  център  за  деца  с  аутизъм  –  на  са  посочени  никакви  данни  за  проекта,  но  в 
допълнителната  информация  е  упоменато,  че  това  е  обект,  предвиждан  за  изграждане  с 
публично-частно партньорство.

V.8.9. Дом за стари хора с отделение за лежащо болни

Дом за стари хора с отделение за лежащо болни - предстои проектиране, върху терен публична 
общинска собственост, с големина от 72 052 кв.м., находящ се в районен парк „Изгрев”.

V.8.10. Комплекс за социални услуги за деца и семейства

Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Звено „Център за обществена подкрепа”, 
изграден  по  проект  „Реформа  за  повишаване  благосъстоянието  на  децата  в  България”  и 
управляван  от  външен  доставчик  –  сдружение  „Национален  център  за  социална 
рехабилитация”,  град  София.  Сградата  се  намира  в  комплекс  „Братя  Миладинови”  и  е  със 
застроена площ от 433,64 кв. м. и разгърната  площ от 1030,14 кв. м. 

V.8.11. Детски кухни

Предоставените  анкетни  карти  съдържаха  споменаване  на  предстояща  за  изграждане  в 
комплекс „Меден Рудник” детска млечна кухня, която е единствения обект от компетенциите на 
отдел  „Здравеопазване  и  превенции”  на  дирекция  „Здравеопазване,  превенции,  социални 
дейности, трудова заетост и спорт” на община Бургас.

По подробна информация за проекти в тази сфера е представена в Приложение 6. 

V.9. Спортни съоръжения

Според анкета на  ДАМС  община  Бургас е посочена за пример  за  активна  политика  в 
областта  на  развитието на спорта.  Общината е отличена за постигнати  високи резултати  в 
развитието  и  популяризирането  на   спорта  и  реализирани  проекти   със   средства   от 
общинския  бюджет  за  изграждане,  поддържане  и  реновиране  на спортни  обекти  и 
съоръжения  и  подобряване  на    спортната  инфраструктура.  Отпуснатите  средства  се 
изразходват  за  проектиране  на  нови  зали  и  басейни,  ремонт  на съществуващите спортни  
зали, обновяване на спортни площадки в града и изграждане на нови такива. 

Основна тенденция в приоритетите на община Бургас по отношение на модернизирането на 
наличната  спортна база и изграждане на нови спортни обекти и съоръжения е създаването на 
публично-частни партньорства в областта на спорта. Няколко са начините, по които това може 
да бъде осъществено:

• инвестиране  от  частния  сектор  в  инфраструктурата  и  предоставяне  на спортни 
услуги на публичния сектор;

• разработването  на  проекти  за  изграждане  на  нови  спортни  съоръжения  и  спортни 
площадки ,  както  и  текуща  подръжка  на  съществуващите  от  типа  на публично  
частни  партньорства,  с  цел  подобряване  на  материално-техническото  и финансово 
осигуряване на спорта.

Като подходящи обекти за осъществяване на ПЧП могат да бъдат посочени:

V.9.1. Плувен и спортен комплекс Славейков  
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Община  Бургас  е  готова  с  инвестиционно  намерение  за  изграждане  на  плувен  и  спортен 
комплекс  в  ж.к.  „Славейков”.  Предвид  на  липсата  на  заложени  средства  в  бюджета  на 
общината за реализиране на толкова мащабно начинание се предлага вариант за учредяване 
на публично-частно партньорство. Теренът, определен за изграьдането на обекта представлява 
общинска  собственост  с  площ  от  23  279  кв.м.,  разположен  в  непосредствена  близост  до 
Районен парк ”Изгрев”. Местоположението на имота ще създаде благоприятни възможности за 
оптималното  му  използване  като  модерен спортен център за плувни спортове,  включващо: 
покрити и открити басейни с олимпийски размери с модулно решение за разделяне на по-малки 
басейни, детски басейн, тренировъчни зали с прилежащите им обслужващи части и помещения, 
възстановителен  център  със  СПА,  фитнес.  Предвидена  е  и  зона  за  обслужване  с  кафе, 
търговски  център  за  спортни  и  др.  стоки,  административно-битова  част  с  изложбена  и 
конферентни  зали,  заведения  за  хранене,  търговски  обекти,  боулинг  зала  и  хотел. 
Организационната  структура  на  публично-частното  партньорство  ще  бъде  новосъздадено 
дружество със специална цел. Предвижда се община Бургас да участва в него с правата за 
изграждане и експлоатация на проектирания комплекс, а частният инвеститор с капитали за 
изграждане и опериране на проекта за срока на действие на публично-частното партньорство. 
Към реализирането на проекта под формата на ПЧП е изразен инвеститорски интерес.

Теренът представлява урегулиран поземлен  имот,представляващ УПИ І в кв.56 по плана на к-
с”Славейков”  гр.Бургас с площ от   23 279 кв.м.Същият е разположен на територията  на к-
с”Славейков”  гр.Бургас  в  непосредствена  близост  до   Районен  парк  ”Изгрев”.Локацията  на 
обекта  позволява  бърза  и  лесна  връзка  с  жилищния  комплекс,лесен  достъп от  ул.”Стефан 
Стамболов”-входна артерия на гр.Бургас от посока София,наличието на кръстовище в близост 
осигурява  връзката  и  с  направление  север-Несебър,Варна.Съгласно  действещ ПРЗ  южно  от 
имота е предвидено изграждането на обслужваща улица по която ще бъде осигурен директен 
достъп  до  ул.”Струга”  и  връзката  с  направление  юг.към  настоящия  момент  урегулераният 
поземлен имот  е осигурен с комуникационно обслужване от съществуващи улици от запад и 
юг. В УПИ има съществуващи сгради с покрит плувен басейн,спортна зала и открит плувен 
басейн,които  са  в  тежко  физическо  състояние.  Привеждането  им  в  съответствие  със 
съвременните изисквания налага значителни намеси и изисква голям финансов ресурс.Съгласно 
действащ  ПРЗ  отреждането  на   УПИ  се  запазва.Предвид  физическото  състояние  на 
съществуващия сграден фонд и съоръжения и в съответствие с желанието на Община Бургас е 
стартирана инвестиционната инициатива   за реализиране ново строителство и изграждане на 
нов  съвременен  плувен  комплекс.  За  имота  има  издадена  скица  ,  съгласувана  със 
заинтересованите  ведомства,  като  съществуващите  инфраструктурни  съоръжения  в 
територията са отразени върху нея. Теренът е общинска собственост. 

Местоположението на имота създава благоприятни възможности за оптималното му използване 
за  създаване  на  модерен спортен  център за  плувни  спортове  .  Площта,  конфигурацията  и 
теренните  дадености   дават  са  благоприятни  възможности  за  изграждане  на    покрити  и 
открити  басейни  с  олимпийски  размери,тренировъчни  зали  с  прилежащите  им  обслужващи 
части и помещения, административно-битова част с изложбена и конферентна зали, заведения 
за  хранене,  търговски  обекти  и  спортен  хотел.  За  осигуряване  на  необходимите  места  за 
паркиране за нуждите на посетители,персонал и гости на комплекса ще бъдат  предвидени 
подземни и надземни паркинги и подходи към тях ,съобразени   с основната функция на обекта 
и обвързани с прилежащата улична мрежа. Територията на комплекса е с достатъчно големи 
размери и позволява сградите и съоръженията да бъдат решени в паркова среда с предвидени 
места за отдих и спорт на открито. В територията на комплекса и в прилежащата територия има 
съществуваща  едроразмерна  растителност  и  реализирано  озеленяване  в  добро 
състояние.Съхраняването на растителността и включването и по подходящ начин в общото 
обемно-пространствено  решение ще е  една от  главните задачи на  проекта.Проектът  ще се 
изготви  върху  актуализирана  кадастрална  основа  със   заснета  съществуващата  дървесна  и 
храстова растителност и при максимално съобразяване с нея.

Точната площ и очертания на отделните сгради и съоръжения,разположението и начина на 
обслужване,както и броя на местата за паркиране ще се докажат с  инвестиционния  проект 
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,при спазване на всички технически и санитарно-хигиенни норми и в рамките на одобрените за 
УПИ  показатели за застрояване.

За УПИ има действащ ПУП-ПРЗ,одобрен със Заповед №1692/01.07.2008 г. на Заместник кмета 
на  Община  Бургас.Съгласно  предвижданията  на  ПЗ  са  одобрени  следните  показатели  за 
застрояване-плътност до 45%,Кинт до 1,0,озеленяване минимум 30%, височина на застрояване 
до 15,00 м.

Съгласно  одобрените  показатели  за  застрояване  разгънатата  застроена  площ на  комплекса 
следва да бъде в рамките на  23 279 кв.м./без подземните нива/.Застроената площ на сградите 
следва да се ограничи в рамките на 10 475 кв.м.Застройката ще баде предвидена на един и два 
етажа за спортната зона и да пет етажа за хотелската част,като височината е в рамките на 
допустимата  от  15,00  м.Хотелската  част  ще  бъде  съобразена  с  всички  изисквания  за 
проектиране на градски хотел с осигурени необходимите обслужващи помещения за избраната 
категория  на   обекта.Към  хотела  ще  бъдат  предвидени  заведения  за  хранене,малка 
канферентна зала и обслужваща търговска част.

Към  плувния  комплекс  ще  бъдат  предвидени  всички  необходими  обслужващи  площи, 
медицинско обслужване, сауна, фитнес, зала за общи тренировки и каланетика и боулинг-зала. 
Тренировъчните зали ще бъдат решени така, че да осигуряват мобилност на ползването им.

С  архитектурно-планировъчното  и  фасадно  решения    ще  се   осигури  възможност  за 
изграждане на един модерен и привлекателен плувен комплекс,отговарящ на всичики норми за 
проектиране  на  такъв  род  съоръжения,вписан   в  благоустроена  и  озеленена  прилежаща 
среда.Комплексът  ще   осигурява  възможност  за  провеждане  на  спортни  и  културни 
мероприятия  на  закрито  и  открито  от  градски,национален  и  международен  мащаб. 
Инвестиционния  проект  ще  се  изготви  при  максимално  съобразяване  със  съществуващата 
едроразмерна  растителност.С  плановото  решение    територията   ще  се  зонира  като  се 
обособят отделни функционални зони с  открити кътове за спорт,отдих, рекреация и социални 
контакти,относително самостоятелни и функционално обвъззани в един общ организъм.В обема 
на   прилежащото   пространство  ще  бъдат  осигурени   необходимото  улично  и  парково 
осветление и инфраструктура осигуряваща нормално захранване  на обектите  и оптимално 
ползване на територията.  

V.9.2. „Черноморец арена” 

„Черноморец  арена”  е  най-мащабният  проект  на  община  Бургас  в  областта  на  спорта,  с 
индикативна стойност от 300 млн. евро. На територия от 140 дка се предвижда изграждане на 
модерен стадион, под и около който ще бъдат позиционирани търговски комплекси, зони за 
паркиране и спортни зали. В източната част на проекта се предвижда строителство на сгради 
за хотели и офиси, а в западната – на многофункционална закрита спортна зала. По отношение 
на  правата  на  собственост  общината  предвижда  запазване  собствеността  върху  спортните 
обекти и предоставяне правото на собственост върху сградите и земята под тях на частните 
инвеститори,  които  ще  се  включат  в  проекта.  Понастоящем  Идейния  проект  на  обекта  е 
приключен и е започнала работа по работното проектиране на отделните сгради. Приоритет е 
стадионът, 50% от собствеността върху който ще остане общинска. Успоредно с изграждането 
на стадиона ще се строи и търговската част,  която ще свързва спортната зона. Проектът е 
замислен като съсобственост (50/50) на общината и инвеститорска фирма, на която ще бъде 
възложено проектирането на спортната част, която съгласно предпроектните проучвания ще 
включва стадион за ок. 40 хил. души. Проектът включва също така изграждането на бизнес и 
търговски център, обхващащ зона за паркиране, офиси и жилищна част.

V.9.3. Плувен комплекс в Морската градина

Проект  в  процес  на  изпълнение.  Договорът  предвижда  изграждането  на  два  басейна  с 
подгряваща инсталация, което позволява използването им 10 месеца в годината. В рамките на 
комплекса се предвижда изграждане и на обслужваща сграда.

V.9.4. Спортен комплекс Изгрев
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Обектът заема терен с площ от 14 490 кв. м. на мястото на стари спортни площадки. Предвижда 
се заемането на 40% от терена от зелени площи, а останалата част ще включва: 2 футболни 
площадки, 3 тенис корта, игрища за баскетбол и волейбол, закрита площадка за тенис на маса,  
комбинирана детска плщадка, фитнес на открито, игрище за петанка и обслужваща сграда.

По подробна информация за проекти в тази сфера е представена в Приложение 7.  

V.10. ВиК инфраструктура и услуги

Собственността на ВиК инфраструктурата на територията на община Бургас досега беше 100% 
държавна. С оглед на промените на закона за водите, ще настъпят промени, които ще доведат 
до възможни публично частни партньорства и в този сектор.  Въпреки че, за момента няма 
предложен проект в тази област, евентуално публично частно партньорство би могло да доведе 
до  подновяване  на  съществуващата  водоснабдителна  мрежа  и  разширяване  на 
канализационната система на територята на общината.

V.11. Управление на твърдите отпадъци

В  сектор  твърди  отпадъци  би  могло  да  се  реализират  публично  частни  партньорства  в 
областите на сметосъбиране, сметоизвозване, сметосъхранение, депониране и преработване.

V.12. Управление на общинската собственост  

В  този  сектор  са  идентифицирани  следните  проекти/сфери  на  дейност,  подходящи  за 
реализиране на партньорства с бизнеса: 

V.12.1. Интегриран градски транспорт 

Проект за интегриран градски транспорт,  подготвен с  безвъзмездната финансова помощ на 
програма „Джаспърс”. Консултантите са провели сериозно проучване и са предложи 4 варианта 
за параметрите на проекта, за чиято реализация община Бургас ще търси финансиране чрез 
Оперативните програми от фондовете на Европейския съюз. Очаква се догодина да започне 
работа  по  проекта,  който  в  зависимост  от  предпочетения  за  реализацията  му  вариант  ще 
възлиза   по  предварителни  прогнози  на  стойност  от  40  до  160  млн.  евро.  Предвижда  се 
отдаването за поддръжка на автобусните спирки на частен партньор чрез концесиониране на 
тези обекти.

V.12.2. Изграждана на паркинги

В много от жилищните комплекси в общината има места отделени за паркинги, които могат да 
бъдат  реализирани  като  отделни  проекти.  Съществуват  проучвания  направени  проучвания, 
както и влязла в сила концесия за паркинг под училище „Иван Вазов”. Има налични два терена, 
при които може да се стартира процедура, при интерес от страна на частния сектор.

V.12.3. Поддръжка на подлези

На територията на общината има много подлези под основните пътни артерии. Някои от тях са 
ремонтирани със средства от капиталовата  програма и се контролират от общината. Концесии 
до този момент са прекратени. Общината работи по проект за изграждане на пешеходна зона 
от ул. „Александровска” до Свободния университет, който включва и изграждане на нов подлез. 
Към момента има само концепция, но не и работен проект, която предвижда определен участък 
от трасето - от гарата до площад „Тройката”, да бъде изграден със средства от Оперативна 
програма „Регионално развитие”. Останалата част от проекта предвижда изграждане на подлез 
и  паркинг,  които  предстоят  да  бъдат  остойностени  и  въз  основа  на  получената  сума  за 
инвестиция ще се прецени дали те ще бъдат предложени за концесиониране или не.

V.12.4. Двете промишлени зони

в гр. Българово и „Бургас Север” са на фаза подробен план. По отношение на зона „Север” 
общината е в процедура за промяна на предназначението на земята. След влизане в сила на 
подробния  устройствен  план  на  зоната  ще  се  търси  публично-публично  партньорство  с 
държавното  предприятие  „Индустриални  зони”  за  стопанисване  и  отдаване  на  отделните 
обекти. По програма ФАР, вече е реализирана довеждащата до зоната инфраструктура.  
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V.12.5. Паркови пространства

Съществува разработен инвестиционен проект за парк „Сарафово”.  Предвижда се възлагане 
разработването на подробен план за парк „Росенец”. Има изготвен проект за парк „Лазур”, за 
който  няма възможност  да  се  търси финансиране  по  Оперативните  програми,  записката  за 
който ще бъде също предоставена.  Има и проект за ок.  100 дка общинска  земя в края на 
Морската градина, в които са обособени урегулирани поземлени имоти.

Общината възнамерява да преразгледа сегашната местна наредба за паркиране и да направи 
значителни промени в нея, за да направи възможно въвеждането на автомати за плащане на 
паркингите и да улесни функционалността на контрола на входа. Общината е заинтересувана 
от  въвеждането  на  плащане  на  паркинга  с  SMS,  заедно  с  плащането  с  фишове,  за  да  се 
заплаща  уличното  паркиране  в  определените  зони.  Планира  се  използването  на  метални 
блокиращи скоби ( за да обезкуражи нарушителите), които скоби ще се свалят след заплащане 
на глоба, както и да разшири дейността на “паяците” и да определи зона за съхранение на 
колите  на  нарушителите  около  стадиона.  Планува  се  въвеждането  на  паркиннгови  зони, 
предназначени специално за тежки камиони в близост до пристанището и индустриалната зона. 

Градът е заинтересован от въвеждането на табла с информация за паркингите в реално време 
на главните входни артерии към градския център. Тази паркингова информационна система ще 
информира отиващите на работа за свободните места за паркиране на или извън улиците. Тази 
система ще се въведе след въвеждането на “синята зона”. 

Изразява се желание града да създаде “кол център” с център за контрол на паркингите, което 
ще даде на общината възможност да предостави добра услуга на потребителите на паркинги, 
заедно с добър контрол върху спазването на наредбите. 

По подробна информация за проекти в тази сфера е представена в Приложение 8.

VI. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПОДХОДЯЩИ ПЧП СФЕРИ И МОДЕЛИ КРИТЕРИИ 
ЗА ИЗБОР НА ПОДХОДЯЩИ ПЧП СФЕРИ И МОДЕЛИ

В случаите, в които има предложени повече от един проект за реализиране на ПЧП е важно да 
се прилагат предварително разработени критерии, чрез които да се избере и/или приоритизира 
определен  проект пред друг.

Обикновено  критериите за избор на подходящи сфери на  ПЧП са субективни.  Поради тази 
причина е важно критериите да бъдат разработени,  така че да предоставят  възможност  за 
обективно измерване на съответния ПЧП проект.

В тази връзка са предложени няколко групи критерии, според които да се извършва избора 
и/или приоритизирането  на  предложените проекти за реализацията  на ПЧП.  Критериите са 
както следва:

1. Целенасоченост;

2. Финансово икономически;

3. Регулаторни и политически.

Към  под-критериите  от  всяка  група  е  предложена  методика  за  оценка  на  предложените 
проекти. Методиката предвижда всеки критерии да следва степен на тежест по скалата от 1 до 
5, като 1 представлява най-ниска тежест, съответно 5 най-висока тежест. Така всеки проект ще 
получи  съответната  обща  оценка,  която  ще  бъде  база  за  избор  или  приоритизирането  на 
определен проект(и). 

VI.1. Целенасоченост

Критериите за  целенасоченост целят да определят дали определено ПЧП ще допринесе за 
подобряване  на  общинска  услуга,  предоставяна  на  местното  население.  В  тази  връзка  са 
предложени следните под-критерии:
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Критерии Обяснение Цел Степен на тежест

Обществена 
необходимост

Дали предложения проект 
е от обществена 
необходимост, т.е. дали 
липсва такава услуга, 
предоставяна от общината.

Да разясни дали 
този проект ще 
доведе до 
разширяване на 
услугите 
предоставяни от 
общината.

По-голяма тежест би 
трябвало да имат тези 
проекти, които ще 
допринесат за 
предоставяне на нова 
услуга.

Обществена 
полза

Ще допринесе ли 
предложения проект за 
подобряване на вече 
съществуваща услуга, 
предоставяна от общината 
за местното население.

Да разясни дали 
този проект ще 
доведе до 
подобряване на 
вече 
съществуваща 
услуга, 
предоставяна от 
общината. 

По-голяма тежест трябва 
да имат тези проекти, 
които са насочени към 
местното население.

Бенефициенти 
(ползвателите 
на услугата)

Какъв е броят на 
потенциалните 
бенефициенти.

Да разясни дали 
проектът ще 
достигне до 
желания брой 
бенефициенти

По-голяма тежест трябва 
да получат тези проекти, 
който са насочени към 
големи целеви групи от 
местното население.

Обществена 
нагласа

Каква е обществената 
нагласа за реализацията на 
даден проект.

Да разясни дали 
реализацията на 
определен проект 
е съобразена с 
общественото 
мнение, получено 
от социологически 
проучвания.

По голяма тежест би 
трябвало да получи 
проект, които е получил 
по-голяма обществена 
подкрепа.

Нови 
технологии

Проектът предвижда ли 
въвеждане на нови 
технологии.

Да разясни дали 
реализацията на 
проекта ще доведе 
до въвеждане на 
нови технологии.

По голяма тежест би 
получил проект, които 
предвижда въвеждане на 
нови технологии.

VI.2. Финансово икономическите критерии

Финансово икономическите критерии целят да определят дали предложените проекти са 
икономически целесъобразни. Таблицата по-долу представя подробно под- критериите от тази 
категория:

Критерии Обяснение Цел Степен на тежест

Ефект върху 
бюджета на 
общината

Какъв ще бъде ефектът на 
предложения проект върху 
общината, т.е. в тежест 
или облекчаване.

Да разясни дали 
реализацията на 
проекта ще доведе 
до облекчаване на 
бюджета на 
общината или ще 
бъде в тежест.

По голяма тежест ще 
имат тези проекти, които 
ще доведат до 
облекчаване на бюджета 
на общината.

Финансова 
годност на 

Дали проектът би получил 
банково финансиране.

