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Предефиниран проект № 3 „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и 

адаптация към изменението на климата в общините в България“ по Програма 

„Опазване на околната среда и климатичните промени“ се изпълнява с финансова 

подкрепа в размер на 265 000 ЕВРО, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия 

по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и 

Норвежки финансов механизъм.  

Основна цел на проекта е да се подобри капацитета на местните власти да планират 

и идентифицират креативни и иновативни решения за градско развитие и да се 

приложат конкретни мерки за намаляване въздействието върху климатичните промени 

и адаптация към тях. 

Благодарности 

Докладът е разработен от Община Бургас с участието на експертния екип по проекта:  Мая 

Русева – координатор проект, Гергана Иванова – експерт „Опазване на околната среда“, 

гл.арх. Емил Бурулянов – експерт „Градско планиране“ и Светлана Танева – експерт 

„Зелени решения“.  

Проектът на инвестиционната мярка на Община Бургас беше представен на консултативна 

среща, в която бяха поканени и взеха участие експерти от различни институции, някой от 

които: РИОСВ-Бургас, архитекти от КАБ, проектанти Think Forward, експерти от Община 

Бургас от дирекции: „Строителство“, „Устройство на територията“, „Стратегическо 

развитие, „Климат, енергия и околна среда, адаптация към промените на климата и други 

заинтересовани страни.  

Благодарности на ръководството на Община Бургас, че припознават политиките в 

областта на адаптация към изменението на климата.  

Разработването на настоящия документ и избора на инвестиционната мярка е 

подпомогнато от екипът на българските консултанти от Аналитично-креативна група,  

водещия партньор по проекта–Национален доверителен екофонд (НДЕФ), както и 

партньорите по проекта от Норвежката асоциация на местните и регионални власти от 

Западно-норвежкия изследователски институт. 

 

 



 

2 

 

Съдържание 
1. Въведение................................................................................................................................................. 3 

2. Критерии за определяне на основни климатични заплахи за град Бургас ................................ 5 

2.1 Повишаване на температурата .......................................................................................................... 6 

2.2 Наводнения и засушаване ...................................................................................................................... 7 

3. Ефекти от затоплянето на околната среда ...................................................................................... 11 

3.1 Ефект върху КЕП ................................................................................................................................ 11 

3.2 Ефект върху здравето на населението ............................................................................................. 12 

3.3 Ефект на Градски Топлинен Остров ................................................................................................. 13 

4. Избор на иновативна интервенция за адресиране на заплахата ................................................ 19 

5. Основните характеристики на избраното място на интервенция в гр. Бургас ....................... 20 

6. Потенциален принос към детайлизиране на конкретна инвестиционна мярка/мерки/идея/ 

и изготвяне на задания ................................................................................................................................ 22 

7. Предложения за подобрение на определени общински документи ............................................ 23 

8. Индикатори за мониторинг и ефект от прилаганата мярка ....................................................... 23 

9. Приложения .......................................................................................................................................... 24 

Приложения 1. Списък на стратегически документи и проекти на Община Бургас ............................ 24 

Приложения 2. Анализ на стратегически документи - визитки .............................................................. 25 

Приложение 3. - PESTEL анализ .................................................................................................................. 49 

Приложение 4. Проектен фиш на инвестиционната мярка ..................................................................... 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

1. Въведение 

 

Настоящият доклад е разработен в рамките на проект „Прилагане на иновативни 

мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в 

България" финансиран по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ 

с безвъзмездни средства от Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство (ФМ на ЕИП) 2014  – 2021г. Водещ партньор по проекта е Националният 

доверителен екофонд (НДЕФ)  в партньорство с общините София, Пловдив, Варна, 

Бургас, Кърджали, Русе, Стара Загора, Сливен и Норвежката асоциация на местните 

власти (KS).         

Докладът от анализа на стратегически документи,  планове и проекти както и стъпки 

за идентифициране на пилотни дейности е разработен от Община Бургас в качеството ѝ 

на партньор по проекта, с участието на експертния екип по проекта:  Мая Русева – 

координатор проект, Гергана Иванова – експерт „Опазване на околната среда“, арх. Емил 

Бурулянов – експерт „Градско планиране“ и Светлана Танева – експерт „Зелени решения“. 

Документът е един от очакваните резултати по Дейност 3 от проекта - Преглед на 

общински стратегически планове и оценяване на проекти, идентифициране на пропуски и 

необходими действия (проекти за градско развитие) в осем общини и избор на 

приоритетни иновативни мерки. Той има за цел анализ на общински стратегическите 

планове и програми на Община Бургас и предприетите досега мерки за смекчаване и 

адаптация към изменението на климата като същевременно ще се идентифицират 

пропуските и потенциалните рискове. В него се представя местният опит и най-добри 

практики за това как градът се справя с изменението на климата и как се адаптира, за да 

намали своята уязвимост към различни видове климатични рискове. Неговото  

предназначение е идентифицирането и изпълнението на подходящи иновативни мерки за 

адаптация към климатичните промени.  

Настоящият документ е изготвен в съответствие с Методологията за анализ на 

общински стратегически документи,  планове и проекти и стъпки за идентифициране на 

пилотни дейности и Доклада за международния опит и добри практики за адаптация към 

изменението на климата, които са подходящи за българските градове, изготвен от 

Норвежката асоциация на местните и регионални власти (KS). Изготвянето  му е 

подпомогнато от проведеното тридневно обучение както и от учебните пътувания в 
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Норвегия на местното политическо ръководство и на експертните екипи на осемте 

партниращи общини, на които беше обменен опит за идентифициране на мерки за 

смекчаване и адаптация към изменението на климата и в сферата на градското планиране 

и развитие.  

Цялостният процес при изготвянето на доклада е насочен към анализиране на местните 

стратегически документи и проекти, идентифициране и избор на основни климатични 

заплахи за Община Бургас и избора на иновативна интервенция.  

При първоначалния подбор от страна на Община Бургас бяха идентифицирани 43 

документа, в това число стратегии, планове и проекти свързани с темата за климатичните 

промени и мерки за смекчаване и адаптация. В хода на анализа стана ясно, че въпреки, че 

темата за смекчаване и адаптация към изменението на климата в Община Бургас засяга 

почти всички аспекти на планиране и по един или друг начин е застъпена във всеки един 

стратегически документ и/или проект е необходимо броят на документите да се редуцира 

с оглед ефективността и целесъобразността на анализа. Разгледани са конкретни такива, 

чието разработване е законово обвързано и са с особена важност за темата на проекта - 

Съставен е списък (Приложение 1) с общинските документи и проекти като е посочен път 

за директен достъп (линк) към всеки един от тях. Обхватът на избраните документи е с 

период 2014-2028г. като статусът им е: приключили, действащи и такива, които чакат да 

бъдат одобрени. Приложени са критериите за техния подбор и са определени основни 

документи, в които има важна за този проект информация и са свързани с изменението на 

климата и градското развитие. За извършване на анализ на местните стратегически 

документи и проекти са изготвени 10 броя „Визитки“ - на всеки един от представения по-

долу списък, от които са отсяти като най-съществени План за интегрирано развитие на 

Община Бургас /ПИРО/ 2021-2027 година и Програма „Моят град, моят квартал, моята 

улица“. 

Въпреки, че в Плана е отделено специално внимание на  „мерки за ограничаване 

изменението на климата и мерки за адаптиране към климатичните промени и за 

намаляване на риска от бедствия“, задължителна част съгласно Методически указания за 

разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община за периода 2021-2027 г. 

в анализа за екологичното състояние на общината, разглеждащ елемент климат не стават 

ясни източниците и годините, за които са представени данни за температура и валежи,  

какви са тенденциите при изменение на климатичните фактори – глобалното затопляне, 
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природните бедствия, рисковите територии и зони конкретно за региона. Данните от 

аналитичната част в голяма степен  дублират  тези в стратегическата, като в повечето 

случаи се говори за Югоизточен район на планиране, който обхваща различни по 

география и топография общини и почти никога не се цитират данни за Бургаска област 

конкретно.  

Анализната част по отношение на климата съгласно изискванията е следвало да бъде 

съобразена с програмите от мерки в плановете за управление на речните басейни и с 

програмите от мерки в плановете за управление на риска от наводнения към  басейновите 

дирекции. В стратегическия план на Община Бургас, данни от Плана за управление на 

риска от наводнения се споменават единствено по отношение на риска от наводнения и с 

препратка към приложение Зони със значим риск от засушаване. 

Въпреки това, в стратегическата част на Плана са предвидени мерки за адаптация и 

смекчаване, съобразени с Националната стратегия за адаптация към изменението на 

климата“, които са включени в Плана за действие и са остойностени. 

Националната стратегия за адаптация към изменението на климата и план за действие 

за България определя три основни риска за градската среда като последица от изменението 

на климата: 

- извънредно високи температури, предизвикващи ефекта на топлинния остров, кои то 

ще продължи по-дълго и ще се наблюдава по-често, като ще окаже най -голямо 

въздействие върху гъсто населени и силно застроени градове. 

- екстремни и / или продължителни валежи, предизвикващи наводнения и свлачища, 

причиняващи огромни щети в градска среда, като се има предвид, че живеещите близо до 

водни течения и в зони, предразположени към наводнения, са най -уязвимите.  

- високи температури, съчетани със засушавания предизвикващи недостиг на вода, 

особено когато водата е оскъден ресурс, а водоснабдителни мрежи са остарели и имат 

големи течове. 

2. Критерии за определяне на основни климатични заплахи за град 

Бургас 
 

При определяне на климатичните заплахи на ниво град, освен списък с предварително 

идентифицирани рискове, екипът се ползва от практиката на случващите се събития, както 

и от данни събрани от НИМХ, РЗИ, Европейската агенция по околна среда, системата за 
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управление на риска от наводнения на град Бургас,  доклад за ефектите на градския 

топлинен остров в град Бургас и др. 

Преди да се определят рисковете/заплахите е изготвена оценка на климатичните 

промени на територията на община Бургас посредством анализ на метеорологични данни 

за средногодишни температури, средногодишни количества валежи, брой дни със снежна 

покривка, брой мразовити дни, брой дни с мъгла, и средногодишен брой на дни с бури за 

периода 2000 – 2021 г. Използвани са данни от официалните метеорологични станции, 

предавани на www.meteomanz.com www.meteoblue.com . 

  

2.1 Повишаване на температурата 

За да се проследи изменението на температурата в района на гр. Бургас, са разгледани 

данните за средните годишни температури и температурни аномалии1 в града, които са 

показани на следната графика2.  

 

 
1 Понятието температурна аномалия показва отклонението на средногодишната температура от средната 

температура за целия период.  
2 Източник meteoblue.com. Сайтът използва данни от ERA5, петото поколение атмосферен повторен анализ на 

ECMWF на глобалния климат, обхващащ времевия диапазон от 1979 г. до 2021 г., с пространствена разделителна 

способност от 30 km.  

Oke T, Stewart I. Thermal Differentiation of Local Climate Zones Using Temperature Observations from Urban and 

Rural Field Sites; 2010. Accessed 22 March 2014. Available:https://ams.confex.com/ams/pdfp apers/173127.pdf 

 

http://www.meteomanz.com/
https://www.meteoblue.com/bg/climate-change/%d0%91%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b0%d1%81_%d0%91%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f_732770
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Фиг.1  

 

Прекъснатата синя линия е линейната тенденция на климатичните промени, която 

показва трайно повишение на температурите в града с 0,04 °С/год. от 12,3,9 °С през 1979г. 

до 14,1 °С през 2021г..  

За по-голяма илюстративна стойност, в долната част са показани ивиците на затопляне. 

Сините ивици отговарят на по-студени от обичайното години, а червените на по-топли. 

Наситеността на цвета показва колко по-студени или по-топли са годините. Вижда се, че 

от 2012 година всички години са по-топли от средните, а 2019 и 2020 са двете най-топли  

години от 1979 до днес, с регистрирани средногодишни температури от 14.6 °С и 14.5 °С 

съответно.  

За периода от 2000 – 2021 г. средногодишните температури показват тенденция към 

покачване. Докато 2003 г. и 2010 г. се открояват като години с най-ниски средногодишни 

температури, тенденцията в последните няколко години след 2017 г. е за непрекъснато 

повишаване. В периода броят на мразовитите дни намалява категорично. В дългосрочен 

план се очаква засушаване, увеличаване на топлинните вълни и обуславянето на повече 

топлинни острови в града, опасност от пожари. По отношение на екстремните горещини 

област Бургас е тази с най-продължителен период на температури над 32°С. Предвид, че 

изследването отчита тенденция за нарастване броя на изследваните екстремни горещини 

и тенденцията за повишаване на средногодишните температури.  

 

2.2 Наводнения и засушаване 

Наводненията (и съответно засушаването) са другият ефект от промените в климата, 

който този доклад разглежда. 

Плувиалните наводнения в градските райони са резултат от комбинацията от 

интензивни валежи и висок дял на непропускливи повърхности. Когато водата не може да 

проникне в земята, голямо количество повърхностен отток може да надхвърли капацитета 

на дренажната система и да причини наводнение. Поради изменението на климата е 

вероятно интензивните валежи да станат по-чести в много части на Европа. 
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По отношение на другия фактор, валежите, графиката по-долу показва средното 

годишно количество валежи и аномалиите3 за по-големия регион на Бургас. Прекъснатата 

синя линия е линейната тенденция на изменението на климата и се вижда, че тя върви 

нагоре, т.е тенденцията на валежите е положителна за Бургас, нараствайки с 0,62мм/год4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.2  

 

По отношение на валежите в град Бургас от графиката може да се направи също и 

извода, че ако до 1996 г. кривата на отклонение от климатичната норма за нивото на 

валежите показва колебания близки до средното, то след това  аномалиите са с по-големи 

амплитуди и насочените към наводняване са повече.  

За по-прецизен анализ е необходимо да се вземе предвид и вариацията на валежите 

през самата година. Долната таблица показва нормализираните стойности5 на аномалиите 

за всеки месец.  

 
3 Аномалиите се дефинират като разлика между годишните количества и средното количество за целия период 

1979-2021 
4 Източник meteoblue.com  
5 Общо количество разделено на стандартното отклонение. 

https://www.meteoblue.com/bg/climate-change/%d0%91%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b0%d1%81_%d0%91%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f_732770
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Табл.1  

 

Клетките с червен цвят показват засушаване, а тези със зелен, по-обилни валежи, като 

по-наситените цветове показват по-големи отклонения. Отново прави впечатление 

увеличаването на тяхната големина и честота. Най-голямо засушаване се наблюдава през 

месеците август и ноември, докато м. януари и октомври отчитат най-голямото 

увеличение на валежите.   

ЕАОС отчита и риска бъдещи климатични опасности, пред които са изправени 

европейските градове, уязвимостта на градовете към тези опасности и техния 

адаптационен капацитет. Според данни на агенцията при модел RCP 8.5% в периода 2071-

2100 г. гр. Бургас може да очаква повишение на поройните дъждове с 15,23% през зимата 

и 21,30% през лятото за периода 2071-2100г. в сравнение с 1971-2000г. Макар сценарият 

RCP 8.5% да се счита за най-лошият възможен и да не е много вероятен като се вземат под 

внимание ангажиментите поети от ЕС в контекста на Зелената Сделка, прогнозираните 

увеличения показват нуждата от действия и мерки насочени към смекчаване на 

климатични промени и адаптация към тях.  

Анализът на средногодишните количества валежи за периода 2000 – 2021 г. за община 

Бургас показва тенденция към тяхното намаляване В Националната стратегия за 

адаптация към изменението на климата (МОСВ, 2014 г.) също е посочено, че в България 

количествата на валежите намаляват, но се увеличава броя на поройните и интензивните 

валежи. 

Отделно от това са извършени изследванията за очаквани климатични промени за гр. 

Бургас на базата на анализи на изходни данни, генерирани от симулациите с регионалния 

климатичен модел ALADIN 5.2 за бъдещия период 2023-2050 г. 

