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Основната цел на ИПГВР:  
Изработване на основни съставни части на интегриран план за градско 

развитие, насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата 

концентрация на икономически, природни и социални проблеми                                     

в град Поморие. 

Чрез интегрирания план се получава максимален ефект от съвместното 

използване на ресурси от различии източници при навременното включване 

на ведомства, компании и организации,                                                                                    

имащи отношение към градското развитие. 
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Национална и регионална рамка на 

интегрираното планиране: 
 

• Закон за регионално развитие (ЗРР) - чл.2; 

 

• Национална концепция за пространствено развитие (НКПР); 

 

•ИПГВР за градовете на ниво 4 се разработват на базата на наличните стратегически 

документа, вкл. действащите устройствени планове и схеми, както и на базата на 

националните, регионални и общински секторни стратегии и програми, които 

допринасят за реализацията на заложените в тях стратегически и специфични цели, 

приоритета и мерки. 
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Блок-схема на ИПГВР 
ИНФОРМАЦИОННО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ 

ЦЕЛЕВИ И ПРОБЛЕМЕН АНАЛИЗ 

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ГРАДСКИ ТЕРИТОРИИ И/ИЛИ ПОДСИСТЕМИ В 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛНО СЪСТОЯНИЕ, С НЕГАТИВНИ ТЕНДЕНЦИИ В 

РАЗВИТИЕТО И/ИЛИ С НЕРЕАЛИЗИРАН ПОТЕНЦИАЛ 

ИЗБОР НА СТРАТЕГИЯ,В Т.Ч. И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ 

ФОРМУЛИРАНЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 

УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ 

ОБРАТНИ ВРЪЗКИ И УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЛАНА, АКТУАЛИЗАЦИЯ 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА 
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Интегрираният подход в областта на градското развитие,       

което се реализира чрез ИПГВР                                                                    

е задължително изискване                                                                               

при получаване на подкрепа от финансовите инструмента                        

от Европейския съюз                                                                                  

за периода 2014-2020 г.  
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Защо е необходимо участието на 

обществеността и заинтересованите 

страни в разработването на ИПГВР                 

на град Поморие? 
ИПГВР следва да се разработва с най-широко гражданско участие,                                

което да обхваща както населението в неговата цялост по въпросите от 

общоградско значение, бизнес средите, така и на специфинии групи, носители 

на групови интереси по териториален, етнически, възрастов или друг 

признак, а също така и представителиите структури на бизнеса. 
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Площи и население по квартали и местности в град Поморие 

Структури с преобладаващо предназначение 

(квартал, местност) 

Площи на урбанистични 

структури  

(ха) 

Част от общата площ на 

града 

 (%) 

Обитатели 

Постоянно 

население 
Туристи Общо 

Зони с преобладаващ жилищен характер 

Квартали с преобладаващо комплексно застрояване 

квартал „Свобода“ 13,25  4,26 2 250 89 2 339 

Квартали с преобладаващо индивидуално застрояване 

квартал „Старият град“ 37,34  11,96 2 050 2 887 4 937 

квартал „Свети  Георги“ 85,16  27,42 3 850 1 026 4 876 

квартал „Малкото езеро“ 50,63 16,30 2 650 1 070 3 720 

квартал „Север“ 11,28 3,63 1 855 - 1 855 

местност „Ставрос“ 3,18  1,02 - - - 

Обща площ жилищни зони: 200,84 ха 64,68 % 12 655  5 072 17 727 

Зони с преобладаващ курортен характер 

Курортна местност „Южен плаж“ 6,78 2,18 - 1 411 1 411 

Курортна местност „Косата“ 14,68 4,73 - 131 131 

Плажни ивици 26,96 8,68 - - - 

Обща площ курортни зони: 48,42 15,59% - 1 542 1 542 

Централна градска част (ЦГЧ) 

Център 16,21 5,22 924 276 1 200 

Обща площ ЦГЧ: 16,21 5,22 % 924 276 1 200 

Зони с преобладаващ икономически характер 

Северна икономическа зона (СИЗ) 22,19 7,15 - - - 

Района около старата ЖП гара 10,76 3,47 - - - 

Обща площ икономически зони: 32,95 10,61% - - - 

Зони за озеленяване и спорт 

Парк на манастира 6 1,93 - - - 

Градския стадион 1,28 0,41 - - - 

Зона за озеленяване Косата 4,83 1,56 - - - 

Обща площ озеленяване и спорт: 12,11 3,90% - - - 

Обща площ на град Поморие: 310,53 ха (с плажните ивици) 13 579 6 890 29 469 

ПЛОЩИ  И  НАСЕЛЕНИЕ  ПО  КВАРТАЛИ  И  МЕСТНОСТИ  В ГРАД  ПОМОРИЕ 

Забележки:  

1. Размерите на плажовете в град Поморие са по материали от проекта за ОУП на община Поморие; 

2. Териториалното разпределение на постоянното население по квартали е на базата на капацитета на жилищните 

територия, тъй липсват точни данни; 

3. Териториално разпределение на местата за настаняване по улици и квартали в град Поморие е направено на базата на 

информация от сайта на община Поморие; 

4. Площите на териториите са изчислени графично от екипа на ИПГВР. 
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НЕУСВОЕНИ  ОБЩИНСКИ  ИМОТИ  В  ГРАД ПОМОРИЕ  КЪМ  М. АПРИЛ  2014 г. 

№ Акт за общинска сoбственост № Квартал УПИ Площ кв.м Предназначение 

1 5257/ 09.05.2012 240 I 6875 Терен за озеленяване - Капката 

2 1921/12.09.2002 264 II 1737 Терен за озеленяване 

3 1922/12.09.2002 264 III 686 Терен за озеленяване 

4 1919/12.09.2002 263 II 170 Терен за озеленяване 

5 2688/04.03.2004 196 3100 2616 Дворно място 

6 1796/14.03.2004 234 I 2101 Терен за озеленяване 

7 5470/27.03.2013 172а VI 410 Дворно място 

8 4405/23.01.2008 269 XV-6006 156 Терен за озеленяване (за църква) 