Да разясни дали 
проекта е 

По голяма тежест би 
получил проект, които би 
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Критерии Обяснение Цел Степен на тежест

проекта финасируем. получил банково 
финансиране.

Разпределение 
на риска

Проектът предвижда ли 
разпределение на риска 
между публичния и 
частния партньор.

Да разясни дали 
разпределението 
на риска между 
публичния и 
частния сектор е 
балансирано и е 
съобразено с 
финансовите 
облаги на двете 
страни.

По голяма тежест ще 
имат тези проекти при, 
които риска е балансиран 
и няма да е в ущърб към 
общината. 

VI.3. Регулаторните и политическите критерии

Регулаторните и политическите критерии целят да определят дали би имало пречки за 
реализацията на предложения проект. Под-критериите включват:

Критерии Обяснение Цел Степен на тежест

Регулаторни 
пречки

Наличност на регулаторни 
пречки за реализирането 
на предложения проект.

Да разясни дали 
би имало 
регулаторни 
пречки.

По голяма тежест би 
получил проект, за който 
няма регулаторни пречки 

Политическа 
воля

Реализацията на ПЧП 
проекти много често 
зависи от политическата 
воля на отговорните лица. 
В тази връзка е важно да 
има политическа воля за 
реализацията на даден 
проект.

Да разясни дали 
има политическа 
воля за 
реализацията на 
даден проект.

По голяма тежест би 
получил проект, за които 
има политическа воля за 
реализацията му.

Кохеретност с 
националните, 
регионалните и 
местни 
стратегии и 
планове за 
развитие 

Съобразен ли е 
предложеният проект с 
националните, 
регионалните и местни 
стратегии и планове за 
развитие.

Да разясни дали 
реализацията на 
даден проект е в 
съответсвие с 
националните, 
регионалните и 
местни стратегии и 
планове за 
развитие.

По голяма тежест би 
получил проект които е 
съобразен с 
националните, 
регионалните и местни 
стратегии и планове за 
развитие.

Не  по  малко  важни  разбира  се,  са  няколко  много  съществени  фактора,  които  биха  имали 
отношение при реализирането на ПЧП проекти като например:

• Капацитет на публичния орган да инициира, реализира, и контролира (регулира) проект 
за ПЧП;

• Инвеститорски интерес към проекта;

• Сложност на ПЧП модела.

Тези фактори са от особено значение когато става въпрос за сложните форми на ПЧП като 
например концесиите. Особеното при тях е, че изискват:
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• разработването на подробни финансови модели, тъй като обикновено има залегнали 
капиталови инвестиции, които трябва да бъдат направени от частния сектор;

• сложни форми на договор, тъй като най-често проектите са за много дълъг период от 
време  (15+  години).  В  тази  връзка  би  трябвало  да  бъдат  предвидени  евентуални 
изменения, които биха настъпили на по-късен етап при реализирането на проекта;

• възвращаемост  на  много  големи  инвестиции.  В  тази  връзка  предвиждат  сериозни 
неустойки  при  преждевременно  прекратяване  на   договора,  за  да  се  обезпечи 
инвестиционния риск на частния инвеститор;

• стриктна форма на регулиране, за да се подсигури изпълнението на залегналите задачи 
и резултати през цялото времетраене на проекта.

VII. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОДХОДЯЩИ МОДЕЛИ ЗА ПЧП

В  методическите  указания  за  публично-частно  партьорство  изготвени  от  министерство  на 
финансите на Република България, ПЧП се дефинира като „Дългосрочно сътрудничество между 
публични организации и частни субекти за целите на ускорено, по-качествено и по-ефикасно 
предоставяне  на  публични  услуги  чрез  оптимално  разпределение  на  ресурси,  рискове  и 
възнаграждения”.

Сътрудничеството на общинския сектор с частния сектор в България е реална възможност за 
развитие  на   инфраструктурата,  предвид  ограничените  възможности  на  държавния  и 
общинските бюджети. Без ресурсите и компетентността на частния сектор, трудно се посрещат 
огромните  предизвикателства  в  тази  област.  Липсата  на  инвестиции  в  публичната 
инфраструктура трябва да бъде преодоляна и да бъде улеснено изпълнението на приоритетни 
проекти  за да  се  осигури висока  възвращаемост  на печалбите от  инвестиции.  Поради тази 
причина  е  необходимо  да  се  търсят  ефективни  алтернативи  за  реализиране  на  проекти, 
различни от следването на конвенционален път за развитие на публичната инфраструктура. 
Във връзка с това  могат да бъдат очертани следните предимства свързани с реализацията на 
публично-частни партньорства: 

• Реални  финансови  ползи  и  по-добро  използване  и  разпределяне  на  обществените 
фондове; 

• Развитие на ефективна обществена инфраструктура за по-кратки срокове; 

• Предоставяне на публични услуги с добро качество;

• Икономически  растеж  и  засилени  директни  международни  инвестиции  при 
предоставяне на публичните услуги;        

• Стимули  за  частните  инвестиции  в  областта  на  публичната  инфраструктура  и 
публичните услуги;

• Ефективен контрол върху създаването на дълготрайна отговорност на частния сектор; 

• Ограничаване  на  негативното  въздействие  на  несистематимното  изпълнение  на 
проектите с ПЧП; 

• Увеличена  възможност  за  привличане  на  средства  от  ЕС  чрез  повишена  степен  на 
съфинансиране от страна на частния сектор към проекти от обществен интерес. 

• При  ПЧП  проект  се  извършват  плащания  от  страна  на  държавата  или  крайния 
потребител единствено при получаване на желаната услуга в искания обем и качество, 
т.е  няма  финансови  задължения  по  време  на  фазата  на  строителство  на 
инфраструктурата;  

• Публично-частното  партньорство  предоставя  възможност  за  разпределение  на 
рисковете  между  партньорите.  От  гледна  точка  на  финансирането  на  проекта  това 
означава,  че  държавата  може  да  прехвърли  към  частния  партньор  всички  рискове 
свързани  с  финансирането,  строителството,  поддръжката  и  експлоатацията  на 
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инфраструктурен  обект,  като  сподели  или  запази  единствено  риска  за  търсене  на 
предоставената услуга;

• ПЧП  предоставя  възможност  за  използване  на  частни  ресурси  при  реализиране  на 
инфраструктурен проект. Това като резултат води в повечето случаи до спазване на 
предварително заложените бюджет и времеви граници за строителство на проекта. От 
изключителна  важност  за  финансовата  устойчивост  и  развитие  на  проекта  са 
капацитета  и  опита  на  частния  партньор,  които  държавата  може  да  използва  при 
реализация на инфраструктурен проект.   

Преди да  предложим  подходящи модели на  публично  частни  партньорства,  е  важно  да  се 
направи кратък анализ на публично частни партньорства като концепция. В тази част първо 
представяме: ползи от публично частни партньорства, принцип на участие на частния сектор, 
очаквани резултати и различните модели на публично частни партньорства. След това правим 
предложение  на  подходящите  модели  на  публично  частни  партньорства,  в  контекста  на 
идентифицираните  сфери  на  дейност  на  община  Бургас  подходящи  за  публично  частни 
партньорства.

VII.1. Ползи от публично частни партньорства

В  част  III.  на този доклад са представени различните сфери на дейност на община Бургас. 
Сферите на дейност на общината са свързани с предоставяне на широк диапазон от публични 
услуги  предоставяни  на  територията  на  общината.  За  целта,  общината  е  отговорна  за 
извършване  на  всички  съпътстващи  капитални  инвестиции,  експлоатационни  и  финансови 
ресурси.

Тъй като става въпрос за използването и управлението на публични средства, е от съществено 
значение предоставянето на публичната услуга да става по най-ефективния начин, което не 
винаги се получава. В тази връзка, някой публични услуги биха могли да бъдат по-ефективно 
предоставяни  чрез  публично  частни  партньорства.  Типично  за  публичния  сектор  е,  че 
разполага с ограничени налични финансови ресурси и има сериозни ограничения свързани с 
набавяне на нови финансови ресурси необходими за увеличаване на капиталовите разходи. 
Публично  частните  партньорства  могат  да  решат  този  проблем.  Използването  на  външни 
финансови ресурси за капиталови инвестиции също спомага за не натоварване на бюджета на 
общината.

Ползите от публично частни партньорства не се ограничават само до финансови ползи. Те също 
включват  съкратени  срокове  за  изграждане  на  проектите,  разпределение  на  риска  между 
публичния  и  частния  сектор,  подобряване  качеството  на  услугата  и  усъвършенстване  на 
публичния мениджмънт.

VII.2. Принцип на участие на частния сектор

Важен фактор, който трябва да се вземе предвид при публично частните партньорства е, какво 
допринася частният сектор. Частният сектор допринася:

• Достъп до външни финансови средства;

• Подобряване качеството на предоставяната услугата;

• Ефективно управление на ресурсите;

• Намаляване на експлоатационните разходи.

В замяна частният сектор очаква:

• Подходяща печалба за вложените ресурси

• Възвращаемост на вложените инвестиции

• Гаранции за възвращаемост на инвестициите

• Поносимо ниво на риска

• Липса на неконтролиран риск
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Графиката по-долу показва принципа на участие на частния сектор в едно публично частно 
партньорство.

VII.3. Очаквани резултати от публично частни партньорства

При избора на подходящата модел на публично частни партньорства, е важно да се отговори на 
следния въпрос: „какво се очаква да се постигне от едно такова партньорство?”. Това е така, 
защото различните форми на публично частни партньорства, постигат различни цели. Някой 
модели се ограничават до подобряване и по-ефективно предоставяне на публичните услуги. 
Други включват и набавянето на свежи финансови ресурси.

VII.4. Модели на публично частни партньорства

В международен аспект има няколко модела на публично частни партньорства, които са широко 
използвани. Целта на този доклад не е да прави продробен анализ на различните модели на 
публично частни партньорства, тъй като това е вече е направено по друг проект спечелен от 
община Бургас. В този доклад правим кратко представяне на подходящите модели на публично 
частни партньорства, в контекста на идентифицираните сфери на дейност на община Бургас 
подходящи  за  публично  частни  партньорства.  Представените  модели  на  публично  частни 
партньорства включват:

• Договор за управление

• Договор за експлоатация

• Договор за лизинг

• Договори включващи проектиране и изграждане

• Договори за финансиране, строителство, екслоатация и прехвърляне (концесия)

• Хибридни модели

Различните  модели  на  публично  частни  партньорства  се  различават  по  отношение  на 
прехвърляне на степента на риска, финансирането и отговорностите. Изложените графики по-
долу илюстрират това нагледно.

VII.4.1. Договор за управление

Този договор е приложим при налична инфраструктура в добро състояние. Основните елементи 
на  този  договор  са  -  публичният  сектор  предоставя  инфраструктура  за  управление  и 
експлоатация на частният партньор. Важно е да се отбележи, че експлоатационните разходи 
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остават  задължение  на  публичния  сектор. При  договор  за  управление  повечето  от 
задълженията и рисковете остават за публичния сектор. Ползата от такъв тип договор е, че 
частния сектор допринася търговски подход и въвеждане на ефективно управление. Слабата 
страна на договор за управление е ограниченост на инвестициите от страна на частния сектор.

Тези тип договори най-често са за кратък период от време (2-5 години). Регулирането на този 
модел става във формата на договор.

VII.4.2. Договор за експлоатация

При  договор  за  експлоатация  освен  отговорността  за  управление  се  прехвърлят  и 
отговорностите за експлоатация и поддръжка на активите. Съответно частния партньор има 
задължение да прави необходимите експлоатационни разходи за да поддържа на активите по 
заложените  стандарти.  При  този  модел  отговорността  за  капиталови  инвестиции  остава 
задължение на публичния сектор.

VII.4.3. Договор за лизинг
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При този модел се прехвърлят повече от отговорностите и рисковете към частния партньор. 
Въпреки всичко капиталовите разходи остават отговорност на публичния сектор. Особеното при 
този модел е, че частния партньор плаща лизинг за използването на активите на публичния 
сектор. Въпреки че този модел е сложен, той може да бъде регулиран чрез договор.

VII.4.4. Договори за проектиране и изграждане

При този модел частния партньор проектира и изгражда инфраструктура, за да отговори на 
спецификите за изпълнение на публичния сектор. Най-често това става за фиксирана цена, 
така че риска от преразход се прехвърля на частния партньор.

VII.4.5. Договори за финансиране, строителство, екслоатация и прехвърляне (концесия)

При този модел частния партньор финансира, изгражда и експлоатира инфраструктурата. Най- 
често тези договори са с дълъг период на продължителност, за да може частрия партньор от 
приходите при експлоатация да си възвърне вложените инвестиции. При него всичките рискове 
и  отговорности  са  прехвърлени  на  частния  партньор.  За  публичния  сектор  остава  тъй 
наречения “договорен риск”, т.е., че между публичния сектор и частния партньор съществува 
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дългосрочен договор които е труден за прекратяване и най-често включва тежки клаузи за 
неустойки.

VII.4.6. Хибридни модели

Прилагането на горе представените модели, трябва да бъдат съобразени с местния контекст. 
Затова често се използват хибридни модели които съдържат елементи от два или повече от 
представените  по-горе  модели.  Тези  хибридни  модели  взимат  предвид  местното 
законодателство,  институционалната  рамка  и  най-вече  целите  които  би  искал  да  постигне 
публичния сектор.

VII.5. Анализ на социологическото проучване

Социологическо  проучване  направено като  част  от  проекта  “Създаване  и  утвърждаване  на 
механизми за успешни публично частни партньорства в община Бургас и Югоизточен планов 
район”,  показва  какви  са  според  местното  население  проблемите  и  неотложните  въпроси 
касаещи град Бургас. Обощение на изводите от проучването включва:

• Проблемите на град Бургас не се различават съществено от проблемите, които имат 
голяма част от градовете в България.

• Лошата  инфраструктура,  безработицата,  както  и  проблемите  в  здравеопазването  са 
неизменна част от проблемите на българите в града. 

• Изключение  не  правят  и  жителите  на  град  Бургас  –  повече  от  половината  от 
изследваните лица (55.7 %) споделят, че лошата инфраструктура  е основният проблем 
на град Бургас.

• Това  беше  и  един  от  най-често  споменаваните  проблеми  на  града  в  рамките  на 
качествената част от изследването.

• Въпреки,  че  Бургас  е  една  от  осемте  области  с  по-ниска  от  средната  за  страната 
безработица, средно 3,45% за областта, именно безработицата е посочена като другата 
проблемна област за жителите на града – 48.5 на сто от изследваните лица посочват, 
че това е основният проблем на Бургас.

• Това може да се обясни с факта, че Бургас е  един от големите ни черноморски градове 
и в този смисъл осигурява по-скоро сезонна заетост на голяма част от своите жители, а 
с настъпването на зимния сезон обстановката се усложнява – факт, който беше загатнат 
в проведeните групови дискусии с граждани.
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• Град Бургас е на второ място според критерия “социално-икономическо развитие” след 
София-град според изследователски проект на БАН на тема: „Териториалните различия 
в България – тенденции, фактори и политики”

• Това  обаче  сякаш  не  пречи,  ниските  доходи  на  гражданите  да  са  също  един  от 
основните проблеми на града според 41.5 % от изследваните лица. 

• Проведеното  изследване  успя  да  потвърди  количествено и  още един от  сериозните 
проблеми на града, а именно ниското равнище на здравеопазване.

• Както  проведеното  количествено  изследване,  така  и  проведените  групови  дискусии 
показаха,  че  бургазлии са  лишени от  качествено здравеопазване  -  45  % на сто  от 
гражданите на града са на мнение, че то не е на необходимото равнище.

• Лошата  инфраструктура,  нивото  на  здравеопазването,  както  и  безработицата  са 
основните звена, в които следва да насочат своите усилия управляващите на града.

• Предвид сериозността на проблемите, за които говорят жителите на  град Бургас, не е 
изненада  фактът,  че  те  сякаш  не  обръщат  внимание  на  въпросите,  свързани  с 
развитието на туризма в общината. 

• Според изследваните лица, привличането на туристи е сред въпросите, които са най-
маловажни за разрешаване от управляващите - едва 3.5 на сто от лицата определят 
това като важен въпрос за разрешаване. 

• Често споменаваните в груповите дискусии сред граждани проблеми като наркомания и 
престъпност също излизат на по-предни позиции.

• Интересно е да се отбележи, че говорейки за най-неутложните звена по отношение на 
които следва да се вземат най-спешни мерки, повече от половината от изследваните 
лица извеждат чистотата в града.

• Според 60 на сто от лицата, това е звеното, в което следва да се работи приоритетно 
след като бъде разрешен проблемът с пътната инфраструктура на града.

• Като  следващи  най-спешни  мерки  гражданите  посочват  подобряването  на  градския 
транспорт,  поддръжката на парковете и градинките,  както и уличното  осветление в 
Бургас.

От това социологическо проучване маже да се заключи, че според населението на град Бургас, 
основните  проблеми  на  града  са:  лошата  инфраструктура,  безработицата /  ниските 
доходи, ниското качествено на здравеопазване и чистотата на града.

Повече от половината (55.7%) от населението на града смятат, че лошата инфраструктура е 
основния проблем на града. 48.5% от населението смятат безработицата и ниските доходи като 
друг основен проблем на града. От основните проблеми на града на трето място е посочен 
ниското ниво на здравеопазване.

Именно тези три сфери са посочени, като приоритетни сфери за насочване на усилията на 
общината за подобряване на качеството на услугите.

Други сфери които често са посочвани за насочване на усилията с цел подобряване е чистотата 
на  града,  подобряване  на  градския  транспорт,  поддръжката  на  парковете  и  градинките  и 
уличното осветление.

Интересен е факта, че едва 3.5% от населението определят привличането на туристи като 
приоритетна дейност към която трябва да се насочи общината. Това може би е така, тъй като 
Бургас е силно развит като туристически район през летните месеци.

За  някой от  посочените  проблемни сфери (инфраструктура,  здравеопазване  и чистотата  на 
града), прякото ангажирането на частния сектор в публично частни партньорства, би могло да 
доведе  до  бързо  подобряване  на  тези  области.  Относно  безработицата  и  ниските  доходи, 
община Бургас може косвено да има роля за подобряване на този проблем. Това може да стане 
чрез създаване на добра бизнес среда.
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Друга  основна  част  от  проучването  включва,  познанията  на  населението  в  областта  на 
публично частни партньорства. Изследването показва, че само 1/3 от анкетираните лица са 
запознати с реализираните публично частни партньорства на територията на общината. В тази 
връзка е необходимо да се проведе по-активна комуникационна кампания с цел инфориране на 
гражданите  за  предстоящи  публично  частни  партньорства  и  предимствата  от  такива 
партньорства.

VIII. ОБОСНОВКА НА ИЗБОРА НА  СЕКТОР / ПУБЛИЧНА УСЛУГА ЗА 
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПИЛОТЕН МОДЕЛ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПЧП

В резултат от направения анализ бяха идентифицирани възможните сфери за реализация на 
ПЧП, което доведе до избор на конкретен обект, който може да послужи за създаване на модел 
за публично-частно партньорство. След проведените посещения на място в община Бургас и 
въз основа на задълбочения анализ на публичните услуги, секторите и обектите на територията 
на  община  Бургас  подходящи  за  реализиране  на  ПЧП  и  посочени  в  настоящия  анализ, 
определихме инвестиционното намерение на община Бургас за изграждане на плувен и спортен 
комплекс в ж.к. Славейков като пилотен модел за публично-частно партньорство. 

Определяне на необходимостта от услугата

Определянето на този модел като пилотен се базира на факта, че същият проект може да бъде 
вместен в схема за осъществяване на публично-частно партньорство.  Реализацията на тази 
инициатива и свързаните с нея инвестиции е възможно една от най-ефективните форми за 
реализацията  на  ПЧП на  територията  на  община  Бургас.  Критериите  за  приоритизация  на 
плувния  и  спортен  комлекс  Славейков  и  за  неговото  определяне  като  пилотен  модел  са 
определени на базата на:

• Степен на необходимост от неговата реализация

• Ефективност на разходите

• Наличие на необходимите ресурси

• Минимални рискове за реализацията на проекта 

Определянето  на  пилотния  модел  за  ПЧП  е  направено  и  въз  основа  на  съществуващото 
първоначално описание на проекта, включително неговите цели и обхват, основни задачи и 
основни  данни  за  проекта.  Ясен  е  видът  и  количеството  на  дейностите,  които  ще  бъдат 
осъществени в рамките на проекта. Определени са параметрите на проекта, което служи като 
основа  за  обсъждане  на  последващите  възможности  за  предоставяне  на  услугата,  които  е 
необходимо да бъдат разработени в рамките на целите на проекта. 

Спазване на основните изисквания за избор на модел за ПЧП1 

Изборът на пилотния модел за ПЧП се базира на факта, че идентифицираната инициатива на 
община Бургас отговара на някои основни изисквания, които са ключови при предоставянето на 
услуга свързана с реализация на ПЧП, като: 

• Диференцираност на проекта 

• Наличие на възмонжост за прехвърляне на обществени услуги към частния сектор в 
рамките на ПЧП

• Наличие  на  достатъчно  голямо  оперативно  съдържание  на  проекта,  което  може  да 
поощри търговски интерес от страна на частния сектор

Приложимост на ПЧП модела2 

1 Необходимо е да бъде направен предварителен тест за приложимост на ПЧП, за да се 
идентифицира потенциала за реализация на такова партньорство. 
2 Във връзка с разпределянето на риска е необходимо да се отговори на въпроса възможно лие 
оптимално прехвърляне на риска от публичните власти към частния инвеститор, и приемливо 
ли е това за частния партньор?
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В резултат от направените проучвания може да се отбележи, че предложеният модел за ПЧП е 
приложим, като се има предвид, че са спазени основните критерии като: 

Политическа и законодателна рамка  (наличие на рамкови условия, които да позволят да се 
продължи развитието и прилагането на схема за ПЧП, подкрепа от страна на регионалните 
власти, законова допустимост за прехвърляне на публичните услуги към частния сектор);

Обем  на  проекта  (реализацията  на  проекта  може  да  генерира  спестявания  и  да  бъде 
конкурентен по отношение на разходната ефективност);

Пазарна среда и потенциал за постигане на стойност на инвестицията (наличие на достатъчен 
интерес от страна на частния сектор за участие в проекта; наличие на компетентни частни 
фирми, готови да изпълнят проекта; възможност за възстановяване назаложените разходи по 
проекта и акумулиране на печалба);

Подходящи административни условия (структурираност на обществените услуги, съществуваща 
организация на дейностите за осъществяване на проекта). 