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
м. януари 0,9 0,7 2,7 -0,7 -0,8 0,0 0,7 1,0 0,6 0,0 -1,6 -1,5 -0,9 -1,3 -0,4 -0,9 2,1 -0,8 -0,6 0,7 -0,1 -0,8 0,1 -1,0 1,5 0,4 0,7 0,0 0,3 -0,3 0,4 1,0 -0,1 0,5 0,2 1,5 0,7 2,2 1,5 0,4 0,2 -1,1 4,0

м. февруари 1,0 -0,1 -0,1 0,0 -0,5 0,1 0,1 2,9 -0,4 -0,2 -1,3 -0,7 -0,4 -0,8 -0,4 -0,7 -0,9 1,4 -0,4 1,4 -0,2 -0,5 0,0 -1,1 0,0 -1,0 1,8 0,2 -0,1 -1,1 0,1 2,6 -0,4 -0,2 0,0 -1,1 -0,1 1,0 -0,5 2,1 -0,8 -0,3 -0,1

м. март -1,0 -0,4 -0,5 0,0 -1,3 3,2 -1,3 -1,3 -0,3 0,6 -0,3 -1,8 -0,5 -0,3 0,4 -0,4 0,8 0,7 1,0 0,4 1,2 -0,3 -0,1 1,4 -1,1 -0,9 -0,2 0,9 -0,4 -0,9 -0,2 0,6 -0,7 -1,3 -0,5 1,0 0,7 0,0 0,0 0,7 -1,5 -0,2 -0,2

м. април 0,7 0,5 0,0 0,5 -1,2 0,3 0,8 -0,5 1,4 0,0 -1,8 1,1 0,7 0,5 -0,5 0,1 0,5 0,4 2,7 -0,4 -0,1 1,1 -0,3 -1,0 0,0 -1,9 -0,5 -1,0 -1,4 0,4 -1,6 -1,0 1,0 -0,1 -0,1 -0,1 0,3 -1,0 -0,3 -2,1 0,7 -0,5 1,0

м. май 0,0 0,2 0,6 -1,4 -0,5 -0,8 -0,6 -1,4 -0,5 0,8 0,3 0,9 0,8 -0,2 2,3 -0,8 -1,2 -0,6 -0,6 0,9 1,6 -0,5 -0,2 -0,8 -1,7 0,0 2,3 -1,4 -0,2 -0,3 -0,5 -1,1 -0,3 1,1 -1,6 1,9 -1,2 1,7 -0,3 0,8 -0,3 0,0 -0,6

м. юни -0,7 -0,7 -1,7 1,3 0,5 -1,1 0,4 1,8 0,6 0,5 0,5 0,0 -0,6 2,3 1,1 -0,2 -0,5 -1,1 0,0 0,0 0,5 -1,0 -0,8 0,0 -2,1 -0,1 -0,5 -1,0 -1,5 -1,0 -1,8 0,2 -0,6 -1,7 0,0 3,5 0,4 -1,0 0,8 0,1 -0,1 1,9 1,8

м. юли 0,8 -1,2 -0,8 1,3 0,7 -0,4 -0,8 -0,4 0,0 -0,9 -0,8 -1,1 2,4 1,0 -1,1 0,4 0,3 -1,2 0,9 0,0 0,7 -1,4 -1,1 -0,4 -0,7 -0,4 0,2 0,6 -1,6 -1,2 -0,5 1,9 -0,5 -1,4 0,0 0,2 -1,1 -0,9 -1,0 1,6 0,0 -1,5 -1,0

м. август 0,1 -0,1 -0,1 0,7 -0,4 0,9 -0,8 -0,7 0,9 -0,6 -0,8 -0,7 0,1 -0,9 1,1 -0,4 -0,4 0,4 2,7 -1,2 -0,1 -0,8 -0,8 2,0 -1,2 2,3 0,2 -0,1 0,5 -1,1 -0,9 -1,2 0,4 -0,8 -1,3 -0,6 0,7 -0,8 -0,7 -1,1 -0,9 -0,7 0,0

м. септември -0,6 -0,7 -0,6 -0,2 0,2 -0,9 -0,7 -0,7 -0,5 -0,4 -0,6 -0,1 -0,7 -0,9 -0,2 -0,9 0,2 0,6 -0,9 2,8 2,1 -0,1 -0,5 2,5 -0,4 -0,7 -0,2 0,5 0,1 2,0 0,1 -0,5 -0,7 -0,8 -0,4 0,7 -0,2 -0,5 -0,3 0,0 -0,6 -0,7 -0,7

м. октомври 1,4 -1,2 -0,4 1,0 -0,9 -1,3 -1,1 -0,2 -0,3 0,3 0,0 -0,5 1,2 -0,1 -1,1 1,1 -0,8 -1,2 1,2 1,4 -0,2 -0,2 -1,5 -0,3 2,4 -0,8 0,2 -0,2 0,0 -1,2 1,6 1,1 4,0 -0,3 -0,1 2,2 1,0 0,5 0,8 -0,4 -0,4 0,1 2,0

м. ноември 0,4 0,5 0,7 -0,6 -0,9 0,7 1,2 -1,1 0,1 1,4 -0,3 -0,3 -0,7 0,8 3,1 -0,5 0,8 -0,1 0,1 1,0 -0,1 -1,0 -0,1 -0,5 -0,7 -1,3 1,0 -1,2 1,9 -0,8 -0,7 -1,1 -1,5 -1,3 -0,3 -0,6 -0,4 -0,8 0,1 0,7 0,1 -1,1 -0,2

м. декември -0,7 0,0 0,2 -0,2 -0,2 -0,7 -1,2 -0,3 0,2 0,0 0,7 1,1 -0,7 -1,2 -1,2 0,2 0,7 0,7 1,4 -0,3 0,5 -1,5 1,7 0,3 -0,5 0,0 0,7 -1,2 0,0 -0,7 2,4 -0,2 0,6 2,9 -1,4 1,3 -1,7 -0,9 1,0 -0,7 -1,0 -0,5 2,0

https://eea.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=ec9a942228894562bd53310e3c3bc211
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Изводите от оценка на климатичните промени показват, че може да се очаква 

повишение на температурите на земната повърхност през всички месеци и сезони за 

целия район на гр. Бургас,  тенденция към по-топъл и по-влажен климат през бъдещия 

период 2023-2050 г. Очаква се летата да стават по-горещи и по-сухи, а късната есен и 

зимата – по-топли и по-влажни. В рамките на тези условия са възможни и крайни явления 

като застудявания през зимата и горещи вълни през лятото, засушавания, поройни 

извалявания и други опасни явления, които са характерни и за настоящия климат. 

Практиката на случващите се събития показва големи наводнения в отделни квартали 

на град Бургас през декември 2010 г., в резултат на натрупване на големи количества сняг, 

снеготопене и последващи валежи от дъжд, са наводнени голяма част от кварталите 

„Долно Езерово“, „Лозово“, „Рудник”, „Ветрен“ и „Черно море“. 

През месеците май и юни 2014 г. в резултат на интензивни количества валежи от дъжд– 

съответно 65,4 л/кв. м и 61,9 л/кв. м са наводнени имоти и пътната инфраструктура в село 

Маринка, кв. Лозово, в гр. Бургас пътен участък под ж. п. надлез в района на СО“МАТ“. 

През октомври 2014 г. в резултат на интензивни количества валежи от дъжд, 

сумарно126,6 л/кв.м., а в селата Маринка и Извор до 233 л/кв.м. се създава критична 

ситуация и опасност за живота и здравето на населението от територията на Община 

Бургас. 

През октомври 2017 г. в резултат на изключително интензивните валежи и 

прииждащите високи води в град Бургас (измерено количество дъжд от 186.4 л/кв.м.), 

както и в югозападната част на общината в селата Равнец, Братово, Извор, Маринкa, в 

кварталите Горно Езерово, Долно Езерово, Лозово се създава критична ситуация с 

опасност за живота и здравето на населението. 

През октомври 2018 г. е регистриран изключително интензивен дъжд (измерено 

количество 90л/кв.м.) за време от 6 часа в кв. „Сарафово“. в кв. „Сарафово“, Бургас. 

През януари 2021 г. са регистрирани интензивни количества валежи от дъжд – в 

гр.Бургас сумарно 150,8л/кв.м., а в селата в югоизточен район Маринка, Извор, Димчево, 

Рибарско селище и в.з. Черниците - 220,20л/кв.м. 

На база събраните данни и изготвени анализи, честотата на проявленията и очакваното 

въздействие върху хората и природата за град Бургас са изведени две приоритетни 

климатични опасности, а именно екстремна топлина и ефект на градски топлинен остров 

и наводнения.  
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3. Ефекти от затоплянето на околната среда 
 

Ефектите от увеличаването на температурите в градска среда са няколко. В този 

доклад се разглеждат два от тях –върху крайното битово енергийно потребление (КЕП), 

върху здравето на хората и ефекта на градския топлинен остров. 

 

3.1 Ефект върху КЕП6 

Ефектът от повишаването на температурата върху КЕП се проявява по различен 

начин през зимния и летния сезон и се наблюдава основно при битовите потребители.  

През зимата, би трябвало да води до понижаване на енергийното потребление поради 

намалените отоплителни разходи, но както се вижда от по-долните графики ефектът е слаб 

и не е статистически значим7. 

             

                                                    Фиг.3                                                                                          Фиг.4  

 

През летните месеци, повишението на температурите води до повишение на 

енергийните разходи за охлаждане, което се вижда от  следните две графики показващи 

зависимостта от температурните аномалии  и КЕП за битови потребители за м. юли и 

август. Вижда се, че за тези месеци увеличението на температурите корелира добре с 

увеличението на битовото потребление на енергия8 като 1 градус увеличение на 

температурите над средното за месеца води до увеличение на КЕП 0.99 ГВТч за м. юли 

1,14ГВТч за м. август. 

 
6 Данните за енергопотреблението са предоставени от EVN-ЕООД, данните за температурните аномалии от 

гореспоменатия сайт meteoblue.com  
7 F-тестовете за значимост на модела имат p-стойности съответно 0,22 и 0,36 
8 Направените F-тестове за значимост на модела за двата месеца имат p-стойности от 0,007 и 0,021 съътветно.  
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                                                                            Фиг.5                                                                                Фиг.6 

Може да се твърди, че повишеното потребление на енергия се дължи на употребата 

на климатици за охлаждане отделя топлинна енергия в околната среда, т.е., допълнително 

затопля градската среда. Ситуацията допълнително се утежнява, от факта, че 

увеличението потребление през летния сезон не се компенсира от спестената енергия през 

зимния.  

3.2 Ефект върху здравето на населението 

Според ежегодния „Годишен анализ на здравно-демографското състояние и 

здравната мрежа в Област Бургас“, изготвен от РЗИ-Бургас, промените в околната среда 

непосредствено влияят върху човешкото здраве. За пример е посочено замърсяването на 

въздуха и влиянието му върху заболяванията на горните и долните дихателни пътища.  

В този доклад фокусът върху влиянието на температурните промени върху 

болестите на кръвообращението като за целта са разгледани средногодишните 

температури за периода 2005-2020 и болестността9, причинена от болести на 

кръвообращението, за същия период10. По-долните графики показват изменението на 

двата показателя.  

 
9 Брой на регистрираните случаи на съответното заболяване (хронични и новорегистрирани) на 1000 души 

население 
10 Данните за болестността са взети от ежегодните доклади на РЗИ, споменати по-горе, а данните за 

температурите са от сайтa meteoblue.com  
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Фиг. 7                                                                                  Фиг.8 

Правите линии на графиките показват линейният тренд, който ясно показва 

увеличение на двата показателя с времето. Забелязва се също, че данните за болестност 

показват забавяне от година. Например средногодишните температури показват спад през 

2013 и 2017, а спадът в болестността на населението се наблюдава от през 2014 и 2018, 

т.е., влиянието на повишените температури се наблюдава с известно закъснение.  

Това  показва, че 1 градус покачване на средногодишната температура ще доведе до 

покачване на болестността със сто и три души на 1000 същата година и със 83 души на 

1000 през следващата година11. 

Моделът може да се подобри значително, ако се разгледат данните по месеци, а не общо 

за година, за да се отдели отново благотворният ефект на затоплянето през зимните 

месеци. Такива данни за болестността обаче липсват. Показателно е все пак, че дори и при 

такъв по-груб анализ, се вижда връзката между броя сърдечно-съдови оплаквания и 

повишението на температурите.  

3.3 Ефект на Градски Топлинен Остров 

 

 
11 Стойността на коефициент на корелация 𝑅2 = 0.59, което означава, че този модел обяснява 60% от варирането 

на данните. Относно значимостта, стойността на  F-теста  е  5.03, съответства на p-стойност = 0.04,. 
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По-горе в доклада бяха представени данни за повишаването на температурите в гр. 

Бургас и бяха разгледани някои техни последствия. Може да се каже, че тези явления се 

наблюдават не само в града а и в пространствата около него. От друга страна, спецификата 

на урбанизираните територии често води до друг процес, а именно на създаване на т.нар. 

„градски топлинен остров (ГТО)“ (Urban Heat Island, UHI). 

Понятието „означава урбанизирана зона/пространство, където се наблюдават 

сравнително по-високи температури на повърхността и на приземния въздушен слой в 

сравнение с естествените ландшафти и открити пространства, формиращи околната среда 

на урбанизираните територии. 

Ефектът на градския топлинен остров се появява в градовете, където тъмните покриви 

на сградите, черният асфалт и бетонните настилки абсорбират топлината на слънчевото 

греене и се нагряват значително повече от околните пространства, което на свой ред води 

до значително затопляне на градската среда.. Ситуацията се влошава от работата на 

двигателите на автомобилите с ДВГ, работата на климатици и други процеси, при които 

се отделя топлинна енергия.. В крайна сметка температурата на средата в града се оказва 

с няколко градуса по-висока от тази на околната среда извън него. 

Сред основните фактори, имащи важна роля за формирането на ГТО, са значително  

редуцираните естествени повърхности и липсата на плътна растителна покривка, което в 

силно застроените урбанизирани територии обикновено е за сметка на гъсто разположени 

сгради или запечатани територии. 

Изготвено е проучване, което прилага нова климатична класификация за урбанизирани 

територии, представени чрез „локални климатични зони” (ЛКЗ) за урбанизираното 

пространство на град Бургас, която се основава на предложена схема, разработена Oke и 

Stewart. Тя успешно се прилага в различни като генезис и структура градски територии 

през последните години и постепенно се е утвърдила като водеща класификационна схема 

за такъв род изследвания. Тази схема, дефинирана като „локални климатични зони“ е нова 

и систематична класификация на териториални единици, която успешно се прилага и при 

изследванията на градските топлинни острови. Класификацията разделя градските и 

извънградските ландшафти в 17 стандартни категории, като всяка от тях е определена на 

основата на синергичното отчитане на свойствата на застроената площ и земното 

покритие, влияещи върху температурата на въздуха и на земната повърхност. 
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Територията на град Бургас е разделена на еднакви по големина и форма териториални 

единици – равномерна мрежа от квадратни клетки (грид) със страни 100 m х 100 m.              

В града са идентифицирани 14 типа локални климатични зони:   

 

Табл.2 Локални климатични зони (ЛКЗ) в град Бургас 

ЛКЗ Брой клетки 

от общия брой 

Площ 

(hа) 

Площ 

% 

ЛКЗ_3 Компактно ниско застрояване  3  18  0,51  

ЛКЗ_4 Високо застрояване с отворени 

пространства  
8  48  1,37  

ЛКЗ_5 Средновисоко застрояване с отворени 

пространства  
118  708  20,30  

ЛКЗ_6 Ниско застрояване с отворени 

пространства  
28  168  4,81  

ЛКЗ_8 Широкоплощно ниско застрояване   87  522  14,97  
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Фиг.9 Картосхема на локални климатични зони  

Направени са теренни изследвания на база на създадената класификационна схема на 

локалните климатични зони /ЛКЗ/ с безпилотна летателна система с термална 

инфрачервена камера и фотограметрична камера, генериращи термално 

орторектифицирано изображение, което позволява директно термално измерване на 

територията на град Бургас. 
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В резултат от приложената технология и методика, описани по-горе, са генерирани 

цифрови геопространствени слоеве с данни, които характеризират както температурата на 

земната повърхност към момента на заснемане, така и характера на земното покритие по 

отношение на разпределението на растителността и запечатаните територии в рамките на 

гр. Бургас и района, в който той е разположен. Именно разпределението между 

естествените повърхности и запечатаните изкуствени покрития се явява основен фактор 

за формираната температура на земната повърхност 

Термалната карта е в растерен формат, като всяка клетка има конкретна стойност, 

съответстваща на измерената температура.  