9 4247/09.10.2006 269 XVI-6007 4050 За озеленяване и пеш.обслужване 

10 4285/12.12.2006 269 III-5349 5108 Терен за озеленяване 

11 4284/12.12.2006 219 III-418 552,7 Дворно място 

12 1749/09.10.2001 112 VIII 1900 Дворно място 

13 1867/27.06.2002 212 V 3125 Дворно място 

14 1866/27.06.2002 211 II 4325 Дворно място 

15 1863/27.06.2002 204 VI 1000 Дворно място 

16 3924/17.09.2005 218 V 2657 Дворно място 

17 3923/17.09.2005 218 IV 261 Дворно място 

18 3922/17.09.2005 218 II 450 Дворно място 

19 5197/17.01.2012 122 II 1494 Дворно място 

20 5198/17.01.2012 122 I 2508 Дворно място 

21 5195/13.01.2012 264 I 4505 Терен за озеленяване 

22 5014/05.04.2011 ул.Яворов   1102   

23 1858/26.06.2002  195 III 980 Терен за озеленяване 

24 5028/14.04.2011 216   6181 Дворно място 

25 5030/14.04.2011 219 IV 1231 Дворно място 

26 5029/14.04.2011 219 I 3311 Дворно място 

27 5275/22.06.2012 г. 32 I 1024 Терен за озеленяване 

28 2308/03.06.2003   4004 2275 Дворно място 

29 4434/09.05.2008 220 I 1414,9 Терен за озеленяване 

30 4187/15.09.2006 г. 195 IV 275 Терен за озеленяване 

31 4188/15.09.2006 г. 195 V 203 Терен за озеленяване 

32 2689/04.03.2004 196 3103 17 923 Дворно място 

33 4163/20.06.2006 г. 221 II 5109 Терен за озеленяване 

34 2856/23.03.2005 г. 35 I 1213 Терен за озеленяване 

Общо: 8,89 ха   

Забележки:  

1. Неусвоените общински поземлени имоти са дадени като информация от  страна на община Поморие  

2. Поземлените имоти, означени със сив  цвят са описани като нереализирани имоти  за озеленяване в регистъра на зелената система на 

град Поморие 
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ОБЩА ЦЕЛ:  
Постигане на устойчиви темпове на интегрирано градско развитие, осигуряващо на местното общество добро качество на живот, балансирано и устойчиво 
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ПРИОРИТЕТ 1:  

РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА КАТО ДВИГАТЕЛ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.1: 

Развитие на устойчив туризъм 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.2: 

Подкрепа на инвестициите в човешкия капитал с цел развитие на  

капацитета на работната сила,отговаряща на нуждите на местния бизнес 

МЯРКА 1.1.1:  МЯРКА 1.2.1: 

Подобряване на туристическата инфраструктура  
Повишаване квалификацията на работната сила и 

развитие на предприемачеството 

МЯРКА  1.1.2. МЯРКА 1.2.2.: 

Разработване на интегриран туристически продукт и  

маркетинг на дестинацията 
Кариерно развитие 

ПРИОРИТЕТ 2:   

ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТА НА ЖИВОТ И ЗАДЪРЖАНЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В РАЙОНА 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.1: 

Създаване на зелена система и модернизация  

на градската среда 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.2: 

Подобряване на инфраструктурата за образование,култура и спорт 

МЯРКА  2.1.1. МЯРКА  2.2.1. 

Изграждане на зелена система в град Поморие 
Мерки за подобрение на средата в детски  

градини  и училища в град Поморие 
МЯРКА  2.1.2. 

Подобряване на инфраструктурата в междублоковите пространства 

МЯРКА  2.1.3: МЯРКА  2.2.2. 

Прилагане на мерки за енергийна ефективност на административни,публични и 

жилищни сгради 
Развитие на културната и спжртно инфраструктура 

ПРИОРИТЕТ 3: 

 ГАРАНТИРАНА ДОСТЪПНОСТ ДО СРЕДА, УСЛУГИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЪЛНОЦЕНЕН И ДОСТОЕН ЖИВОТ 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.1: 

Разширяване и подобряване на инфраструктурните мрежи,  

осигуряване на свързаност и мобилност 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ: 3.2.: 

Подобряване на качеството и достъпа до социални, здравни и 

административни услуги 

МЯРКА 3.1.1: МЯРКА 3.2.1.: 

Устройствено планиране 
Развитие и повишаване качеството на социалните и здравни услуги 

МЯРКА 3.1.2: 

Изграждане на техническа инфраструктура  МЯРКА 3.2.2.: 

МЯРКА 3.1.3:   
Подобряване на административните услуги в община Поморие 

Свързаност и мобилност 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОЕКТИ  НА ИПГВР НА ГРАД ПОМОРИЕ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 г. 

ОБЩА ЦЕЛ:  
Постигане на устойчиви темпове на интегрирано градско развитие, осигуряващо на местното общество добро качество на живот, балансирано и устойчиво 

развитие на местната икономика с високи равнища на заетост, социално равенство и задържане на младите хора 

ПРИОРИТЕТ 1:                                                                                                                              

 Развитие на туризма като двигател на местната икономика 
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.1:                                                                                                          

  Развитие на устойчив туризъм 

МЯРКА 1.1.1: Подобряване на туристическата инфраструктура 

ГРУПА ПРОЕКТИ  „Туристическа и инфраструктура“ 

(код „Т“) 

код ПРОЕКТ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

Т1 
Проект „Изграждане Туристически Информационен Център (ТИЦ) в                     

кв.„Св.Георги “ град Поморие“  

ПИ 57491.508.109 кв. 216; УПИ V - 57491.508.114, кв. 218;УПИ І - 57491. 

508.110, кв.219; УПИ IV -57491.508.113 град Поморие (ПУП в процедура) 

Т2 Проект „ Изграждане на културно-информационен център - бивша водна кула“ УПИ ІХ кв.46 Старият град на град Поморие 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Площ на имота: 1360 кв.м.                            Разгъната застроена площ: 320 кв.м. 

  СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

•Укрепване на сградата; 

•Саниране и ремонт на фасади; 

•Изграждане на отоплителна и охладителна инсталация; 

•Санитарни възли; 

•Ново функционално решение - изграждане на ателиета,                      

мултифункционална зала, екзпозиционни площи; 

•Оформяне на подходи; 

•Изграждане на стълби и рампа до входа на сградата; 

•Паркоустройство и осветление 

Т3 
Проект „ Благоустрояване на алея, оформяне на зони за отдих и за 

наблюдение на птици по протежение на Поморийското езеро“ 
XVI - 6007 кв.269 и УПИ ХХ-6006 град Поморие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дължина на алеята: 470 м 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

•Пешеходна променада от естествени материали; 

•Ограда; 

•Наблюдателни площадки; 

•Алейно осветление; 

•Озеленяване; 

•Архитектурно оформяне на подходите към алеята; 

•Възможност за изграждане на велоалея. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОЕКТИ  НА ИПГВР НА ГРАД ПОМОРИЕ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 г. 