Препоръки за последваща организация на проекта

След определянето на подходящия модел за ПЧП е необходимо да бъдат предприети следните 
стъпки за неговата реализация: 

• Разработване на работен план свързан със основните задачи, дейности и отговорности 
за изпълнението на проекта

• Идентифициране  на  институции  и  лица,  с  които  да  се  проведат  необходимите 
консултации

• Разработване на времеви график

• Идентифициране на работния и експертен екип по проекта

• Разработване на описание на проекта съдържащо данни за целия проект, включително 
обем, цел и обхват на проекта, очаквани разходи, финансови данни и др. и очертаване 
на възможностите за реализация на ПЧП,  

• Разработване на подробен работен план и организация на проекта 

• Реализиране на последващи стъпки съобразно моделите и механизмите на публично-
частното партньорство в България 

В заключение бихме искали да отбележим, че спазването на всички горепосочени критерии и 
последващи стъпки би гарантирало успеха при реализацията на съответния пилотен модел за 
ПЧП. 

Договор № А08-14-38-С/10.02.2009 Стр. 52 от 94



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ВЪЗМОЖНОСТИ В СЕКТОР ТУРИЗЪМ

В областта на туризма идентифицирахме следните обекти/сектори, подходящи за реализация 
на ПЧП:

Създаване на балнеоложка курортна зона в местността на Атанасовското езеро

С  цел  развитие  и  използване  на  уникалните  природни 
дадености на находящото се близо до град Бургас Атанасовско 
езеро,  общинската  администрация  е  разработила  идея  за 
изграждане на курортно-балнеоложка зона с богата паркова 
среда и съоръжения за спорт, лечение и атракции, която да е 
естествено продължение на Морската градина. Наличието на 
лечебна  кал  и  луга  в  езерото,  както  и  благоприятните 
климатични  условия  на  морския  бряг  са  фактори  с 
изключително  лечебно  и  здравно-укрепително  въздействие 
върху  човека.  Също  така  ненакърнената  природна  среда  и 
голямото разнообразие на флора и фауна на местността, както 
и  относителната  отдалеченост  от  високоурбанизираната 
градска  среда  са  предпоставки  за  развитие  на  курортна  и 
лечебно-рехабилитационна дейност.

В изпълнение на програмата си за проектиране Община Бургас 
е изготвила Подробен устройствен план - План за регулация и 
застрояване  на  територията,  заключена  между  плажната 
ивица и южно Атанасовско езеро, южно от района на „Черноморски солници” АД, гр. Бургас. 
ПУП е одобрен от Общинския съвет на град Бургас с Решение №11/07.10.2008 г. С плана са 
обособени седем УПИ, отредени за „Курортни дейности и  обслужване” с предвидени в тях 
застройки с височина до 7,50 м. Общата площ на територията общинска собственост е 9 ха. 

През нея минава ж.п. линия, за която проектното решение предвижда да се измести в западна 
посока,  с  което  да  бъде  освободен  достъпа  до  морския  бряг.  Направените  постъпки  и 
проведените  разговори  определят  в  бъдеще  ж.п.  линията  да  се  превърне  в  градска 
туристическо атракционна железница,  свързваща Приморски парк,  крайбрежната  зона и кв. 
„Сарафово”. 

В територията на езерото е предвидено изграждане и на велоалея. По брега на езерото се 
предлага  реализирането  на  крайбрежна  алея  с  наблюдателници за птици,  главна  изгледна 
площадка и връзка с алейната мрежа на „Екологично-образователен център с конен спорт в 
парк „Езеро”.

Като цяло може да се заключи, че територията е изключително благоприятна за развиване и 
осъществяване на дейности свързани с отдиха и здравето на гражданите и гостите на град 
Бургас.

Местоположение

Територията  е  заключена  между  плажната  ивица  и  Южно  Атанасовско  езеро,  южно  от 
„Черноморски солници” АД. 

Обща характеристика

Атанасовското езеро е разположено на 4 км североизточно от Бургас и представлява плитка 
свръхсолена лагуна, свързана с околните солени блата, система от канали, обрасли с блатна 
растителност,  кристализатори,  заобиколени  от  дига  и  сладководен  канал.  Езерото  е 
разположено  в направление  север-юг,  с  дължина  9.5  км. и  максимална  ширина  4.2  км. 
Разделено е на две части от пътя Бургас - Варна, северна и южна част и има средна дълбочина 
30 см. Северната  част  е  природен резерват,  а  южната  – буферна зона.  Двете му части са 
солници от 1906 г.  Добивът на сол се извършва по примитивен начин, който е напълно щадящ 
и не влияе отрицателно на обитателите на резервата. Разположено е на 1.5 м под морското 
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равнище, поради което е силно уязвимо, но през последните десетилетия в резервата няма 
изчезнали видове, въпреки негативните фактори, които му влияят. 

Селищните  ландшафти  в  близост  до  езерото  са  представени  от: кв.  Сарафово  на  изток, 
жилищен  к-с "Изгрев"  на юг, минно селище  “Черно море” на север. Заобикалящите езерото 
територии са заети предимно от аграрни равнинни ландшафти.

Природозащитен статус

През 1973 г. 170 ха от северната част на езерото са били обявени за защитена местност, а на 
12.08.1980  г.  са  обявени  за  природен  резерват  със  заповед  на  Комитета  за  опазване  на 
природната среда при Министерския съвет. В него има уникално биоразнообразие - 233 вида 
висши растения и над 300 вида птици. Над езерото минава вторият по големина миграционен 
път на птиците в Европа - „Виа Понтика”. Уникалният орнитологичен генофонд се дължи и на 
мигриращите реещи се птици от значителна част на Северна, Източна и Централна Европа, 
както и на концентрацията на редки зимуващи птици. 

Атанасовското езеро е   включено  в списъка на влажните зони с международно значение по 
Рамсарската конвенция и е обявено за Рамсарско място № 292 на 28.11.1984 г. Първоначално 
вкключената площ от 1 050 ха (10.5 кв. км) е била увеличена до 1 404 ха ( 14.4 кв. км.) на 11. 
02. 2002 г. Северната част е със статут на поддържан резерват, а южната е негова буферна 
зона.

Със заповед на МОСВ от 1999 г.,  свръхсоленото крайбрежно езеро е обявено за поддържан 
резерват,  съгласно  Закона  за  защитените  територии.  Резерватът  основно  се  използва  за 
нуждите на солодобива и за запазване на изключителното му биоразнообразие.  Тъй като е 
изключителна  държавна  собственост,  резерватът  е  отдаден  на  концесия  като  форма  на 
публично-частно партньорство. 

Собственост

Територията, обект на проекта е общинска собственост. Тя се пресича от трасето на Ж.П. линия 
Бургас – Поморие, която е публична държавна собственост.

Комуникация и инженерни мрежи

Територията е достъпна по съществуващ крайбрежен път от Бургас за Сарафово, в момента 
асфалтиран, в лошо състояние. През територията преминава въздушен електропровод 20 кV. 
Проектът предвижда изграждане на подземни електропроводи (кабелна връзка).

Природо-лечебни компоненти и качества на средата

Атанасовското езеро е влажна зона от типа на хлиперхалинните крайбрежни водоеми, твърде 
рядка както за нашата страна, така и в световен мащаб.  То е свръхсолено езеро, с лиманен 
характер в северната си част и с белези на лагуна в южната. Около езерото съществуват по-
малки сладководни водоеми и мочурливи места,  както и система от канали, обрасли с блатна 
растителност.  От  него  се  извличат  морска  сол,  лечебна кал,  луга  и други ценни природни 
ресурси.  Тяхното наличие,  както и благоприятните климатични условия на морския бряг са 
фактори с изключително лечебно и здравно-укрепително въздействие върху човека.

Ненакърнената  природна среда и голямото разнообразие  на флора и фауна на местността, 
както и относителната отдалеченост от високоурбанизираната градска среда са предпоставки 
за развитие на курортна и лечебно-рехабилитационна дейност.

Проектно предложение

Предлага  се  развитие  на  курортно-балнеоложка  зона  с  богато  развита  паркова  среда  и 
съоръжения за спорт, лечение и атракции – естествено продължение на Морската градина. 
Съществуващата Ж.П. линия се измества на запад, с което се освобождава достъпът до морския 
бряг. Съществуват данни и възможности за скъсяване на ж.п. линията само до Сарафово. Ако 
не отпадне напълно, в бъдеще тя може да се превърне в градско туристическо-атракционно 
влакче.  Основният  комуникационен  гръбнак  на  проекта  е  развит  в  пакет  с  ж.п.  линията. 
Предвидена е ж.п. спирка с пешеходно премостване и връзка към мостик в морето.
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По брега на езерото се предлага крайбрежна алея с наблюдателници за птици, главна изгледна 
площадка и връзка с алейната мрежа на „Екологично-образователен център с конен спорт в 
парк „Езеро".

Режими на застрояване

Предвижда се застрояване на част от територията в УПИ за курорт, лечение и рехабилитация с 
показатели в рамките на актуализираната Наредба №7, както следва:

• Плътност на застрояване до 30%

• Кинт – до 1,5

• Озеленяване – минимум 50%, от които ½ с едроразмерна растителност

• Етажност – до 5 етажа, к.к. 15 м.

План за регулация

При изработването на плана за регулация на курортно – балнеоложка  зона „Южно Атанасовско 
езеро”  в   гр.  Бургас  е  изходено  от  колективна  архитектурна  разработка,  в  която 
съществуващото  пътно  трасе  е  запазено  и  оформено  като  пешеходна  зона,  а  уличната 
комуникация  е проектирана успоредно на изместената ЖП линия.  Това  трасе  в генералния 
комуникационен план на гр.  Бургас е една от събирателните улици,  свързващи града с кв. 
Сарафово.

В проведени няколко срещи с управата на ЖП район -  гр. Бургас са уточнени вариантите за 
изместването  на  ЖП трасето  за  Поморие  и  в  резултат  е  оформено  и  единственото  УПИ – 
публична държавна собственост в зоната.

За уличното трасе и пешеходната алея са изработени надлъжни и напречни профили, целта на 
които е да се докаже възможността на тяхното провеждане.  Планът за улична регулация е 
изработен съгласно изискванията на ЗУТ, като са дадени съответните котировки и номера на 
точки от осовата мрежа. В резултат на цялостната работа по изработване на ПР са оформени 
два квартала със съответно 5 и 34 УПИ.

План – схема за вертикално планиране

Планът за регулация и застрояване предвижда през проектната територия да бъде изградена 
улична комуникация, която ще следва новото трасе на ЖП линията. На наличния чертеж е 
показана  улицата  със  съответните  теренни  и  проектни  коти,   на  базата  на  които  са  били 
изчислени проектните наклони и дължини, като минималния наклон е 0,3%, а  максималния – 
0.5%.

Предложената  архитектурна  разработка  удовлетворява  изискванията  на  вертикалното 
планиране  и  осигурява  безопасен  транспортен  достъп  до  всички  съществуващи  и 
новосъздадени УПИ.

Трасировъчен план

За трасирането на целия обект върху терена е разработен трасировъчен план. Като начало,  
следва  да  се  трасира  основата  мрежа,  която  се  състои  от  15  осови  точки,  дадени  с 
координатите  си  в  координатна  система  от  1970  година.  След  тяхното  трасиране,  което  е 
първоетапна задача, следва трасирането на подробните точки, които са гранични за УПИ. За 
тази цел има дадени трасировъчни данни по такъв начин,  че от всяка осова точка да могат да 
се трасират всички подробни точки в радиус 500 метра около тях. Трасирането следва да се 
извърши по полярния способ, като за целта освен координатите на подробните точки са дадени 
всички посочни ъгли и дължини, необходими за отлагането им на терена.

В заключение трябва да се обобщи, че предпоставките за развитието на проекта за изграждане 
на  курортно-балнеоложка  зона  в  местността  на  Атанасовското  езеро  са  до  голяма  степен 
налични  и  е  необходимо  създаването  на  съответен  екип  от  експерти  на  общинската 
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администрация,  който  да  се  заеме  с  конкретното  поставяне  на  изискванията  към  частния 
партньор, при лансиране на процедурата за публично-частно партньорство.

Крайбрежен парк в квартал „Сарафово”

Във  връзка  с  нуждите  на  благоустрояването  и  създаването  на  среда  за  отдих,  спортна, 
развлекателна  и  културна  дейност  за  жителите  и  гостите  на  град  Бургас,  общинската 
администрация  е  възложила  на  проектантско  бюро  разработване  на  технически  и 
инвестиционен проект за развитието на крайбрежен парк в квартал „Сарафово”.  

Общи сведения 

Местоположение, граници и площ

Квартал  Сарафово  е  разположен  на  10 
км.  североизточно  от  центъра  на  град 
Бургас,  в  северната  част  на  Бургаския 
залив  на  около  50  м.  н.  в.  По  пътя 
свързващ  общинския  център  с  квартал 
Сарафово  се  намира  защитената 
природна местност резерват „Атанасовско 
езеро”.

Теренът,  определен  според  ЗРП  на  кв. 
Сарафово  от  1991  г.  за  изграждане  на 
крайбрежен  парк,  обществено 
обслужване и спорт е разположен в най-
южната  част  на  квартала, над  градския 
плаж (на показаната  фигура). Ивицата е 
със  средна  дължина  1  365 м. и  средна 
ширина 120 м. Надморската височина е от 5 до 35 м. Територията е с площ 142.30 dka, без 
площта от 1.97 dka на УПИ на помпената станция за отпадни води (общо 144.27 дка).

Обектът  на  проектната  разработка  -  УПИ  II,  кв.  63  на  северозапад  граничи  с  вътрешната 
регулационна  линия  на  частни  имоти,  разположени  по граничната  ул.  „Черно  море”,  а  на 
югоизток с градския плаж и морето.

Комуникации и транспорт

Квартал Сарафово се намира в 15-20 минутен изохрон на транспортна достъпност от центъра 
на  град  Бургас.  Транспортната  връзка  Бургас-Варна  е  изнесена  северозападно-северно  от 
територията на квартала, като заедно с летищният комплекс ограничават развитието му в тази 
посока. В окончателния ЗРП на квартал Сарафово от 1991г., транзитното движение е изнесено 
тангиращо на територията от северозапад-север, като влизането и излизането е съсредоточено 
в  единствен  пункт.  Сарафово  има автобусни  връзки с  Бургас,  Поморие,  Несебър,  “Слънчев 
бряг”. 

Териториалното  разположение  и  добрите транспортни  комуникации  на  квартала  го  правят 
потенциален резерв на Бургас като курортен ресурс и частично решава жилищния проблем на 
града. 

Аерогара  Бургас (летище Сарафово)  е трета по големина в страната,  след тези в София и 
Варна. Тя има значение, както за вътрешните, така и за международните пътнически превози.  
Това важи особено за курортния сезон, когато се поддържат преки връзки с редица градове.

Квартал Сарафово е свързан с морската градина на Бургас с крайбрежна алея, осигуряваща 
живописна разходка за пешеходци и велосипедисти.

Историческо развитие

Село Сарафово е основано през 1920 г. от бежанци от Одринска Тракия. На 2 км. северно от 
него има останки от римско селище, част от което се намира под водата. Сравнително добре е 
запазена  настилка,  широка  около  7  м.  от  правоъгълни  андезитни  плочи,  вероятно  от 
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пристанищно съоръжение.  На 700  m северно от  Сарафово,  при изкопни работи в могилата 
Маджартепси, е разкрито тракийско погребение от II – III век.

От  28.08.1922  г.,  селището  получава  статут  на  самостоятелна  единица,  в  рамките  на 
Поморийска околия, като през 1929 г. получава днешното си наименование на името на инж. 
Сарафов.  Още  при  първия  оглед  на  местността  са  забелязани  всички  преимущества  на 
бъдещото селище - от едната страна е мерата и черноземните почви, а от другата страна - 
морето.  Оказва  се,  че  40-50  години  преди  реалното  развитие  на  туризма  инж.  Сарафов  е 
предвиждал новосъздаденото  селище в бъдеще да стане туристически курорт  и проектирал 
отлична инфраструктура на Сарафово - широки и прави улици и тротоари, няколко градински 
парка и училище.

От 12.11.1987 г. с решение на Държавен Съвет, селището е включено към Бургас и се превръща 
в  негов  квартал. В  планове,  разработени  и  одобрени  през  1989  г.,  то  е  определено  като 
курортен ресурс с регионално и национално значение.

Сарафово е включено в територията на 2-ро кметство. Урбанистичната  концепция в ОГП на гр. 
Бургас  от  1993г.  създава  условия  населеното  място  да  се  развива  като  част  от  градската 
структура,  в  максимална  близост  до  морето.  Градоустройствената  идея  предвижда  в 
перспектива кв. Сарафово да се обособи като вторичен градски център, като тя е съобразена с 
новия статут на територията – микрорайонен център на града.

Социално - икономическо развитие 

Важна  предпоставка  за  развитие  на  отдиха  в  Сарафово  е  ландшафтната  характеристика. 
Морският  бряг  е  с  голяма  притегателна  сила  за  отдиха.  В  обслужващата  сфера  е  заето 
предимно местното население.

Проблемът за пълното оползотворяване на легловата база е много съществен, поради сезонния 
характер  на  отдиха  и  туризма.  За  по-рационалното  използване  на  материалната  база  през 
цялата година биха допринесли центрове за климатолечение, калолечение, луголечение, както 
и използването й за конгресен туризъм през зимния сезон.

Градоустройство

Физическите и антропогенните ограничители в района на квартала до голяма степен определят 
устройството  на  територията.  Това  са  морето,  активното  свлачище,  високата  категория 
обработваема земя, летищния комплекс, пътната магистрала.

Характеристика на екологичните условия

Климатична характеристика

Влиянието на Черно море определя климатичните условия на курорта. Те се характеризират с 
мека зима, прохладно лято, а есента е дълга и топла -  благоприятна за по-продължителен 
морски  туризъм.  Поради  редуващите  се  течения  на  морския  бриз  от  морето  към сушата  и 
обратно,  летните  горещини  се  понасят  по-леко.  Въздухът  е  чист,  поради  отсъствие  на 
индустриални производства и замърсители. През годината над 320 дни са слънчеви поради 
специфичното завъртане на ветровете, което не позволява задържане на облаци и мъгла.

Обобщената  характеристика  на  климатичните  условия  във  връзка  с  проектирането  на 
растителност е, че те са благоприятни за развитие на разнообразен  видов състав. Това се 
дължи на липсата на екстремни стойности на показателите на основните климатични елементи. 
Но във видовия състав трябва да се включат главно средно студоустойчиви и сухоустойчиви 
видове поради неблагоприятния ветрови режим, съчетан с висока атмосферна влажност през 
зимните месеци и поради ниската сума на валежите през лятното полугодие.

Различните  релефни  и  микрорелефни и  почвени  характеристики  моделират  основните 
климатични елементи и създават специфичен микроклимат и възможност за развитие на видове 
различаващи се в екологичния си оптимум.

Геоложка характеристика

Договор № А08-14-38-С/10.02.2009 Стр. 57 от 94



Литологията, ерозионният базис и активната антропогенна дейност в продължение на няколко 
столетия са се отразили неблагоприятно върху естествената растителна покривка, с което се 
създават  условия  за  проявления  на  активни  ерозионни  процеси  върху  значителна  част  от 
Бургаското крайбрежие.

Инженерно – геоложка характеристика

Сарафовският свлачищен комплекс е от константен тип свлачища, изграден предимно от глини 
– прахово – песъкливи, кафяви, жълтокафяви до жълти на места варовити с варовити ядки. 
Глините лежат почти хоризонтално с малък наклон (1 – 30) към морския бряг, като само на 
места наклонът достига до 8 – 100.

Причините за възникване на свлачището са преди всичко строежът на морския бряг - глинест, 
абразивното действие на морето и хидравличните градиенти на подземните води. 

Разработваният  терен е  част  от  Сарафовското  свлачище,  поради  което  техническия  проект 
съдържа следните изводи и препоръки:

• В дълбочина площадката е изградена от свлечени земни маси с дебелина 5 m,  под 
които залягат прахово – песъчливи глини;

• Имайки  предвид  ниските  механични  характеристики  на  свлечените  земни  маси  се 
препоръчва  тяхното  отстраняване  или  преминаване  с  пилоти  и  фундиране  в 
долулежащите глини;

• Дренажите трябва да са от водоплътни тръби и в никакъв случай да не се допускат 
течове;

• Активирането на свлачището в момента става от сезонните колебания на нивото на 
подземните води и изливането на повърхностни води върху ската;

• Препоръчва се изграждането на подпорна стена, фундирана в пластовете 2, 3.

• В сеизмично отношение районът е от VII степен.

Предвидени са мероприятия за намаляване ерозионната и свлачищна дейност, чрез различни 
средства:

Инженерни

Свлачищните процеси в резултат на абразивната дейност на морската вода в днешно време са 
частично преустановени, благодарение на изградените буни, в границите на този крайбрежен 
участък  и  бетоновите  предпазни  съоръжения,  изградени  от  “Трансстрой”  по  проект  на 
“Геозащита” – гр. Варна.

Сезонните колебания на подземните води в активната зона, близо до главния свлачищен откос 
са намалени чрез изграждането на отводнителни канавки, дренажни прорези, шахти.