С най-висока средна измерена температура на земната повърхност се отличават 

териториите с гъсто (компактно) застрояване, без наличие на отворени зелени 

пространства, както и в територии заети със складови, търговски и производствени сгради, 

съчетани с обширни запечатани пространства- това са терени в кв. Меден рудник, както и 

индустриалните зони на града. 

Поради особеностите на урбанистичната структура на Бургас и дефицита на отворени 

пространства в централната част също е формиран значителен по размери топлинен 

остров, който включва компактна територия, разположена между основните паркове и 

водни площи, заобикалящи урбанизираната територия на града. 
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 Фиг.10 Карта на средния интензитет на ГТО в гр. Бургас 
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4. Избор на иновативна интервенция за адресиране на заплахата  
 

След като бяха изведените основни климатични рискове/заплахи за град Бургас и на 

база проучванията за ефекта на градския топлинен остров бяха генерирани идеи за 

обхвата и съдържанието на инвестиционната мярка. Въпреки, че от анализа за ефекта на 

градския топлинен остров най-уязвими се оказаха промишлени и зони за икономическо 

развитие в град Бургас, поради това, че отреждането на земята е в частна полза и Община 

Бургас не може да интервенира в тия зони, решение бе взето за следваща най-уязвима 

на ефекта от топлинен остров територия, а именно Централна градска част /ЦГЧ/. За 

избора на конкретната зона допринесе критерият за постигане на позитивна промяна в 

поведението на обществото, тъй като разположението на избрания парцел е на 

централно място и ще може да има най-голяма видимост за населението. Друг основен 

фактор, който бе взет предвид при избора на територия бе наличието на множество 

болнични заведения в близост и в този смисъл възможността за обхващане на по- голям 

брой целеви групи-пациенти и техните близки, както и обитатели на жилищни 

кооперации в района.   

Мярката е иновативна, защото не е прилагана на територията на града и заимства 

световни най-добри практики за смекчаване и адаптация към промените  на  климата. 

Предвидената интервенция е комбинация от множество елементи за смекчаване и 

адаптация.  

В институционален аспект се очаква мярката да доведе до промяна на правилата 

и/или изискванията по отношение на използвани настилки и материали за намаляване 

на негативното въздействие от промяната на климата при изпълнение на Програмата на 

Община Бургас за облагородяване на вътрешно квартални пространства от една страна, 

от друга е подобрен взаимодействието  между институциите и вътрешно-

административното сътрудничество чрез широко експертно участие при планиране на 

подобни мерки на местно ниво. 

Мярката е съобразена с времеви и финансови ресурси за реализация, както и с 

техническия и административен капацитет на партньора по проекта – Община Бургас. 

Мярката е съобразена с представени решения в Доклада изготвен от норвежкия 

партньор „Международен опит и най-добри практики за адаптация към изменението на 

климата, които са подходящи за българските градове“ и най-вече заимства практики от 
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испанския град Виктория Гаскейн по отношение пилотни проекти за озеленяване на 

кварталите, както и засаждане на дървета в паркинг „Лакуа-Ариага“. 

Мярката, която е адресирана е разширяване на градската зелена инфраструктура. 

Очакваните ползи са смекчаване въздействието на промените на климата, запазено или 

увеличено биоразнообразие, както и подобрено здраве и благосътояние на населението. 

Използвайки рамката на PESTEL анализа на външната среда върху набелязаната 

интервенция бе направена и оценка на мярката (Приложение 3). 

5. Основните характеристики на избраното място на интервенция в гр. 

Бургас  
 

Обектът на интервенция е неподдържано пространство в централна градска част между 

ул. “Оборище” и улица Генерал “Гурко”, намиращо се в непосредствена близост до 

общински паркинг с 470 места, наказателен паркинг, Комплексен онкологичен център, 

Белодробна болница, Диагностично-консултативен център, Дневен център за 

рехабилитация на лица с психични разстройства, едноетажни частни имоти и жилищни 

кооперации. В имота се намират четири броя изоставени полумасивни постройки. 

Поради интензитета на урбанизация и гъстота на застрояване в близост няма друго 

зелено градско пространство. Наличието на множество болнични заведения и 

необходимостта на пациентите и техните близки, както и на обитателите на жилищни 

кооперации в района да посещават открити зелени пространства с подходяща среда и 

микроклимат с цел рекреация и отмора е причина за идентифициране на мястото като 

обект на интервенция по проекта и превръщането му в градски природен остров. 

Практиката може да бъде приложена във всички неподдържани междублокови 

пространства на територията на града. 

Предлаганата инвестиционна мярка включва следните конкретни дейности, които 

взаимно се допълват и представляват цялостен комплекс: 

 Отпечатване на почва с обща площ 460м2   чрез премахване на бетонова настилка; 

 Озеленяване на разкритата и прилежаща площи;  

 Изграждане на водна каскада;  

 Изграждане на дренажна система под зелените площи, която да събира водата в 

подземен резервоар за използването й повторно за поливни нужди посредством 

помпа; 
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 Изграждане на алейна мрежа изцяло с дренажна настилка; 

 Инсталиране на енергоспестяващо осветление; 

 Създаване на кътове за отмора и социализация в подходящ микроклимат изцяло 

изградени от природно съобразни материали, осигуряващи прохладна сянка и 

защита от вредни лъчи в лентите месеци; 

 Изграждане на инфраструктура за ‘жива зелена стена’ със съответно озеленяване в 

2  локации: 

 Изграждане на  конструкция тип пергола, чийто покрив да осигурява площ от 7,50 х 

50 м и изграждане на фотоволтаична централа с възможност за съхраняване на 

произведената енергия за частично обезпечаване на осветлението в парка; 

 Засаждане на 10 бр. дървета на територията на паркинга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Фиг.11 Термално заснемане на повърхността на ул. Гурко и ул. Оборище с безпилотен 

летателен апарат, август 2022 

 

Форма: Ландшафт без характерни белези върху непропусклива повърхност, предимно 

запечатани участъци, скала, асфалт, бетон. Малко или никакви дървета, пътища или 

сгради. Неограничен изглед към небето от земното ниво. Липсва потребление на енергия 

за отопление/охлаждане.  
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Функция: Транспортна инфраструктура (паркинг) 

Изследването на температурата на земната повърхност е месец август. Поради 

климатичните си характеристики периодът се определя като такъв с най-висока средна 

температура през годината, което е основна предпоставка за силно изразени признаци 

на явлението ГТО. 

6. Потенциален принос към детайлизиране на конкретна 

инвестиционна мярка/мерки/идея/ и изготвяне на задания  
 

Община Бургас изпълнява проект Gogreen routes „Устойчиви и оптимални градски 

природни, технологични и екологични решения“  финансиран по програма Хоризонт 

2020. Проектът има за цел да  приложи  подход към природно базирани решения, като 

създава зелени коридори и култивира положителната връзка между човека и природата. 

Насърчавайки психичното здраве и благополучие, компонентите на проекта са 

фокусирани върху природосъобразни решения, подобряване благосъстоянието на 

хората.  

В рамките на проекта бяха идентифицирани неподдържани зелени площи, разположени 

в силно урбанизирана градска среда. Изготвен бе анализ за идентифициране на целевите 

групи/ползватели на мястото и бе създаден неформален Консултативен съвет с 

представители на екологични НПО, общински специалисти архитекти, включително 

ландшафтни архитекти и др. Изготвени са идейни концепции за обновявани, обсъдени в 

рамките на Консултативния съвет. Проведено е обществено обсъждане с представители 

на бизнеса и живущи в районите за споделяне на виждания и събиране на идеи относно 

вида на интервенцията. Предстои второ обществено обсъждане за представяне вече 

изготвена идейна концепция и получаване на обратна връзка. 

Техническото задание за обществена поръчка за инженеринг с предмет Проектиране и 

изграждане на градски природен остров УПИ XIV В КВ.135Б по плана на ЦГЧ, гр. 

Бургас /ПИ с идентификатор 07079.608.330 по КККР на гр. Бургас ще бъде изготвено на 

база одобрената идейна концепция. 
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7. Предложения за подобрение на определени общински документи 
 

Програма „Моят град, моята улица, моят квартал“ 

Популяризиране на програмата. Възможност за получаване на обратна връзка за 

степента на удовлетвореност на гражданите от реализираните интервенции.  

Програмата предвижда няколко вида благоустрояване: изграждане на паркинг, зона за 

спорт, зона за отдих и озеленяване, детски кът. Необходимо е при изготвяне на 

проектите да се вземат предвид добри практики за адаптация към изменението на 

климата при интервенции в градска среда и в този смисъл повишаване на капацитета на  

експертите от Дирекция „Строителство“ за необходимостта от прилагане на иновативни 

мерки и най-оптимални решения за зелени инвестиции или изготвяне на наръчник със 

задължителни към всеки компонент насоки по отношение на вид материали, настилки, 

дренажни системи, системи за събиране на дъжд и др. с акцент върху запазване и 

обогатяване на биоразнообразието, повишаване възможностите за социализация и 

спорт. 

8. Индикатори за мониторинг и ефект от прилаганата мярка 
 

Индикатори за 

резултат 

 

Единица Базова 

стойност 

N12 

N+1 N+2 Общо Източник на информация 

Население, 

облагодетелствано от 

обновената градска 

среда 

брой 5 000 5 500 6 000 6 000 
Отдел „ГРАО”, Дирекция 

„АО” 

Община Бургас; 

Териториално статистическо 

бюро - Бургас 

Пациенти брой 1000 1500 2000 2000 
Статистика на болничния 

заведения 

Хора с увреждания с 

улеснен достъп 

брой 30 40 50 50 
Отдел „Социални дейности”, 

Община Бургас 

Икономия на ел. 

енергия от 

въвеждането на 

енергоспестяващо 

улично осветление 

лв./ месец 

 

0 

 

1200 

 

2400 

 

3600 

 

Фактурирани сметки за 

консумирана енергия по 

партида „Улично осветление” 

на Община Бургас от „ЕВН 

България 

Електроразпределение” АД 

 
12

  N е годината на кандидатстване. 

• Предвид, че изготвянето на технически проект е обект на обществена поръчка по проекта, данните са 
индикативни 



 

24 

 

Икономия на ел. 

енергия от 

въвеждането на 

енергоспестяващо 

улично осветление 

КWh/м 0 

 

960 

 

1920 

 

3840 

 

Фактурирани сметки за 

консумирана енергия по 

партида „Улично осветление” 

на Община Бургас от „ЕВН 

България 

Електроразпределение” АД 

Индикатори за 

продукт 

Едини 

ца 

Базова 

стой 

ност 

N 

N+1 N+2 Общо Източник на информация 

Подобрена паркова 

среда, озеленени 

площи, изградени 

детски площадки 

хил. кв.м. 460 650 900 900 
Отдел „Озеленяване” 

Община Бургас 

Изградени пешеходни 

алеи и тротоари 

хил. кв.м. 40 1000 2 300 2 300 
Дирекция „Устройство на 

територията” Община Бургас 

Спестени емисии CO2 кв.м. 0 786.24 1572.48 1572.48 
 

 

9. Приложения 

     Приложения 1. Списък на стратегически документи и проекти на Община Бургас 

Списък на стратегически документи и проекти на Община Бургас  

Общински планове, програми и стратегии Линк 

Планове  

1

. 

План за интегрирано развитие на град Бургас в 

периода 2021-2027 

 

План за интегрирано развитие на град 

Бургас в периода 2021-2027 | Община 

Бургас (burgas.bg) 

2

. 

Общински план за развитие на Община Бургас 2014-

2020г. 

Общински план за развитие 2014-

2020 | Община Бургас (burgas.bg) 

Програми 

1

. 

Програма за подобряване качеството на атмосферния 

въздух в Община Бургас за периода 2021-2027г. 

Програми | Община Бургас 

(burgas.bg) 

2

. 

Общинска програма за управление на отпадъците 

2021-2028г. 

Програми | Община Бургас 

(burgas.bg) 

3

. 

Програма „Моят град, моят квартал, моята улица“ 

 

ПРОГРАМА „МОЯТ ГРАД, МОЯТ 

КВАРТАЛ, МОЯТА УЛИЦА“ | Община 

Бургас (burgas.bg)  

Проекти 

https://burgas.bg/bg/plan-za-integrirano-razvitie-na-grad-burgas-v-perioda-2021-2027
https://burgas.bg/bg/plan-za-integrirano-razvitie-na-grad-burgas-v-perioda-2021-2027
https://burgas.bg/bg/plan-za-integrirano-razvitie-na-grad-burgas-v-perioda-2021-2027
https://burgas.bg/bg/obshtinski-plan-za-razvitie-2014-2020
https://burgas.bg/bg/obshtinski-plan-za-razvitie-2014-2020
https://burgas.bg/bg/programi
https://burgas.bg/bg/programi
https://burgas.bg/bg/programi
https://burgas.bg/bg/programi
https://www.burgas.bg/bg/programa-moyat-grad-moyat-kvartal-moyata-ulitsa
https://www.burgas.bg/bg/programa-moyat-grad-moyat-kvartal-moyata-ulitsa
https://www.burgas.bg/bg/programa-moyat-grad-moyat-kvartal-moyata-ulitsa
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1

. 

Закриване, рекултивация и мониторинг на депо за 

неопасни отпадъци - братово 

Община Бургас (burgas.bg) 

2

. 

"Българските общини работят заедно за подобряване 

на качеството на атмосферния въздух“  

Община Бургас (burgas.bg) 

3

. 

Mодернизация на системата за уличното осветление 

на 22 зони, включващи главните пътни артерии на 

град Бургас 

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СИСТЕМАТА 

ЗА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ НА 22 

ЗОНИ, ВКЛЮЧВАЩИ ГЛАВНИТЕ 

ПЪТНИ АРТЕРИИ НА ГРАД БУРГАС | 

Община Бургас (burgas.bg) 

4

. 

Подобряване качеството на атмосферния въздух в 

община Бургас чрез модернизация на обществения 

транспорт 

ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА 

АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В 

ОБЩИНА БУРГАС ЧРЕЗ 

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА 

ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ | 

Община Бургас (burgas.bg) 

5

. 

"Интегриран градски транспорт на Бургас"  Община Бургас (burgas.bg)  

  

 

Приложения 2. Анализ на стратегически документи - визитки  

По-долу са представени визитки – 10 бр. на анализираните стратегически документи и 

проекти на Община Бургас. 

Тематичен анализ на съдържанието на документите  – „визитка №1“  

Тема/критерий/аспект Описание 

Сектор на действие (например 

регионално развитие, околна 

среда, енергетика, туризъм, др.) 

Регионално развитие 

Име на документа План за интегрирано развитие на община Бургас за периода 

2021-2027г.   

Основание за създаване (закон, 

наредба, инициатива,  др.) 

Закон за регионалното развитие  

Кога е създаден (година) 2021 

Период на действие (от г. – до г.) 2027 

Принос/синхрон/съответствие с 

национални и европейски 

документи в областта на 

климатичните изменения 

ПИРО Бургас е в пълно съответствие с Европейските и 

национални приоритети в политиката за регионалното развитие за 

периода 2021-2027г. Разработен е съгласно Методическите 

указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано 

развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г. на 

Министерство на регионалното развитие и благоустройство (март 

2020 г.), Закона за регионалното развитие и Правилника за 

неговото прилагане /ППЗРР/. 

Как е изработен (с/без участие  

на заинтересовани страни, кои, 

могат ли да са от значение за 

бъдещата интервенция) 

Разработва се съвместно с: ръководството и администрацията на 

община Бургас, местните представителства на централната власт, 

заинтересованите страни, включващи представители на бизнеса, 

структурите на гражданското общество и местната общност. 