ПРИОРИТЕТ 1:                                                                                                                              

 Развитие на туризма като двигател на местната икономика 
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.1:                                                                                                          

  Развитие на устойчив туризъм 

МЯРКА 1.1.1: Подобряване на туристическата инфраструктура 

ГРУПА ПРОЕКТИ  „Туристическа и инфраструктура“ 

(код „Т“) 

код ПРОЕКТ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

Т4 
Проект „Изграждане на споделена алея върху брегоукрепително съоръжение 

за достъп до съществуваща еко пътека “  
ПИ с идентификатор 57491.501.451, м. „Косата“ град Поморие  

 

 
 
 
 

Дължина на алеята: 1300 м 

   

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

• Споделена от велосипедисти и пешеходци алея; 

• Правоъгълни уширения за почивка и наблюдение; 

• Проектното решение да включва правоъгълни уширения за почивка и 

наблюдение с места за пейки, чешми и кошчета за смет; 

• Изгражда се улично осветление в тротоарната настилка в тази част на 

улицата.  

 

 

Т5 
Проект „Изграждане на нова атракция - Вятърна мелница за сол и 

облагородяване на дворното пространство“ 
УПИ III - 5349, кв. 269, град Поморие 

 
 
 
 
 

Площ на имота: 5 108 кв.м.           Разгъната застроена площ: 72 кв.м. 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

• Партер - „Музейна фотоекспозиция“; 

• Второ ниво - „Помещение за мелене на сол – Атракция“; 

• Автентично архитектурно и механично решение; 

• Водна площ; 

• Достъпна среда. 

 

ПРОЕКТНА ГОТОВНОСТ 

Има изготвен Идеен проект за обекта от м.май 2014 г., включващ  проектна 

част „Архитектура” със спецификации и количествени сметки. 

Т6  Проект „Повишаване на ефективността и конкуренто-способността на   предприятията“ 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОЕКТИ  НА ИПГВР НА ГРАД ПОМОРИЕ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 г. 

ПРИОРИТЕТ 1:                                                                                                                              

Развитие на туризма като двигател на местната икономика 
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.1:                                                                                                          

Развитие на устойчив туризъм 

МЯРКА  1.1.2. Разработване на интегриран туристически продукт и маркетинг на дестинацията 

ГРУПА ПРОЕКТИ В „Интегриран туристически продукт“  - меки мерки 

(код „И“ ) 

П1 Проект „Формиране на нови и интегрирани туристически продукти“ 

П2 Проект „Разработване на маркетингова стратегия и реклама за привличане на по-голям брой чуждестранни туристи“ 

П3 Проект „Разработване на допълнителни туристически атракциони“ 

П4 Проект „Налагане на марката „Поморие-столица на балнеотуризма” за развитие на балнеологията в цялостния туристически продукт на Поморие“  

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.2:                                                                                                                              

Подкрепа на инвестициите в човешкия капитал с цел развитие на капацитета на работната сила,                                                                           

отговаряща на нуждите на местния бизнес                                             

МЯРКА  1.2.1. Повишаване квалификацията на работната сила и развитие на предприемачеството 

ГРУПА ПРОЕКТИ „Човешки ресурси“ 

(код „Р“ ) 

Р1 
Проект „Подкрепа за осигуряване на възможности за професионално обучение и обучение за придобиване на ключови компетентности на заети и безработни лица,     

в т.ч. и обучения на работното място, в зависимост от потребностите на бизнеса, с приоритет към групата в младежка възраст“ 

Р2 Проект „Осигуряване на заетост и достъпна работна среда за хората с увреждания“ 

Р3 Проект „Реализация на програма за включване в заетостта на нискоквалифицирани кадри, в т. ч. роми“ 

МЯРКА  1.2.2. Кариерно развитие 

Р4 Проект „ Реализиране на Програми за трайно безработни лица“ 

Р5 Проект „ Предоставяне на условия и услуги за преквалификация и достъпа до заетост чрез социални програми и проекти за заетост“ 

Р6 Проект „ Осигуряване на чиракуване и стажуване - възможност за младежи и млади хора да бъдат включвани в стажантски програми и чиракуване“ 



„Този документ е създаден във връзка с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/5-03/2013/008 от 10.07.2013 г. за проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Поморие”, който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община 

Поморие и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.“ 

ПРОЕКТ „ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ПОМОРИЕ“ 

ПРОЕКТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА  

НА ГРАД ПОМОРИЕ  (ПРИОРИТЕТ 1)   
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ПРИОРИТЕТ 2:                                                                                                                             

Подобряване качеството и стандарта на живот и задържане на младите хора в района 
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ГРУПА ПРОЕКТИ „ЗЕЛЕНА СИСТЕМА“  

   (код „З“) 

код ПРОЕКТ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

З1 
Проект „Доизграждане на паркови площи между ул. „Княз Борис”,                         

ул. „Смирна”, ул. „Странджа” и ул. „Манастирска”   

УПИ I, кв.108 кв. „Свети Георги”  

град Поморие 

 
 
 
 
 

   

  Площ на имота: 30 870,1 кв.м.         Разгъната застроена площ: 24 743 кв.м. 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

•Зона „Отдих“; 

•Зона „Спорт“ - реконструкция футболно игрище, изграждане 2 тенис корта; 

•Зона „Културен отдих“ - реконструкция Амфитеатър; 

•Зона „Атракциони“ - изграждане Парк Лабиринт; 

•Зона „Обслужване“ - сграда за обслужващия персонал. 

 ПРОЕКТНА ГОТОВНОСТ 

Има изготвен идеен проект от м.април 2013 г. за обекта по част 

„Паркоустройство и благоустройство”,  

включващ спецификации и количествени сметки. 

З2 
Проект „ Благоустрояване и паркоустрояване на градинката между ул. 

„Цар Симеон”,  ул. „Иван Вазов” и ул. „Княз Борис I”   
УПИ I, кв.22 град Поморие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площ на имота: 1 532 кв.м.             Площ алеи и площадки: 835 кв.м. 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

• Подновяване на настилката; 

• Ново алейно осветление; 

• Обособяване на зони за паркиране; 

• Засаждане на допълнителна растителност; 

• Достъпна среда; 

• Места за отдих;  

• Детска площадка. 

ПРОЕКТНА ГОТОВНОСТ 

Има изготвен технически проект за обекта от м.февруари 2011 г., включващ 

проектни части със спецификации и количествени сметки: „Архитектура”; 

„Паркоустройство и благоустройство”; „ВиК”; „Геодезия”; „Ел - Алейно осветление”. 
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ГРУПА ПРОЕКТИ „ЗЕЛЕНА СИСТЕМА“  

   (код „З“) 

ГРАДСКА СРЕДА 

код ПРОЕКТ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

З3-1 
Проект „Изграждане на озеленена площ на ул. „Крайбрежна“ УПИ I кв.234 ПИ с идентификатор № 57491.501.245“ 

(№1 в регистъра на озеленените площи в Поморие) 

  Проект „Рехабилитация на ул. „Крайбрежна“, обособяване на пешеходни алеи  

  и  транспортно-успокоени зони,изграждане/реконструкция на зелени площи“ 

ул. „Крайбрежна“ в ПИ с идентификатор №57491.501.40 

ул. „Крайбрежна“ в ПИ с идентификатор №57491.501.548 З3-2 

З4 
Проект „Озеленяване и реконструкция пешеходна зона III етап и 

превръщането й изцяло в пешеходна“ 

от ул.„Екзарх Йосиф“ и ул.„Сан Стефано“ на изток до ул.„Сливница“ на запад и 

отсечките от ул.„Сан Стефано“ и ул.„Сливница“ между ул.„Княз Борис I“ и 

ул.„Търговска“ 

 
 
 
 
 

Площ на пешеходната зона: 3 686 кв.м. 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

•Подмяна на растителността, настилките;  

•Подмяна на уличните водопроводи, дъждовните оттоци; 

•Подмяна на осветлението и захранващите кабели.  