Инженерно – биологични

Големият откос на ската, както и липсата на растителност в източната част на склона води до 
интензивно увеличаване на деградационния процес, в резултат на водната и ветрова ерозия. 

Инженерно-биологичните  методи  за  укрепване  техническите  средства  се  допълват  и 
комбинират с възможностите на растителността. Използването на затваряща клетъчна система, 
чийто  отвори  се  озеленяват  е  много  подходящо за  стръмния  откос  по  горната  граница  на 
обекта.  Перфорацията  на  клетките  спомага  за  по-доброто  сцепление  между  стените  на 
клетките  и  насипния  материал.  В  случаите,  когато  клетките  са  запълнени  с  хумус, 
перфорацията позволява преминаване на корените на растенията от клетка в клетка, което 
увеличава устойчивостта на системата.

Предотвратяване  на  повърхностната  ерозия е  основна част  при защита на  околната  среда. 
Продуктите и системите за защита от ерозия дават възможност за предпазване изнасянето на 
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фини фракции от застрашената почва, чрез поддържане на почвеното плодородие, намаляване 
на  повърхностния  воден  отток,  предпазване  на  най-горния  слой  от  ветрова  ерозия  и 
осигуряване на възможност за развитие на растителност. 

Почвени условия

Свличанията, смесванията на почвени хоризонти, отнасянията на плодородни слоеве са дали 
като резултат много плитка почва. Най – горният почвен слой е станал тежък по механичен 
състав, т. к. леките фракции са били отнасени от вятъра и водата, а по – тежките, донесени от 
склоновите повърхностни води са се натрупали. 

Въз основа на извършените почвени проучвания, във връзка с устройването на територията, 
като  зонален  тип  почви  разпространени  в  Сарафово  са  определени  типичните  смолници. 
Техният  механичен състав  е  глинест,  тежък и еднообразен в дълбочина.  По отношение  на 
физичните свойства почвите са с голяма плътност и слаба аерация.

Реакцията  на  почвения  разтвор  е  алкална  до  силно  алкална  и  влияе  на  достъпността  на 
хранителни  вещества.  За  химичния  състав  е  типично  високо  съдържание  на  карбонати. 
Хумусното  съдържание  е  бедното  и  не  се  променя  съществено  в  почвените  пластове  в 
дълбочина.

Водният  режим  е  неблагоприятен  за  млада  дървесна  растителност.  Поради  ниската 
водопропускливост и тежкия механичен състав във влажни периоди настъпват повърхностни 
преовлажнявания и заблатявания в отрицателните микрорелефни форми, които се сменят през 
засушливи периоди със засушаване, свиване на почвата и поява на дълбоки пукнатини.

Тази характеристика на съществуващите почвени условия налага необходимостта от прилагане 
на  мелиоративни  мероприятия  за  подобряване  условията  за  развитие  на  декоративната 
растителност.  Проектното  предложение  съдържа  няколко  варианта  в  зависимост  от 
възможностите за финансиране.

Торене 

Поради лошите хранителни качества  на почвата,   внасянето  на  инертни материали (пясък, 
сгурия на прах, стрити лигнитни въглища), като мероприятие за подобряване на механичния 
състав е нецелесъобразно. 

Поради слабата аерация и неблагоприятния температурен режим на смолниците дори при запас 
с  общ азот  не винаги  съществуват  добри условия за неговата  минерализация.  Тъй като не 
малка част от фосфора в тези почви  се намира в трудноусвоима форма, те се характеризират 
като  слабо  запасени  на  усвоим  фосфор  за  растенията.  По  тези  причини  повишаването  на 
плодородието на смолниците без внасянето на рационални дози азотно-фосфорни торове е 
невъзможно.  Поради  тежкия  механичен  състав,  високия  асорбционен  капацитет  и  ниската 
водопропускливост  при  тях  не  съществува  опасност  от  измиване  на  внесените  минерални 
торове.

I-ви вариант

Насипване на плодородна хумусна почва в пласт с мощност 30 см, която след слягане до 25 cm 
ще  създаде  оптимални  условия  за  развитие  на  тревиста  и  цветна  растителност.  За 
взискателната дървесно-храстова растителност се препоръчва гнездово внасяне на плодородна 
почва в посадните места:

• за дървета 0,6/ 0,6/ 0,7 m

• за храсти 0,4/ 0,4/ 0,5 m

II-ри вариант
Внасяне на хуминови препарати в съчетание с минерални торове и гранулиран изкуствен тор 
със стабилна структура, подобряващ водно-въздушния режим на почвата, чрез свойството си да 
увеличава  многократно  обема  си  при  навлажняване.  Високият  му  абсорбционен  капацитет 
осигурява постоянно изобилно водно съдържание.
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III-ти вариант
Прилагане на органично торене с норма 7-8 t/dka в съчетание с азотно-фосфорно минерално 
торене.

Съществуваща растителност

Съществуващите растителните масиви в средната и западната част на територията са резултат 
от залесителни мероприятия, като част от индивидите са самонастанили се или са с издънков 
произход.  Oбемно-пространствена растителна композиция  липсва,  а  съществуващите масиви 
изпълняват по-скоро мелиоративна, отколкото естетическа функция.

Проектна част

Цели и задачи на проекта

Според окончателния проект на ЗРП на кв. Сарафово от 1991 г., основните елементи на спорта 
и отдиха е предвидено да се разработят в крайбрежен парк, в какъвто се предвижда да се 
устрои неусвоената, силно ерозирала крайбрежна ивица в чертите на квартала.

Този парк ще е входен пункт към градския плаж и би подобрил силуетното въздействие на 
плажната  ивица,  чиято  площ  е  31,0  dka.  Съществуващите  нормативи  изискват  6–8  m2/ 
посетител / ориентировъчна площ за ползването на пясъчната ивица, в зависимост от вида на 
курорта. Според тези нормативни разчети капацитетните възможности на плажа варират от 3 
875 до 5 165 души.

Площта на крайбрежния парк е 142.23 dka, която осигурява 44.45 m2/ жител (3 200 жители) 
или 22.94  m2/ посетител през  сезона,  в  който  има допълнителен контингент  от  почиващи, 
достигащ до 3 000.

В  Сарафово  има  условия  за  развитие  както  на  дълготрайния  (годишен),  така  също  и  на 
седмичния отдих. Тук от особена важност е местно население, което през неактивния период 
ще използва част от курортните съоръжения и ще се превърне във фактор за продължаване на 
сезона.

За  създаване  на  пълноценна  жизнена  среда  и  висока  степен  на  обществено  обслужване 
съществуващите  зелени  площи  за  широко  обществено  ползване  в  Сарафово  са  крайно 
недостатъчни.  Местоположението  на  квартала,  разположен  в  северната  част  на  Бургаския 
залив и произхождащите от това курортни функции определят необходимостта от създаване на 
представителен обект за посещение и от туристите почиващи в Сарафово.

Целта на проектното решение е изграждане и развитие на функционално-планова и обемно-
пространствена композиция на приморски парк като място за разходки, културни и спортни 
дейности за различни възрастови и социални групи.

Задачите на проектното решение са:

• Изграждане на паркова среда, подходяща за селища с развит морски туризъм

• Създаване  на  крайбрежен  парк  като  място  за  разходка,  отдих,  спортни  и  културни 
занимания

• Овладяване на ерозионната дейност

Функционално зониране

Функционалното  зониране  на  проекта  е  съобразено  с  теренните  дадености,  с  изградените 
инфраструктурни елементи и с комуникационните връзки с квартала, както и с изискванията 
поставени  в  заданието  на  общината  –  паркът  да  има  спортно-атракционна,  развлекателна, 
рекреационна функция, да има обекти на обществено обслужване, с акцент върху търговията 
на прясна риба в планираната рибна борса.

Паркът целогогодишно ще обслужва основно жителите на квартала, а през летния сезон ще 
бъде предпочитано място за отдих и развлечение за гостите на курортното селище.

В проектното решение се обособяват следните функционални  зони и подзони:

Договор № А08-14-38-С/10.02.2009 Стр. 60 от 94



Зона комуникации:
• Транспортни комуникации;  паркинги

• Пешеходни комуникации

• Маршрут, достъпен за хора с увреждания, с осигурен надлъжен наклон 5%.

• Велосипедна алея 

Транспортният достъп до парка се спира до главните подходи, като са осигурени паркинги по 
граничната улица на квартала. Автомобилните връзки за обслужване на парковите обекти са 
решени като алеи с усилена асфалтова настилка, осигуряващи епизодичен автомобилен достъп. 
Схемата на пешеходните комуникации е изцяло новопроектирана. Осигурени са второстепенни 
връзки с всички улици на квартала.

Зона комплексно обществено обслужване:

Общественото обслужване има за цел постигане разнообразие на видовете услуги, които се 
предлагат на почиващите, както и тяхното подходящо ситуиране в оптимален брой обекти. То 
включва:

• Хранене - ресторант, кафенета, сладкарница

• Спортен център – сауна, масаж, лечебна гимнастика, фитнес зала 

• Други (към спортно-възстановителния център) -  боулинг, билярд, магазин за бански, 
магазин за козметика

• Рибна борса - обслужващи обекти, свързани с риболовна дейност, временно убежище 
на малки рибарски плавателни съдове и лодкостоянки между прилежащите буни.

Територията е осигурена с транспортен достъп и инфраструктура за предвидената функция.

Зона Отдих:
Активен отдих:

• Спорт  -  спортни  площадки:  волейболно  игрище;  баскетболно  игрище;  комбинирано 
игрище за футбол,  баскетбол,  волейбол;  фитнес на  открито;  тенис на  маса;  плувни 
басейни; водни пързалки; скейт парк; мини голф игрище

• Разходка с пони

• Игрални площадки за деца

• Велосипеден маршрут

Обособени са сектори за игри и забавления на децата. Те са ситуирани относително изолирано 
от  кътовете за отдих и от  автомобилните  комуникации.  Подбрани са места с  разнообразни 
теренни условия,  предоставящи възможности  за различни видове игри,  както и условия  на 
слънце и сянка. По-големите детски площадки са ситуирани до главните подходи, а останалите 
сравнително равномерно по дължината на ивицата.

Пасивен Отдих
• Панорамни алеи

• Изгледни точки

• Репрезентативна  зона  с  кътове  за  отдих,  тихи  игри  (шах  на  открито),  читални  на 
открито

• Изгледни площадки

• Места за пикник

Местата за тиха и спокойна почивка са търсени в по-слабо натоварените части, сред масивите, 
далеч от основните комуникационни връзки. 
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Културно-развлекателен отдих
• Летен театър

Планова композиция

Плановата композиция и функционалното зониране на територията на парка са съобразени със 
съществуващата растителност, релефа на терена и изградените инфраструктурни елементи. 

При проектирането са спазени нормативните изисквания в действащите към момента:

• Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на община Бургас

• Наредба № 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за 
игра.

• Наредба № 2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи 
на урбанизираните територии;

• Наредба № 6 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

В  контактната  зона  на  крайбрежния  парк  с  жилищната  територия  са  проектирани  четири 
крайулични  паркинги  по  ул.  „Черно море”,  които  да  осигурят  необходимите  паркоместа  за 
посетителите с леки автомобили. Общият брой на предвидените паркоместа е 147. Броят на 
местата за паркиране за автомобили на хора с увреждания е 8 - по две места на паркинг, като 
те са разположени в непосредствена близост до входа за пешеходци на паркинга. Предвидено е 
паркоместата да са изградени от еко-паркингови елементи тип «армирана трева». Във връзка с 
големия  наклон  на  терена,  достъпността  на  обекта  за  хора  в  неравностойно  положение  е 
осигурена, чрез проектиране на  три еко-паркинга, като уширения на главната и крайбрежната 
алеи.

От съществуващите пътища са обособени три основни входни пункта към територията на парка 
и градския плаж – два главни, поемащи потока от посетители от целия квартал и един, който е 
вход за пешеходците и велосипедистите, идващи по крайбрежната алея от Бургас. 

Превозните средства на посетителите се спират до главните подходи. Зоната на парка става 
изключително  пешеходна.  Възможност  за  достъп  в  парка  имат  само  превозни  средства, 
зареждащи обектите за хранене,  обслужващи различните  съоръжения  в парка  и на  плажа, 
както и мотокарите на отдела за поддържане на парковата растителност. Преминаването на 
тези  транспортни  средства  е  осигурено  чрез  изграждане  на  пешеходни  алеи  с  усилена 
настилка.

Велосипедната алея е проектирана като успоредна на крайбрежната алея ивица. Габаритите й 
са съобразени с нормативите за двупосочно движение. Широчина та на велосипедното платно е 
2.0 m, а широчината на изолационната ивица е 1.0 m. В пресечните точки на велоалеята с 
трите напречни стълбищни връзки са проектирани велопаркинги Осигуреният брой паркоместа 
е 80.

Схемата  на  пешеходните  комуникации  е  изцяло  новопроектирана.  Алейната  мрежа  е 
съобразена с денивелацията на терена. 

Главният  подход  на  градския  плаж  лежи  на  оста  на  главната  транспортна  улица  на  кв. 
Сарафово - ул. “Брацигово”. Стабилизираната с бетонни блокове връзка към плажа и буните е 
запазена като пешеходна с ограничен достъп на транспортни средства. Стръмният откос не 
позволява  развитието  на  представително входно пространство  в  горната  част.  Влизането  е 
решено с разширение в настилката за панорамна тераса. Входът е фланкиран с две колони, 
наподобяващи кули, символизиращи името  на град Бургас (бургос – от гръцки - кула). От тази 
тераса  тръгват  две  алеи  –  едната  главна,  с  усилено  покритие,  поемаща главния  поток  от 
посетители,  насочили  се  към  плажа,  и  друга  второстепенна,  която  навлиза  директно  към 
парковата  част.  Под терасата  в ос  е проектирано кафене, пред което се  разполага голяма 
панорамна тераса, с места за сядане, комбинирани с клоцове с растителност. Настилката на 
този площад е с рисунък на компас (бетонни плочи, павета пясъчник и щампован бетон). От 
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този площад се слиза по голяма двойна, богато озеленена стълба с воден ефект - каскада до 
крайбрежната алея. Този площад е задънка и на главната пешеходна ос.

Обединяващото  в  композиционно  отношение  пространство  между  двата  главни  подхода  е 
оформено като представителна зона с  геометризирана композиция.  Тази  зона се  състои от 
главна ос на две нива, чийто задънки са две площадни пространства - на панорамната тераса 
при входа на градския плаж и на летния театър в западната част на парка. Двете главни алеи 
са  разделени  от  партерни  площи.  За  избягване  на  монотонността  на  централната  ос, 
предопределена от теренните дадености, се разполага серия от тематични градини на “Седемте 
изкуства”- кино, театър, цирк, живопис, танц, музика и литература, които водят към летния 
театър. В тях са проектирани геометрични цветни композиции, както и постоянни и временни 
скулптурни експозиции по съответната тема.

Седемте  градини  могат  ежегодно  да  се  променят,  след  като  се  организират  пленери,  с 
участието на ученици от специализирани училища по озеленяване или приложни изкуства и 
студенти от Лесотехническия университет и Художествена академия.

Успоредно  на  главната  ос  терасовидно  са  разположени  второстепенни  алеи.  Те  съставят 
главното рекреационно ядро. Връзката между алеите на различни нива се осъществява чрез 
стълби, рампи и три главни напречни стълбищни връзки. Задънките на тези оси са изгледни 
площадки с места за сядане и метални перголни конструкции с чешмички (фонтанки). 

Кътове за почивка  и изгледните площадки към морето са съобразени с  конфигурацията  на 
терена и са ситуирани едностранно на алеите, с “лице” към морето. Те са решени като ниши 
(джобове),  в  които е  предвидена пейка за сядане,  а  до всяка  пейка  е  осигурено място  за 
инвалидна количка или съответно за детска количка.

В тази зона за пасивен отдих са проектирани две площадки за шах на открито 

При пресичането на главната ос с главен подход II са проектирани кафене и сладкарница. Една 
от главните алеи навлиза в западната част на парка и със светлинен ефект в настилката води 
до летния театър. От летния театър тя продължава обиколно, за да стигне до подхода на парка  
от Бургас. По тази алея е разположена серия от монохроматични градини с маси за пикник.  
Колоритът е сред най-силно въздействащите декоративни признаци на растенията. Групирането 
на растенията по багра усилва влиянието на отделния цвят в общата композиция и по този 
начин се постига определено внушение и настроение, породено от символиката на багрите. 
Проектирани са бяла, жълта, оранжева, розова, червена, виолетова градини. 

Източната част на парка е решена като зона за активен отдих с разполагането на спортен 
център. Сградата на основния корпус е вкопана и нейният покрив се превръща в покривна 
кафе-тераса  с  места  за  сядане.  Амфитеатрално  са  проектирани  трибуни  за  плаж.  Около 
басейните е предвидено място за разполагане на шезлонги. Единият басейн е с воден бар и 
сектор за вибромасажи, а другият е с водни атракции и различни типове пързалки за деца.  

Към  спортния  център,  освен  игрища  за  баскетбол,  волейбол  и  тенис  е  предвидено 
изграждането на фитнес на открито с различни типове съоръжения 

Като атракция към детската площадка е предвидена мрежа за катерене за деца от 5-12 години.

При решаването на главен подход II съществува проблема с голямата денивелация, поради 
което кафенето и сладкарницата на централната ос се разполагат с цел да се осигури удобна 
транспортна връзка за зареждане. Тази теренна конфигурация е подходяща за вписване в ската 
на летен театър. Амфитеатрите на открито събират множество посетители вечер и са  център 
на  артистичния  живот.  Освен театрални представления,  на  сцената  могат  да  се  провеждат 
празненства, чествания, танцови спектакли, курсове по танци.

Детският сектор е решен като система от площадки свързани с напречни и надлъжни връзки, 
непосредствено  до  главната  алея.  Площадките  за  игра  са  устроени  в  зависимост  от 
предназначението  им  по  възрастови  групи  на  очакваните  ползватели.  Ползвателите  на 
площадките за игра в зависимост от физическите и психическите им способности са разделени 
на  възрастови групи: 1. до 3 години; 2. от 3 до 12 години; 3. от 12 до 18 години. В парковете, в 
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близост до игрища и увеселителни обекти площадките за игра могат да се предвиждат като 
комбинирани площадки за игри, общуване и спорт за всички ползватели до 18 години. 

В зависимост от предназначението на площадките за игра по възрастови групи са създадени 
условия  за  следните  основни  видове  игри  и/или  занимания:  люлеене;  пързаляне;  въртене; 
клатушкане;  пазене  на  равновесие;  катерене;  игри  със  сюжети и  роли;  експериментиране; 
учене; общуване – колективни игри. При устройване на площадките за игра, предназначени за 
няколко  възрастови  групи,  са  обособени  отделни  зони  за  всяка  възрастова  група  със 
съответните  за  нея  занимания  и/или  съоръжения  за  игра.  На  всяка  площадка  за  игра  е 
осигурена възможност най-малко 50 на сто от заниманията да са достъпни и за ползватели с 
увреждания. 

Детската  зона  с  амфитеатъра  е  с  морска  тематика  и  е  проектирана  с  изглед  към  морето. 
Нейното предназначение е организиране на детски тържества в паркова среда – рождени дни, 
карнавали. Осигурен е автомобилен достъп с цел възможност за зареждане. Под тази зона е 
проектирана мини-конна база за разходки с понита. 

В югозападната част на приморския парк е проектирана втора спортно-атракционна зона за 
юношеската  група  с  площадки  за  спортове  със  състезателен  и  развлекателен  характер, 
площадка  с  вълнообразна  повърхност  за  скейтбордове  и  байкове,  миниголф  игрище, 
универсално спортно игрище.

Пешеходният  подход от Бургас е оформен представително с  разполагането на поредица от 
обществено-обслужващи сгради – кафе, ресторант и дискотека с покривни тераси, аквапарк, 
които са ситуирани, така че е осигурена дистанция от 200 метра до най-близките жилищни 
сгради.

Всички обществено-обслужващи обекти, като кафенета, ресторант, аквапарк, както и миниголф 
игрището  и  скейтпарка  са  заложени  като  градоустройствено  “петно”  и  конкретните  им 
показатели,  включително  броя  посетители  ще  бъде  определен  с  конкретните  задания  за 
проектиране на отделните инвестиционни проекти.  

В тази част на парка е обособена зона с обслужващи обекти, свързани с риболовна дейност, 
рибна  борса,  като  е  предвидено  пристанище  за  временно  убежище  на  малки  рибарски 
плавателни  съдове  и  лодкостоянки  между  прилежащите  буни.  Територията  е  осигурена  с 
транспортен достъп и инфраструктура за предвидената функция.

Панорамната алея във връхната част на ската, ограничена от ръба на откоса и регулационната 
линия  на  имотите  на  луксозните  морски  вили,  дава  още  една  възможност  за  панорамна 
разходка. По панорамната алея между плажа и парка са предвидени места за сядане, като 
изгледни площадки и кътове за социални контакти и отдих.

Лесопарковата  част  от  парка  е  предназначена  и  обзаведена  за  спокоен  отдих  и  разходки. 
Композиционно се  изгражда от  различни по  обем и мащаб открити  и закрити растителни 
пространства.

Проектното решение осигурява следния баланс на територията:

Видове терени Проектно решение

m² %

Улици/ транспортни комуникации 11455,30 8,05

Алеи и площадки за отдих 25657,03 18,03

Велосипедна алея 2234,14 1,57

Детски площадки 1849,92 1,30

Открити спортни обекти / съоръжения 2148,76 1,51
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Амфитеатър 313,06 0,22

Зелени площи (включително озеленени покриви на сгради 
и затревени паркинги на територията на парка) 97661,79 68,63

Сгради за обществено-обслужващи дейности (кафенета, 
ресторант, дискотека, аквапарк, амфитеатър, спортен 
център, миниголф, разходка с пони)

981,88 0,69

Общо 142301,9 100

Дендрологичен проект

Обемно - пространствена композиция
Предвидената  планова  композиция  има  за  цел  максимално  запазване  на  съществуващата 
растителност.  По-голяма  част  от  едроразмерните  дървесни  видове  са  в  задоволително 
състояние,  като  във  връзка  с  фитосанитарната  оценка  се  предвижда  да  се  премахнат  25 
индивида от 893, а във връзка с композиционното решение - 33 броя

Внасянето на нови видове дървета и храсти ще допринесе освен за естетическото въздействие 
на  отделните  паркови  пространства  и  за  осигуряване  на  рекреационен  комфорт  и  за 
приобщаване на новопроектираните обекти в парковата среда. Тъй като паркът е районен при 
подбора на растителността е търсен целогодишен декоративен ефект.