Основна цел/и Чрез разработването и прилагането на ПИРО се цели 

https://burgas.bg/bg/posts/view/43901
https://burgas.bg/bg/posts/view/41857
https://www.burgas.bg/bg/energiyna-efektivnost/46718
https://www.burgas.bg/bg/energiyna-efektivnost/46718
https://www.burgas.bg/bg/energiyna-efektivnost/46718
https://www.burgas.bg/bg/energiyna-efektivnost/46718
https://www.burgas.bg/bg/energiyna-efektivnost/46718
https://www.burgas.bg/bg/mobilnost/45564/
https://www.burgas.bg/bg/mobilnost/45564/
https://www.burgas.bg/bg/mobilnost/45564/
https://www.burgas.bg/bg/mobilnost/45564/
https://www.burgas.bg/bg/mobilnost/45564/
https://www.burgas.bg/bg/mobilnost/45564/
https://www.burgas.bg/bg/posts/view/29076
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осигуряването на необходимата стратегическа, функционална и 

пространствена координация на необходимите интервенции в 

общинската територия, целящи подобряване на условията за 

живот и бизнес на местната общност, като същевременно се 

създадат необходимите предпоставки за ефективно усвояване на 

местните ресурси и потенциали на територията, повишаване на 

инвестиционната и туристическа атрактивност на Община Бургас 

и региона през следващия програмен период 2021-2027 г. 
/одобрен с решение по т.2 / протокол №28 (30.11.2021) 

Съдържание – има ли анализ и 

данни;  мерки и действия;  

механизъм  за мониторинг на 

изпълнението, 

финансиране/бюджет; отговорни 

лица/ организации, извършван ли е 

мониторинг/отчитане за този 

документ – в кой 

документ/доклад; карти, 

приложения; друго 

Съдържа - анализи на икономическото, социалното и екологично 

състояние и данни, мерки и действия. 

SWOT анализ 

Цели и приоритети за развитие на общината. 

Ежегодно ще се подготвя годишен доклад за изпълнение на ПИРО 

Бургас и за постигнатите междинни резултати по конкретни 

проекти, както и за напредъка по дефинираните индикатори.  
ПРИЛОЖЕНИЕ №1а Индикативен списък на важни за общината 

проекти, който съдържа индикативна стойност за всеки един  

 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Индикативна финансова таблица, с описан 

по приоритети бюджет  

Към момента с оглед на това, че не е минала една година от 

влизането в сила на плана не е извършен мониторинг. 

Теми от съдържанието с особена 

полезност (може да се посочат 

конкретни страниците) 

стр. 134 Енергийна мрежа, вкл. възобновяеми енергийни 

източници /ВЕИ/ и енергийна ефективност/ газоснабдяване. 

стр. 157-171 Екологично състояние на компонентите на околната 

среда  

стр. 178 Природни и антропогенни рискове  

стр. 183-188 Зелена система и др. 

С коя климатична заплаха има 

връзка 

Топлинни острови/наводнения 

Към кои интервенции има 

повече отношение (по-скоро 

адаптация, по-скоро  смекчаване, 

и двете) 

Смекчаване/адаптация 

Съдържа ли конкретни мерки, 

свързани с адаптация или 

намаляване на въздействието 

върху изменението на климата 

(бъдещи или вече изпълнени) 

Съдържа следните конкретни мерки: 

1)мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за 

адаптиране към климатичните промени и за намаляване на риска 

от бедствия. стр.328 

2) Мерки за адаптация към ефекта от изменението на климата. 

стр.330 

3) Мерки за смекчаване и ограничаване на ефекта от 

климатичните промени стр.331 

Има ли данни за реализирани 

разходи/бюджети и за какво 

(общо, за конкретна мярка)  или 

остойностяване 

 

Има ли информация как  е 

изпълнил предназначението си 

(такава информация може да се 

търси извън документа)   

Неприложимо  

Съдържа ли аргументи по 

позициите на PESTEL  

(състояние на средата)  

Да  

https://www.burgas.bg/bg/plan-za-integrirano-razvitie-na-obshtina-burgas-za-perioda-2021-2027-g-/-odobren-s-reshenie-reshenie-po-t2-/-protokol-28-30112021
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Идентифицира ли негативни 

въздействия, ако да в каква 

насока – биоразнообразие, 

устойчиво развитие, икономика, 

социални, др. 

Не  

Съдържа ли информация за 

идентифицирани пропуски, 

които могат да бъдат полезни 

при 

разработването/прилагането на 

бъдеща инвестиционна мярка   

Не  

Информация за конкретни 

надеждни източници на 

информация 

НСИ, доклади, отчети, програми, институции, данни 

предоставени от Община Бургас, интернет страници и др. 

Информация за използвани 

технологии, когато става въпрос 

за конкретни проекти 

неприложимо 

Актуалност на темата за хората 

– доколко е в дневния ред на 

местната общност  

актуално за населението на общината 

 

Потенциал за влияние върху 

прилагане на бъдещата 

иновативна инвестиция 

висок 

Нещо специфично от 

съдържанието 

Озеленени площи за ограничено обществено ползване: 

Извод:  

• Вътрешноквартални/междублокови пространства Проблем при 

междублоковите пространства е, че около 60% от тях са 

обособени,  но без придадени функции - при градоустройствено 

планиране и впоследствие при  строителството са определени 

като площи, но те не са наситени с елементи,  подпомагащи 

изпълнението на заложените им функции. 

Мярка 6.4. Адаптация към изменението на климата, превенция и 

управление на риска 

Развитие и повишаване качеството на компонентите на зелената 

система на територията на общината, в т.ч. обществени зони за 

отдих и зелени площи. 

Друго с потенциал за 

ползване/полезно 

- 

Обща оценка на значението на 

документа за бъдещата работа 

по скала от 1 до 10: 1-напълно 

безполезен, 10-много полезен 

10 

Тематичен анализ на съдържанието на документите  – „визитка №2“  

Тема/критерий/аспект Описание 

Сектор на действие (например 

регионално развитие, околна 

среда, енергетика, туризъм, др.) 

Регионално развитие 

Име на документа Общински план за развитие на Община Бургас 2014-2020г. 

Основание за създаване (закон 

наредба, инициатива, др.) 

Закона за регионалното развитие  

Кога е създаден (година) 2014 
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Период на действие 2020 

Принос/синхрон/съответствие с 

национални и европейски 

документи в областта на 

климатичните изменения 

Съответствие с принципите на стратегията Европа 2020 – 

устойчиво, интелигентно и приобщаващо развитие 

Как е изработен (с/без участие  

на заинтересовани страни, кои) 

Разработва се съвместно с :ръководството и администрацията на 

община Бургас, заинтересованите страни, структурите на 

гражданското общество и местната общност. 

Основна цел/и Общинският план за развитие обединява целите и задачите на 

различните стратегически документи, разработени в общината по 

основните политики, като създава обща и кохерентна рамка за 

устойчиво и интегрирано развитие. 

С него се определят средносрочните цели и приоритети за 

развитие на Община Бургас. 

Съдържание – има ли анализ и 

данни;  мерки и действия;  

механизъм  за мониторинг на 

изпълнението, 

финансиране/бюджет; 

отговорни лица/ организации, 

извършван ли е 

мониторинг/отчитане за този 

документ – в кой 

документ/доклад; карти, 

приложения; друго 

Съдържа - анализи и данни, мерки и действия. 

Дейностите по наблюдение, оценка на изпълнението и 

актуализация на плана попадат в три основни групи:  

-Ежегодно докладване за процеса на изпълнение на плана и 

заложените в него проекти;  

-Средносрочна оценка и актуализация на плана;  

-Финално отчитане на изпълнението на плана с оглед набиране на 

необходимата информация за формулиране на приоритети за 

следващия планов период; 

-Индикативна финансова таблица. 

-Общинският съвет на Община Бургас отговаря за наблюдението 

на ОПР. В процеса на наблюдение и оценка трябва да се осигури 

участието на заинтересованите страни – органи, организации, 

физически и юридически лица при спазване на принципа за 

партньорство, публичност и прозрачност при изпълнение на ОПР. 

Теми от съдържанието с особена 

полезност (може да се посочат 

конкретни страниците) 

стр. 18 Климат 

стр. 153 -187 Състояние на околната среда и климата 

стр. 196 Климат и управление на риска 

стр. 107 Енергийна ефективност 

Приоритет околна среда стр.217 

С коя климатична заплаха има 

връзка 

Топлинни острови/наводнения 

Към кои интервенции има 

повече отношение (по-скоро 

адаптация, по-скоро  

смекчаване, и двете) 

Смекчаване/адаптация 

Съдържа ли конкретни мерки, 

свързани с адаптация или 

намаляване на въздействието 

върху изменението на климата 

(бъдещи или вече изпълнени) 

1) Мярка Подобряване на качеството на въздуха 

2) Мярка Води, наводнения, ерозия 

3) Мярка Биоразнообразие и защитени зони и устойчиво 

управление на природните ресурси 

4) Мярка Създаване на екологично съзнание, насърчаване на 

общественото участие и участие на бизнеса 

5) Мярка Управление на отпадъци по подхода „нулеви отпадъци” 

Има ли данни за реализирани 

разходи/бюджети и за какво 

(общо, за конкретна мярка)  или 

остойностяване 

Индикативна финансова таблица Общински план за развитие на 

община Бургас 2014-2020. 

Има ли информация как  е 

изпълнил предназначението си 

Доклад с резултатите за Последваща оценка на Общински план 

за развитие на Община Бургас за периода 2014-2020г. 
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(такава информация може да се 

търси извън документа)   

Съдържа ли аргументи по 

позициите на PESTEL  

(състояние на средата)  

Да  

Идентифицира ли негативни 

въздействия, ако да в каква 

насока – биоразнообразие, 

устойчиво развитие, икономика, 

социални, др. 

Не  

Съдържа ли информация за 

идентифицирани пропуски, 

които могат да бъдат полезни 

при 

разработването/прилагането на 

бъдеща инвестиционна мярка   

Не  

Информация за конкретни 

надеждни източници на 

информация 

Данни от стратегии, институции, доклади, отчети и др. 

Данни предоставени от община Бургас. 

Информация за използвани 

технологии, когато става въпрос 

за конкретни проекти 

Неприложимо  

Актуалност на темата за хората 

– доколко е в дневния ред на 

местната общност  

Повишаване качеството на живот  

Подкрепа за икономическо развитие, чрез ефективни публични 

услуги 

Потенциал за влияние върху 

прилагане на бъдещата 

иновативна инвестиция 

Основният потенциал за подобряване на енергийната 

ефективност е в създаването на механизми за насърчаване на 

енергийната ефективност в производствените дейности и 

обичайната дейност на стопанските субекти. 

Нещо специфично от 

съдържанието 

- 

Друго с потенциал за 

ползване/полезно 

- 

Обща оценка на значението на 

документа за бъдещата работа 

по скала от 1 до 10: 1-напълно 

безполезен, 10-много полезен 

9 

Тематичен анализ на съдържанието на документите  – „визитка №3“ 

Тема/критерий/аспект Описание 

Сектор на действие (например 

регионално развитие, околна 

среда, енергетика, туризъм, 

др.) 

Околна среда 

Име на документа Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух в 

Община Бургас за периода 

Основание за създаване 

(закон наредба, инициатива, 

др.) 

Закон за чистотата на атмосферния въздух ЗЧАВ 

Кога е създаден (година) 2021 

Период на действие 2027 
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Принос/синхрон/съответствие 

с национални и европейски 

документи в областта на 

климатичните изменения 

В съответствие с чл. 27 от ЗЧАВ и чл. 30 на Наредба №7/03.05.1999 

г. за оценка и управление на КАВ и Заповед №РД-969/21.12.2013 г. 

на Министъра на околната среда и водите.  

Директива 2008/50/ЕО относно качеството на атмосферния въздух и 

за по-чист въздух за Европа. Директивата е интегрирана в 

българското законодателство чрез:  

• Закон за опазване на околната среда; 

• Закон за чистотата на атмосферния въздух; 

• Наредба №12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен 

диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и 

озон в атмосферния въздух. 

Как е изработен (с/без 

участие  на заинтересовани 

страни, кои) 

Участието на всички заинтересовани лица и представители на 

обществеността. 

Основна цел/и Да се осигури добро качество на атмосферния въздух, отговарящо на 

нормативните изисквания във всички райони на общината, и по-

конкретно достигане и последващо поддържане на допустимите 

стойности за:  

-Брой превишения на средноденонощната норма на ФПЧ10 – СДН за 

опазване на човешкото здраве е 50 µg/m3 и не трябва да бъде 

превишавана повече от 35 пъти в рамките на една календарна година.  

-Средногодишна концентрация на ФПЧ10 под 40 µg/m3 . 

Съдържание – има ли анализ и 

данни;  мерки и действия;  

механизъм  за мониторинг на 

изпълнението, 

финансиране/бюджет; 

отговорни лица/ организации, 

извършван ли е 

мониторинг/отчитане за този 

документ – в кой 

документ/доклад; карти, 

приложения; друго 

В програмата са разписани конкретни цели, етапи и срокове за 

тяхното постигане, средства за обезпечаването им, система за отчет 

и контрол за изпълнението и система за оценка на резултатите, мерки 

по организиране и регулиране движението на автомобилния 

транспорт.  

Формулирането на мерки и/или проекти за подобряване на КАВ в 

краткосрочна, средносрочна и дългосрочна перспектива са 

разписани в План за действие към Програмата. 

Отговорен орган за разработването и изпълнението на настоящата 

Програма за подобряване КАВ на Община Бургас за периода 2021-

2027 г. – Димитър Николов- кмет на Община Бургас. Отговорен 

орган за одобрение на Програмата за подобряване на КАВ и за 

одобрение на отчетите за изпълнението й е Общински съвет – Бургас. 

Общинските органи и РИОСВ Бургас осъществяват контрол и 

управление на дейностите, свързани с осигуряване чистотата на 

въздуха на територията на Община Бургас. 

Кмета на Община Бургас внася ежегодно до 31 март в общински 

съвет отчета за изпълнението на програмата за предходната 

календарна година (Чл.27, ал.2 от ЗЧАВ); Отчетът се публикува на 

интернет страницата на общината след одобрение от общинския 

съвет - чл.27(3). 

Наблюдението върху качеството на атмосферния въздух и неговия 

контрол се осъществява от Национална система за мониторинг на 

КАВ, част от НСМОС. Тя се обслужва от Изпълнителната агенция 

по околна среда към Министерството на околната среда и водите. 

Анализът на данните за качеството на атмосферния въздух се 

извършва по райони, като се отчита и спецификата на всяко населено 

място, в което се извършва контрол. 

-Национални и международни източници на финансиране за 

подпомагане на планирането, изпълнението и мониторинга на 

мерките за подобряване на качеството на въздуха в България. 
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Теми от съдържанието с 

особена полезност (може да 

се посочат конкретни 

страниците) 

стр.164 Мерки за намаляване на замърсяването на въздуха от 

битовото отопление първи етап до 2024г.  

стр.174 Мерки за намаляване на замърсяването на въздуха от 

битовото отопление - Втори етап до 2025-2027г. 

 

С коя климатична заплаха 

има връзка 

Топлинни острови/наводнения 

Към кои интервенции има 

повече отношение (по-скоро 

адаптация, по-скоро  

смекчаване, и двете) 

Смекчаване/адаптация 

Съдържа ли конкретни 

мерки, свързани с адаптация 

или намаляване на 

въздействието върху 

изменението на климата 

(бъдещи или вече изпълнени) 

стр. 177 -186 Мерки за намаляване на замърсяването на въздуха от 

транспорта. Мерки за справяне с вторичното разпрашаване – зелена 

инфраструктура в градските зони, вкл. създаване/разширяване на 

„зелени пояси/зони“, машини за почистване на улици и др. 

Има ли данни за реализирани 

разходи/бюджети и за какво 

(общо, за конкретна мярка)  

или остойностяване 

Неприложимо  

Има ли информация как  е 

изпълнил предназначението 

си (такава информация може 

да се търси извън документа)   

Да – годишни отчети  

Съдържа ли аргументи по 

позициите на PESTEL  

(състояние на средата)  

Да  

Идентифицира ли негативни 

въздействия, ако да в каква 

насока – биоразнообразие, 

устойчиво развитие, 

икономика, социални, др.  

Не  

Съдържа ли информация за 

идентифицирани пропуски, 

които могат да бъдат полезни 

при 

разработването/прилагането 

на бъдеща инвестиционна 

мярка   

Не  

Информация за конкретни 

надеждни източници на 

информация 

Списък на публикациите, документите, проучванията и др., 

използвани за изготвяне на програмата за подобряване качеството на 

атмосферния въздух стр.284 

Информация за използвани 

технологии, когато става 

въпрос за конкретни проекти 

Неприложимо  

Актуалност на темата за 

хората – доколко е в дневния 

ред на местната общност  

Подобряване качеството на атмосферния въздух е от особена 

важност за жители на Община Бургас. През последните години 

Община Бургас последователно прилага различни екологични 

политики, насочени към намаляване на замърсяването на въздуха в 

Бургас от различните източници -автомобилен транспорт, 

промишленост и битово отопление с твърди горива.  
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Потенциал за влияние върху 

прилагане на бъдещата 

иновативна инвестиция 

С висок потенциал на влияние върху прилагане на бъдещата 

иновативна инвестиция относно подобряване качеството на 

атмосферния въздух, подобряване качеството на живот на 

територията на общината. 