 

ПРОЕКТНА ГОТОВНОСТ 

Има изготвен работен проект за обекта от м.януари 2010 г. ,включващ проектни 

части със спецификации и количествени сметки: Архитектура; Паркоустройство; 

ВиК; Ел – Парково осветление; ВП и трасировъчен план.  

З5 
Проект„ Благоустрояване и паркоустрояване на крайбрежна  алея по 

Южния плаж – ІІ етап“ в участъка  между морето и ул. “Морска“ и 

околоблоковите и тротоарни пространства, кв. “Св.Георги“, гр. Поморие 

Участъка между морето и ул. “Морска“ и околоблоковите и тротоарни 

пространства, кв. “Св.Георги“, гр. Поморие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дължина на алеята: ≈ 660м.   Дължина на улици за ремонт: ≈ 1075м. 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

 Изграждане на крайбрежна пешеходната алея с богато озеленяване, алейно 

осветление, уширения за почивка и наблюдение;  
 Оформяне на входовете към гаражите и изграждане на паркоместа; 

 Проектирана е детска спортна площадка с кафе; 
 Възможността за изграждане на велосипедна алея.                                                 

ПРОЕКТНА ГОТОВНОСТ                                                                                                           

Има изготвен технически проект от м.януари 2009 г., за обекта, одобрен на 

21.10.2010 г..включващ проектни части със спецификации и количествени сметки: 

„Архитектура”, „Паркоустройство и благоустройство”, „ВиК”; „Ел - улично 

осветление”, „Вертикална планировка и трасировъчен план”.  
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ГРУПА ПРОЕКТИ „ЗЕЛЕНА СИСТЕМА“  

   (код „З“) 

ГРАДСКА СРЕДА 

 З6 Проект„Покритие над съществуващи паркинги и изграждане на зелена покривна среда и площадки за рекреация и улавяне на дъждовни води“  

З6-1 Обект 1  УПИ І-„за паркинг“ кв.257,ПИ 57491.501.191, град Поморие, ул. "Солна", м. "Малкото езеро" 

 
 
 
 
 

Площ на имота: 3619 кв.м. 
 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

Изграждане на звукозащитно и слънцезащитно, озеленено съоръжение с 

цел покриване на съществуващия  паркинг в кв.„Малкото езеро“; 

Предвижда се напоителна система за зелените покриви на паркингите. 

ПРОЕКТНА ГОТОВНОСТ 

ПУП, изработен от общината - в процедура 

З6-2 Обект 2 УПИ І-„за паркинг“кв.229, Поземлен имот 57491.501.240, град Поморие, ул. "Солна", м. "Малкото езеро"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площ на имота: 2522 кв.м. 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

Изграждане на звукозащитно и слънцезащитно, озеленено съоръжение с цел 

покриване на съществуващия  паркинг в ЦГЧ на град Поморие; 

Предвижда се напоителна система за зелените покриви на паркингите. 

ПРОЕКТНА ГОТОВНОСТ 

ПУП, изработен от общината - в процедура 

 

З7 Проект „Насърчаване на местната инициатива при изграждане и поддържане на детски площадки и други съоръжения“ 

З8 Проект „Изграждане на озеленена площ в ПИ с идентификатор №57491.508.99 град Поморие 
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ГРУПА ПРОЕКТИ В КВАРТАЛ „МАЛКОТО ЕЗЕРО“                                                                                      

код Проект „Изграждане на нови улици и паркинги в кв.„Малкото езеро” 

М1 

ул.„Цар Петър” – О.Т.1010 до О.Т.941 

ул.„Хан Телерик” – О.Т.1071 до О.Т.1074; 

ул.„Цар Тодор Светослав” – О.Т.1072 до О.Т.1075; О.Т.1066 до О.Т.1067; 

ул.„България” – О.Т.1069 до О.Т.1026; О.Т.974 до О.Т.568; 

ул.„Цар Иван Александър” – О.Т.1017 до О.Т.936; 

ул.„Петко Каравелов”О.Т.1085 до О.Т.1015;О.Т.1061 до О.Т.1062; 

ул.„Стефан Стамболов” – О.Т.1064 до О.Т.1065;  

ул.„Европа” – О.Т.936 до О.Т.567; О.Т.895 до О.Т.925; О.Т943 до О.Т.922 

ул.„Ропотамо” – О.Т.925 до О.Т.896;  

ул.„Македония” – О.Т.947 до О.Т.480;  

ул.„Панайот Хитов” – О.Т.958 до О.Т.957;  

ул.„Св. Иван Рилски” – О.Т.957 до О.Т.902. 

Проект „Изграждане на зелени площи в кв. „Малкото езеро“  

код ОБЕКТ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

М2 

  Обект 1 „Изграждане на озеленена площ на ул. „Кн.Ал.Батенберг”, кв. Малкото езеро (капката) ПИ 

  с идентификатор №57491.501.417“  

ул. „Кн.Ал.Батенберг”, кв. Малкото езеро (капката) ПИ с 

идентификатор №57491.501.417“, град Поморие 

 Обект 2 „Изграждане на озеленена площ на ул. „Европа“ в ПИ с идентификатор №57491.501.33“ 
ул. „Европа“ в ПИ с идентификатор №57491.501.33“,                     

град Поморие 

 Обект 3 „Изграждане на озеленена площ на ул. „Крайбрежна“ в ПИ с идентификатор №57491.501.38“ 
ул. „Крайбрежна“ в ПИ с идентификатор №57491.501.38“, 

град Поморие 
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ГРУПА ПРОЕКТИ В КВАРТАЛ „СВОБОДА“ 

код ПРОЕКТ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

В1 
 Проект „Изграждане/ реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, пешеходни алеи,  

 паркинги и създаване на достъпна среда в междублоковите пространства на кв.„Свобода“ 
 кв. „Свобода“, град Поморие 

Площ: ≈ 93 520 кв.м. 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

•Рехабилитация на уличната мрежа, тротоари, паркинги,  

•пешеходни алеи; 

•Достъпна среда; 

•Да се осигурят неоходимите наклони и отводнители; 

•Подмяна на осветлението с енергоефективно и  

•допълване с ново; 

•Изграждане или рехабилитация на зелени площи и детски 

площадки. 
 