Обемно-пространствената композиция цели добре балансирано съотношение на откритите към 
закритите  пространства,  според  изискванията  за  паркови  площи по  Черноморието,  като  се 
съобразява с изградените инженерни съоръжения (дренажи) и типа на обекта – свлачище.

За  създаване  на благоприятни условия  за  отдих и разходки разпределението  на  отделните 
типове пространства трябва да е равномерно.

Масиви

Подходът, който проектното предложение  е възприело за подбор на видов състав се основава 
на еколого-географските принципи (горско райониране) и на принципа за екологично единство 
и идентичност на териториите. Предвидена е растителност, която е характерна за районите с 
подобни  условия  (надморска  височина,  географска  ширина,  микроусловия),  която  в  същото 
време да е характерна и коренна за самия район.

За укрепване на стръмните откоси и понижаване на ерозионната дейност ще бъдат използвани 
храстови видове,  тъй като залесяването  не  е препоръчително при такъв наклон.  Те  ще са 
засадени в  големи чисти  масиви от  един и същ вид.  По този начин се  създават  ефект  на 
мозайка  с  различна  багра  и  фрактура  на  листната  маса,  което  ще  подобри  значително 
силуетното въздействие на ерозиралия скат. 

За  озеленяване  на  подпорните  стени  ще  бъдат  засадени  декоративни  растения  с  падащи 
стъбла, които ще бъдат от пролетноцъфтящия и лятноцъфтящия вид.

За крайбрежната алея са предвидени видове, които понасят сравнително добре засоляване.

Дървесно-храстови групи

Видовият  състав  е  ограничен  от  неблагоприятните  почвените  условия  за  развитие  на 
растителност.  Подбирани  са  дървесни  и  храстови  видове  с  минимални  изисквания  към 
качеството  на  почвите  -  невзискателни  към  богатството,  понасящи  варовика  и  основната 
реакция на почвения разтвор, сухоустойчиви. Използвани са и видове даващи южен облик и 
морски характер. 

Дървесно-храстовите групи са разположени в близост до заведенията за хранене и местата за 
отдих с цел засенчване и приютяване на дадения обект в ландшафта. Те играят роля и на 
шумоизолиращи прегради към площадките за активен отдих и спорт. Дървесната растителност 
е използвана за пространствено разделяне и създаване на визуални коридори между сушата и 
морето. 
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При проектирането са взети предвид нормативните изисквания за отстояние на дълготрайната 
декоративна  дървесна  и  храстова  растителност  от  различните  типове  съоръжения  (сгради, 
подпорни стени, бордюр, откоси, осветителни тела, дренажи и др.), посочени в Наредбата за 
изграждане, поддържане и опазване на зелената система на община Бургас.

Изолационната ивица на велоалеята с крайбрежната алея е решена като жив плет, който е 
засаден  в  редуващи  се  ивици  от  по  1  м.  Разликата  в  обагрянето  на  листната  маса  ще 
разнообрази силуетното въздействие.

Във връзка с оформянето на тематичните еднобагрени градини във видовия състав са включени 
голям брой цъфтящи и листнодекоративни видове. Трите компонента, на които се разчита за 
създаване на колоритното въздействие са: масивите от храсти по ската, които в обхвата на 
градината са със съответната багра на цъфтеж, плодове, листна маса или есенно обагряне и 
играят ролята на фон; дървесно-храстовите групи от декоративни видове; монохроматичната 
мавританска поляна, пред градината, по наклона на ската.

Зацветяване

Зацветяване  с  едногодишни  сезонни  цветя  в  геометрични  и  геомертизирани  композиции  е 
проектирано  в  партерната  част  по  главната  алея.  Тези  ярки цветни тематични  мозайки  са 
проектирани с цел да разнообразят и оживят пространството на главната алея, както и да 
провокират асоциации по съответната тема у посетителите. Предвидени са видове за пролетно 
и лятно зацветяване. Основният ефект от цветните композиции ще се постигне при лятното 
зацветяване.

По проекта има разработена количествена сметка, която включва съобразно вида материал, 
съответните бройки, дължини, слоеве или площ на бетоновата и опесъчената настилка, на еко 
паркинговите  елементи,  на  цветните  композиции,  на  детските  и  спортни  съоръжения,  на 
парковата  мебел  и  оборудване,  на  иглолистната,  широколистната,  храстовата,  тревната  и 
цветна растителност.
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Бургаски минерални бани 

Местоположение

Бургаските минерални бани са разположени 
на 15 км. северозападно от Бургас – с.Ветрен 

Открит  е  топъл  минерален  извор  с  дебит 
около  50  1/я  и  t=41˚  C.  Лечебната  вода  е 
азотна,  силно алкална  (pH 9.9),  съдържаща 
флуор, стронций, арсен и др.йони. Може да 
се използва за лечение чрез пиене и къпане.

Инвестиционни елементи

• Обновяване  и  реконструкция  на 
рекреационната  зона,  включваща 
басейн и спортни съоръжения;

• Реставрация  и  съхраняване  на 
археологически  и  исторически 
паметници и създаване на информационнен център;

• Изграждане на дневен център за  деца в неравностойно положение.

Остров „Св. Анастасия”

Остров  „Св.Анастасия”  се  намира  на  6.5 
км.югоизточно  от  Бургас,  между  нос 
Св.Анастастия  и  нос  Атия.  Островът  е 
изграден  от  вулканични  скали,  висок  е  12 
метра,  а  площта  му  е  0,  022  кв.км.  На 
островът  има  фар,  сгради  за  нощувки, 
манастир  и  ресторант.  От  манастира  е 
запазена  само  манастирската  църква 
„Св.Богородица”.  В  момента  островът  е 
публично-държавна  собственост,  но  в 
момента текат преговори да бъде предаден за 
стопанисване  на  общината,  с  цел 
превръщането му в туристическа дестинация. 
От 2001 г. островът е със статут на природо-
археологически  резерват.  Островът  е  в 

регулация, и има потенциал да се превърне в атрактивно място от национално значение за 
развитието на туризма.

Плановете  за  развитие  на  острова   включват  реконструкция  на  съществуващата 
инфраструктура – кей, църква, манастир и създаване на музей, които целят превръщане на 
острова в место привлекателно за туристически посещения.

Индикативната стойност на проекта е около 20 млн. евро. 

Общината е кандидатствала пред държавата за предоставяне стопанисването и управлението 
му  на  местната  власт.  Има  налични  стари  проекти  за  възстановяване  на  сградите,  а 
пристанищните съоръжения трябва да бъдат санирани.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – ВЪЗМОЖНОСТИ В СЕКТОР ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

Зелена система

Общият  устройствен  план  на  град 
Бургас  предвижда  в  новоустановени 
територии  да  има  повече  зелени, 
отколкото  урбанизирани  площи.  Той 
предвижда  отваряне  на  Бургас  към 
морето  и  езерата  около  него, 
изработване  на  модерна  транспортна 
схема,  включваща  обходи  на  града, 
създаване  на  алтернативни 
възможности  за  привдижване, 
развитие  на  водния  транспорт, 
актуализиране на схемата на масовия 
градски транспорт и др.

Територията  в  обхвата  на  новия 
общия  устройствен  план  (ОУП) e 
254 929 дка. Зоната за озеленяване и 
отдих,  като  част  от  районите  за 
планиране в обхвата на ОУП е с площ 
44  454.48  като  новопредвидените 
територии за озеленяване  са с  площ 
46 663.15 дка или 18.30% от обхвата 
на  ОУП.   Фигура  ...  представя 
прогнозна схема на зелената система 
в общината: 

Община  Бургас  се  предвижда 
озеленяване  на  ул.  „Цар  Симеон  І”, 
като  ще  бъдат  засадени  240  нови 
дървета с коренова система, която не 
уврежда  тротоарите,  асфалта  и 
комуникациите.  Паралелно с това ще 
бъдат  обособени  зелени  острови  с 
декоративни храсти.  

Парк „Росенец” 

Във връзка с обществения интерес от пълноценен крайноседмичен отдих на гражданите на 
Бургас  и  със  стимулиране  развитието  на  вътрешноградския  туризъм,  общинската 
администрация е осъзнала необходимостта от извършване на оценка и анализ на състоянието 
на  собствеността  на  територията  на  парк  „Росенец”.  Това  ще  е  необходимо,  за  да  бъде 
направен по смисъла на чл. 62 от ЗУТ, нов ПУП на парк „Росенец”, в който да бъдат обособени 
нови зони за отдих, свързани с пешеходни и вело алеи, оборудвани с беседки, огнища, детски 
люлки,  катерушки,  пързалки,  екотоалетни,  подходящи  съдове  за  смет.  Ще  трябва  да  се 
определят  места  за  медицински  пункт  и  пункт  за  отдаване  на  велосипеди  и  рикши, 
местостоянка за атракционно влакче, което да води туристите до зоните за отдих, място за 
паркинг  за  престой  на  автобуси  и  автомобили.  Необходимо  е  възстановяване  на  пътната 
инфраструктура  и  на  парковото  осветление.  За  разнообразяване  възможностите  за 
практикуване на спорт, ще бъдат проектирани игрища за мини-голф, волейбол, баскетбол и 
футбол на малки врати.

Общинската  администрация  предвижда  да  обезпечи посещаемостта  на  парк  „Росенец”  чрез 
осигуряване на ритмичен, обществен транспорт в съботно - неделните дни. 
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Устойчивостта на проекта ще се гарантира чрез постоянното му промоциране на територията и 
в сайта на общинския Туристически информационен център.

Финансирането на проекта може да бъде осъществено чрез Публично-частно партньорство.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – ВЪЗМОЖНОСТИ В СФЕРА СТРОИТЕЛСТВО

Супер Бургас

Безспорно най-амбициозният проект на община Бургас, чиято идея е създаването на зона за 
обществен достъп в централната част на града,  която включва морската гара,  жп гарата и 
автогарата. Той е израз на новия подход за реализация на инфраструктурни обекти, основан на 
принципа  на  взаимодействие  между  различни  представители  на  обществения  интерес: 
държавната и общинска администрация, частния сектор и неправителствените организации.

Отчитайки  преди  всичко  интересите  на 
обществото,  проектът  интегрира 
транспортната  инфраструктура  в 
общинската градска част и дава възможност 
за изпълнение на нови обществени функции 
в  затвореното  към  момента  пристанищно 
пространство. След завършването му, ще се 
осигурят  условия  за  нов  тласък  за 
развитието  на  морския  туризъм  и  ще  се 
гарантира  разпределението  на 
туристическия  поток,  привличайки 
посетители  чрез  яхтения  и  круизния 
туризъм. 

Проектът има безспорен екологичен ефект, тъй като ще увеличи значително парковата площ на 
град Бургас и ще превърне една индустриална зона в зелен пояс.  Това би трябвало да се 
осъществи без  да пострада качеството на обслужване на товарните потоци, преминаващи през 
„Пристанищен комплекс Бургас”. 

Чрез  проекта  ще  се  увеличи  броя, 
видовете  и  качеството  на  услугите, 
предлагани на територията на трите гари, 
а  именно:  митнически,  гранични, 
агентски,  брокерски,  куриерски, 
пощенски,  финансови  и  културно  - 
развлекателни. 

Проектът е средство за мобилизиране на 
местните  и  централни  ресурси,  за 
интегриране  на  множеството  проекти  и 
планове на общинско и регионално ниво, 
в  инструмент  за  повишаване  на 
гражданската  активност,  за  динамично 
развитие на кварталите, селищните места 
и  общностите,  за  формиране  на  чувство  за  единност  и  съпричастност  на  населението  към 
развитието на общината. 

Той  ще  се  превърне  в  механизъм  за  приобщаване  и  използване  на  възможностите  на 
европейски и национални програми за регионално развитие. С изпълнението на проекта ще се 
постигне изпълнението на целите на държавната политика за правилното функциониране на 
пристанище Бургас, която включва следното, но не само:

• пристанище Бургас да стане предпочитано пристанище за транзитни товари, като се 
превърне  в  логистичен  транспортен  център,  важен  елемент  от  Трансевропейските 
транспортни коридори;
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• да се осигурят реални условия за  конкуренция на пристанищните услуги;

• да се създават условия и инфраструктура подпомагаща развитието на туризма;

• да  се  постигне  хармонично  и  балансирано  развитие  и  взаимодействие  между 
пристанищните райони и градските зони;

• да се опазва околната среда;

• да  се  увеличи  пропускателната  способност  на  пристанището  чрез  модернизация  и 
реконструкция на съществуващата транспортна инфраструктура и изграждане на нова 
такава.

Ще  се   гарантира  изпълнение  на  целите  на  общинската  политика  за  преструктуриране  и 
модернизация на централна градска част на община Бургас чрез:

• осигуряване на привлекателна жизнена среда за населението и създаване на условия за 
превръщане  на  град  Бургас  в  стратегически  икономически,  и  културен  център  в 
Черноморския басейн;

• постигане на ускорено местно икономическо развитие на общината чрез инвестиции във 
физически и човешки капитал;

• превръщане на община Бургас в европейски пристанищен град с развита туристическа 
индустрия и модерна инфраструктура;

• превръщане  на  община  Бургас  в  община  на  устойчиво  развитие  чрез  активно 
използване на знанията и иновациите във всички области;

• опазване  на  околната  среда  в  рамките  на  общината  и  създаване  на  стандарт  за 
използване на градска среда за общността на черноморските градове. 

Проектната  идея  е  обмисляна  доста  години,  но  тя  е  претърпяла  значително  развитие  в 
последните  1-2  г.,  срещайки  подкрепа  на  високо  централно  и  местно  политическо  ниво, 
запазила се и при сегашните условия. Реализацията й се предвижда да приключи до 2014 г. , 
като се осъществи на два етапа. 

През  същият  период  се  предвижда  и  приключване  на  дейностите  по  изграждане  на 
контейнерен  терминал  в  Пристанище  Бургас.  Съгласно  разработен  план  за  изпълнение  на 
дейностите, не се предвижда затруднение за обслужването на товарно - разтоварните работи 
на територията на пристанището по време на изпълнение на строителството. При спазване на 
сроковете за проектиране и строителство Пристанищен комплекс Бургас заедно със Зоната за 
обществен достъп, след приключване на строителството ще разполага с значително увеличен 
комплекс за предлагане на услуги, чиито вид и качество ще се повишат. Очаква се това да се 
отрази положително на общата структура за разпределяне на транспортните линии в региона, 
тъй като ще бъде съчетано с процес на концентрация на едно място на всички видове преки и 
косвени дейности свързани с транспортните услуги. Такава концентрация е необходима с оглед 
определяне на зоните за извършване на индустриални дейности и изграждане на необходимата 
за функционирането им прилежаща инфраструктура.  Това определяне, ще намали значително 
финансовите  ресурси  необходими  за  изграждането  на  различните  елементи  на 
инфраструктурата,  както и ще намали влиянието върху околната среда.  Концентрацията  на 
инфраструктура ще освободи повече пространство за Натура 2000, безконфликтно, заедно с 
решаването  на  въпроса  за  развитие  и  модернизация  на  услугите  в  региона  както  и 
интензивността на ползването им.

Изпълнението на проекта за ЗОД ще осигури приключване на дейностите по разширение и 
модернизация на Пристанище Бургас, съгласно последната актуализация на Генералния план 
на пристанището.

Функционално  и  технологично  търговската  част  на  пристанището  е  отделена  от  ЗОД  при 
завършване  на  строителството.  Това  може  да  се  види  от  схемата  на  генералния  план  на 
пристанищния комплекс.
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Зависимостта между двете части /ТЧ и ЗОД/ произтича от това, че за  освобождаване на терена 
за строителство на ЗОД трябва да се „изнесат” корабните места от тази зона в посока на ТЧ, за 
да не пострада оперативната дейност на пристанището. В момента се разработва график за 
реализация на етапите и по двата проекта.

Териториите които обхваща проекта са : 

• Пътнически  терминал  (определен  от  Генералния  план  за  развитие  на  Пристанище 
Бургас)  –  публична  държавна  собственост,  управлявана  от  ДП  „Пристанищна 
инфраструктура”, 300 000 кв. м.

• ЖП Гара Бургас - публична държавна собственост,  управлявана от НК „Железопътна 
инфраструктура”,150 000 кв. м.

• Автогара  Бургас  и  Гаров  площад -  публична  общинска  собственост,  управлявана  от 
Община Бургас, 60 000 кв. м

• Градска градина – публична държавна собственост.

Хронологично развитие на проекта към момента:

1.  На 22.06.2007 г.   в  гр.  Бургас е извършено обществено обсъждане на  проекта „Зона за 
обществен достъп на морска гара, железопътна гара и автогара Бургас” (ЗОД). 

2. С Решение № 38/2008 г. Министерският съвет обяви ЗОД за обект с национално значение,  
поради това, че този обект е част от националната транспортна инфраструктура и е важна 
съставна част от коридор 8 за ЕС. С този статут на зоната, целият контрол, всички разрешения 
по отношение на строителство, проектиране, изграждане, връзки с други ведомства, стават с 
приоритет и с решение на МРРБ. 

3. На 07.03.2008 г., Общинският съвет на гр. Бургас взима решение за подкрепяне на проекта 
за ЗОД и подписва предложения от Министерство на транспорта текст за меморандум, в който 
са заложени основните принципи и цели за реализация на проекта, тъй като ЗОД и неговата 
инфраструктура е обща,  неделима част  от общинската  структура на гр.  Бургас и участва в 
решаването на  важните транспортни проблеми на града. 

4.  Управителните  съвети  на  Държавно  предприятие  „Пристанищна  инфраструктура”  и 
Национална компания „Железопътна инфраструктура” и Съвета на директорите на „БДЖ” ЕАД, 
взимат решения за участието си в ЗОД, съобразно своята териториална и функционална част.

5. Областният управител на Област Бургас,  разглежда и подписва меморандума като с това 
определи важността на ЗОД за развитието на региона като цяло.

6. С Решение 667/2008 г., Министерският съвет създава Управителен комитет за проекта, като 
му  възлага  функциите  да  координира  и  ръководи  дейностите  по  проекта.  Управителният 
комитет  е  съставен  от  по  един  поименно  определен  представител  на  Министерството  на 
транспорта,  Министерството  на  вътрешните  работи,  Министерството  на  финансите, 
Министерството  на  околната  среда  и  водите,  Министерството  на  регионалното  развитие  и 
благоустройството и Министерството на отбраната.

7.  На  24.06.2009  г.  е  учредено  акционерно  дружество,  чиято  цел  е  проектиране  и 
експлоатиране на „Зоната за обществен достъп - морска гара, жп гара, автогара – Бургас”. 
Конкретната му задача е да подготви първоначалните документи, необходими за реализацията 
на проекта /правен анализ, пред инвестиционно проучване, идеен архитектурен проект/.

Учредителите са гласували капиталът на дружеството да бъде 500 хил. лева в поименни акции 
с право на глас за всяка една. Всеки един от петте акционера - община Бургас, железопътна и 
пристанищна инфраструктура, БДЖ и пристанище Бургас, участват в капитала на дружеството с 
по 100 хил. лева (20%). Всяка от акциите е на стойност един лев. На заседанието е приет Устав 
на дружеството, избрани са Съвет на директорите и одитор на създаденото дружество. 
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С учредяването на акционерното дружество е завършен предварителният етап и на практика 
започва реализацията на проекта „Супер Бургас". Предстоят проектирането и строителството 
на  зоната.  Взето  е  решение  изграждането  да  премине  на  три  етапа,  като  първият  е 
разработване на идейния проект,  който ще бъде финансиран от вноските на учредителите. 
Самото строителство се предвижда да стане по принципа на публично-частното партньорство 
на  няколко  лота,  за  които  ще  се  търси  финансиране.  Акционерното  дружество  трябва  да 
направи пълен анализ на собствеността на земята в района на пристанище, жп гара, автогара - 
юг. 

Зоната за обществен достъп на практика ще представлява група от инвестиционни проекти, 
обединени  в  обща  концепция,  обхващаща  максимално  групите  от  обществени  интереси 
съсредоточени в този район.

Съдържанието на дейностите по изпълнението на целите на ЗОД е както следва:

Част І „Транспортна инфраструктура” 

Първи етап: Изработване на идеен архитектурен проект на цялата ЗОД, по следните задачи: 

 1. Концептуално градоустройствено решение правещо връзка с гаровия площад и морската 
градина  и  отварящо града към  акваторията на пристанището и към морето. 

 2. Разработките  трябва да  потърсят решение, което да адаптира част от съществуващите 
сгради към новата  функция  и  заедно с  изграждането  на   нови  обеми и  пространства,   да 
създадат среда  носеща  характер  на  модерен  пътнически терминал.

 3. Да се предвидят функционални и комуникационни решения на тази територия, изграждане 
на модерен административно - бизнес център, който да създаде високо организирана среда за 
развитие на морския бизнес и търговията в града и региона.

Втори етап:  Изработване на работен конструктивен проект,  за всяка част от територията и 
обезпечаване на комуникационните връзки на всяка една от тях.

Трети етап: Реализация, провеждане на всички действия свързани със строителство на всяка 
част от проекта.

Част ІІ „Централна градска част”

1. Преобразуване на централна градска част в зона за туризъм и отдих и функционалното й 
обвързване с ЗОД  Бургас.