Нещо специфично от 

съдържанието 

Неприложимо 

Друго с потенциал за 

ползване/полезно 

Неприложимо 

Обща оценка на значението 

на документа за бъдещата 

работа по скала от 1 до 10: 1-

напълно безполезен, 10-много 

полезен 

10 

Тематичен анализ на съдържанието на документите  – „визитка №4“  

Тема/критерий/аспект Описание 

Сектор на действие (например 

регионално развитие, околна 

среда, енергетика, туризъм, др.) 

Околна среда 

Име на документа Програма за управление на отпадъците на Община Бургас 

Основание за създаване (закон 

наредба, инициатива, др.) 

чл. 52, ал. 1 Закон за управление на отпадъците (ЗУО) 

чл.15, ал.1, т.3, чл.57 и чл.59 Закона за опазване на околната среда 

(ЗООС) 

Кога е създаден (година) 2021 

Период на действие 2028 

Принос/синхрон/съответствие с 

национални и европейски 

документи в областта на 

климатичните изменения 

В съответствие с Националния план за управление на отпадъците 

(НПУО 2021-2028 г.). С него се определя общата рамка и 

приоритети в сферата на управление на отпадъците в страната до 

2028 г. като са взети предвид целите и насоките за развитие на 

Директива (ЕС) 2018/851. 

Как е изработен (с/без участие  

на заинтересовани страни, кои) 

Съответните заинтересовани страни и органи, както и широката 

общественост, имат възможност да участват в разработването на 

плановете за управление на отпадъците и на програмите за 

предотвратяване на отпадъците и имат достъп до тях след 

разработването им. 

Основна цел/и Цели на ПУО за 2021-2028г. са: 

1.Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез 

предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното 

им използване. 

2.Увеличаване на количествата на рециклираните и 

оползотворени отпадъци. 

3. Намаляване на количествата и на риска от депонираните битови 

отпадъци и други. 

Целите на Програмата за управление на отпадъците до 2028 г. на 

Община Бургас са в синхрон с целите на Националния план за 

управление на отпадъците 2021- 2028г. 

Съдържание – има ли анализ и 

данни;  мерки и действия;  

механизъм  за мониторинг на 

изпълнението, 

финансиране/бюджет; отговорни 

лица/ организации, извършван ли е 

Съдържа анализи и данни на съществуващата система за 

управление на отпадъците мерки и действия, както и план за 

действие с подпрограми с мерки за изпълнение на целите 

заложени в програмата. 

Орган за контрол по изпълнение на програмата за управление на 

отпадъците е общинският съвет. 
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мониторинг/отчитане за този 

документ – в кой 

документ/доклад; карти, 

приложения; друго 

Отчета за изпълнение на програмата се прави за предходната 

календарна година. Целта му е да се проследи напредъкът при 

изпълнението и да се идентифицират необходимите промени или 

адаптиране на програмата. 

Индикативен бюджет на ПУО до 2028г. на Община Бургас. За част 

от мерките не е предвиден бюджет, тъй като те се финансират в 

рамките на обичайния бюджет на общината за съответната 

бюджетна година. 

Теми от съдържанието с особена 

полезност (може да се посочат 

конкретни страниците) 

-Програма за предотвратяване образуването на отпадъците в 

Община Бургас стр.35 и План за действие към Програма за 

предотвратяване образуването на отпадъци в Община Бургас, 

съдържащ мерки. 

С коя климатична заплаха има 

връзка 

Топлинни острови/наводнения 

Към кои интервенции има 

повече отношение (по-скоро 

адаптация, по-скоро  

смекчаване, и двете) 

Смекчаване/адаптация 

Съдържа ли конкретни мерки, 

свързани с адаптация или 

намаляване на въздействието 

върху изменението на климата 

(бъдещи или вече изпълнени) 

Съдържа План за действие към подпрограмите с мерки за 

изпълнение на целите, които са свързани с адаптация или 

намаляване на въздействието върху изменението на климата. 

Има ли данни за реализирани 

разходи/бюджети и за какво 

(общо, за конкретна мярка)  или 

остойностяване 

Няма данни за реализирани разходи. Програмата предстои да бъде 

разгледана и приета с решение на Общински съвет-Бургас. 

Документите ще бъдат публикувани на интернет страницата на 

общината.  

Има ли информация как  е 

изпълнил предназначението си 

(такава информация може да се 

търси извън документа)   

Към момента Програмата за управление за отпадъците не е 

одобрена. Предприети са действия за издаване на решение за 

преценка на необходимост от екологична оценка (ЕО) или 

издаване на становище по ЕО от РИОСВ- гр.Бургас. 

Съдържа ли аргументи по 

позициите на PESTEL  

(състояние на средата)  

- съдържа елементи на PESTEL анализ 

- SWOT анализ 

 

Идентифицира ли негативни 

въздействия, ако да в каква 

насока – биоразнообразие, 

устойчиво развитие, икономика, 

социални, др.  

Проектът на ПУО ще бъде обявен публично чрез публикуване на 

интернет страницата на общината и ще бъде подложен на 

обществено обсъждане. Коментарите от обсъждането ще бъдат 

взети предвид при окончателния вариант на документите. 

Съдържа ли информация за 

идентифицирани пропуски, 

които могат да бъдат полезни 

при 

разработването/прилагането на 

бъдеща инвестиционна мярка   

Не 

Информация за конкретни 

надеждни източници на 

информация 

-РИОСВ- Доклад за състоянието на околната среда 2020 г, НСИ, 

годишни отчети; 

-Данни от Регионална програма за управление на отпадъците в 

Регион Бургас, 2014 – 2020 г, Регионално предприятие за 

управление на отпадъците Бургас (РПУО Бургас); 

-ПИРО Бургас, 2021-2027 г.; 

-Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ; 
- ИАОС, Годишни доклади; 
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-данни на Община Бургас. 

Информация за използвани 

технологии, когато става въпрос 

за конкретни проекти 

неприложимо 

Актуалност на темата за хората 

– доколко е в дневния ред на 

местната общност  

Опазването на околната среда, управлението на отпадъците са 

много актуални за местното население. Намаляването на вредното 

въздействие на отпадъците чрез предотвратяване на образуването 

на отпадъци–намаляване вредното въздействие върху околната 

среда, което ще доведе до подобряване благосъстоянието и 

здравето на хората. Община Бургас провежда редица мероприятия 

за повишаването на информираността на жителите относно 

ползите от предотвратяване на образуването на отпадъците. 

Разпространява се интересна, полезна и достъпна информация. 

Потенциал за влияние върху 

прилагане на бъдещата 

иновативна инвестиция 

Неприложимо 

Нещо специфично от 

съдържанието 

- 

Друго с потенциал за 

ползване/полезно 

В изпълнение на Програма за управление на отпадъците, 

Подпрограма с мерки за предотвратяване на образуването на 

отпадъци, Oбщинска администрация изготви и прилага план с 

дейности имащи за цел ограничаване употребата на пластмасови 

продукти за еднократна употреба в сградите и помещенията на 

Общински съвет и Общинска администрация Бургас. Планът 

прилага едновременно принципите, залегнали в европейското и 

национално равнище. 

За насърчаване употребата на продукти за многократна употреба 

от служителите на Община Бургас, Общински съвет - Бургас и 

общинските предприятия са монтирани диспенсъри за вода около 

27 броя на 14 общински обекта. 

Обща оценка на значението на 

документа за бъдещата работа 

по скала от 1 до 10: 1-напълно 

безполезен, 10-много полезен 

10 

Тематичен анализ на съдържанието на документите  – „визитка №5“  

Тема/критерий/аспект Описание 

Сектор на действие (например 

регионално развитие, околна 

среда, енергетика, туризъм, др.) 

Околна среда, Благоустрояване 

Име на документа Програма „Моят град, моят квартал, моята улица“ 

Основание за създаване (закон, 

наредба, инициатива,  др.) 

Инициативата е по предложение на кмета на община Бургас. 

 

Кога е създаден (година) 04.03.2020 

Период на действие (от г. – до г.) Програмата се обявява всяка година 

Принос/синхрон/съответствие с 

национални и европейски 

документи в областта на 

климатичните изменения 

Националната стратегия за адаптация към изменението на 

климата. План за действие-сектор градска среда.  

Закон за управление на етажната собственост 

Закон за устройство на територията. 

Как е изработен (с/без участие  

на заинтересовани страни, кои, 

Програмата е разработена по предложение на кмета на община 

Бургас, от вътрешни експерти, одобрена с решение на общински 

съвет за искане на кредит от Фонд за устойчиви градове. С 
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могат ли да са от значение за 

бъдещата интервенция) 

програмата се дава възможност бургаските граждани сами да 

направят своят избор от какво имат най-голяма нужда за 

благоустрояване на прилежащото към сградата пространство. 

Основна цел/и Програмата има за цел да направи средата на обитаване в 

жилищните комплекси и квартали по-привлекателна, по-

социална, по-безопасна. Да се даде възможност хората от 

различни възрасти, имащи различни интереси, да споделят 

успешно общите пространства, разположени в прилежащите 

територии на обитаваните от тях жилищни сгради. 

Съдържание – има ли анализ и 

данни;  мерки и действия;  

механизъм  за мониторинг на 

изпълнението, 

финансиране/бюджет; отговорни 

лица/ организации, извършван ли е 

мониторинг/отчитане за този 

документ – в кой 

документ/доклад; карти, 

приложения; друго 

Облагородяване на вътрешноквартални пространства. 

Подобряване качеството на живот.  

Общината отговаря за цялостното техническо изпълнение и 

финансово администриране на програмата, като извършва и 

редица координационни функции, предвид спецификата на 

процеса: 

-приема и разглежда заявления, подадени от органите на 

управление в етажната собственост, избрани съгласно 

предвидения в Закона за управление на етажната собственост 

/ЗУЕС/ ред; 

-договоря, възлага и разплаща всички строително - монтажни 

дейности; 

-издава необходимите документи и разрешения за целите на 

програмата; 

-в случай, че в сграда в режим на етажна собственост, която ще 

кандидатства по програмата, има общински жилища, Общината 

участва в общото събрание на етажна собственост /ЕС/ чрез 

упълномощен представител; 

-провежда информационни/разяснителни кампании - срещи с 

органите на управление в ЕС, разпространение на 

информационни материали на подходящи публични места в 

жилищните квартали и т.н.; 

-упражнява инвеститорски контрол. 

Отчитането на програма е на база на одобрени и изпълнени 

заявления подадени от гражданите. 

Програмата се финансиране със собствени средства на община 

Бургас. Брой подадени и брой одобрени заявления. Подадените 

заявления се разглеждат от комисия от експерти, които 

проверяват подадените документи и извършва оценка на тяхната 

пълнота, на база критериите за допустимост. В процеса на 

оценяване, всеки кандидат получава положителна или 

отрицателна оценка. За отстраняване на пропуски, могат да бъдат 

изисквани допълнителна информация и/или липсващи документи, 

в срок указан писмено от  комисията. 

Теми от съдържанието с особена 

полезност (може да се посочат 

конкретни страниците) 

- 

С коя климатична заплаха има 

връзка 

Топлинен остров/наводнения 

Към кои интервенции има 

повече отношение (по-скоро 

адаптация, по-скоро  смекчаване, 

и двете) 

Смекчаване/адаптация 
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Съдържа ли конкретни мерки, 

свързани с адаптация или 

намаляване на въздействието 

върху изменението на климата 

(бъдещи или вече изпълнени) 

Чрез облагородяване на междублоковите пространства се 

допринася за смекчаване и адаптация към изменението на 

климата. 

 Допустими дейности по програмата: 

-Изграждане на паркинг; 

-Зона за спорт, детски кът; 

-Зона за отдих и озеленяване; 

-ремонт на алейната мрежа; 

-други проектни идеи от гражданите за облагородяване на 

междукварталните пространства; 

Има ли данни за реализирани 

разходи/бюджети и за какво 

(общо, за конкретна мярка)  или 

остойностяване 

 За всеки одобрен проект има прогнозна количествено стойностна 

сметка.  За 2021г. са подадени над 130 заявления.  

 

Има ли информация как  е 

изпълнил предназначението си 

(такава информация може да се 

търси извън документа)   

Обекти по програма "Моят град, моят квартал, моята улица"- 

приключили обекти - първи етап 38 проекта за общо 6 квартала на 

гр.Бургас. на обща стойност около 3.148.037.77 лв.  

Съдържа ли аргументи по 

позициите на PESTEL  

(състояние на средата)  

Да  

Идентифицира ли негативни 

въздействия, ако да в каква 

насока – биоразнообразие, 

устойчиво развитие, икономика, 

социални, др.  

Не  

Съдържа ли информация за 

идентифицирани пропуски, 

които могат да бъдат полезни 

при 

разработването/прилагането на 

бъдеща инвестиционна мярка   

Не  

Информация за конкретни 

надеждни източници на 

информация 

Неприложимо  

Информация за използвани 

технологии, когато става въпрос 

за конкретни проекти 

По програмата са одобрени проекти за благоустрояване - 

изграждане на нови парко места, изграждане на паркинг, зона за 

отдих, подмяна на настилка, детски кът. Към всеки от тях е 

включено озеленяване. На места, където има гражданите са 

поискали допълнително озеленяване на района. 

Актуалност на темата за хората 

– доколко е в дневния ред на 

местната общност  

Актуално за подобряване качеството на живот на хората в 

кварталите. Когато има обща идея за подобряване условията на 

живот, съседите могат да се сдружават и да вземат решения за 

подобряване на средата за обитаване. 

Потенциал за влияние върху 

прилагане на бъдещата 

иновативна инвестиция 

Голям потенциал върху прилагане на бъдещи иновативни 

инвестиции. 

Нещо специфично от 

съдържанието 

- 

Друго с потенциал за 

ползване/полезно 

- 

Обща оценка на значението на 

документа за бъдещата работа 

10 
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по скала от 1 до 10: 1-напълно 

безполезен, 10-много полезен 

Тематичен анализ на съдържанието на документите  – „визитка №6“  

Тема/критерий/аспект Описание 

Сектор на действие (например 

регионално развитие, околна 

среда, енергетика, туризъм, др.) 

Околна среда 

Име на документа Проект: Закриване, рекултивация и мониторинг на депо за 

неопасни отпадъци - братово 

Основание за създаване (закон 

наредба, инициатива, др.) 

Процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14 

Кога е създаден (година) 20.06.2020 

Период на действие 20.05.2022 

Принос/синхрон/съответствие с 

национални и европейски 

документи в областта на 

климатичните изменения 

Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно 

депонирането на отпадъци. 

Принос към адаптация към изменението на климата–депата за 

битови отпадъци имат голям принос в емисиите на парникови 

газове. Съдържанието на метан е основен парников газ и 

представлява по-голямата част от състава на сметищния газ. 

Рекултивацията на депата се явява основен метод за управление 

на газовите емисии и затова проектът има пряко отражение и 

принос към изменението на климата. В рамките на изпълнение на 

СМР, чрез организиране на строителния процес ще се предвидят 

мерки за оптимизиране на транспортните разходи, ограничаване 

работата на празен ход на техниката и механизацията и 

използване на нови и/или изправни транспортни средства и 

механизация. 

Как е изработен (с/без участие  

на заинтересовани страни, кои) 

Без участие на заинтересовани страни.  

Основна цел/и Основна цел на проекта е извършване на техническа рекултивация 

на излязлото от експлоатация през 2015г. депо Братово, като с 

това ще се допринесе за изпълнението на ангажиментите на Р 

България по процедурата за нарушение на правото на ЕС. 

Специфична цел 1: Изпълнение на техническа рекултивация на 

депо за неопасни отпадъци - Братово. 

Специфична цел 2:Ограничаване на неблагоприятното 

въздействие на депонираните отпадъци върху околната среда. 