Проект „Изграждане на зелени площи в кв. „Свобода“ 

код ОБЕКТ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

В2 

 Обект 1 „Изграждане на озеленена площ на ул. „Княз Борис I”, кв. Свобода, ПИ с идентификатор  

  57491.504.76, град Поморие 

ул. „Княз Борис I”, кв. Свобода, ПИ с идентификатор 

57491.504.76, град Поморие 

 Обект 2 „Изграждане на озеленена площ на ул. „Княз Борис I”, кв. Свобода, ПИ с идентификатор  

  57491.504.77, град Поморие 

ул. „Княз Борис I”, кв. Свобода, ПИ с идентификатор 

57491.504.77, град Поморие 

 Обект 3 „Изграждане на озеленена площ  в кв. Свобода, ПИ с идентификатор 57491.504.79,  

  град   Поморие 
ПИ с идентификатор 57491.504.79, град Поморие 

 Обект 4 „Изграждане на озеленена площ в кв. Свобода, ПИ с идентификатор 57491.504.46,  

  град Поморие 
ПИ с идентификатор 57491.504.46, град Поморие 
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Създаване на зелена система и модернизация на градската среда 

Мярка 2.1.3. Прилагане на мерки за енергийна ефективност на административни, публични и жилищните сгради 

ГРУПА ПРОЕКТИ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ“ 

КОД (ЕЕ) 

ЕЕ1   Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ 

ЕЕ1-1 
ЖК „Свобода”  

ЕЕ1-2 
Кв.„Свети Георги“,  

ул. „Петър Берон“ 

ЕЕ1-3 
Кв.„Свети Георги”,  

ул.„Морска“ 

25 броя многофамилни жилищни сгради 
11 броя многофамилни                         

жилищни сгради 

9 броя многофамилни                              

жилищни сгради 

ЕЕ1-4 
Кв.„Свети Георги“, 

 ул. „Княз Борис І“ 

ЕЕ1-5 
Централна градска част  

(ЦГЧ), ул.„Сливница“ 

ЕЕ1-6 
Централна градска част  

 (ЦГЧ), ул.„Солна“ 

ЕЕ1-7 
Кв.„Старият град“,  

ул. „Добрич“ 

3 броя многофамилни  

жилищни сгради 

1 брой многофамилни  

жилищна сграда 

4 броя многофамилни  

жилищни сгради 

1 брой многофамилни  

жилищна сграда 

 Общо многофамилни жилищни сгради 54 броя  
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СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.1: 

Създаване на зелена система и модернизация на градската среда 

Мярка 2.1.3. Прилагане на мерки за енергийна ефективност на административни, публични и жилищните сгради 

ГРУПА ПРОЕКТИ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ“ 

КОД (ЕЕ) 

ЕЕ2  Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни сгради“ 

код  ПРОЕКТ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

ЕЕ2 
 Проект „ЕЕ, реновиране и разширение на административната сграда на 

община Поморие“ 
 УПИ I- 5049 кв.231 ул.„Солна“ №5 град Поморие 

 ЕЕ3  Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на други публични сгради“ 

ЕЕ3-1 ЕЕ3-2 ЕЕ3-3 ЕЕ3-4 

Обект „ЕЕ на сградата на  

читалище „Светлина” 

Обект „ЕЕ на сградата на  

Исторически музей град Поморие“ 

Обект „ЕЕ, укрепване и реновиране 

на сградата на  

Ритуалната зала в град Поморие“ 

Обект „ЕЕ, укрепване и реновиране  

на сградата на  

Районният съд в град Поморие“ 

  СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

• Ремонт на покрив и фасади; 
• Внедряване на мерки за ЕЕ; 

• Топлоизолация, изграждане на 

локална отоплителна инсталация,  

работеща биомаса;  
• Подмяна на ел. и ВиК инсталации; 

• Изграждане на нова вентилационна 

инсталация и климатична техника.   

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

Укрепване и реновиране на 

сградата; 
Технически паспорт и енергийно 

обследване; 
Интериор и обзавеждане;  

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

• Експертиза за укрепване; 

• Мерки за енергийна ефективност; 

• Ремонт на покрива; 

• Подмяна на ВиК и ел. 

инсталациите; 

• Подмяна на настилките; 

• Ремонт на санитарните възли. 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

• Експертиза за укрепване; 

• Мерки за енергийна ефективност; 

• Ремонт на покрива; 

• Подмяна на ВиК и ел. инсталациите; 

• Подмяна на настилките; 

• Ремонт на санитарните възли. 
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„Този документ е създаден във връзка с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/5-03/2013/008 от 10.07.2013 г. за проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Поморие”, който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община 

Поморие и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.“ 

ПРОЕКТ „ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ПОМОРИЕ“ 
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ПРИОРИТЕТ 2:   

ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТА НА ЖИВОТ И ЗАДЪРЖАНЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В РАЙОНА 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.2: 

Подобряване на инфраструктурата за образование,култура и спорт 
  

МЯРКА  2.2.1. Мерки за подобрение на средата в детски градини  и училища в град Поморие   

ГРУПА ПРОЕКТИ „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА“ 

(код „О“) 
  

Проект „Разширяване/ремонт, обновяване на двора, оборудване и обзавеждане на детски градини в  град Поморие“   

О1-1 
ОДЗ „Детелина” 

О1-2 
ОДЗ „Детелина”- филиал ясла 

О1-3 
ЦДГ „Веселушко“ 

  

 

Площ на имота: 3 835 кв.м. 

Разгърната застроена площ: 1 199 кв.м. 

Площ на имота: 1 892 кв.м. 

Разгърната застроена площ: 1 182 кв.м. 

 

 
 

Площ на имота: 3 285 кв.м. 

Разгърната застроена площ: 1 517,5 кв.м. 

  

кв.254 УПИ VIII -5218  

ул. „Солна“ № 1  град Поморие 

кв.228 УПИ VII-5024  

ул.„Солна“ №17 град Поморие 

кв.116 УПИ I  

ул.„Княз Борис І“ № 157 град Поморие 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

• Мерки за енергийна ефективност; 

• Подмяна на ВиК и ел. инсталациите; 

• Подмяна на настилките на стълбищата; 

• Подмяна на обзавеждането на кухненските офиси; 

• Разширение-физкултурен салон и стаи за 2 групи; 

• Облагородяване на задния двор. 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

• Мерки за енергийна ефективност - стара сграда; 

• Подмяна на ВиК и ел. инсталациите; 

• Подмяна на настилките на стълбищата; 

• Разширение - стаи за 2 групи; 

• Облагородяване на двора и подмяна на 

екстериорното обзавеждане и оградата. 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

•Автоматична пожароизвестителна инсталация; 

•Разширение на физкултурен салон,  

гардеробни помещения  

и стаи за 2 групи. 
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ПРИОРИТЕТ 2:   

ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТА НА ЖИВОТ И ЗАДЪРЖАНЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В РАЙОНА 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.2: 

Подобряване на инфраструктурата за образование,култура и спорт 
  

МЯРКА  2.2.1. Мерки за подобрение на средата в детски градини  и училища в град Поморие   

ГРУПА ПРОЕКТИ „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА“ 

(код „О“) 
  

Проект „Разширяване/ремонт, обновяване на двора, оборудване и обзавеждане на общински училища в град Поморие“   

О2-1 
ОУ „Христо Ботев“  

О2-2 
СОУ „Иван Вазов“  (І - ІV клас) 

О2-3 
СОУ„Иван Вазов“ (V-ХІІ клас)  

  

Площ на имота: 10 438 кв.м. 

