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ДИМИТЪР НИКОЛОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

ОТНОСНО: Изменение на Интегриран план за градско възстановяване и 

развитие на гр. Бургас за периода 2014 - 2020г. и допълнение на програма за 

реализация на Общински план за развитие на община Бургас за периода 2014-

2020г. 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

С Решение от Протокол NQ 51/28.04.2015г., Общински съвет - Бургас прие и 
одобри допълнение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. 
Бургас за периода 2014- 2020г., съгласно приложен списък с проекти. 

Съгласно указания на Управляващия орган на Оперативна програма "Региони в 
растеж" 2014 -2020г. за градовете от 1-во до 3-то ниво е допустимо финансиране в 
размер до 20% от определените по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано 
градско развитие" на ОПРР 2014-2020 индикативни бюджети за всеки град за 
реализиране на проекти за общинска образователна, социална, културна 

инфраструктура и зони с потенциал за икономическо развитие, извън зоните за 
въздействие, но в рамките на общинската територия. 

В тази връзка Община Бургас предприе необходимите действия, за 
идентифициране на други допълнителни обекти, които да бъдат включени в списъка с 
проекти на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас и 
програмата за реализация на Общинския план за развитие на Община Бургас за 
периода 2014- 2020г. Съгласно Методически насоки за разработване и прилагане на 
Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие /изменение/ от 19.05.2015г., 
изменение на ИПГВР се допуска през 2015, 2019 и 2022г. при обоснована 
необходимост. 

Идентифицирането на обектите от общинската територия, решаването на чиито 
проблеми изисква прилагане на инструменти за интегрирано развитие на физическото 
им състояние е в резултат от извършен обстоен анализ на текущото им състояние и в 
съответствие с политиката на Община Бургас за устойчиво градско развитие. 

Предложените проекти допринасят за подобряване на функционалните, 
пространствените и градско - селските връзки в социален, икономически и 
териториален аспект на града и зоните за въздействие с периферната общинска 
територия, като са насочени към: 



)> цялостно подобряване на учебния процес на територията на община Бургас 
чрез подобряване на материалната база на образователната инфраструктура; 

)> интеграция на уязвими и други групи в неравностойно положение чрез 
осигуряване на подходяща социална инфраструктура; 

)> социално включване и повишаване качеството на живот чрез прилагане на 
мерки за развитие на културния живот и инфраструктура в рамките на 
общинската територия; 

)> подобряване на инвестиционната активност чрез възстановяване на зони с 
потенциал за икономическо развитие; 

Допълнителните проекти са от приоритетно значение и са структурирани спрямо 
необходимостта от интервенции и възможностите за финансиране на Приоритетна ос 
l: "Устойчиво и интегрирано градско развитие

" 
на Оперативна програма "Региони в 

растеж" 2014 -2020 и са в съответствие с приоритетите и мерките за развитие на 
Общинския план за развитие на община Бургас за периода 2014- 2020г. 

Предвид гореизложеното на основание чл.21, ал.l т. 12 от ЗМСМА предлагам 
Общински съвет Бургас да вземе следното 

РЕШЕНИЕ: 

1. Общински съвет - Бургас приема и одобрява изменение на Интегриран план 
за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас за периода 2014- 2020г., със 
следното допълнение: 

)> В част II "Стратегии и цели на плаиа" и част III " Управлеиие на 
реализацията и прилагането на плана" се добавят цели и проекти, допринасящи за 
функционалните връзки на град Бургас и неговата периферия. 

)> В програмата за реализация да бъдат включени нови проектни 
предложения, съгласно приложен списък. 

2. Общински съвет - Бургас приема и одобрява допълнение в програмата за 
реализация на Общински план за развитие на Община Бургас за периода 2014- 2020г. 

Приложения: 

!.Изменение на част 11 "Стратегия и цели на плана" и част Ill "Управление на 
реализацията/ прилагането на плана" 
2. Приложение NQ 2 "Матрица - бюджет на индикативния списък с нови проекти в 
зоните за въздействие" и NQ 2а "Матрица - бЮ)I,Жет на индикативния списък на 
проектите, допринасящи за функционалните връзки на града с неговата периферия"; 
З. Приложение З "Програма за реализация на нови проекти в зоните за въздействие" 
и NQ За "Програма за реализация за функционалните връзки на града с неговата 
периферия", включително: 
4.Таблица NQ 1 "Примерен индикативен списък за нови проекти в зоните за 
въздействие" и NQ 1 а "Примерен индикативен списък за функционалните връзки на 
града с неговата периферия"; 
5.Таблица 2 "Примерен оперативен план за нов проект в зоните за въдествие" и NQ2a 
"Примерен оперативен план за функционалните връзки на града с неговата 
периферия"; 
б.Таблица NQ З "Примерен бюджет по дейности за нов проект по зони зони за 
въздействие" и NQ За "Примерен бюджет по дейности за функционалните връзки на 
града с неговата периферия"; 



7.Таблица .N� 4 "План-график на нови проекти в зоните за въздействие" и .N� 4а 

"План-график на проектите за функционалните връзки на града с неговата 

периферия". 

8. Списък с допълнителни обекти към Общински план за развитие на Община 

Бургас за периода 2014- 2020г. 
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