Съдържание – има ли анализ и 

данни;  мерки и действия;  

механизъм  за мониторинг на 

изпълнението, 

финансиране/бюджет; отговорни 

лица/ организации, извършван ли е 

мониторинг/отчитане за този 

документ – в кой 

документ/доклад; карти, 

приложения; друго 

Финансиране по Приоритетна ос 2 "Отпадъци" на Оперативна 

Програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от ЕФРР. 

Бюджетът на проекта 7 951 764.13 BGN 

Организацията отговорна за изпълнението е Община Бургас. 

Отчитането на дейностите по проекта са на база заложени 

индикатори. 

 

 

Теми от съдържанието с особена 

полезност (може да се посочат 

конкретни страниците) 

- 
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С коя климатична заплаха има 

връзка 

Топлинни острови/наводнения 

Към кои интервенции има 

повече отношение (по-скоро 

адаптация, по-скоро  

смекчаване, и двете) 

Смекчаване/адаптация 

Съдържа ли конкретни мерки, 

свързани с адаптация или 

намаляване на въздействието 

върху изменението на климата 

(бъдещи или вече изпълнени) 

Мерки, свързани с опазването на околната среда, които са 

насочени към намаляване и/или предотвратяване на емисиите на 

парникови газове (включващи обработка и съхранение на метан и 

компостиране) 

-Опазване на атмосферния въздух и повърхностните води от 

замърсяване; 

Има ли данни за реализирани 

разходи/бюджети и за какво 

(общо, за конкретна мярка)  или 

остойностяване 

Да- Бюджетът на проекта 7 951 764.13 BGN 

 

Има ли информация как  е 

изпълнил предназначението си 

(такава информация може да се 

търси извън документа)   

Извършена техническа рекултивация на депо Братово, 

включваща: подготвителни дейности, свързани с осушаване на 

терени, премахване на съоръжения, изпълнили предназначението 

си; предепониране на отпадъци и оформяне на рекултивационна 

повърхност; изграждане на съоръжения за третиране на 

инфилтрационни води; изграждане на газоулавящата и 

газоотвеждащата система, състояща се от десет газови 

кладенеца;система за контрол и мониторинг; горен изолиращ слой 

на депото и рекултивационен пласт; система от канавки за 

повърхностни води. 

Съдържа ли аргументи по 

позициите на PESTEL  

(състояние на средата)  

- 

Идентифицира ли негативни 

въздействия, ако да в каква 

насока – биоразнообразие, 

устойчиво развитие, икономика, 

социални, др.  

Не  

Съдържа ли информация за 

идентифицирани пропуски, 

които могат да бъдат полезни 

при 

разработването/прилагането на 

бъдеща инвестиционна мярка   

Не  

Информация за конкретни 

надеждни източници на 

информация 

 

Неприложимо  

 

Информация за използвани 

технологии, когато става въпрос 

за конкретни проекти 

-извършване на техническа рекултивация на депо Братово, 

включваща: подготвителни дейности, свързани с осушаване на 

терени, предепониране на отпадъци и оформяне на 

рекултивационна повърхност;изграждане на съоръжения за 

третиране на инфилтрационни води;изграждане на газоулавящата 

и газоотвеждащата система, състояща се от десет газови 

кладенеца;система за контрол и мониторинг; горен изолиращ слой 

на депото и рекултивационен пласт; система от канавки за 

повърхностни води. 
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Актуалност на темата за хората 

– доколко е в дневния ред на 

местната общност  

Повишаване на общественото самосъзнание във връзка с 

управлението на отпадъците и разделното събиране на 

рециклируеми отпадъци играе важна роля за намаляване вредното 

въздействие върху околната среда респективно върху човешкото 

здраве. 

Потенциал за влияние върху 

прилагане на бъдещата 

иновативна инвестиция 

неприложимо 

Нещо специфично от 

съдържанието 

- 

Друго с потенциал за 

ползване/полезно 

- 

Обща оценка на значението на 

документа за бъдещата работа 

по скала от 1 до 10: 1-напълно 

безполезен, 10-много полезен 

10 

Тематичен анализ на съдържанието на документите  – „визитка №7“  

Тема/критерий/аспект Описание 

Сектор на действие (например 

регионално развитие, околна 

среда, енергетика, туризъм, др.) 

Околна среда 

Име на документа Проект: "Българските общини работят заедно за подобряване на 

качеството на атмосферния въздух" 

Основание за създаване (закон 

наредба, инициатива, др.)  

-  

Кога е създаден (година) октомври 2018 г.   

Период на действие октомври 2024 г.  

Принос/синхрон/съответствие с 

национални и европейски 

документи в областта на 

климатичните изменения 

Регламент (ес) № 1293/2013 на Европейския парламент и на съвета 

от 11 декември 2013 година 

Как е изработен (с/без участие  

на заинтересовани страни, кои) 

Без участие на заинтересовани страни 

Основна цел/и Главната цел на проекта е да допринесе за намаляването на 

количеството на фините прахови частици (ФПЧ) във въздуха - 

основен проблем на качеството на въздуха в България. Процентът на 

населението, изложен на превишени нива на ФПЧ, е значително по-

висок от средния за Европа. Важна специфика на проекта е, че целите 

му могат да бъдат постигнати само с широкото и пряко участие на 

всички заинтересовани страни на всички нива–отделните 

домакинства, институции за управление на качеството на околната 

среда, бизнеса и неговите сдружения, неправителствените 

организации, политическите ръководства и администрациите на 

общините, както и няколко звена от централната администрация.  

Съдържание – има ли анализ и 

данни;  мерки и действия;  

механизъм  за мониторинг на 

изпълнението, 

финансиране/бюджет; отговорни 

лица/ организации, извършван ли е 

мониторинг/отчитане за този 

Финансиране по Програма Life на Европейския съюз. 

Организацията отговорна за изпълнението е общините Столична, 

Бургас, Велико Търново, Монтана, Русе и Стара Загора.. 

Бюджетът на проекта е 16,7 млн. евро, като финансовият принос от 

Европейската комисия е 60%. 

В рамките на проекта е предвиден Мониторинг на въздействието на 

дейности заложени в него. 
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документ – в кой 

документ/доклад; карти, 

приложения; друго 

След приключване на проекта ще бъде изготвен обобщен доклад, 

чиято цел е да представи проекта на широката общественост на ясен 

и достъпен език. В доклада ще бъдат описани постиженията на 

проекта и дългосрочните ползи за околната среда, по-специално 

опазването на чистотата на въздуха, като по този начин ще се 

привлече вниманието към проекта на политици, журналисти, 

експерти и други заинтересовани страни по подобни теми и въпроси. 

Теми от съдържанието с особена 

полезност (може да се посочат 

конкретни страниците) 

- 

С коя климатична заплаха има 

връзка 

Топлинни острови/наводнения 

Към кои интервенции има 

повече отношение (по-скоро 

адаптация, по-скоро  смекчаване, 

и двете) 

Смекчаване/адаптация 

Съдържа ли конкретни мерки, 

свързани с адаптация или 

намаляване на въздействието 

върху изменението на климата 

(бъдещи или вече изпълнени) 

– Подготвителните дейности по проекта включват следните анализи: 

 Анализ на програмите за управление на качеството на атмосферния 

въздух; 

Анализ и оценка на битовото отопление като източник на 

замърсяване на въздуха; 

Анализ на алтернативи за отопление на домакинствата и пазарно 

проучване; 

-Повишаване на осведомеността и създаване на добре информирана 

общност от граждани и неправителствени организации, която да 

бъде партньор, опонент и коректив на администрацията по 

отношение на качеството на въздуха. 

-Повишаване капацитета на всички общини в България с лошо 

качество на въздуха по въпросите, свързани с управлението на 

качеството на въздуха 

-Подобряване на трансфера на ноу-хау и опит в областта на 

качеството на въздуха чрез изграждане на мрежи с други общини в 

ЕС, отговорни институции, подобни проекти и др. 

- Осигуряване на синергия между изпълнението на Интегрирания 

проект и изпълнението на плановете за управление на качество на 

въздуха на шестте общини. 

- Оценка на въздействието на проектните дейности и създаване на 

таблица с индикатори(количествени и качествени) 

- Изготвяне на предложение за прилагане на схемата за преход към 

алтернативни форми на отопление на домакинствата във всички 

общини с влошено качество на атмосферния въздух. --Обучение за 

увеличаване на капацитета на общинските служители, отговарящи за 

прилагане на схемата за преход към алтернативни форми на битово 

отопление.     
-Обучение на общински служители в областта на качеството на 

въздуха.  

Има ли данни за реализирани 

разходи/бюджети и за какво 

(общо, за конкретна мярка)  или 

остойностяване 

Бюджетът на проекта е 16,7 млн. евро 

Има ли информация как  е 

изпълнил предназначението си 

Изпълнява се. 
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(такава информация може да се 

търси извън документа)   

Съдържа ли аргументи по 

позициите на PESTEL  

(състояние на средата)  

- 

Идентифицира ли негативни 

въздействия, ако да в каква 

насока – биоразнообразие, 

устойчиво развитие, икономика, 

социални, др.  

не 

Съдържа ли информация за 

идентифицирани пропуски, 

които могат да бъдат полезни 

при 

разработването/прилагането на 

бъдеща инвестиционна мярка   

Не  

Информация за конкретни 

надеждни източници на 

информация 

 

Неприложимо  

Информация за използвани 

технологии, когато става въпрос 

за конкретни проекти 

Основният инструмент за постигане на целта е разработване и 

прилагане на схема за преход към алтернативни форми за отопление 

на домакинствата в шестте общини. Схемата включва преминаване 

от отопление на дърва и въглища към отопление на пелети, газ или 

използване на централна топлофикация.  

Актуалност на темата за хората 

– доколко е в дневния ред на 

местната общност  

Качеството на въздуха и замърсителите, които вредят на нашето 

здраве и околната среда силно засягат населението. 

На територията общините, партньори по проекта, живеят близо 2 

милиона души, което представлява повече от 28% от населението на 

България.  

Потенциал за влияние върху 

прилагане на бъдещата 

иновативна инвестиция 

- 

Нещо специфично от 

съдържанието 

Замърсяването на въздуха с ФПЧ най-често е резултат 

от  използването на твърдо гориво за битовото отопление през 

зимата, емисиите от транспорта и замърсените пътища и улици, 

включително и в резултат на опесъчаването и разпръскването на сол 

през зимата. Най-голям относителен дял от всички източници на 

замърсяване на въздуха в българските общини с наднормено 

замърсяване има битовото отопление с дърва и въглища.  

Друго с потенциал за 

ползване/полезно 

- 

Обща оценка на значението на 

документа за бъдещата работа 

по скала от 1 до 10: 1-напълно 

безполезен, 10-много полезен 

10 

Тематичен анализ на съдържанието на документите  – „визитка №8“  

Тема/критерий/аспект Описание 

Сектор на действие (например 

регионално развитие, околна 

среда, енергетика, туризъм, др.) 

Енергийната ефективност 
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Име на документа Проект: „Модернизация на системата за уличното осветление на 

22 зони, включващи главните пътни артерии на град Бургас“ 

Основание за създаване (закон, 

наредба, инициатива, др.) 

- 

Кога е създаден (година) 02.03.2021 

Период на действие 02.09.2022 

Принос/синхрон/съответствие с 

национални и европейски 

документи в областта на 

климатичните изменения 

Принос към Програма „Възобновяема енергия, енергийна 

ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство. 

Как е изработен (с/без участие  

на заинтересовани страни, кои) 

Без участие на заинтересовани страни 

Основна цел/и Основната цел на проекта е  да се подобри енергийната 

ефективност на уличното осветление в града чрез прилагане на 

мерки, свързани с реновиране на осветителната инфраструктура. 

Съдържание – има ли анализ и 

данни;  мерки и действия;  

механизъм  за мониторинг на 

изпълнението, 

финансиране/бюджет; 

отговорни лица/ организации, 

извършван ли е 

мониторинг/отчитане за този 

документ – в кой 

документ/доклад; карти, 

приложения; друго 

Финансиране по Програма Възобновяема енергия, енергийна 

ефективност, енергийна сигурност на ФМ на ЕИП. 

Организацията отговорна за изпълнението е Община Бургас. 

Бюджет на проекта: 2 004 498.00 лв. с ДДС, от които БФП  1 173 

498.00 лв., собствено финансиране от Община Бургас 831 000.00 лв. 

Теми от съдържанието с особена 

полезност (може да се посочат 

конкретни страниците) 

- 

С коя климатична заплаха има 

връзка 

Топлинни острови/наводнения 

Към кои интервенции има 

повече отношение (по-скоро 

адаптация, по-скоро  

смекчаване, и двете) 

Смекчаване/адаптация 

Съдържа ли конкретни мерки, 

свързани с адаптация или 

намаляване на въздействието 

върху изменението на климата 

(бъдещи или вече изпълнени) 

Изпълнението на проекта ще допринесе за постигане на специфични 

цели, отнасящи се до намаляване на емисиите на въглероден 

диоксид, на консумацията на енергия, за спестяване на финансови 

ресурси, подобряване на качеството на въздуха, на безопасността на 

уличния трафик и на сигурността и качеството на живот на 

гражданите. 

Има ли данни за реализирани 

разходи/бюджети и за какво 

(общо, за конкретна мярка)  или 

остойностяване 

Разходите, които се реализират по проекта са съгласно бюджет на 

обща стойност 2 004 498.00 лв. 

Има ли информация как  е 

изпълнил предназначението си 

(такава информация може да се 

търси извън документа)   

Изпълнява се. 

Съдържа ли аргументи по 

позициите на PESTEL  

(състояние на средата)  

- 
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Идентифицира ли негативни 

въздействия, ако да в каква 

насока – биоразнообразие, 

устойчиво развитие, икономика, 

социални, др.  

Не  

Съдържа ли информация за 

идентифицирани пропуски, 

които могат да бъдат полезни 

при 

разработването/прилагането на 

бъдеща инвестиционна мярка   

Не  

Информация за конкретни 

надеждни източници на 

информация 

 

- 

Информация за използвани 

технологии, когато става въпрос 

за конкретни проекти 

Основните дейности включват пълна подмяна на осветителни тела, 

реновиране на табла за управление и стълбовна мрежа в 22 зони, 

включващи главните пътни артерии на град Бургас, инсталиране на 

24 броя соларни LED осветители на пешеходни пътеки, частична 

актуализация на автоматична система за управление и контрол на 

уличното осветление по булевард „Демокрация“. Ще бъде 

извършена пълна подмяна на осветителните тела – 2623 броя от 

системата за уличното осветление в целевите улици с такива, 

консумиращи по-ниска мощност.  Реновиране на табла за управление 

и стълбовна мрежа, подмяна на неработещи или амортизирани 

измервателни устройства, конфигуриране на полевите програмно-

технически средства на системата за работа с допълнително 

доставено оборудване; конфигуриране на системно и приложно 

програмни осигурявания на системата за работа с допълнително 

доставени нови полеви елементи; въвеждане на допълнителни данни 

за осветителните точки, които ще си комуникират с касетите;  

Важна роя имат Норск Енерджи– партньор по проекта, които са  

норвежка компания, с която общината ще си сътрудничи, чрез 

обмяна на опит и добри практики за прилагане на иновативни 

подходи в енергийния мениджмънт на уличното осветление. 

Очакваните резултати са подобрена енергийна ефективност на 

уличното осветление на 22 зони, включващи главните пътни артерии 

на град Бургас, спестени емисии на въглероден диоксид в размер на 

1328,66 tCO2/г.; намалена консумация на енергия - 1 123 038 kWh/г.; 

спестени финансови средства на обща стойност 197 048,25 лева 

годишно, повишено качество на живот и информираност на 

гражданите. 

Актуалност на темата за хората 

– доколко е в дневния ред на 

местната общност  

Основната целева група, към която е насочено изпълнението на 

проекта са жителите и посетителите на града, структури на местната 

и регионалната власт, бизнес, НПО, граждани, оператора на 

електроразпределителната мрежа.  

Сигурността и качеството на живот на гражданите. 

За важността от въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 

уличното осветление, допринасящи за подобряване на качеството на 

въздуха и на живот в града по проекта се организират публични 

събития -семинари, насочен към различните групи заинтересовани 

страни, тематично обвързан с управление на енергията, енергийна 

ефективност и мерки за намаляване на енергийната консумация, 

използването на ВЕИ. 
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Потенциал за влияние върху 

прилагане на бъдещата 

иновативна инвестиция 

С висок потенциал върху прилагане на бъдещата иновативна 

инвестиция. 