Разгърната застроена площ: 2 376,2 кв.м. 

Площ на имота: 10 463 кв.м. 

Разгърната застроена площ: 1 951 кв.м 

 
Площ на имота: 16 123 кв.м. 

Разгърната застроена площ: 4991 кв.м 

  

кв.116 УПИ І   

ул.„Княз Борис І“ № 171 град Поморие 

кв.85 УПИ IX-1071    

ул.„Княз Борис I“ № 90 град Поморие. 

кв. 228  УПИ III-5020 

ул. „Солна“ 23 град Поморие   

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

• Мерки за енергийна ефективност; 

• Подмяна на ВиК и ел. инсталациите; 

• Подмяна на настилките на стълбища и коридори; 

• Подмяна на оборудването на                           

специализираните кабинети; 

• Ремонт на сградата на физкултурния салон                                

за разливна и столова; 

• Разширение - физкултурен салон, 6 класни стаи,                      

6 специализирани кабинета, асансьор, вход/изход; 

• Облагородяване на двора. 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

• Мерки за енергийна ефективност; 

• Подмяна на ВиК и ел. инсталациите; 

• Подмяна на настилките на стълби и коридори; 

• Достъпна среда - санитарен възел, асансьор; 

• Подмяна на оборудването на                        

специализираните кабинети; 

• Облагородяване на двора след                           

дендрологичен анализ. 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

• Мерки за енергийна ефективност; 

• Подмяна на ВиК и ел. инсталациите; 

• Подмяна на настилките на стълбища и коридори; 

• Подмяна на амортизирания физкултурен салон с 

нов, съдържащ многофункционално игрище със 

скамейки, басейн, фитнес зала, 4 броя 

съблекални с душове, санитарни възли, 

обслужващи помещения и кабинети; 

• Облагородяване на двора. 
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ПРИОРИТЕТ 2:                                                                                                                             

Подобряване качеството и стандарта на живот и задържане на младите хора в района 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.2: 

Подобряване на инфраструктурата за образование,култура и спорт 

МЯРКА  2.2.1. Мерки за подобрение на средата в детски градини  и училища в град Поморие 

ГРУПА ПРОЕКТИ „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА“ 

(код „О“) 

О3 
Проект „Разширяване/ремонт, обновяване на двора, оборудване и обзавеждане на ПГТ „Алеко Константинов“     

УПИ І кв.7 ул. „Раковска“ №1  град Поморие 

 
 

 
 
 

Площ на имота: 3 010 кв.м.             Разгърната застроена площ: 2 298 кв.м. 
 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

• Изграждане на санитарен възел за инвалиди; 

• Подмяна на обзавеждането; 

О4 
Проект „Ремонт, обновяване, реконструкция и облагородяване на Общински детски комплекс“           

УПИ VIII  кв.64 ул.„Цар Асен I“ град Поморие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площ на имота: 795 кв.м.              Разгърната застроена площ: 385 кв.м. 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

• Вътрешен ремонт; 

• Подмяна на ел. Инсталациите; 

• Подмяна на амортизираното оборудване; 

• Изграждане на пожароизвестителна инсталация. 
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ПРИОРИТЕТ 2:   
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СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.2: 

Подобряване на инфраструктурата за образование, култура и спорт 
  

МЯРКА  2.2.2. Развитие на културната и спортна инфраструктура   

К1 
Проект „Реновиране и разширение на 

читалище „Светлина” и прилежаща градина“ 

К2 
Проект „Достъпна среда, ремонт  на 

Исторически музей град Поморие и 

реновиране на дворното пространство“  

К3 
 Проект „Създаване на Градска галерия“  

  

 

 

 

 

Площ на имота: 5 171 кв.м. 

Разгърната застроена площ: 624 кв.м 

 

 

 

Площ на имота: 1 892 кв.м. 

Разгърната застроена площ: 1 182 кв.м. 

 

 
Площ на имота: 1687 кв.м. 

Разгърната застроена площ: 558 кв.м. 

  

кв.108 УПИ IV  

ул.„Княз Борис I“ №110 град Поморие 

кв. 28а УПИ I  

ул. „Княз Борис I“ №33а  град Поморие 

УПИ VIII кв.5 град Поморие  

(бившата болница (митница) 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

• Реконструкция - ремонт покрив и фасади; 

• Мерки за енергийна ефективност; 

• Ремонт на театрален салон; 

• Изграждане на читалня и заемна; 

• Подмяна на ВиК и ел. инсталациите; 

• Подмяна на настилките 

• Ремонт на санитарните възли; 

• Разширение – Зала за експозиции, Конферентна 

зала, Репетиционни зали, гримьорни, гардероб за 

публика, санитарни помещения. 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

• Мерки за енергийна ефективност; 

• Частична подмяна на ВиК и ел. Инсталациите; 

• Изграждане на мълниезащитна инсталация и 

пожароизвестяване; 

• Изграждане на отоплителна и охладителна 

инсталации; 

• Оборудване за влагоабсорбиране; 

• Осигуряване на достъп за хора с увреждания; 

• Подмяна на оборудването за експозициите; 

• Реконструкция на дворно пространство и подходи. 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

• Ново функционално решение – по една 

многофункционална зала на етаж, две 

хранилища, офис, асансьор и санитарен възел; 

• Нова метална покривна конструкция 

• Подмяна на ВиК и ел. Инсталациите; 

• Подмяна на дограмата 

• Възстановяване на прозоречни отвори и мазилки. 