2.  Преструктуриране  на  транспортната  инфраструктура  в  ЦГЧ  и  извеждане  на  трафика  по 
околни маршрути.

3. Привеждане на ЦГЧ във вид съответстващ на естетическите и функционални очаквания на 
обществото.

Финансиране на дейностите

 Част І - Източници на финансиране по етапи:

• Първи етап: От средства на ДП „ПИ” и НК „ЖИ”, в съотношение, отразяващо обема на 
дейностите, предвидени на техните територии.

• Втори етап: От средства по оперативна програма, инвестиционен заем или публично-
частно партньортсво.

• Трети етап: От средства по оперативна програма, инвестиционен заем или публично-
частно партньортсво.

Част ІІ
• От средства по оперативна програма 
• От средства от инвестиционен заем
• Чрез публично-частно партньортсво.

Обхват на проекта:
 Начални условия:
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- наличие на Генерален план за развитие на Пристанище Бургас,
- завършена Първа част от проекта за реконструкция и модернизация на Пристанище 

Бургас /терминал насипни товари, нов източен вълнолом, дълбоководен канал/,
-  преговори  с  JBIC  за  финансиране  изграждането  на  Втора  част  от  проекта  за 

реконструкция и модернизация на Пристанище Бургас/, 
- отсъствие на Общ устройствен план за територията на град Бургас, включващ зоната 

за обществен достъп /ЗОД/.
 План- график на основните задачи:

1.Подготовка и организация на работата
1.1. План за завършване на работата по реконструкция и модернизация на търговската 
част на Пристанище Бургас /по съществуващия мастер-план/
1.2. План за реализиране на ЗОД
1.3. РМС за проект с национално значение и определяне на борд

2. Изработване и приемане на задание за прединвестиционни проучвания
3. Извършване на прединвестиционни проучвания:

3.1. Правна рамка
3.2. Техническа и технологична реализируемост
3.3. Финансова и икономическа целесъобразност
3.4. Обществена необходимост
3.5.  Предварителни  архитектурни  решения  /извършване  на  обемно-устройствени 
проучвания  -  извършени/

4. Изработване и приемане на задание за подробен устройствен план /ПУП/ на ЗОД.
5. Адаптиране на съществуващите данни по Генералния план към ЗОД, чрез изготвяне на ПУП.
6. Приемане и утвърждаване на ПУП.
7. Виза за проектиране:

7.1. Адаптиране на предварителното архитектурно решение към ПУП в съответствие с 
регулационното отреждане и режима на устройство и застрояване
7.2. Изработване на фаза Идеен проект
-част архитектура
-част техническа инфраструктура
-част устройство на прилежащия терен
-част технологична
-част организация на движението
-част сметна документация
7.3. Приемане на фаза Идеен проект

8.  Изработване  на  задание  за  проучване  на  осъществимост  по  изискванията  на 
присъединителните европейски фондове.
9. Разработване на проучването за осъществимост:

9.1. Социално-икономически контекст
9.2. Търсене и предлагане на резултатите
9.3. Технологични решения
9.4. Човешки ресурси
9.5. Местонахождение и територия
9.6. Етапи на изпълнение
9.7. Финансов анализ
9.8. Анализ на разходите и ползите
9.9. Анализ на риска

10. Приемане на проекта
11. Подаване на проекта за финансиране 
12.  Изпълнение  на  проекта  в  частта  за  финансиране  от  присъединителните  европейски 
фондове
Развитие на проекта
1. Търговска част на Пристанищен комплекс Бургас

1.1.  Реализация  на  етапите по  построяване  на  новите  терминали,  съгласно   мастър 
плана

2. Зона за обществен достъп /ЗОД/
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2.1. Реализация на отделните  инвестиционни етапи чрез ПЧП /ЗК/.
Таблица с параметрите и предложенията за финансиране на отделните обекти
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Наименование на 
отделните обекти 

Прeдназначение / основни 
параметри

Финансиране от 
частен партньор

Финансиране от публичен 
партньор

1. Пристанище Бургас 
-изграждане на Терминал 
2А и нов източен 
вълнолом 

За обработка на 6 млн. тона 
насипни товари

Концесия за 
пристанищни 
услуги

Финансиране на разширението с 
външен заем.
Поддържане на подходите, 
акваторията и навигационното 
оборудване
Поддържане на общата 
инфраструктура

2. Изграждане на 
пътнически терминал с 
бизнес-център на 
пристанище Бургас - 
Изток 

500 хил. пътници годишно.
Създаване условия за работа 
на свързаните с морския бизнес 
фирми;
Създаване на атрактивно-
рекреативна зона за  свързване 
на града и морето

ВОТ - концесия Поддържане на подходите, 
акваторията и навигационното 
оборудване. Разработка на 
технически проект и съвместно 
изграждане на бизнес-центъра и 
атрактивно-рекреативна зона

3. Разширение на 
Пристанище Бургас 
-Изграждане на Терминал 
№ 1 

0,5 млн. тона  метали, 
генерални и хранителни течни 
товари.

Концесия за 
пристанищни 
услуги.
ВОТ  – концесия на 
разширението

Поддържане на подходите, 
акваторията и навигационното 
оборудване
Удълбочаване на подхода 
Поддържане на общата 
инфраструктура

4. Изграждане на 
контейнерен Терминал 
№ 4   на пристанище 
Бургас. 

С капацитет за  обработка на 
300 хил. TEU 

ВОТ - концесия Удълбочаване на подхода.
Поддържане на подходите, 
акваторията и навигационното 
оборудване
Поддържане на общата 
инфраструктура.

5. Реконструкция и 
изграждане  на нова 
инфраструктура на 
Пристанищен терминал 
„Росенец” Бургас.

С капацитет за обработка на 4 
млн. тона нефт, нефтопродукти 
и течни химически продукти

Концесия – 
пристанищни 
услуги. 
ВОТ - концесия на 
разширението

Поддържане на подходите, 
акваторията и навигационното 
оборудване
Удълбочаване на подхода и 
акваторията.



Административна сграда на община Бургас, ТД „Възраждане”

С  оглед  по-доброто  обслужване  на  гражданите  и  създаване  на  условия  за  изпълнение  на 
функциите  на  общинската  администрация,  община  Бургас  проведе  търг  за  проектиране  на 
административна  сграда  на  ТД  „Възраждане”  в  ж.к.  „Меден  рудник”.  Разработеното  в 
последствие от изпълнителя идейно решение се основава на подробното техническо задание и 
виза за проектиране.

Сградата ще е разположена в центъра на зона „А”, квартал 14,УПИ IV –ъглов, на две улици, по 
едната  от  които  върви  тролейбусна  линия,  и  чрез  която  ще  се  осъществява  основния 
транспортен достъп до сградата. Предвидени са два надземни паркинга с по 20 места по двете 
транспортни улици. Сградата е решена на три етажа, със сутерен и следното съдържание:

Сутерен - охраняем подземен паркинг за 59 коли с подход от северната улица и пешеходен 
достъп от изток, в близост до основния  вход на кметството. На него са поместени котелно 
помещение, битови помещения, складови площи, инсталационни помещения и помещение за 
главно електрическо табло;

Партер  –  обособени  са  четири  основни  зони  със  самостоятелни  подходи  и  вътрешни 
комуникационни връзки с осигурен достъп на хора в неравностойно положение:
• Фронт офис; данъчна служба; приемна на Общинския съвет, групирана до централния вход 

на кметството;

•  Многофункционална зала с 150-180 места, в зависимост от подредбата й, с необходимите 
към  нея  помещения  –  фоайе  с  гардероб  и  санитарни  възли,  складове,  технически 
помещения, стаи за артисти със служебни санитарни възли и отделен вход;

• Кафе бар с около 50 места с възможност за външно сервиране, както и вътрешна връзка с 
многофункционалната зала и административната сграда;
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• Ритуален  комплекс  с  независим  вход  и  изход  и  необходимите  помещения  за 
функционирането му.

Първи етаж – през предверие с охрана, обширно фоайе на партера, чрез стълби и асансьор се 
достига  до  основния  административен  етаж,  където  са  кабинетите  на  директора  на 
териториалната дирекция, главния експерт „Архитектура и строителство”, техническата служба, 
отдел „Образование”, дирекция „Обществен ред и сигурност” и стаи за видеонаблюдение и за 
почивка,  с  кухненски  бокс  към  нея,  санитарни  възли,  помещения  за  технически  архив, 
финансов архив,  консумативи и др., помещение за чистачка. Служителите на този етаж ще 
могат да ползват две богато озеленени тераси – източна и западна.

Втори етаж – решен е с отстъп  и съдържа 14 работни помещения, демонстрационна зала за 
служебно ползване, санитарни възли и инсталационно помещение с изход на покрива. При това 
решение се получава още една голяма и богато озеленена покривна тераса.

В архитектурно обемно-пространствено отношение,  сградата  е решена с  използване  на два 
материала – композитен „Алполик” и стъкло, които й придават от една страна монументалност, 
а от друга -  лекота и ефирност.

Конструкцията на сградата е монолитна стоманобетонна – комбинирана безгредова с гредова 
система.  Всички  инсталации  ще  бъдат  заложени  съгласно  заданието.  Особено  внимание  е 
обърнато на благоустрояването около сградата, като и озеленяването по терасите.

Технико-икономическите показатели на сградата са както следва: 

• РЗП на сградата: 5 880 кв.м.

• ЗП: 1 836 кв.м.

• Площ на парцела: 3 942 кв.м.

• Плътност: 46 % 

• Кинт: 1.49 

Изграждане на Северна индустриална зона на град Бургас

Община Бургас е индустриално средище на страната,  което статистиката нарежда на второ 
място след столицата по принос за формирането на националния БВП. През последните години 
индустрията е отстъпила водещата си позиция на услугите, търговията и туризма. Частният 
сектор в момента заема 99,33% от общата стопанска конюнктура, като преобладават малките и 
средните  предприятия,  занимаващи  се  предимно  с  търговия  и  услуги,  пряко  обвързани  с 
туризма.

Промишлеността със своята многоотраслова специфика е водещия сектор в икономическата 
структура на Бургас. Застъпени са повечето отрасли с изключение на автомобилостроене, ниско 
и високоволтови инсталации и отчасти електроника. Някои от производствата са единствени 
или  определящи  за  страната,  като  например:  тъмни  и  светли  нефтопродукти,  химически 
влакна,  пластмаси  и  други  химически  изделия;  корабостроене,  вентилационна  и 
пречиствателна техника, товарно вагоностроене, рибопреработвателна промишленост и т.н. 

Следните  промишлени  отрасли  са  от  решаващо  структурно  значение:  нефтохимическа 
/нефтопреработваща/ промишленост - дава 70 % от обема на промишленото производство;  
хранително-вкусова промишленост и винопроизводство - 12,2%; производство на електрическа 
и  топлинна  енергия  -  3,6  %;  текстилна  промишленост  -  2,4  %.  
Област Бургас е с висока степен на индустриализация, като туризмът, селското стопанство и 
транспорта допълват цялостния икономически облик на региона. 

Наличието  на  пристанищен  комплекс,  летище,  безмитна  зона  и  подходящи  сухопътни 
транспортни  връзки,  обуславят  предпоставките  за  развитието  на  индустриална  зона  на 
територията на община Бургас.
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Предложението на Община Бургас за изграждане на индустриален парк визира терен, находящ 
се в промишлена зона „Север”, по плана на град Бургас. Зоната се намира в северозападната 
част  на града и е свързана,  посредством транспортни връзки с главните пътни артерии на 
общината. В радиус от 20 км от зоната, в която попада терена са включени както територията 
на  община  Бургас,  така  и части  от  териториите  на  общините  Поморие,  Созопол,  Средец и 
Камено.

Броят на жителите в горепосочената зона, включващ населението на гр. Бургас и сателитните 
населени места, попадащи в радиуса от 20 км. възлиза на 239 834 души. 

Размер и статут на терена

• Размер: 270 дка.

• Статут: урегулиран поземлен имот

• Собственост: частна общинска собственост

• Предназначение: предимно производствени дейности

• Градоустройствени показатели:

o Плътност на застрояване: 40-80%

o Озеленяване: 20-40%

o Кинт: 1,0- 2,5

o Височина: 15-20 м

Местоположение на терена до основна базисна инфраструктура

На юг теренът граничи с ул. „Крайезерна” – районна артерия ІІІ клас, която позволява бърз 
достъп до промишлена зона „ЮГ” на град Бургас и промишлените зони в кварталите Долно 
езерово и Лозово. Улица „Крайезерна” е изградена в участъка от надлез „Владимир Павлов” до 
СО „МАТ” с едно платно за двупосочно движение. Съгласно одобрения ПУП за промишлена зона 
„Север” нейният напречен габарит е за две еднопосочни пътни платна за активно движение и 
едно локално двупосочно пътно платно за директно обслужване на прилежащите територии.
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Към  момента  има  одобрен  проект  за  изграждането  на  локално  пътно  платно  на  ул. 
„Крайезерна”, което ще осигури безопасно транспортно обслужване на прилежащите територии 
от  промишлена  зона  „Север”,  предвидени  за  изграждане  на  индустриален  парк.  Като  се 
освободи  активното  пътно  платно  за  транзитно  движение  ще  се  намалят  транспортните 
задръжки  по  основното  направление,  а  обслужването  на  транспортните  площадки  ще  се 
осъществява безпрепятствено по локалното пътно платно. Предвидено е и проектирането на 
надлез над товарна ж.п. гара, който да свързва дясната връзка на локалното пътно платно и ул. 
„Проф. Якимов”.

На север, отвъд ж.п. линиите минава ул. „Одрин”, която е основната транспортна артерия на 
промишлена зона „Север”. Тя свързва административния център на града с  промишлена зона 
„Север”  и  промишлените  зони  на  кварталите  Долно  езерово  и  Лозово.  На  запад  улицата 
преминава в основното шосе, осигуряващо достъп от града до „Лукойл Нефтохим Бургас” АД и 
складовите бази в Свобода, Камено и Българово.

Теренът граничи с железопътната инфраструктура, свързваща Пристанище Бургас и „Лукойл 
Нефтохим  Бургас”  АД  с  националната  железопътна  мрежа.  Тази  връзка  позволява 
осъществяването на бърз превоз на голямо количество товари на ниски цени. Железопътната 
инфраструктура в промишлена зона „Север” върви успоредно на главния транспортен булевард 
на зоната ул. „Одрин”, като по този начин осигурява връзка с всички контрагенти по линията.

Посредством  предвиденият  надлез  над  ж.п.  линиите  на  товарна  гара  ще  се  подобри 
логистичното преимущество на терена. Съоръжението ще осигури достъп до отдалечената на 2 
км бизнес зона при вход-изход Бургас- София, от която започва магистрала „Тракия”. От там, 
по ул. „Транспортна” се осигурява бърз достъп до летището и големите черноморски курорти на 
север от града.

• Разстояние до летище Бургас 10 км

• Разстояние до пристанище Бургас, посредством железопътна инфраструктура 4 км

• Разстояние до пристанище Бургас, през градските транспортни булеварди 5 км

• Разстоянието до вход- изход Бургас- София е 2 км

• Теренът граничи с товарна ж.п. гара Бургас 

• Разстояние до пътническата ж.п. гара на града 5 км

Степен на изграденост на инфраструктурата до границата на индустриалната зона

В района на терена има изградена и функционираща техническа инфраструктура. В съседните 
на  терена  имоти  са  изведени  всички  комуникации:  канализация,  питеен  и  промишлен 
водопровод, дъждовна канализация, електрификация. В близост до имота минават линиите на 
тръбопровода на ТЕЦ Лозово,  а  успоредно на  пътното платно на ул. „Одрин”  са положени 
тръбите за газификация на „Кроношпан”,  който е най-големият потребител на суровината в 
района  с  1  милиона  кубометра  месечно.  Тенденцията  е  до  2010  година  дължината  на 
газопровода в града да е около 130 километра. За поставянето на новите 27 километра тръби 
догодина ще се използват улиците „Крайезерна” и „Индустриална” в посока Меден Рудник.

• Електроснабдяване:  Елeктрическа  подстанция,  намираща се в центъра на промишлената 
зона, на ул. „Одрин”, с мощност 50 MW

• Газоснабдяване: Достъп - разстояние – 200 м

• Водоснабдяване:

o Водоизточник за питейна вода на 200 м
o Вода за промишлени цели в близост до обекта – по улица „Одрин” има промишлен 

водопровод
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o В зоната  има два частни водопровода и един държавен -  полиетилен Ф 110,  който 
захранва Пречиствателна станция Бургас

o Достъп – разстояние – 500 м.
- Канализация: По  ул.  „Одрин”  има  дъждовна  и  битово  –фекална 
канализация Ф 500 и Ф 800; в насипните терени няма канализация. Достъп – разстояние 
– 500 м.
- Телекомуникации:  Има прокарана мрежа по ул. „Одрин”, която пресича 
платното и минава от страната на обекта
- Обществен транспорт: Лицето на парцела е  на ул. „Крайезерна”, която е 
районна артерия ІІІ-ти клас, съгласно Генералния комуникационен транспортен план на 
град Бургас. Предвижда се удвояване на ширината на улицата в идейна фаза. В близост 
от северната страна на парцела е ул. „Одрин” - основната пътна артерия, захранваща 
ПЗ  „Север”.  По  нея  се  движат  автобусните  линии  обслужващи  кварталите  Долно 
езерово и Лозово, служебните автобуси на „Лукойл” и междуградските автобусни линии 
за община Камено.

Университети

Бургас е известен със своя Университет „Асен Златаров”, основан през 1963 г., като Висш 
химико-технологически институт, който включва в структурата си също 3 колежа: Колеж по 
туризъм,  Технически  и  Медицински  колеж.  Университетът  предлага  обучение  по  следните 
специалности: Органични  химични  технологии,  Биотехнологии,  Неорганични  химични 
технологии, Химично инженерство, Технология на материалите и материалознание, Екология и 
опазване  на  околната  среда,  Химия,  Индустриален  мениджмънт,  Маркетинг,  Стопанско 
управление,  Туризъм, Предучилищна и начална училищна педагогика, Социална педагогика, 
Начална училищна педагогика и чужд език, Предучилищна педагогика и чужд език, Българска 
филология,  Педагогика  на  обучението  по  български  език  и  история,  с  общ прием  по  горе 
посечените  специалности  – 653 бройки редовно  форма на  обучение и 150 бройки  задочна 
форма на обучение. Техническият колеж предлага следните специалности: Машиностроене и 
уредостроене,  Транспортна  техника  и  технология,  Компютърни  системи  и  технологии  и 
Електроника с общ прием само редовно форма на обучение – 90 бройки. Медицинският колеж 
извършва  прием по следните специалности  -  Помощник-фармацефт  и Рехабилитатор  с  общ 
прием само редовно форма на обучение – 24 бройки. Колежът по туризъм извършва прием по 
следните специалности: Организация и управление на хотели и ресторанти и Организация и 
управление  на  туристическото  обслужване  -  126  бройки  редовна  форма  на  обучение  и  72 
бройки задочна форма на обучение.

В  града  се  намира  и  едно  от  най-новите  висши  училища  у  нас  -  Бургаският  свободен 
университет, създаден през 1991, който се отличава с новаторските си методи на преподаване. 
Той  предлага  прием  по  следните  специалности:  Право,  Финанси,  Счетоводство  и  контрол, 
Маркетинг,  Бизнес  администрация,  Публична  администрация,  Връзки  с  обществеността, 
Журналистика,  Социални  дейности  и  консултиране,  Информатика  и  компютърни  науки, 
Компютърни системи и технологии, Компютърни мрежи и комуникации, Бизнес информационни 
технологии и Логистични информационни технологии и агентиране.

Бургас е най-големият университетски център в Югоизточна България. Недържавният Бургаски 
свободен  университет  и  държавният  Технологичен  университет  „Проф.  д-р  Асен  Златаров” 
подготвят повече от 10 000 студенти по повече от 20 специалности във всички образователни 
направления.  Те  са  научни  центрове,  които развиват  активна дейност  както в областта  на 
фундаменталните, така и в областта на приложните науки.

Научно – изследователска лаборатория

Централната  научно  –  изследователска  лаборатория  (ЦНИЛ) е  самостоятелна  структурна 
единица  в  Университета  „Асен  Златаров”,  която  обезпечава  учебния  процес  и 
научноизследователската  работа  с  необходимите  физикохимични  анализи  по  наличните 
инструментални методи.

Предмет на дейност: 
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• Организиране на използването и поддържането на поверената научна апаратура, усвояване 
и  прилагане  на  инструментални  структурно-аналитични  методи  и  разработване  на  нови 
методи за анализ  при решаване  на  проблемите на  научно-изследователската работа  на 
Университета по утвърдените научни направления. 

• Методична, експертно-консултантска и сервизна дейност. 

• Учебна дейност  –  провеждане  на  упражнения  със студенти,  съгласно  утвърдени учебни 
програми, работа с кръжочници, дипломанти, докторанти и др. 

• Провеждане на профилирани курсове по отделните инструментални методи за анализ с 
дипломанти, докторанти, преподаватели и научни работници. 

• Работа с външни организации.

Структура:

ЦНИЛ  се  състои  от  пет  секции  по  структурен,  спектрален,  термичен  хроматографски  и 
елементен анализ, които включват десет лаборатории със съответното апаратурно оформление 
и методични направления:

• Лаборатория по светлина и електронна микроскопия

• Лаборатория по ренгеноструктурен анализ

• Лаборатория по молекулна спектроскопия

• Лаборатория по емисионен спектрален анализ

• Лаборатория по атомно – абсорбционен анализ

• Лаборатория по комплексен термичен анализ

• Лаборатория по газова хроматография

• Лаборатория по течна хроматография

• Лаборатория по елементен анализ

Стратегия на община Бургас за развитие на терена

Изграждането  на  модерна  индустриална  зона  на  територията  на  община  Бургас  е  сред 
приоритетите на общинската администрация. В тази връзка община Бургас кандидатства и бе 
сред одобрените за финансиране общини по Проект BG 2005 /017-586.04.01 и BG 2006 /018-
343.10.03  „Развитие  на  индустриалните  зони”,  финансиран  по Програма ФАР.  В  рамките на 
проекта  бе  изготвен  Технически  и  инвестиционен  проект  за  изграждане  на  довеждаща 
инфраструктура и локално платно до предлагания за изграждане на индустриален парк терен.