Нещо специфично от 

съдържанието 

- 

Друго с потенциал за 

ползване/полезно 

- 

Обща оценка на значението на 

документа за бъдещата работа 

по скала от 1 до 10: 1-напълно 

безполезен, 10-много полезен 

10 

 

Тематичен анализ на съдържанието на документите  – „визитка №9“  

Тема/критерий/аспект Описание 

Сектор на действие (например 

регионално развитие, околна 

среда, енергетика, туризъм, др.) 

Околна среда 

Име на документа Проект: „Подобряване качеството на атмосферния въздух в 

община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт“ 

Основание за създаване (закон, 

наредба, инициатива, др.) 

- 

Кога е създаден (година) 09.11.2019 г. 

Период на действие 09.08.2023 г. 

Принос/синхрон/съответствие с 

национални и европейски 

документи в областта на 

климатичните изменения 

Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ 

ОПОС 2014-2020, и в изпълнение на националното законодателство, 

транспониращо изцяло Директива 2008/50/ЕО относно качеството на 

атмосферния въздух. 

Как е изработен (с/без участие  

на заинтересовани страни, кои) 

Без участие на заинтересовани страни 

Основна цел/и Общата цел на проекта, свързан с модернизацията на обществен 

транспорт е намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с 

ФПЧ10 и NOx, намаляване на шума и вибрациите в градската среда. 
Проектът включва доставка и въвеждане в експлоатация на 56 

електрически превозни средства за нуждите на обществения масов 

транспорт в общината, свързаните зарядни съоръжения и 

инфраструктура, както и интеграция със съществуващите системи за 

електронно таксуване, автоматично позициониране на превозните 

средства, видеонаблюдение и информиране на пътниците в реално 

време. 

Проектът предвижда доставката на следните видове превозни 

средства и допълнително оборудване: 

- 10 нови 18 метрови съчленени електрически автобуси; 

- 34 нови 12 метрови електрически автобуси; 

- 12 нови 9 метрови електрически автобуси; 

- станции за зареждане и съпътстваща инфраструктура; 

- допълнително оборудване и интеграция към съществуващи 

системи за управление на обществения транспорт. 

Съдържание – има ли анализ и 

данни;  мерки и действия;  

механизъм  за мониторинг на 

изпълнението, 

Финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ / 

Кохезионен фонд. 

Бюджет на проекта: 82 043 674.80 лв. 
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финансиране/бюджет; 

отговорни лица/ организации, 

извършван ли е 

мониторинг/отчитане за този 

документ – в кой 

документ/доклад; карти, 

приложения; друго 

Теми от съдържанието с особена 

полезност (може да се посочат 

конкретни страниците) 

- 

С коя климатична заплаха има 

връзка 

Топлинни острови/наводнения 

Към кои интервенции има 

повече отношение (по-скоро 

адаптация, по-скоро  

смекчаване, и двете) 

Смекчаване/адаптация 

Съдържа ли конкретни мерки, 

свързани с адаптация или 

намаляване на въздействието 

върху изменението на климата 

(бъдещи или вече изпълнени) 

-Намаляване натиска върху околната среда чрез подмяна и 

модернизация на подвижния състав на обществения транспорт в 

Община Бургас. С изпълнението на предвидените дейности ще се 

постигне: намаляване на замърсяването с фини прахови частици и 

азотни оксиди с източник обществен транспорт; 

-утвърждаване на модел на придвижване в градска среда, базиран на 

екологично чисти превозни средства и формиране на нова култура 

на устойчива градска мобилност; 

-Повишаването на енергийната независимост и диверсификацията на 

горивата са част от стратегиите на Община Бургас за по-ефективен 

обществен транспорт. Въвеждането на електрически превозни 

средства в общинската транспортна система ще доведе до 

намаляване на разходите за горива и енергия и разходите през целия 

жизнен цикъл на превозните средства; 

-Новите, модерно оборудвани електрически автобуси ще гарантират 

по-голяма безопасност и достъпност на транспортната услуга, 

включително и за хора със затруднена мобилност. Повишеното 

използване на обществения транспорт за сметка на личните МПС, 

спестеното време за придвижване, облекченият трафик и 

подобреното състояние на околната среда са принос за подобряване 

качеството на живот на населението на града и общината. 

Има ли данни за реализирани 

разходи/бюджети и за какво 

(общо, за конкретна мярка)  или 

остойностяване 

Бюджет на проекта: 82 043 674.80 лв. 

 

Има ли информация как  е 

изпълнил предназначението си 

(такава информация може да се 

търси извън документа)   

Изпълнява се. 

Съдържа ли аргументи по 

позициите на PESTEL  

(състояние на средата)  

- 

Идентифицира ли негативни 

въздействия, ако да в каква 

насока – биоразнообразие, 

устойчиво развитие, икономика, 

социални, др.  

не 
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Съдържа ли информация за 

идентифицирани пропуски, 

които могат да бъдат полезни 

при 

разработването/прилагането на 

бъдеща инвестиционна мярка   

Не  

Информация за конкретни 

надеждни източници на 

информация 

 

- 

Информация за използвани 

технологии, когато става въпрос 

за конкретни проекти 

Основни дейности: 

Доставка и въвеждане в експлоатация на електрически превозни 

средства и допълнително оборудване към тях; 

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за 

електронна билетна система, автоматично позициониране на 

превозните средства, система за информация за пътниците в реално 

време; 

-изграждане на кабелни трасета до зарядни станции за електрически 

автобуси, комплектни трансформаторни подстанции и 

присъединяване към електропреносна мрежа. 

Актуалност на темата за хората 

– доколко е в дневния ред на 

местната общност  

Актуално за населението: повишаването качеството на услугите, 

както и атрактивността на градския транспорт сред жителите и 

гостите на община Бургас, подобряване качеството на живот. 

Потенциал за влияние върху 

прилагане на бъдещата 

иновативна инвестиция 

 

Нещо специфично от 

съдържанието 

- 

Друго с потенциал за 

ползване/полезно 

- 

Обща оценка на значението на 

документа за бъдещата работа 

по скала от 1 до 10: 1-напълно 

безполезен, 10-много полезен 

10 

Тематичен анализ на съдържанието на документите  – „визитка №10“  

Тема/критерий/аспект Описание 

Сектор на действие (например 

регионално развитие, околна 

среда, енергетика, туризъм, др.) 

Околна среда, Регионално развитие 

Име на документа Проект: „Интегриран градски транспорт на Бургас“ 

Основание за създаване (закон 

наредба, инициатива, др.) 

- 

Кога е създаден (година) 26.11.2010 г 

Период на действие 09.04.2015 г. 

Принос/синхрон/съответствие с 

национални и европейски 

документи в областта на 

климатичните изменения 

 

Как е изработен (с/без участие  

на заинтересовани страни, кои) 

Предпроектни проучвания 

Основна цел/и В основата на проект "Интегриран градски транспорт на Бургас" 

стои интегрираният подход при подобряване на системата на 
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градския транспорт в Бургас, като по този начин се гарантира 

постигането на значителен социално-икономически ефект. 

Съдържание – има ли анализ и 

данни;  мерки и действия;  

механизъм  за мониторинг на 

изпълнението, 

финансиране/бюджет; 

отговорни лица/ организации, 

извършван ли е 

мониторинг/отчитане за този 

документ – в кой 

документ/доклад; карти, 

приложения; друго 

Финансиране по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 

2013г. 

Стойност на проекта: 130 894 784,10 лв. Съфинансиране от ЕФРР: 

101 344 122,42 лв. Национално съфинансиране: 15 201 618.36лв. 

Общинско съфинансиране: 20 852 829.28 лв. 

Теми от съдържанието с особена 

полезност (може да се посочат 

конкретни страниците) 

Основен компонент по проекта е изграждането на единна система от 

велосипедни алеи, обвързани с основните трасета на градската 

транспортна схема и осъществяващи обвързаност и комуникация 

между градското ядро и отделните квартали.  

Изграждането на мрежата от велосипедни алеи и обслужващи 

съоръжения е част от политиката на Общината да популяризира 

алтернативни и екологични начини за транспорт като фактор за 

създаване на нова градска култура на придвижване. Тя представлява 

неделима част от интегрирания подход за промяна на модела на 

придвижване от използването на лични автомобили към екологично 

чисти превозни средства. 

С коя климатична заплаха има 

връзка 

Топлинни острови/наводнения 

Към кои интервенции има 

повече отношение (по-скоро 

адаптация, по-скоро  

смекчаване, и двете) 

Смекчаване/адаптация 

Съдържа ли конкретни мерки, 

свързани с адаптация или 

намаляване на въздействието 

върху изменението на климата 

(бъдещи или вече изпълнени) 

-Повишаване атрактивността на обществения градски транспорт в 

град Бургас чрез подобряване на качеството и достъпността на 

транспортните услуги; 

-Подобряване на функциите на града като важен административен, 

икономически и социален център в Югоизточна България; 

-Създаване условия за подобрена мобилност за хората, включително 

работещите и останалата част от населението на града, като се дава 

приоритет на природосъобразни начини на придвижване; 

-Намаляване на задръстванията и повишаване на капацитета и 

скоростта на обществения градски транспорт; 

-подобряване на околната среда чрез намаляване емисиите на вредни 

газове; 

-подобряване безопасността на градския транспорт. 

Има ли данни за реализирани 

разходи/бюджети и за какво 

(общо, за конкретна мярка)  или 

остойностяване 

Бюджет на проекта: 130 894 784,10 лв. 

Има ли информация как  е 

изпълнил предназначението си 

(такава информация може да се 

търси извън документа)   

Постигнати резултати: 

√ обновен автобусния парк; 

√ изготвени технически инвестиционни проекти; 

√ реконструктурирани и модернизирани автобусно депо и 

работилница, дизел и метан станция; 

√ въведена система на бърз автобусен транспорт, Централна 
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автобусна спирка и светофарна система с приоритет за автобуси; 

√ изградени четири броя пешеходни надлези; 

√ обновена и реконструирана съществуващата сграда на автогара 

Юг; 

√ изградени велоалеи с обща дължина от 59.8 км.; 

√ реконструиран и разширен терминал "Меден Рудник"; 

√ въведена интегрирана билетна система за градския транспорт; 

√ изградена система за информиране на пътниците в реално време; 

√ въвеждането на система за контрол и управление на обществения 

транспорт; 

√ изградена система за видео наблюдение (CCTV); 

√ разработени предпроектни проучвания за надграждане на 

системата за бърз автобусен транспорт; 

√ разработени предпроектни проучвания за изграждане на буферни 

паркинги. 

Съдържа ли аргументи по 

позициите на PESTEL  

(състояние на средата)  

- 

Идентифицира ли негативни 

въздействия, ако да в каква 

насока – биоразнообразие, 

устойчиво развитие, икономика, 

социални, др.  

не 

Съдържа ли информация за 

идентифицирани пропуски, 

които могат да бъдат полезни 

при 

разработването/прилагането на 

бъдеща инвестиционна мярка   

Не  

Информация за конкретни 

надеждни източници на 

информация 

 

- 

Информация за използвани 

технологии, когато става въпрос 

за конкретни проекти 

 

Актуалност на темата за хората 

– доколко е в дневния ред на 

местната общност  

Актуално за хората по отношение подобряване качеството на живот, 

подобрена мобилност за хората. 

Потенциал за влияние върху 

прилагане на бъдещата 

иновативна инвестиция 

Социално-икономическият ефект 

Нещо специфично от 

съдържанието 

- 

Друго с потенциал за 

ползване/полезно 

- 

Обща оценка на значението на 

документа за бъдещата работа 

по скала от 1 до 10: 1-напълно 

безполезен, 10-много полезен 

10 
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Приложение 3. - PESTEL анализ 

Оценка на интервенцията - PESTEL анализ 

Градски природен остров 

Обстоятелства 

на средата 

 

Фактори 

Описание Очакван 

период на 

действие 

Степен на 

въздействие 

Политически Промени в 

правителството 

след 

парламентарни 

избори 

Мащабът на интервенция 

не изисква подкрепа на 

правителствено ниво. 

2 години Ниска 

Промени в 

политическото 

ръководство след 

общински избори 

Идеята ще се изпълни в 

настоящия политически 

мандат. Устойчива рамка 

за прилагане. 

Необходими са постъпки 

за убеждаване на 

политическото 

ръководство за прилагане 

на по-трудни за 

поддръжка природно 

базирани решения 

заложени в концепцията 

съобразно настилки и 

материали. 

2 години Средна 

Икономически Осигурено 

финансиране за 

осъществяване на 

идеята. 

400 000 лв. 

Положително 

въздействие 

Постоянното покачване 

на цените и инфлацията , 

ще се отрази на обхвата 

на предвидената мярка 

краткосрочен Средна 

Непредвидени 

средства в 

годишната 

програма на 

общината за 

включване на 

изградената 

инфраструктура в 

поддръжката на 

общински зелени 

пространства  

Необходимо е 

изградената 

инфраструктура да се 

включи за поддръжка в 

капиталовата програма 

на общината за 

обслужване от 

Зелени фирми, фирма за 

сметосъбиране, 

общински имоти. 

2 години – 

след 

реализация 

на 

инвестицион

ния проект 

Средна 

Социално/култ

урни 

Опазване на 

изградената 

инфраструктура  

Негативно въздействие Дългосрочен среден 
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Върху средата на 

обитаване, влошен 

имидж 

Целесъобразност 

при Използване 

на парковата 

среда  

Негативно въздействие – 

има предпоставки за 

сигнали към органите на 

реда, недоволство от 

живущите в района. 

 шумни и 

нецелесъобразни прояви 

Дългосрочен Ниска 

Технологични Необходима 

специфична 

експертиза  при 

изпълнение не на 

мерките, които 

ще залегнат в 

техническото 

задание за 

изграждане на 

парковата зона по 

отношение 

материали и 

настилки 

Липсата на експертиза и 

контрол при прилагане 

на мярката може да има 

негативно въздействие – 

мярката не може да 

постигне търсения ефект  

3-5 години Висока 

Екологични Смекчаване 

ефекта на  

топлинен острови 

и  

Увеличаване на 

биоразнообразиет

о, 

Позитивно въздействие  

 

Създава се възможност за 

развитие на хабитати в 

градска среда, което ще 

обогати 

биоразнообразието в 

избрания градски район, 

донякъде ще реши 

проблемът с чистотата на 

въздуха и проблемите 

свързани с образуване на 

градски топлинни 

острови 

Дългосрочен Средна 

Законови Възможност за 

забавяне 

обявяването на 

обществената 

поръчка, 

обжалване и 

забавяне 

изпълнението на 

проекта 

 

Липсва 

законодателство, 

Решаващо негативно 

въздействие. 

 

4 години Висока 
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което задължава 

използване на 

природосъобразн

и настилки и 

материали   

Други  

морал, 

демография, 

индустриален,  

добавена 

стойност –

промяна на 

поведението 

    

Необходимост от 

популяризиране 

на мерките сред 

широката 

общественост 

Липсата на 

информираност за ефекта 

на изпълнената мярка към 

изменението на климата 

може да не доведе до 

нейното мултиплициране 

2 години  Средна 

 

Приложение 4. Проектен фиш на инвестиционната мярка 

ПРОЕКТЕН ФИШ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА МЯРКА  

Община Бургас 

Лице за контакт – име, 

длъжност, имейл и телефон 

Мая Русева, директор на дирекция „Стратегическо 

развитие“, координатор по проекта, 

m.velcheva@burgas.bg, тел. 056/907 457 

1. Название на инвестиционната мярка 

Прилагане на мерки за адаптация към климата чрез изграждане на Градски природен 

остров 

2. Резюме - Общо кратко описание на мярката  

Адресираните с инвестиционната мярка заплахи са високите температури, водещи до 

формирането на градски топлинни острови и интензивни валежи, увеличаващи честотата 

на наводненията. Обект на интервенцията ще бъде неподдържано пространство в 

централна градска част на гр. Бургас с площ от 2600 м2, заключено между жилищна зона, 

общински и наказателен паркинг и три болнични заведения. Предвидените дейности 

включват изграждане на синьо-зелена инфраструктура с регулираща микроклимата 

функция въвеждане на мерки за енергийна ефективност и оползотворяване на енергия от 

възобновяеми източници. 