ПРОЕКТНА ГОТОВНОСТ 

Идеен проект за преустройство на съществуваща 

сграда в градска галерия, включващ проектна част 

със спецификации и количествени сметки. 
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ПРИОРИТЕТ 2:   

ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТА НА ЖИВОТ И ЗАДЪРЖАНЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В РАЙОНА 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.2: 

Подобряване на инфраструктурата за образование,култура и спорт 

МЯРКА  2.2.2. Развитие на културната и спортна инфраструктура 

К4 
Проект „Монтиране осветление 

на футболното игрище при 

Център за обществена подкрепа 

(ЦОП)“ 

К5 
Проект „Изграждане на  много-

функционална спортна зала в 

района  на Старата жп гара” 

К6 
Проект „Основен ремонт на 

сградата на Морски клуб“ град 

Поморие“  

К7 
Проект „Изграждане на спортен 

център Поморие“ - администра-

тивни офиси на спортните 

клубове“ 

 
 
 
 
 

Площ на игрище: 1000 кв.м. 
Площ на имота: ≈ 18 000 кв.м. 

Разгърната застроена площ на 

зала: ≈ 3600 кв.м. 
Площ на имота: 6017 кв.м. 

Разгърната застроена площ: 1605 кв.м. 
Площ на имота: 2 236 кв.м. 

Разгърната застроена площ:2 600 кв.м 

кв. 122 УПИ III  

ул. „Марица“ №1 град Поморие  
 

поземлени имоти  No. No. 3098, 3100, 

3102, 3103, 3104,  3106,4004 4005, 

1446, 1449  град Поморие  

кв.18а УПИ ІІ  

ул.„Пейо Яворов“ град Поморие 

УПИ X кв.73 а 

 ул.„Солна“ град Поморие (бивш 

Медицински пансионат и                                

Бюро по труда)“ 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

• Изграждане на енергоефективна 

система за осветление; 

• Ръчно управление от поддържащия 

персонал; 

• Дежурно охранително осветление с 

автоматично управление. 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

• Зала 500-700 места; 

• Зали за тренировки; 

• Открити многофункционални 

игрища за тенис на корт, баскетбол 

и волейбол. 

 

ПРОЕКТНА ГОТОВНОСТ 

ПУП в процедура-ИПРЗ за ПИ № 

№ 3098, 3100, 3102, 3103, 3104, 

3106,4004 4005, 1446,1449 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

• Експертиза за укрепване и основен 

ремонт на наблюдателната кула; 

• Мерки за енергийна ефективност; 

• Реконструкция на прилежащата 

площадка и подходите към сградата; 

• Осигуряване на достатъчен брой 

съблекални и санитарни помещения. 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

• Реконструкция с ново функционално 

решение - зали за тренировки, офиси 

на спортните клубове; 

• Изграждане на климатична 

инсталация; 

• Изграждане на санитарни и 

обслужващи помещения; 

• Паркоустройство на дворното 

пространство. 
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ПРИОРИТЕТ 3: 
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МЯРКА 3.1.1. Устройствено планиране 

ГРУПА ПРОЕКТИ „УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ“ (код „У“) 

КОД ПРОЕКТ 

У1 Проект „Изработване на ОУП на община Поморие“ 

У2 Проект „Изработване на проект за дизайн на градската среда“ 

У3 Проект „Изработване на типови проекти за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на едропанелни жилищни сгради“ 

У4 
Проект „Изработване на Програма/ План за устойчиво и интегрирано управление на Поморийското езеро“ с цел защита на екосистемата и свързаните с 

нея калолечение и солодобив 

МЯРКА 3.1.2: Изграждане на техническа инфраструктура 

ГРУПА ПРОЕКТИ „ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“  ( код „И“) 

код ПРОЕКТ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

И1 
Проект „Реконструкция и рехабилитация на ВиК-мрежата на  

гр. Поморие (ІІ етап)“  

обхваща мрежата за зона „А” Стария град и реконструкция на КПС-1, 

водоснабдителни резервоари за града и външни водоснабдителни връзки, 

вкл.сграда Хлораторно за хлориране с варели с хлор-газ 

И2 
Проект „Изграждане на нова Интелигентна система за управление на 

уличното осветление в гр. Поморие“  
Град Поморие 

И3 
Проект „Интегриран проект за изграждане на система за видеонаблюдение и 

на съпътстваща инфраструктура“  
Град Поморие 
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ПРИОРИТЕТ 3: 

 ГАРАНТИРАНА ДОСТЪПНОСТ ДО СРЕДА, УСЛУГИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЪЛНОЦЕНЕН И ДОСТОЕН ЖИВОТ 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.1: 
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МЯРКА 3.1.3. Свързаност и мобилност 

У1 
 Проект „Рехабилитиране на съществуващи и  

изграждане на нови улици в  

м. „Северозападен град“  

У2 
 Проект „Рехабилитиране на съществуващи 

и изграждане на нови улици в м. Ставрос“ 

 

У3 
Проект „Изграждане на автогара с буферен 

паркинг на общински терени в района на 

„Автосервиза“  

Дължина на улици: ≈3150 м.  Площ: ≈ 19 000 кв.м. Дължина на улици: ≈ 1100 м.  Площ: ≈ 13 185 кв.м. 

Площ на бъдещ имот: ≈ 18 000 кв.м. 

Разгърната застр.площ автогара: ≈ 2500 кв.м. 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

Поставяне на пътна настилка по участъци с липсваща 

такава от  

градската пътна мрежа, рехабилитиране на 

компрементирани настилки: 

• ул.„Средна гора”; 

• ул.„Ангел Кънчев”; 

• ул.„Петър Берон”; 

• ул.„Железничарска”;  

• Улица без име между „Княз Борис I” ; 

• ул. „Железничарска”. 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

Поставяне на пътна настилка по участъци с 

липсваща такава от  

градската пътна мрежа, рехабилитиране на 

компрементирани настилки 

• ул.„Веслец”; 

• ул.„Емона”; 

• ул.„Колодуй”; 

• ул.„Тутхон”;  

• Улици без име. 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

Изграждане на нова автогара и паркинг според 

нуждите на града. 

ПРОЕКТНА ГОТОВНОСТ 

ПИ 57491.508.109 кв. 216;  

УПИ V - 57491. 508. 114, кв. 218;  

УПИ І - 57491.508.110, кв.219; 

 УПИ IV -57491. 508. 113, кв.219  

град Поморие  

(ПУП в процедура) 
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код ПРОЕКТ 

У4 
Проект „Реконструкция и разширение на съществуваща  градска велосипедна мрежа  съгласно стандартите за безопасност и споделяне 

на пространството“ 

Дължина на велосипедната мрежа: ≈ 18 200 м. 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

Предвижда се изграждане на велоалея от ресторант „Морско казино” до Южен плаж,  

по ул. "Яворов", ул. "Крайбрежна", ул. "Солна", ул. "Европа", ул. "Проф.Парашкев Стоянов", ул. 

"Железничарска" и при възможност по направлението кв. Север - Музей на солта,  

както и от м. Косата към гр. Ахелой,  

като цялата веломрежа да се интегрира със съществуващата. 

