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Инвестираме във Вашето бъдеще

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/1.4-07/2010/004,  „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие на гр. Бургас“,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма «Регионално развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския

фонд за регионално развитие. 
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Кратко представяне на целите и методологията на
проучването

Основната цел на проучването

е получената от изследването

информация да бъде

използвана при изготвяне на

целеви и проблемен анализ за

идентифициране на части от

градската територия, 

решаването на чиито проблеми

изисква да бъдат прилагани

инструментите на

интегрираното градско

развитие за периода 2014-2020 

година.

Цели

•Да се установи степента на информираност на целевите

аудитории по отношение на основните проблеми, които

стоят пред град Бургас и неговите жители;

•Да се изведат основните проблеми, които стоят пред

град Бургас според изследваните целеви групи; 

•Да се оценят конкретните дадености на града и

възможностите за неговото развитие през погледа на

изследваните целеви групи от интерес;

•Да се дефинират нуждите, нагласите и очакванията на

основните целеви групи към бъдещото развитие на град

Бургас;

•Да се оценят конкретните инициативи, предприети от

страна на месната власт в посока развитието на град

Бургас;

•Да се генерират идеи и препоръки за предприемане и на

други инициативи с оглед бъдещото развитие на град

Бургас.

Методология

Тип на проучването

•Количествено изследване. 

Метод за събиране на данни

•Структурирано персонално интервю. 

Целеви групи

•Жители на град Бургас – n=1000;

•Представители на местния бизнес – n=150;

•Неправителствени организации, функциониращи на

територията на град Бургас – n=20;

•Представители на администрацията в община Бургас –

n=30.

Обхват на изследването

•град Бургас.
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Кратко представяне на резултатите от проучването (1)

Резултати по тематични области

Резултатите от проведеното проучване сред жителите на община Бургас показват, че преобладаващата

част от изследваните граждани пребивават в града от дълги години (над 20 години).

Около половината от изследваните жители на Бургас спонтанно посочват като техен основен проблем

наличието на безработица в града. В преобладаващата част от случаите безработицата се определя и

като най-сериозният проблем, пред който е изправена община Бургас. Съвсем логично, справянето с този

проблем и неговото редуциране се възприемат от страна на гражданите като основни инициативи, с които

управляващите на общината би следвало да се заемат приоритетно.

Наред с безработицата, като други по-съществени проблеми пред общината се очертават и

престъпността, и здравеопазването.

Проблемите, свързани с квартала, който жителите населяват, варират в известни граници и присъстват с

различен интензитет в зависимост от жилищния район, в който се намира съответния квартал. Все пак, 

основните проблемни области според жителите като цяло се свеждат до следното:

• Неподдържани междублокови пространства;

• Лошо състояние на улиците и тротоарите;

• Липсата на места за паркиране.

Като цяло, състоянието на транспортната инфраструктура в Бургас се оценява високо от страна на

изследваните лица. Относително по-ниско от гражданите е оценено единствено състоянието на

паркингите в града.
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Кратко представяне на резултатите от проучването (2)

Резултати по тематични области

В преобладаващата част от случаите, качеството на градската мобилност се определя от лицата като

добро. Най-високо е оценен достъпът на спирките на обществения транспорт, а най-ниско достъпът за

майки с колички и хора в неравностойно положение.

Отделните елементи по линия на посещаваното здравно заведение в общия случай също се оценяват

сравнително високо от изследваните лица. Най-ниска потребителска оценка получават легловата база и

времето за чакане при посещение на съответното здравно заведение.

Нивото на комуналните услуги в квартала, в който лицата живеят, като цяло също се определя като

високо, въпреки че индивидуалните оценки на лицата варират в известни граници в зависимост от

жилищния район, в който се намира съответния квартал. В общия случай, с най-висока оценка се

отличава цялостното състояние на мрежата на операторите, доставящи интернет, кабелна телевизия и

видеонаблюдение, а най-ниско жителите оценяват състоянието на газоснабдяването и топлофикацията.

По отношение на състоянието на околната среда в рамките на квартала, с високи оценки като цяло

изпъкват парковете, грижата за отпадъците, спортните пространства и съоръжения, детските площадки и

поддръжката на зелените пространства. Най-ниско гражданите оценяват състоянието на въздуха и нивото

на шума. От друга страна, като цяло се споделя мнението за недостатъчния брой на велосипедните

алеи, местата за паркиране и озеленените площи в междублоковите пространства в рамките на

обитавания от лицата квартал.
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Кратко представяне на резултатите от проучването (3)

Резултати по тематични области

Налице е високо ниво на удовлетвореност от качеството на предлаганите услуги в Бургас. С най-висока

степен на удовлетвореност се отличават градски услуги като водоснабдяване и канализация, улично

осветление, обществен транспорт и сметосъбиране. В тази връзка, жителите на Бургас считат, че е нужно

да се предприемат най-спешни “оздравителни” мерки относно предлаганите от общината възможности за

паркиране, чистотата в града, поддръжката на парковете и градинките и пътната инфраструктура.