Очакваните резултати са подобрено състояние на микроклимата в идентифицираната 

зона за облекчаване на топлинните вълни, понижаване риска от наводнение, както и 

mailto:m.velcheva@burgas.bg
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подобряване възможностите за отдих благоприятстващо общото благосъстояние и 

здравето на градското население. 

3. Обект и място 

Обектът на интервенция е неподдържано пространство в централна градска част между 

ул. “Оборище” и улица Генерал “Гурко”, намиращо се в непосредствена близост до 

общински паркинг с 470 места, наказателен паркинг, Комплексен онкологичен център, 

Белодробна болница, Диагностично-консултативен център, Дневен център за 

рехабилитация на лица с психични разстройства, едноетажни частни имоти и жилищни 

кооперации. В имота се намират четири броя изоставени полумасивни постройки. Поради 

интензитета на урбанизация и гъстота на застрояване в близост няма друго зелено градско 

пространство. Наличието на множество болнични заведения и необходимостта на 

пациентите и техните близки, както и на обитателите на жилищни кооперации в района 

да посещават открити зелени пространства с подходяща среда и микроклимат с цел 

рекреация и отмора е причина за идентифициране на мястото като обект на интервенция 

по проекта и превръщането му в градски природен остров. Практиката може да бъде 

приложена във всички неподдържани междублокови пространства на територията на 

града. 

УПИ XIV, кв.135Б по плана на ЦГЧ, гр. Бургас /ПИ с идентификатор 07079.608.330 по 

КККР на гр. Бургас/. 

4. Дейности 

Предлаганата инвестиционна мярка включва следните конкретни дейности, които 

взаимно се допълват и представляват цялостен комплекс: 

➢ Отпечатване на почва с обща площ 460м2   чрез премахване на бетонова настилка; 

➢ Озеленяване на разкритата и прилежаща площи;  

➢ Изграждане на водна каскада;  

➢ Изграждане на дренажна система под зелените площи, която да събира водата в 

подземен резервоар за използването й повторно за поливни нужди посредством 

помпа. 

➢ Изграждане на алейна мрежа изцяло с дренажна настилка. 

➢ Инсталиране на енергоспестяващо осветление. 

➢ Създаване на кътове за отмора и социализация в подходящ микроклимат изцяло 

изградени от природно съобразни материали, осигуряващи прохладна сянка и защита 

от вредни лъчи в лентите месеци; 
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➢ Изграждане на инфраструктура за ‘жива зелена стена’ със съответно озеленяване в 2  

локации: 

➢ Изграждане на  конструкция тип пергола, чийто покрив да осигурява площ от 7,50 х 

50 м и изграждане на фотоволтаична централа с възможност за съхраняване на 

произведената енергия за частично обезпечаване на осветлението в парка; 

➢ Засаждане на 10 бр. дървета на територията на паркинга. 

Обектът на интервенция по проекта,  ще се заприходи в активите на община Бургас и ще 

се включи в годишния бюджет за поддръжка на зелените площи за срок не по-малък от 

5 години след приключване на проектните дейности. 

5. Заплаха, към която се прави адаптация 

Заплахите, които са разгледани са Затопляне в градска среда / ефект на Топлинен остров 

и обилни валежи, а мярката, която е адресирана е разширяване на градската синьо- зелена 

инфраструктура и прилагане на мерки за енергийна ефективност и енергия от 

възобновяеми източници. 

Средната годишна температура от 1979 до 2021 г. нараства с 1.8 °C за периода.  . 

Увеличението на температурите води до нарастване на битовото енергопотребление през 

летните месеци, като същевременно не го намалява през зимата.  

Нарастването на температурите води до увеличение на оплаквания от болести на 

кръвообращението.  

Годишното количество валежи в гр. Бургас показва слабо увеличение от 604.8мм 

годишно през 1979 до 630.7мм през 2021, или средно с 0,62мм годишно. meteoblue.com 

Нараства броят сериозността, и честотата на екстремните валежи и наводнения. 

Нараства годишният максимум на валежите от 5 последователни дни.  

За периода 2071-2100 г. се очаква покачване наколичествата поройни дъждове през 

зимата и лятото да се съответно с 10,82%% и 24,36%. Съгласно информация от 

Европейската агенция по околна среда 

Това, заедно с високия процент (29,15%) на запечатани територии в градската 

морфологична зона (UMZ) води до повече плувиални наводнения.  

Съгласно данни от Европейската агенция по околна среда процентът на запечатани 

територии  в градската морфологична зона (UMZ) (2015 г.) на Бургас е 20-40% 

Общият брой на горещи дни (температури над 35С) и нощи (температури на 20С) в града 

за периода 1971-2000 е 6, а прогнозите за 2021-2050 и 2071-2100 са съответно 22 и 50, 

https://www.meteoblue.com/bg/climate-change/%d0%91%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b0%d1%81_%d0%91%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f_732770
https://www.meteoblue.com/bg/climate-change/%d0%91%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b0%d1%81_%d0%91%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f_732770
https://eea.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=ec9a942228894562bd53310e3c3bc211
https://eea.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=ec9a942228894562bd53310e3c3bc211
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при запазване на процента от зелени/сини площи и отсъствие на други мерки за 

адаптация към промените на климата. Интерактивната карта на ЕАОС. 

6. Използван опит от Норвегия и/ или от доклада за добри практики: 

Планираната инвестиция има връзка с Доклада за международния опит и добри практики 

за адаптация към изменението на климата, които са подходящи за българските градове 

изготвен от Норвежка асоциация на местните и регионални власти (KS), най-вече заимства 

практики от испанския град Виктория Гаскейн по отношение пилотни проекти за 

озеленяване на кварталите, както и засаждане на дървета в паркинг „Лакуа-Ариага“. 

7. Иновация: 

Иновацията на избраната мярка може да се разглежда и в технологичен и институционален 

аспект. В технологичен, предвидената интервенция е комбинация от множество елементи 

за смекчаване и адаптация към промените на климата,  в това число отпечатване на 

почвата, озеленяване, изграждане на енергоспестяващо осветление, засенчване, въвеждане 

на мерки за енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници, изграждане на 

зелени стени и система за събиране на дъждовна вода, водна каскада. 

Мярката не е прилагана на територията на града и заимства световни най-добри практики 

за смекчаване и адаптация към промените  на  климата. Добре изпълнена тя ще бъде добър 

пример за жителите на града , които имат намерение да кандидатстват по общинската 

програма „Моят квартал, моята улица, моят град“ като им предложи по-добри възможни 

решения за адаптация към климатичните промени в техните междублокови пространства. 

В институционален аспект се очаква мярката да доведе до промяна на правилата и/или 

изискванията по отношение на използвани настилки и материали за намаляване на 

негативното въздействие от промяната на климата при изпълнение на Програмата на 

Община Бургас за облагородяване на вътрешно квартални пространства от една страна, от 

друга е подобрен взаимодействието  между институциите и вътрешно-административното 

сътрудничество чрез широко експертно участие при планиране на подобни мерки на 

местно ниво.  

8. Индикативен бюджет на проектната идея: 

Бюджет: 392 078.00лв. без ДДС или 470 493.60лв. с ДДС.  

Бюджетът е определен на база изготвена КСС, която към момента възлиза на 370 000 лв. 

С оглед покачването на цените и съществуващ риск от неучастие на стопански субекти в 

конкурса за нейното възлагане поръчката ще бъде обявена на стойността съгласно 

одобрения бюджет по проекта за дейността.  

https://eea.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=d4124af689f14cbd82b88b815ae81d76
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9. Проектна готовност: 

Идеен проект. 

10. Начин на възлагане: 

Обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП, инженеринг (проектиране, 

СМР и авторски надзор) – открита процедура. 

11. Съответствие с общинските политики – планове, стратегии: 

Проектът е в съответствие с План за интегрирано развитие на община Бургас за 

периода 2021-2027г.   

Приоритет 6: "Бургас прилага зелени решения. Устойчиво управление на урбанизираните 

екосистеми" от Индикативен списък на важни за общината проекти, включени в ПИРО на 

община Бургас за периода 2021-2027 г. 

Мярка 6.4. Адаптация към изменението на климата, превенция и управление на риска.  

Развитие и повишаване качеството на компонентите на зелената система на територията 

на общината, в т.ч. обществени зони за отдих и зелени площи. 

Мярка 6.4. Въведени интегрирани решения за климатична адаптация на градската среда 

чрез обновяване на озеленени площи за ограничен обществен достъп ( междублокови 

пространства)  

Мярка 6.4. Изградена зелена инфраструктура с цел приспособяване към изменението на 

климата чрез облагородяване на озеленени площи за широк обществен достъп  

Мярка 6.4. Въведени алтернативни източници за производство на енергия 

План за управление риска от наводнения; 

Приоритет 1: Опазване на човешкия живот и на общественото здраве 

Действие (Цел) 1.2.: Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и 

наводнения от урбанизираните територии 

Мярка  

Създаване на зелена инфраструктура, на зони за отдих и други услуги на хората чрез 

естествено или изкуствено  водозадържане. 

Програма „Моят град, моята улица, моят квартал“ 

 

12. Синергичен ефект и връзка с други изпълнени или планирани проекти в 

градския район: 

В изпълнение на проект „Интегриран проект за обновяване на значими пространства в 

град Бургас“, финансиран по ОП „Регионално развитие“ 2007 - 2013 са благоустроени 22 
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обекта - междублокови пространства, паркове, детски и спортни площадки. Настоящият 

проект ги допълва с цялостна визия за адаптация към заплахите от климатичните промени. 

По проект „Осигуряване на балансирана градска среда в ЦГЧ, ж.к. „Възраждане“ и ж.р. 

„Меден рудник – етап I“, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020, 

облагородените междублокови пространства са общо 6. Настоящият проект ги допълва с 

цялостна визия за адаптация към заплахите от климатичните промени. 

Община Бургас изпълнява проект Gogreen routes „Устойчиви и оптимални градски 

природни, технологични и екологични решения“  финансиран по програма Хоризонт 2020. 

Проектът има за цел да  приложи  подход към природно базирани решения, като създава 

зелени коридори и култивира положителната връзка между човека и природата. 

Насърчавайки психичното здраве и благополучие, компонентите на проекта са 

фокусирани върху природосъобразни решения, подобряване благосъстоянието на хората.  

В рамките на проекта бяха идентифицирани неподдържани зелени площи, разположени в 

силно урбанизирана градска среда. Изготвен бе анализ за идентифициране на целевите 

групи/ползватели на мястото и бе създаден неформален Консултативен съвет с 

представители на екологични НПО, общински специалисти архитекти, включително 

ландшафтни архитекти и др. Изготвени са идейни концепции за обновявани, обсъдени в 

рамките на Консултативния съвет. Проведено е обществено обсъждане с представители на 

бизнеса и живущи в районите за споделяне на виждания и събиране на идеи относно вида 

на интервенцията. Предстои второ обществено обсъждане за представяне вече изготвена 

идейна концепция и получаване на обратна връзка. 

Техническото задание за обществена поръчка за инженеринг с предмет Проектиране и 

изграждане на градски природен остров УПИ XIV В КВ.135Б по плана на ЦГЧ, гр. Бургас 

/ПИ с идентификатор 07079.608.330 по КККР на гр. Бургас ще бъде изготвено на база 

одобрената идейна концепция. 

Настоящият проект надгражда и изпълняван от Община Бургас проект Gogreen routes 

„Устойчиви и оптимални градски природни, технологични и екологични решения“  

финансиран по програма Хоризонт 2020.  

 

Програма „Моят град, моята улица, моят квартал“ 

Освен привлечения външен ресурс за изпълнение на мерки за облагородяване на градски 

пространства, Община Бургас изпълнява със собствени ресурси програма  за облагородяване на 
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вътрешноквартални пространства "Моят град, моят квартал, моята улица", като ежегодно се 

залагат 3 000 000 лв. за реализацията й.  

Популяризиране на програмата. Възможност за получаване на обратна връзка за степента 

на удовлетвореност на гражданите от реализираните интервенции.   

Програмата предвижда няколко вида благоустрояване: изграждане на паркинг, зона за 

спорт, зона за отдих и озеленяване, детски кът. Необходимо е при изготвяне на проектите 

да се вземат предвид добри практики за адаптация към изменението на климата при 

интервенции в градска среда и в този смисъл повишаване на капацитета на  експертите от 

Дирекция „Строителство“ за необходимостта от прилагане на иновативни мерки и най-

оптимални решения за зелени инвестиции или изготвяне на наръчник със задължителни 

към всеки компонент насоки по отношение на вид материали, настилки, дренажни 

системи, системи за събиране на дъжд и др. с акцент върху запазване и обогатяване на 

биоразнообразието, повишаване възможностите за социализация и спорт.  

Опитът от настоящия проект ще бъде популяризиран с цел участниците в програмата да заимстват 

идеи за своите проекти. 

Освен изброените синергичен ефект ще има по отношение Планирано изграждане на нова 

специализирана болнична сграда на КОЦ-Бургас, където ще бъде приложен опитът от настоящия 

проект. 

13. Резултати от консултативната среща 

Дата и място на срещата 

30.06.2022 г. Бургас 

Участници 

Заместник-кмет, главен архитект, представители на дирекция „Устройство на територията, 

дирекция „Околна среда“, дирекция „Стратегическо развитие“, представители на 

Камарата и Съюза на архитектите в Бургас, РИОСВ 

Изразени мнения 

По отношение на мерките за адаптация и смекчаване  към климатичните промени  

Проблеми с презастрояване, необходимост от засаждане на едроразмерна растителност и 

обособяване на зелени градски острови, промяна в законодателството по отношение 

изграждане на зелени покриви и самосрутващи се постройки обект на културното 

наследство; проблем с инвазивни растителни и животинско видове, да не се допуска 

разрастване на градовете за сметка навлизане в дивата природа, важността на 

отпечатването на асфалт и бетон като мярка за адаптация; 
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Проектантите изразиха следните мнения по отношение идейната концепция за 

изграждане на градски природен остров – да се подчертае връзката с природата, опазване 

на биоразнообразието, изолиране на шума, да се обособят кътове с различни функции за 

обособяване на мултифункционално пространство; да се използва дървесен материал от 

старите дървета на мястото за направа на паркова мебел; да се предвиди събиране на 

дъждовна вода от паркинга вместо от новия парк с оглед по-голяма ефективност и в този 

смисъл да се помисли за симбиоза между паркинга и парка по отношение използването на 

електрическа енергия и вода; да е по-зелена алейната мрежа; дали не са много мерките за 

малкия обхват на интервенция; опасения за поддържане на озеленяването -75 % от площта 

на парка; липсва елементът въздух – повдигната платформа; визуална прилика на парка 

със бели дробове и сърце. 

По отношение на възлагането при инженеринга да има равнопоставеност между 

проектанти и строители;   

По отношение на паркингите – общината планира изграждането им с дребна фракция, но 

при планирането да се вземат мерки по-скоро за превенция на автомобилния трафик 

отколкото изграждане на нови паркинги 

По отношение на законодателните промени 

Нова наредба на Община Бургас по ЗУТ за градско планиране; усложнени процедури  по 

ЗУТ за фотоволтаични паркове; 

Обобщение 

Експертите от общинска администрация с повишени знания по отношение на мерките за 

адаптация и смекчаване към климатичните промени; 

Идейната концепция и включените мерки са одобрени като цяло. Предложени мерки за 

подобряване на ефекта към климатичните промени.  

14. Нещо друго, специфично за тази мярка: 

Допълнителни положителни ефекти от проекта са: 

➢ Намаляване емисиите на въглероден диоксид благодарение на допълнителното 

озеленяване и водни съоръжения; 

➢ Подобрени практики за управление на дъждовната вода; 

➢ Създадено пространство за биоразнообразие и екосистеми;  

➢ Понижена климатична промяна и рискове от бедствия, защита от наводнения; 

➢ Предоставяне на културни екосистемни услуги ; (духовно обогатяване, естетическа 

наслада); 
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➢ Създаване на предпоставки за мултиплициране на творческия градски дизайн, 

устойчив на изменението на климата; 

➢ Повишена информираност сред обществеността за мерки за смекчаване и адаптиране 

към климатичните промени; Разлепяне на стикери с QR код на подходящи места в 

парка с препратка към страницата на проекта, където ще бъдат щрихирани мерките за 

адаптация и смекчаване, публични обсъждания, събития; 

➢ Подобряване на институционалния капацитет на знания, свързани с АИК. 

 
 