 

У5 Проект „Рехабилитиране на съществуващи и изграждане на нови улици за достъп до обектите,включени в ИПГВР на град Поморие“ 

          Дължина: ≈ 16 500 м. 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

 рехабилитация на пътната настилка; 

 за участъци с компрометирана настилка изграждане на пълна конструкция настилка;  

 Мерки  за достъпна среда - понижени бордюри и ивици от тактилни плочи; 

  В част „Електрическа” се предвижда подмяна на уличното осветление. 

ул.„Княз Борис“; ул.„Манастирска“; ул.„Железничарска“; ул.„Странджа“; ул.„Смирна“; ул.„Мусала“; ул.„Морска“; 

ул.„Марица“;ул.„П.Р.Славейков“;ул.„Републиканска“;ул.„Гоце Делчев“; ул.„Солна“; ул.„Булаир“; ул.„Македония“; 

бул.„П.К.Яворов“; ул.„Нео Анхиало“; ул.„Търговска“; ул.„Цар Симеон“;ул.„Ахелой“;ул.„Цар Асен“; ул.„Черковна“; 

ул.„Проф. Парашкев Стоянов“;ул.„Цар Петър“. 
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ПРИОРИТЕТ 3: 

 ГАРАНТИРАНА ДОСТЪПНОСТ ДО СРЕДА, УСЛУГИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЪЛНОЦЕНЕН И ДОСТОЕН ЖИВОТ 
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Подобряване на качеството и достъпа до социални, здравни и административни услуги 

МЯРКА 3.2.1. Развитие и повишаване качеството на социалните и здравните услуги 

ГРУПА ПРОЕКТИ „СОЦИАЛНА И ЗДРАВНА ИНФРАСТРУКТУРА“                                                                            

(код „С“) 

С1 
Проект „Изграждане на Дневен 

център за деца с увреждания  

в град Поморие “ 

С2 
Проект „Доизграждане на 

социални жилища в  

кв.„Свети Георги“ град Поморие“  

С3 
Проект „Изграждане на 

специализирана площадка за 

деца с увреждания “ 

С4 
Проект „Изграждане на младежки 

етно-културен и социален център 

в кв. „Север“ град Поморие“  

Площ на имота: 523 кв.м. 

Разгърната застроена площ: 1208 кв.м. 
Площ на имота:  8 626 кв.м. 

Разгъната застроена площ: 812 кв.м. 

Площ на имота: 300 кв.м.  Разгъната 

застроена площ : 1494 кв.м 

Площ на имота:  3177 кв.м. 

Разгъната застроена площ: 4000 кв.м. 

кв.119  УПИ ХХІІІ-1601  

кв.„Свети Георги“ град Поморие 
УПИ VІ, кв. 138 ПИ 57491.507.44  

 кв. Свети Георги, град Поморие 
УПИ ІІ кв.122, ПИ 57491.506.525 

град Поморие 

УПИ XII кв. 170, ул.„Републиканска"                   

град Поморие 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

•Подходи от ул. „Странджа“; 

•Партерен и 4 етажни нива - занимални, 

кабинети, санитарни и битови 

помещения, складове, кухня, разливна с 

умивалня, техническо и машинно 

помещение; 

•Дворно пространство с беседка. 

ПРОЕКТНА ГОТОВНОСТ 

Идеен проект по част „Архитектурна”                       

от м.септември 2009 г.  

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

• Доизграждане на съществуваща 

сграда, която е на калкан от двете  

   си страни; 

• Ревизиране на изпълнения етаж и 

при необходимост - реконструкция; 

• Функционално разпределение – 

входно антре, дневна с кухненски 

бокс, спалня и санитарен възел; 

• Настаняване на уязвими, 

малцинствени и социално слаби 

групи от населението и други групи в 

неравностойно положение. 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

• Изграждане на детска площадка 

включваща зони за двете възрастови 

групи - деца до 3 годишна възраст и 

от 3 до 12 години; 

• Включване в двете зони на 

съоръжения подходящи за деца с 

увреждания;  

• Създаване на трета специализирана 

зона само за деца с увреждания от 

12 до 18 години. 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

• Да помещава зали за различни видове 

школи, както и зали за социални 

дейности на младежки формации от 

малцинствата и не само; 

• Звукоизолирано помещение за  

репетиции на музикални групи, и 

съпътстващите кабинети и други 

помещения. 
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ПРИОРИТЕТ 3: 

 ГАРАНТИРАНА ДОСТЪПНОСТ ДО СРЕДА, УСЛУГИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЪЛНОЦЕНЕН И ДОСТОЕН ЖИВОТ 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ: 3.2.:                                                                                                        

Подобряване на качеството и достъпа до социални, здравни и административни услуги 
  

МЯРКА 3.2.1. Развитие и повишаване качеството на социалните и здравните услуги   

ГРУПА ПРОЕКТИ „СОЦИАЛНА И ЗДРАВНА ИНФРАСТРУКТУРА“                                                                            

(код „С“) 
  

С5 
Проект „Изграждане на детска площадка на 

брега на Поморийски езеро в кв. „Север“  

С6 
Проект „Изграждане на жилищна сграда с 

гаражи и подземен паркинг в град Поморие“ 

С7 
Проект „Ремонт на МБАЛ – Поморие 

  

Площ на имота:  3154 кв.м. 

Разгъната застроена площ: 300 кв.м. 

Площ на имота: 3376 кв.м. 

Разгърната застроена площ: 1208 кв.м. 

Площ на имота: 9 555 кв.м. 

Разгъната застроена площ: 5 934 кв.м. 

  

Общински имот  на брега  кв.113а,  

град Поморие 

УПИ VІІІ-1601 кв.119  

кв.„Свети Георги“ град Поморие 

УПИ І кв.97  

ул. „Проф.Парашкев Стоянов” №1, град Поморие 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

• Осветена детска площадка с ограда, охрана и 

видеонаблюдение; 

• Да се осигурят зони за 2 възрастови групи, както и 

съоръжения за инвалидизирани лица. 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

• Жилищна сграда със социални функции. 

ПРОЕКТНА ГОТОВНОСТ 

Идеен проект по част „Архитектурна” 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

• Изпълнение на СМР за основен ремонт на всички 

корпуси на лечебното заведение; 

• Доставка на оборудване и апаратура. 

ПРОЕКТНА ГОТОВНОСТ 

Технически проект от м август 2009 г. за 

„Преустройство, основен ремонти оборудване на 

помещенията в сградата на „Многопрофилна 

болница за активно лечение – Поморие ЕООД” 

  

код МЯРКА 3.2.2. Подобряване на административните услуги в Община Поморие 

  

А1 Проект „Изграждане на ГИС“ 

А2 Проект „Развитие на електронни административни услуги“  

А3 Проект „Повишаване капацитета на местната администрация „ 

А4 Проект „Управление на реализацията на ИПГВР-Поморие“ 
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