Все пак, по отношение на преобладаващата част от предлаганите градски услуги се споделя мнението, че

ситуацията се променя и то “към по-добро”. Незначителен е делът на онези лица, които считат, че

положението с градските услуги се влошава.

Въпреки наличието на известни проблеми, с които общината трябва да се справи в бъдеще, 

преобладаващата част от жителите на Бургас считат, че положението в града като цяло се подобрява. 

Гражданите вярват, че по-нататъшното развитие на града би следвало да продължи в няколко

направления:

• Привличане на чужди инвеститори;

• Реконструкция на съществуващи неизползвани или неефективно използвани производствени

зони;

• Реконструкция и модернизация на здравната инфраструктура;

• Развитие на туризма и туристическите атракции;

• Подобряване на парковете и зелените площи;

• Подобряване на транспортната инфраструктура.
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Кратко представяне на резултатите от проучването (4)

Резултати по тематични области

Може да се каже, че идеята за изграждане и развитие на различни социални центрове и услуги има

значителен потенциал сред жителите на Бургас – 98,2% от изследваните лица приветстват подобна идея.

В допълнение към това трябва да бъде споменат и фактът, че болшинството от хората демонстрират

съгласие и склонност да приемат изграждането и осигуряването на подобни центрове/услуги в близост до

дома им. 
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Продължителност на местоживеенето
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Населяван район на Бургас
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Според Вас, кои са основните проблеми на жителите на Бургас? (%)

База: Всички изследвани лица.

Основни проблеми на жителите на Бургас (1/4)
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Според Вас, кои са основните проблеми на жителите на Бургас? (%)

База: Лица на възраст между 18-34 години.

Основни проблеми на жителите на Бургас (2/4)
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Според Вас, кои са основните проблеми на жителите на Бургас? (%)

База: Лица на възраст между 35-54 години.

Основни проблеми на жителите на Бургас (3/4)
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Според Вас, кои са основните проблеми на жителите на Бургас? (%)

База: Лица на възраст 55 и повече години.

Основни проблеми на жителите на Бургас (4/4)
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Кои са онези две-три неща, които според Вас са най-сериозните проблеми пред община
Бургас? (%)

База: Всички изследвани лица.

Най-сериозни проблеми пред община Бургас (1/4)
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Кои са онези две-три неща, които според Вас са най-сериозните проблеми пред община
Бургас? (%)

База: Лица на възраст между 18-34 години.

Най-сериозни проблеми пред община Бургас (2/4)
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Кои са онези две-три неща, които според Вас са най-сериозните проблеми пред община
Бургас? (%)

База: Лица на възраст между 35-54 години.

Най-сериозни проблеми пред община Бургас (3/4)
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Кои са онези две-три неща, които според Вас са най-сериозните проблеми пред община
Бургас? (%)

База: Лица на възраст 55 и повече години.

Най-сериозни проблеми пред община Бургас (4/4)
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А кои са онези две-три неща, които според Вас са най-сериозните проблеми пред квартала, в
който живеете? (%)

База: Всички изследвани лица

Най-сериозни проблеми пред населявания квартал (1/10)



17

А кои са онези две-три неща, които според Вас са най-сериозните проблеми пред квартала, в
който живеете? (%)

База: Лица на възраст между 18-34 години.

Най-сериозни проблеми пред населявания квартал
(2/10)
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А кои са онези две-три неща, които според Вас са най-сериозните проблеми пред квартала, в
който живеете? (%)

База: Лица на възраст между 35-54 години.

Най-сериозни проблеми пред населявания квартал (3/10)
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А кои са онези две-три неща, които според Вас са най-сериозните проблеми пред квартала, в
който живеете? (%)

База: Лица на възраст 55 и повече години.

Най-сериозни проблеми пред населявания квартал (4/10)
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А кои са онези две-три неща, които според Вас са най-сериозните проблеми пред квартала, в
който живеете? (%)

База: Лица, които живеят в район “Възраждане”.

Район “Възраждане”
включва:
к-с Меден Рудник;
кв. Победа;
кв. Акациите;
кв. Горно Езерово.