С решение на Общински Съвет № 8/15.12.2006 г. е одобрен Плана за улична регулация (ПУР). В 
момента се изготвя ПУП на терена, като се очаква в скоро време процеса да бъде финализиран. 

Основното  направление,  по  което  община  Бургас  е  предприела  мерки  е  изграждането  на 
локалното пътно платно на ул. „Крайезерна” по южната граница на терена. Проектът включва 
трасиране на водопровода и канализацията  и полагане на тръби; трасиране на кабелна линия 
и монтаж на стълбове, улично осветление и електрически табла; трасиране на канална мрежа, 
полагане  на  тръби  и  направа  на  шахти;  трасиране  на  пътния  участък,  полагане  на  пътна 
настилка и направа на паркинги и тротоари. Предвижда се строително монтажните работи да 
приключат в рамките на 7 месеца, което време обхваща периода от подготвителният етап на 
строителната площадка, до направата на асфалтовата настилка и тротоарите.

Проектът предвижда улично осветление, съобразено с категорията на улицата, включително 
поставянето на необходимият брой захранващи кабели и касети за улично осветление. Община 
Бургас има подписан предварителен договор с EVN България за присъединяване на обекти на 
потребители към електроразпределителната мрежа на EVN България Електроразпределение АД 
и за обезпечаване на уличното осветление на локалното пътно платно на ул. „Крайезерна”.
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Предвид осигуряване на необходимото захранване на бъдещите производствени площадки с 
питейна  и  промишлена  вода  в  трасето  на  локала  се  предвижда  изграждане  на  улични 
водопроводи,  обвързани  с  градската  водопроводна  мрежа  и  осигурени  по  норми  за 
предвидените в зоната дейности.  В локалното платно е предвидено да се положат:  улична 
канализация,  разделна  за  битови  фекални  и  дъждовни  води,  обвързана  с  градската 
водопроводна мрежа и ГПСОВ. Проектът предвижда в улиците да се положат противопожарни 
хидранти, съгласно изискванията на Наредба № 2 за противопожарните строително технически 
норми.  Настоящият  проект  доразвива  предходните  одобрени  проекти  на  Община  Бургас  за 
реконструкция на съществуващите ВиК комуникации при проектирането на надлез над товарна 
ж.п. гара Бургас в участъка бул. „Проф. Якимов”, в частта от индустриален ж.п. коловоз до ул. 
„Крайезерна” с пътен  възел при пресичането на ул. „Одрин”, естакада над ул. „Одрин” и ж.п. 
коловози и временна пътна връзка с ул. „Крайезерна”. В последния технически проект питейния 
и промишления водопровод са доведени до терена от ул.  „Одрин” през ж.п.  коловозите.  С 
новия проект се предвижда водопроводите да се продължат до края на новопроектираното 
локално пътно платно,  полагане на тръби в напречните подходи по трасето и извеждане в 
тротоарите и сградните водопроводи на отклонения за питейна и промишлена вода. Битово-
фекалните отпадни води от имотите около уличното платно ще се оберат и заустят в улични 
битови колектори, в някои участъци се и претласкват, като за целта са резервирани терени за 
помпени  станции.  Крайната  цел  е  довеждане  на  отпадните  битово-фекални  води  до 
пречиствателната  станция  на  град  Бургас,  която  е  в  непосредствена  близост  до  терена. 
Дъждовните води ще бъдат обрани и заустени в съществуващия водоскок към езерото „Вая”, за 
който е предвидено удължаване.

В  съответствие  със  схемата  за  газификация  на  промишлена  зона  „Север”  е  проектирано 
изграждането  на  уличен газопровод  при спазване  на нормативните  изисквания,  осигуряващ 
захранването на територията.

В северната  част  на тротоара на локалното пътно платно и при пресичането на улиците е 
проектирано  изграждането  на  тръбна  канална  мрежа,  чрез  която  да  се  осигури  достъп  до 
телефон и интернет на фирмите. Изискването към тази мрежа е да бъдат положени достатъчен 
брой РVС тръби - минимум 4 бр.,  които да позволяват бъдещо разширение на мрежите, както и  
изтеглянето на транзитни оптични кабели. Във връзка с това, посредством изграждането на 
шахти тип ШКС- 01 на кръстовищата ще се предвиди и възможност за отклонения на тръбната 
мрежа към имотите, граничещи с локалното пътно платно.

Скицата на терена е съгласувана с експлоатационните дружества - ВК ЕАД, БТК, Топлофикация 
АД, БургасГаз, EVN, кабелни оператори.

Високотехнологичен парк в близост до гр.Българово

Проектът  цели  изграждане  на  зона  за  високотехнологично  производство,  както  и  зона  за 
комунално  обслужване  което  ще  подобри  икономическото  развитие  на  населението  на  гр. 
Българово. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – ВЪЗМОЖНОСТИ В СФЕРА УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ 
ГРАДИНИ  

Изграждане на спортно училище и общежитие в квартал „Меден рудник”

Във връзка със съществуващите образователни нужди в град Бургас, е разработен идеен проект 
по  предварително  зададени  от  общината  параметри  за  изграждане  на  спортно  училище  в 
квартал „Меден рудник”. В него ще се обучават и тренират около 500 ученика, като училището 
ще разполага с 20 класни стаи, 4 кабинета с прилежащи хранилища,  кабинети за музика и 
рисуване, сектор за хранене и спортен сектор.

В покритата зона за спорт са проектирани плувен басейн с размери 25 м. на 50 м. за водна  
топка и плуване и поле – 12 м. на 12 м., оразмерено за синхронно плуване. Предвидени са две 
спортни зали – универсална с размери 30 м. на 40 м. и височина 12.5 м. за практикуване на 
художествена гимнастика, спортна акробатика, баскетбол и волейбол и зала с отделения за 
вдигане на тежести, боксов ринг и тепих за свободна и класическа борба. В непосредствена 
близост ще се намират фитнес зала и сауна. На долно ниво от -7.00 м. има предвидена 60-
метрова писта за лекоатлетическо бягане. Към сектор спорт са проектирани лекарски кабинет, 
манипулационна  зала  и  кабинети  за  треньори.  Съобразно  изискванията  са  проектирани  и 
съблекалните  за  отделните  спортове.  Откритата  зона  за  спорт  е  замислена  да  бъде 
разположена на покрива на басейна и спортните зали. Там ще се провеждат тренировките по 
футбол на малки врати, хандбал, баскетбол, волейбол, тенис на корт и скоковете на открито. В  
тази зона също има обособени отделни съблекални за съответните спортове. Всички спортни 
нива  са  свързани  посредством  стълбищна  клетка,  която  е  долепена  до  спортната  зала  и 
обуславя  бързата  комуникация  между тях.  По периферията  на откритите спортни полета  е 
предвидено  покривно  остъкляване,  което  да  прави  възможно  естественото  осветяване  на 
басейна и силовите спортове.
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Територията на спортното училище ще бъде подходящо озеленена – във вътрешния двор и по 
периферията на парцела, както и на плоския покрив на училището, с цел създаване на зона за 
отдих на учениците. 

Проектираната сграда отговаря на нормативните изисквания на Наредба № 6 за изграждане на 
достъпна среда в урбанизираните територии, с оглед ползването й от цялото население, в т.ч. 
и  от  хора  с  увреждания.  Подходът  в  сградата  ще  се  осъществява  без  преодоляване  на 
денивелация  –  непосредствено  от  тротоара  във  фоайе-ветробран.  В  училищната  зона  и  в 
столовата са проектирани два санитарни възела за хора с увреждания. Комуникацията между 
етажите ще се осъществява посредством асансьорна уредба.

Във северозападната част на парцела е проектирано общежитие, което има самостоятелен от 
училището вход. Предвижда се то да разполага 36 стаи със самостоятелни санитарни възли и с 
две студиа.  Замислени са и 4 офиса с кухненско оборудване и 4 читални за индивидуално 
обучение. 

Автомобилният достъп до сградите ще се осъществява чрез ограждащите парцела улици от 
север и юг, за които е проектирано и наземно паркиране – 32 паркоместа от север и 18 – от юг. 

При  проектирането  са  спазени  зададените  градоустройствени  показатели  и  са  изпълнени 
изискванията на действащата нормативна уредба.

Съдържание и габарити на конструкциите

Сградата е разделена на три основни сектора: училищен, спортен и общежитие. Училището 
съдържа 4 етажа, два от които приземни; зоната за спорт е на три нива: подземно, приземно и 
надземно; общежитието е развито на 5 етажа.

Училище

1-ви етаж (полу-приземен), развит на ниво -3.50=40.00, съдържащ две класни стаи, кабинет с 
хранилище, помещение за учители, санитарни помещения, бюфет със склад и офис, котело, 
резервоар,  складови  и  битови  помещения  за  кухнята  към  столовата,  училищни  складове, 
работилница, помещения за домакина и персонала;

2-ри етаж (приземен),  развит  на ниво 0.00=43.50, съдържащ шест класни стаи,  кабинет с 
хранилище, помещение за учители, санитарни помещения, столова с кухня и стопански двор;

3-ти  етаж,  развит  на  ниво  +3.50,  съдържащ  шест  класни  стаи,  кабинет  с  хранилище, 
помещение за учители, санитарни помещения и административен сектор. В него са развити 
учителска  стая  с  офис,  три  канцеларии,  два  кабинета  на  заместник-директори,  кабинет  на 
директора и архив;

4-ти етаж, развит на ниво +7.00, съдържащ шест класни стаи, кабинет с хранилище, кабинети 
по  музика  и  рисуване  с  хранилища,  стая  за  СИП,  библиотека,  помещение  за  учители  и 
санитарни помещения;

Зона спорт

Сутеренният етаж е развит на ниво -6.30 и -7.00 и съдържа лекоатлетическа писта за бягане 
и галерия около плувния басейн с илюминатори за наблюдение;

1-вият етаж (полу-приземен) е развит на ниво -3.50=40.00 и съдържа плувен басейн, две 
спортни зали, фитнес, сауна, 4 съблекални, лекарски кабинет, манипулационна и 5 кабинета за 
треньори;

2-рият етаж е на ниво +1.50 и +9.50 и съдържа открити спортни площадки;

Общежитие:

1-вият  етаж (приземен)  е  на  ниво  +1.50  и  съдържа  дневна,  стая  за  игри,  домакин, 
камериерски офис, складове, санитарни помещения, портиер и съблекални;

2-рият  етаж е  на  ниво  +4.80  и  съдържа  десет  стаи  със  самостоятелни  санитарни  възли, 
кухненски офис и читалня;
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3-тият  етаж е  на  ниво  +7.65  и  съдържа  десет  стаи  със  самостоятелни  санитарни  възли, 
кухненски офис и читалня;

4-тият етаж е  на ниво  +10.50 и съдържа десет стаи със самостоятелни санитарни възли, 
кухненски офис и читалня;

5-тият етаж е на ниво +13.35 и съдържа шест стаи със самостоятелни санитарни възли, две 
студиа,  кухненски офис и читалня;

Архитектурно строителна част

Предвидената  конструкция  за  изграждане  на  училището  е  монолитна  и  стоманобетонна. 
Ограждащите стени са от тухлена зидария с дебелина 25 см., с необходимата топлоизолация,  
монтирана  външно.  Планирано  е  изолиране  на  топлинните  мостове  с  топлоизолационен 
материал, също монтиран външно на стоманобетонната конструкция. Топлоизолирани ще са 
също така и еркерите.

Вътрешните преградни стени ще бъдат тухлени, с дебелина 12 см. и 15 см. По пода на класните 
стаи  ще  бъде  разположена  шумоизолация  против  ударен шум.  Покривът  на  сградата  ще  е 
плосък и трябва да е изпълнен с необходимата пароизолация, топлоизолация и хидроизолация. 
Прозорците ще са с PVC дограма, със стъклопакет. Фасадната обработка на сгрдата включва 
три цвята силиконова мазилка и структурно остъкляване.

Стъклените  клетки  на  училището  и  общежитието  ще  са  отделени  от  останалата  част  на 
сградата,  посредством  димоуплътнени  самозатварящи  се  врати.  Парапетите  на  сградата  са 
предвидени да са метални, с вертикални профили с височина 110 см. 

По-долу  е  представен в  различни  перспективи  идейният  проект  за  изграждане  на  спортно 
училище в комплекс „Меден рудник”.

Детски градини

В сектора се предвижда изграждането на нови детски градини. Към момента няма информация 
относно разработени проекти. Фигура Х и фигура Х представят идейни проекти за ОДЗ 6 и ОДЗ 
13.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 – ВЪЗМОЖНОСТИ В СФЕРА ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ И 
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТРОВЕ

Като общи тенденции по отношение на общинските лечебни заведения мога да се определят 
следните: 

• увеличаване на броя на преминали и обслужени пациенти спрямо предишните 
години

• увеличение на общите приходи от дейността на общинските лечебни заведения

• увеличаване на размерите на финансиране, включващо както финансиране по 
капиталова програма, така и дофинансиране на дейността. 

Като основни проблеми могат да бъдат посочени:

• липса на актуализация по ценообразуването по Националния рамков договор

• ограничаващата  рамка  на  клиничните  пътеки  и  поставянето  на  неипълними 
условия за сключване на договори по клинични пътеки

• игнориране на части от лечебни заведения за допълнителни договори в РЗОК за 
извънболнична помощ, въпреки наличието на ресурси

• недостатъчно заплащане на дейностите по клинични пътеки.

По-долу  следва  списък  на  здравните  заведения  и  обекти  на  територията  община  Бургас, 
подходящи за ПЧП

"Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар - Бургас" 
ЕООД

Районът на диспансерно обслужване на "МДОЗС-Бургас" ЕООД е Бургаска и Ямболска области с 
обща численост на населението на 500 000 души.  Дейността на медицинското заведение се 
състои  в  организиране,  ръководене  и  контролиране  на  всички  мероприятия  за  борба  със 
злокачествените новообразувания в обслужвания район, диагностична и лечебна дейност на 
пациенти. Диспансерът е разположен в две бази, които са в близост помежду си. 

"Специализирана  болница  за  активно  лечение  по  пневмофтизиатрични 
заболявания - Бургас" ЕООД

СБАЛ по пневмофтизиатрични заболявания е единственото лечебно заведение на територията 
на  общината,  в  което  е  завършен  пълният  цикъл  на  диагноза,  диференциална  диагноза, 
лечение  и  продължително  наблюдение  на  болни  с  белодробна  патология.  Заведението 
разполага с "Отлична" оценка за срок от пет години от Министерството на здравеопазването за 
осъществяване на лечебна и диагностична дейност и е определено от МЗ за лечебно заведение 
в  което  единствено  на  територията  на  Бургаска  област  да  се  осъществява  лечение  и 
диспансерно наблюдение на болни от туберкулоза.

"Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар - Бургас" 
ЕООД

Диспансерът е специализирано лечебно заведение, в което се извършва диагностика, лечение 
и  профилактика  на  кожни  и  венерически  болести.  Лечебното  заведение  разполага  с 
висококвалифицирани специалисти и съвременна апаратура. 

"Областен диспансер за психични заболявания със стационар" Проф. Ив. Темков"- 
Бургас" ЕООД

Бургаският  психиатричен  диспансер  е  сред  най-известните  и  търсени  за  лечение  у  нас 
благодарение  на  модерните методи и  заради изявение  професионализъм  и  популярност  на 
лекарите.  В  него  се  извършват  следните  дейности:  диагностика  и  лечение  на  психични  и 
психогенни  заболявания;  лечение  на  зависимости;  групова  и  индивидуална  психотерапия; 
ссихосоциални интервенции и ресоциализация; противорецидивна превенция/ профилактика; 
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трудово- лекарска експертиза за временна и трайна нетрудоспособност /психиатрична ТЕЛК/; 
съдебно - психиатрично експертизиране. 

"Диагностично-консултативен център І - Бургас" ЕООД

"ДКЦ-І-Бургас"  ЕООД  е  оборудван  с  най-съвременна  медицинска  апаратура,  осъществяваща 
високо качество на медицинските услуги и предлага редица високоспециализирани медицински 
дейности:  доплерова  сонография  с  дуплекс  скениране,  електроенцефалография,  фетална 
ехокардиография  на  рисков  контингент  за  сърдечна  патология  на  плода,  криотерапия  и 
лазертерапия  на  доброкачествени  кожни  тумори,  кожно-алергично  тестуване,  двадесет  и 
четиричасово  мониториране  на  кръвно  налягане,  лазертерапия  при  ставни  заболявания  и 
труднозарастващи  рани,  изследване  на  хормони,  аудометрия  от  специалисти  в  областите: 
кардиология,  детска  кардиология,  пневмология  и  фтизиатрия,  гастроентерология, 
неврохирургия, хирургия, ортопедия и травматология, ендокринология и болести на обмяната, 
урология, нефрология, очни болести, вътрешни болести, нервни болести, ушно-носно-гърлени 
болести,  детски  болести,  физикална  и  рехабилитационна  медицина,  кожни  и  венерически 
болести, акушерство и гинекология ,  клинична алергология, образна диагностика,  клинична 
лаборатория.

"Диагностично - консултативен център ІІ - Бургас" ЕООД

"Диагностично-консултативен  център  ІІ  Бургас"  ЕООД  разполага  с  кабинети  по:
Кардиология, Вътрешни болести, Детски болести, Ушни-носни-гърлени болести, Очни болести, 
Урология, Хирургия, Ортопедия и травматология, Акушерство и гинекология, Ендокринология, 
Нервни болести, както и добре обзаведена Клинична лаборатория. Резултатите се контролират 
от  Външна  система  за  контрол  на  качеството  на  изследванията.  В  Рентгенотото  звено  се 
извършват всички видове рентгенови изследвания и ехографии. Физиотерапията е обзаведена с 
различни апарати за електролечение, магнитотерания, ултразвукова терапия, има кабинет за 
лечебна физкултура и раздвижване след фрактури, навяхвания и др. заболявания.

"Медицински център І - Бургас" ЕООД

Центърът разполага  със следните специалисти:  кардиолог;  акушер гинеколог;  хирурзи;  ото-
рино-ларинголог;  офталмолог;  невролог;  терапевт;  педиатри;  рентгенолог;  физиотерапевт; 
дерматолог.  На  територията  на  центъра  работи  клинична  лаборатория,  двама  ортопед-
травматолози, стоматолог, ендоскопски кабинет и кинези терапевт.

"Медицински център ІІ - Бургас" ЕООД

Заведението оказва обща и специализирана лекарска консултативна помощ, както и издаване 
на всички видове медицински свидетелства и документи. 

"Медицински център ІІІ - Бургас" ЕООД

Лечебното  заведение  разполага  със  съвременна  диагностична  и  лечебна  апаратура  и 
специалисти по: хирургия; ортопедия и травматология; акушерство и гинекология; вътрешни 
болести;  кардиология;  ендокринология;  детски  болести;  кожни  и  венерически  болести; 
неврология; очни болести; УНГ. 

"Дентален център І - Бургас" ЕООД

Дентален  център  І  -  Бургас  ЕООД  обслужва  населението  на  Бургаска  област,  като  е 
единственото лечебно заведение за специализирана доболнична помощ по дентална медицина. 
Дейността  на  Центъра  покрива  целия  спектър  от  дентални  услуги  в  доболничната 
стоматологична помощ, като поддържа договори и с лицензирани зъботехнически лаборатории 
на територията на гр. Бургас. ДЗ I има сключен договор с РЗОК за: пакет "Специализирана 
извънболнична детска дентална медицина"; пакет "Специализирана извънболнична хирургична 
дентална помощ"; пакет "Специализирана извънболнична дентална помощ под обща упойка за 
деца  до  18  години  с  психични  заболявания";  пакет  "Първична  извънболнична  дентална 
медицина". 
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Във визията  за развитие  на  здравеопазването  на  територията  на  общината  са  заложени и 
следните основни моменти, в реализацията на които могат да се използват принципите на ПЧП: 

• изграждане  на  Медицински  център  в  ж.к.  “Меден  Рудник”  –  предвид  на 
размерите  на  комплекса  е  отчетена  остра  недостатъчност  по  отношение  на 
съществуващите  медицинска  база  и  капацитет  за  осигуряване  на  медицинското 
обслужване  и  необходимост  от  разширяването  им  с  нови  такива.  Понастоящем 
общината е намерила инвеститор за строежа на обекта. Проектът се изпълнява като 
ПЧП,  в  което  общината  предоставя  свой  терен,  а  инвеститорът  извършва 
строителството. Обектът с прилежащите му части – автомобилен паркинг и подходи към 
него,  обхваща  площ  от  9  дка.  Новопостроеното  заведение  ще  е  на  7  етажа  и  ще 
разполага  със  170  легла,  15  кабинета  за  практикуващите  лекари  и  най-съвременна 
апаратура. Приключването на проекта е предвидено за 2009 г.   

• изграждане  на  Общински  болничен  комплекс  -  наличната  болнична  база  на 
територията  на  общината  изостава  както  по  отношение  на  апаратурата,  така  и  на 
капацитета си за осигуряване на специализирана медицинска помощ. Поради това е 
необходимо  да  се  изгради  план  за  повишаване  броя,  разнообразието  и  нивото  на 
специализираните болнични заведения от типа на публично-частно партньорство чрез 
привличане на външни инвеститори и работа по проекти.

• изграждане  на  хоспис  от  типа  на  публично-частно  партньорство  чрез 
финансиране от Европейските фондове - Бургас е един от малкото градове, в който за 
първи  път  се  поставя  въпроса  за  изграждане  на  хоспис,  който  е  изключително 
необходим в цялостния процес на лечението на определен вид заболяване.

• дотиране  на  транспорта  на  болните  от  хронична  бъбречна  недостатъчност  - 
функцията  за  осигуряване  на  транспорт  за  хемодиализно  болните  е  възложена  от 
държавата  на  Центъра  за  спешна  медицинска  помощ,  но  средствата,  осигурени  от 
държавния бюджет са ограничени, същевременно броят на линейките е недостатъчен за 
нуждите на спешната медицинска помощ в града и тяхното ползване за транспорт не 
само не е целесъобразно, но и ще доведе до катастрофа в дейността на центъра. 

• разкриване на Специализирана болница по микроинвазивна кардиохирургия - 
бургаските граждани,  страдащи от  коронарни заболявания  се  лекуват  изключително 
консервативно  /медикаментозно/,  метод  който  не  дава  най-добрите  възможни 
резултати. Разкриването на болница по микроинвазивна кардиохирургия ще им даде 
възможност  да  ползват  най-съвременния  метод  в  света,  чрез  който  се  намаляват 
смъртността и усложненията.

• разработване на система за събиране, извозване и унищожаване на опасните 
болнични  отпадъци  по  изискване  на  новата  Наредба,  за  да  не  се  създава  риск  за 
гражданите на община Бургас.

• създаване на Областен съвет по здравеопазване с включване на представители 
от  всички  заинтересовани  институции  и  привличане  на  икономически,  правни  и 
медицински  експерти  с  цел  усъвършенстване  на  Програмата  за  развитие  на 
здравеопазването.

• създаване на Специализирана стоматологична болница за осигуряване на 24-
часова ежедневна помощ в областта на денталната медицина.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 – ВЪЗМОЖНОСТИ В СФЕРА СОЦИАЛНИ ДОМОВЕ И 
СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

Един  от  основните  приоритети,  очертан  във  Визията  за  развитие  на  здравеопазването, 
социалните  дейности,  превенции  и  спорт  на  община  Бургас  е  предприемането  на  активен 
подход с цел „въвличане на партньори при представяне на социални услуги”. Предоставянето 
на социални услуги се регламентира в Закона за социалното подпомагане, а правилникът за 
неговото прилагане разпределя социалните услуги в две категории: предоставяне на социални 
услуги в общността и предоставяне на социални услуги в специализирани институции. Към тези 
две категории принадлежат:

Център за настаняване от семеен тип „Ронкали”

Център за настаняване от семеен тип „Ронкали”, за който няма посочени данни за големината 
на терена и стойността на активите. Към момента Центърът съществува и се управлява се от  
външен на общината доставчик – Сдружение детски център „Ронкали”. Той развива дейност от 
1994 г. насам и е създаден от „Каритас” – Магдебург, Германия. 

Комплекс за социални услуги за деца и семейства

Комплекс  за  социални  услуги  за  деца  и  семейства  –  Звено  „Център  за  работа  с  деца  на 
улицата”. Застроената площ на комплекса възлиза на 140,40 кв. м., а разгърнатата застроена 
площ – на 553,40 кв.  м.  изграден по проект  „Реформа за повишаване благосъстоянието на 
децата в България”.  Той също се управлява от външен доставчик – сдружение „Национален 
център за социална рехабилитация”, град София.

Дневен център за лица засегнати от болестта на Алцхаймер и старческа деменция

Дневен център за лица засегнати от болестта на Алцхаймер и старческа деменция – на са 
посочени никакви данни за проекта, но в допълнителната информация е упоменато, че това е 
обект, предвиждан за изграждане с публично-частно партньорство.

Дневен център за деца с увреждания

Дневен  център  за  деца  с  увреждания,  предвиден  за  изграждане  на  терен  общинска 
собственост, с 202 кв.м. площ, намиращ се в близост до Бургаските минерални бани.

Дневен  център  за  деца  с  физически  и  множество  увреждания  „Св.  Николай 
Чудотворец”

Дневен  център  за  деца  с  физически  и  множество  увреждания  „Св.  Николай  Чудотворец”, 
находящ  се  в  терен  частна  общинска  собственост,  на  застроена  площ от  448,50  кв.  м.,  в 
комплекс „Лазур”. Центърът е създаден през 1998 г. И се управлява от външен на общината 
доставчик – „Национален център за социална рехабилитация”, град София.

Център за временно настаняване на бездомни хора

Център за временно настаняване на бездомни хора – предвиден е за изграждане в квартал 
„Акации”, ул. Китка №5, кв. 11, парцел VІІІ, на застроена площ от 610 кв. м., от които 539,64 
кв. м полезна площ.

Домашен социален патронаж

Домашен  социален  патронаж  –  предстоящо  изграждане  в  комплекс  „Меден  рудник”.  Няма 
никакви конкретни данни за обекта/ услугата.

Дневен център за деца с аутизъм

Дневен  център  за  деца  с  аутизъм  –  на  са  посочени  никакви  данни  за  проекта,  но  в 
допълнителната  информация  е  упоменато,  че  това  е  обект,  предвиждан  за  изграждане  с 
публично-частно партньорство.

Дом за стари хора с отделение за лежащо болни
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Дом за стари хора с отделение за лежащо болни - предстои проектиране, върху терен публична 
общинска собственост, с големина от 72 052 кв.м., находящ се в районен парк „Изгрев”.

Комплекс за социални услуги за деца и семейства

Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Звено „Център за обществена подкрепа”, 
изграден  по  проект  „Реформа  за  повишаване  благосъстоянието  на  децата  в  България”  и 
управляван  от  външен  доставчик  –  сдружение  „Национален  център  за  социална 
рехабилитация”,  град  София.  Сградата  се  намира  в  комплекс  „Братя  Миладинови”  и  е  със 
застроена площ от 433,64 кв. м. и разгърната  площ от 1030,14 кв. м. 

Детски кухни

Предоставените  анкетни  карти  съдържаха  споменаване  на  предстояща  за  изграждане  в 
комплекс „Меден Рудник” детска млечна кухня, която е единствения обект от компетенциите на 
отдел  „Здравеопазване  и  превенции”  на  дирекция  „Здравеопазване,  превенции,  социални 
дейности, трудова заетост и спорт” на община Бургас.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 – ВЪЗМОЖНОСТИ В СФЕРА СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Основна тенденция в приоритетите на община Бургас по отношение на модернизирането на 
наличната  спортна база и изграждане на нови спортни обекти и съоръжения е създаването на 
публично-частни партньорства в областта на спорта. Няколко са начините, по които това може 
да бъде осъществено:

• инвестиране  от  частния  сектор  в  инфраструктурата  и  предоставяне  на 
спортни услуги на публичния сектор;

• разработването  на  проекти  за  изграждане  на  нови  спортни  съоръжения  и 
спортни  площадки ,  както  и  текуща  подръжка  на  съществуващите  от  типа  на 
публично  частни  партньорства,  с  цел  подобряване  на  материално-техническото  и 
финансово осигуряване на спорта.

Като подходящи обекти за целта могат да бъдат посочени:

Плувен и спортен комплекс Славейков  

Община  Бургас  е  готова  с  инвестиционно  намерение  за  изграждане  на  плувен  и  спортен 
комплекс  в  ж.к.  „Славейков”.  Предвид  на  липсата  на  заложени  средства  в  бюджета  на 
общината за реализиране на толкова мащабно начинание се предлага вариант за учредяване 
на публично-частно партньорство. 

Теренът, определен за изграждането на обекта представлява общинска собственост с площ от 
23 279 кв.м., разположен в непосредствена близост до Районен парк ”Изгрев”. 

Местоположението  на  имота  ще  създаде  благоприятни  възможности  за  оптималното  му 
използване като модерен спортен център за плувни спортове, включващо: покрити и открити 
басейни с олимпийски размери с модулно решение за разделяне на по-малки басейни, детски 
басейн,  тренировъчни  зали  с  прилежащите  им  обслужващи  части  и  помещения, 
възстановителен център със СПА, фитнес.

Предвидена  е  и  зона  за  обслужване  с  кафе,  търговски  център  за  спортни  и  др.  стоки,  
административно-битова  част  с  изложбена  и  конферентни  зали,  заведения  за  хранене, 
търговски обекти,  боулинг  зала и хотел.  Организационната  структура на публично-частното 
партньорство  ще бъде  новосъздадено  дружество  със специална  цел.  Предвижда  се  община 
Бургас да участва в него с правата за изграждане и експлоатация на проектирания комплекс, а 
частният инвеститор с капитали за изграждане и опериране на проекта за срока на действие на 
публично-частното партньорство.

Към реализирането на проекта под формата на ПЧП е изразен инвеститорски интерес.

Теренът представлява урегулиран поземлен  имот, представляващ УПИ І в кв.56 по плана на к-
с”Славейков” гр.Бургас с площ от  23 279 кв.м. Същият е разположен на територията на к-с 
”Славейков”  гр.  Бургас в непосредствена близост до  Районен парк ”Изгрев”.  Локацията на 
обекта позволява бърза и лесна връзка с жилищния комплекс, лесен достъп от ул. ”Стефан 
Стамболов”-входна артерия на гр.Бургас от посока София, наличието на кръстовище в близост 
осигурява връзката и с направление север-Несебър, Варна. Съгласно действещ ПРЗ южно от 
имота е предвидено изграждането на обслужваща улица по която ще бъде осигурен директен 
достъп до ул.”Струга”  и  връзката  с  направление  юг.  Към настоящия  момент  урегулераният 
поземлен имот  е осигурен с комуникационно обслужване от съществуващи улици от запад и 
юг. В УПИ има съществуващи сгради с покрит плувен басейн, спортна зала и открит плувен 
басейн,  които  са  в  тежко  физическо  състояние.  Привеждането  им  в  съответствие  със 
съвременните  изисквания  налага  значителни  намеси  и  изисква  голям  финансов  ресурс. 
Съгласно действащ ПРЗ отреждането на  УПИ се запазва. Предвид физическото състояние на 
съществуващия сграден фонд и съоръжения и в съответствие с желанието на Община Бургас е 
стартирана инвестиционната инициатива   за реализиране ново строителство и изграждане на 
нов  съвременен  плувен  комплекс.  За  имота  има  издадена  скица,  съгласувана  със 
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заинтересованите  ведомства,  като  съществуващите  инфраструктурни  съоръжения  в 
територията са отразени върху нея. Теренът е общинска собственост.

Местоположението на имота създава благоприятни възможности за оптималното му използване 
за  създаване  на  модерен  спортен  център  за  плувни  спортове.  Площта,  конфигурацията  и 
теренните  дадености   дават  са  благоприятни  възможности  за  изграждане  на    покрити  и 
открити  басейни  с  олимпийски  размери,тренировъчни  зали  с  прилежащите  им  обслужващи 
части и помещения, административно-битова част с изложбена и конферентна зали, заведения 
за  хранене,  търговски  обекти  и  спортен  хотел.  За  осигуряване  на  необходимите  места  за 
паркиране за нуждите на посетители, персонал и гости на комплекса ще бъдат  предвидени 
подземни и надземни паркинги и подходи към тях, съобразени с основната функция на обекта и 
обвързани с прилежащата улична мрежа.

Територията  на  комплекса  е  с  достатъчно  големи  размери  и  позволява  сградите  и 
съоръженията  да  бъдат  решени  в  паркова  среда  с  предвидени  места  за  отдих  и  спорт на 
открито.  В  територията  на  комплекса  и  в  прилежащата  територия  има  съществуваща 
едроразмерна растителност и реализирано озеленяване в добро състояние. Съхраняването на 
растителността и включването и по подходящ начин в общото обемно-пространствено решение 
ще  е  една  от  главните  задачи  на  проекта.  Проектът  ще  се  изготви  върху  актуализирана 
кадастрална  основа  със   заснета  съществуващата  дървесна  и  храстова  растителност  и  при 
максимално съобразяване с нея.

Точната площ и очертания на отделните сгради и съоръжения,разположението и начина на 
обслужване,както и броя на местата за паркиране ще се докажат с  инвестиционния  проект 
,при спазване на всички технически и санитарно-хигиенни норми и в рамките на одобрените за 
УПИ  показатели за застрояване.

За УПИ има действащ ПУП-ПРЗ,одобрен със Заповед №1692/01.07.2008 г. на Заместник кмета 
на  Община  Бургас.Съгласно  предвижданията  на  ПЗ  са  одобрени  следните  показатели  за 
застрояване-плътност до 45%,Кинт до 1,0,озеленяване минимум 30%,височина на застрояване 
до 15,00 м..

Съгласно  одобрените  показатели  за  застрояване  разгънатата  застроена  площ на  комплекса 
следва да бъде в рамките на  23 279 кв.м./без подземните нива/.Застроената площ на сградите 
следва да се ограничи в рамките на 10 475 кв.м.Застройката ще баде предвидена на един и два 
етажа за спортната зона и да пет етажа за хотелската част,като височината е в рамките на 
допустимата  от  15,00  м.Хотелската  част  ще  бъде  съобразена  с  всички  изисквания  за 
проектиране на градски хотел с осигурени необходимите обслужващи помещения за избраната 
категория  на   обекта.Към  хотела  ще  бъдат  предвидени  заведения  за  хранене,малка 
канферентна зала и обслужваща търговска част.

Към  плувния  комплекс  ще  бъдат  предвидени  всички  необходими  обслужващи 
площи,медицинско обслужване,сауна, фитнес,зала за общи тренировки и каланетика и боулинг-
зала.Тренировъчните зали ще бъдат решени така, че да осигуряват мобилност на ползването 
им.

С  архитектурно-планировъчното  и  фасадно  решения    ще  се   осигури  възможност  за 
изграждане на един модерен и привлекателен плувен комплекс,отговарящ на всичики норми за 
проектиране  на  такъв  род  съоръжения,вписан   в  благоустроена  и  озеленена  прилежаща 
среда.Комплексът  ще   осигурява  възможност  за  провеждане  на  спортни  и  културни 
мероприятия  на  закрито  и  открито  от  градски,  национален  и  международен  мащаб. 
Инвестиционния  проект  ще  се  изготви  при  максимално  съобразяване  със  съществуващата 
едроразмерна  растителност.С  плановото  решение    територията   ще  се  зонира  като  се 
обособят отделни функционални зони с  открити кътове за спорт,отдих, рекреация и социални 
контакти,относително самостоятелни и функционално обвъззани в един общ организъм.В обема 
на   прилежащото   пространство  ще  бъдат  осигурени   необходимото  улично  и  парково 
осветление и инфраструктура осигуряваща нормално захранване  на обектите  и оптимално 
ползване на територията.
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„Черноморец арена” 

„Черноморец арена”  е най-мащабният проект на 
община  Бургас  в  областта  на  спорта,  с 
индикативна  стойност  от  300  млн.  евро.  На 
територия от 140 дка се предвижда изграждане 
на модерен стадион, под и около който ще бъдат 
позиционирани  търговски  комплекси,  зони  за 
паркиране и спортни зали. В източната  част на 
проекта се предвижда строителство на сгради за 
хотели  и  офиси,  а  в  западната  –  на 
многофункционална  закрита  спортна  зала.  По 
отношение на правата на собственост  общината 
предвижда  запазване  собствеността  върху 
спортните  обекти  и  предоставяне  правото  на 
собственост върху сградите и земята под тях на 

частните инвеститори, които ще се включат в проекта. Понастоящем Идейния проект на обекта 
е приключен и е започнала работа по работното проектиране на отделните сгради. Приоритет е 
стадионът, 50% от собствеността върху който ще остане общинска. Успоредно с изграждането 
на стадиона ще се строи и търговската част,  която ще свързва спортната зона. Проектът е 
замислен като съсобственост (50/50) на общината и инвеститорска фирма, на която ще бъде 
възложено проектирането на спортната част, която съгласно предпроектните проучвания ще 
включва стадион за ок. 40 хил. души. Проектът включва също така изграждането на бизнес и 
търговски център, обхващащ зона за паркиране, офиси и жилищна част.

Според анкета на  ДАМС  община  Бургас е посочена за пример  за  активна  политика  в 
областта  на  развитието на спорта.  Общината е отличена за постигнати  високи резултати  в 
развитието  и  популяризирането  на   спорта  и  реализирани  проекти   със   средства   от 
общинския  бюджет  за  изграждане,  поддържане  и  реновиране  на спортни  обекти  и 
съоръжения  и  подобряване  на    спортната  инфраструктура.  Отпуснатите  средства  се 
изразходват  за  проектиране  на  нови  зали  и  басейни,  ремонт  на съществуващите спортни  
зали, обновяване на спортни площадки в града и изграждане на нови такива. 

Плувен комплекс в Морската градина

Проект  в  процес  на  изпълнение.  Договорът  предвижда  изграждането  на  два  басейна  с 
подгряваща инсталация, което позволява използването им 10 месеца в годината. В рамките на 
комплекса се предвижда изграждане и на обслужваща сграда.

Спортен комплекс Изгрев

Обектът заема терен с площ от 14 490 кв. м. на мястото на стари спортни площадки. Предвижда 
се заемането на 40% от терена от зелени площи, а останалата част ще включва: 2 футболни 
площадки, 3 тенис корта, игрища за баскетбол и волейбол, закрита площадка за тенис на маса,  
комбинирана детска плщадка, фитнес на открито, игрище за петанка и обслужваща сграда. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 – ВЪЗМОЖНОСТИ В СФЕРА УПРАВЛЕНИЕ НА 
ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

В  този  сектор  са  идентифицирани  следните  проекти/сфери  на  дейност,  подходящи  за 
реализиране на партньорства с бизнеса: 

Изграждане на паркинги

В много от жилищните комплекси в общината има места отделени за паркинги, които могат да 
бъдат  реализирани  като  отделни  проекти.  Съществуват  проучвания  направени  проучвания, 
както и влязла в сила концесия за паркинг под училище „Иван Вазов”. Има налични два терена, 
при които може да се стартира процедура, при интерес от страна на частния сектор.

Поддръжка на подлези

На територията на общината има много подлези под основните пътни артерии. Някои от тях са 
ремонтирани със средства от капиталовата  програма и се контролират от общината. Концесии 
до този момент са прекратени. Общината работи по проект за изграждане на пешеходна зона 
от ул. „Александровска” до Свободния университет, който включва и изграждане на нов подлез. 
Към момента има само концепция, но не и работен проект, която предвижда определен участък 
от трасето - от гарата до площад „Тройката”, да бъде изграден със средства от Оперативна 
програма „Регионално развитие”. Останалата част от проекта предвижда изграждане на подлез 
и  паркинг,  които  предстоят  да  бъдат  остойностени  и  въз  основа  на  получената  сума  за 
инвестиция ще се прецени дали те ще бъдат предложени за концесиониране или не.

Двете промишлени зони

в гр. Българово и „Бургас Север” са на фаза подробен план. По отношение на зона „Север” 
общината е в процедура за промяна на предназначението на земята. След влизане в сила на 
подробния  устройствен  план  на  зоната  ще  се  търси  публично-публично  партньорство  с 
държавното  предприятие  „Индустриални  зони”  за  стопанисване  и  отдаване  на  отделните 
обекти. По програма ФАР, вече е реализирана довеждащата до зоната инфраструктура.  

Паркови пространства

съществува разработен инвестиционен проект за парк „Сарафово”.  Предвижда се възлагане 
разработването на подробен план за парк „Росенец”. Има изготвен проект за парк „Лазур”, за 
който  няма възможност  да  се  търси финансиране  по  Оперативните  програми,  записката  за 
който ще бъде също предоставена.  Има и проект за ок.  100 дка общинска  земя в края на 
Морската градина, в които са обособени урегулирани поземлени имоти.

Общината възнамерява да преразгледа сегашната местна наредба за паркиране и да направи 
значителни промени в нея, за да направи възможно въвеждането на автомати за плащане на 
паркингите и да улесни функционалността на контрола на входа. Общината е заинтересувана 
от  въвеждането  на  плащане  на  паркинга  с  SMS,  заедно  с  плащането  с  фишове,  за  да  се 
заплаща  уличното  паркиране  в  определените  зони.  Планира  се  използването  на  метални 
блокиращи скоби ( за да обезкуражи нарушителите), които скоби ще се свалят след заплащане 
на глоба, както и да разшири дейността на “паяците” и да определи зона за съхранение на 
колите  на  нарушителите  около  стадиона.  Планува  се  въвеждането  на  паркиннгови  зони, 
предназначени специално за тежки камиони в близост до пристанището и индустриалната зона. 

Градът е заинтересован от въвеждането на табла с информация за паркингите в реално време 
на главните входни артерии към градския център. Тази паркингова информационна система ще 
информира отиващите на работа за свободните места за паркиране на или извън улиците. Тази 
система ще се въведе след въвеждането на “синята зона”. 

Изразява се желание града да създаде “кол център” с център за контрол на паркингите, което 
ще даде на общината възможност да предостави добра услуга на потребителите на паркинги, 
заедно с добър контрол върху спазването на наредбите. 
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Допълнително по отношение управлението на общинската собственост са идентифицирани още 
следните проекти: 

• Храм „Св.Николай Чудотворец” – ж.к.Меден Рудник 

• Изграждане на ОДЗ 13 

• Изграждане на ОДЗ 17

• Площадка за деца с увреждания в ж. к. Славейков – представлява първата по 
рода  си  площадка  у  нас  и  е  оборудвана  със  съоръжения  за  игра  и  фитнес  уреди, 
адаптирани специално за нуждите на децата в неравностойно положение

• Детски парк в ж. к. Меден рудник – теренът е с площ от 15 дка и включва 4 
детски площадки, нови алеи и 3 паркинга с капацитет 120 паркоместа

• Обновяване на спортна площадка на ул. Дебелт на площ от 2150 кв. м., вкл. три 
спортни игрища и трибуна с 30 седящи места. 

• Комбинирана площадка в к-с Изгрев – представлява комплекса за спорт и детски 
игри и включва обновена алейна мрежа и тревна площ.

 

Консорциум „УИГ и партньори”

декември, 2009 
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