Най-сериозни проблеми пред населявания квартал (5/10)
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А кои са онези две-три неща, които според Вас са най-сериозните проблеми пред квартала, в
който живеете? (%)

База: Лица, които живеят в район “Изгрев”.

Район “Изгрев” включва:
к-с Изгрев;
к-с Зорница;
кв. Сарафово.

Най-сериозни проблеми пред населявания квартал (6/10)
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А кои са онези две-три неща, които според Вас са най-сериозните проблеми пред квартала, в
който живеете? (%)

База: Лица, които живеят в район “Приморие”.

Район “Приморие”
включва:
ЦГЧ;
к-с Възраждане;
кв. Крайморие.

Най-сериозни проблеми пред населявания квартал (7/10)
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А кои са онези две-три неща, които според Вас са най-сериозните проблеми пред квартала, в
който живеете? (%)

База: Лица, които живеят в район “Освобождение”.

Район “Освобождение”
включва:
к-с Славейков;
кв. Лозово;
кв. Банево;
кв. Ветрен.

Най-сериозни проблеми пред населявания квартал (8/10)
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А кои са онези две-три неща, които според Вас са най-сериозните проблеми пред квартала, в
който живеете? (%)

База: Лица, които живеят в район “Зора”.

Район “Зора” включва:
к-с Лазур;
к-с Братя Миладинови.

Най-сериозни проблеми пред населявания квартал (9/10)
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А кои са онези две-три неща, които според Вас са най-сериозните проблеми пред квартала, в
който живеете? (%)

База: Лица, които живеят в район “Долно езерово”.

Район “Долно езерово”
включва:
кв. Долно езерово.

Най-сериозни проблеми пред населявания квартал (10/10)
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Кой според Вас е онзи най-важен въпрос, с който приоритетно трябва да се заемат
управляващите на община Бургас? (%)

База: Всички изследвани лица

Основен приоритет на общината (1/4)
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Кой според Вас е онзи най-важен въпрос, с който приоритетно трябва да се заемат
управляващите на община Бургас? (%)

База: Лица на възраст между 18-34 години.

Основен приоритет на общината (2/4)
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Кой според Вас е онзи най-важен въпрос, с който приоритетно трябва да се заемат
управляващите на община Бургас? (%)

База: Лица на възраст между 35-54 години.

Основен приоритет на общината (3/4)



29

Кой според Вас е онзи най-важен въпрос, с който приоритетно трябва да се заемат
управляващите на община Бургас? (%)

База: Лица на възраст 55 и повече години.

Основен приоритет на общината (4/4)
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Оценка на транспортната инфраструктура
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Оценка на комуналните услуги в квартала (1/7)

База: Всички изследвани лица



32
База: Лица, които живеят в район “Възраждане”.

Район “Възраждане”
включва:
к-с Меден Рудник;
кв. Победа;
кв. Акациите;
кв. Горно Езерово.

Оценка на комуналните услуги в квартала (2/7)
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База: Лица, които живеят в район “Изгрев”.

Район “Изгрев” включва:
к-с Изгрев;
к-с Зорница;
кв. Сарафово.

Оценка на комуналните услуги в квартала (3/7)
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База: Лица, които живеят в район “Приморие”.

Район “Приморие”
включва:
ЦГЧ;
к-с Възраждане;
кв. Крайморие.

Оценка на комуналните услуги в квартала (4/7)
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База: Лица, които живеят в район “Освобождение”.

Район “Освобождение”
включва:
к-с Славейков;
кв. Лозово;
кв. Банево;
кв. Ветрен.

Оценка на комуналните услуги в квартала (5/7)
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База: Лица, които живеят в район “Зора”.

Район “Зора” включва:
к-с Лазур;
к-с Братя Миладинови.

Оценка на комуналните услуги в квартала (6/7)
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База: Лица, които живеят в район “Долно езерово”.

Район “Долно езерово”
включва:
кв. Долно езерово.

Оценка на комуналните услуги в квартала (7/7)
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Оценка на качеството на градската мобилност
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База: Всички изследвани лица

Оценка на състоянието на околната среда в квартала (1/7)
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База: Лица, които живеят в район “Възраждане”.

Район “Възраждане”
включва:
к-с Меден Рудник;
кв. Победа;
кв. Акациите;
кв. Горно Езерово.

Оценка на състоянието на околната среда в квартала (2/7)
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База: Лица, които живеят в район “Изгрев”.

Район “Изгрев” включва:
к-с Изгрев;
к-с Зорница;
кв. Сарафово.

Оценка на състоянието на околната среда в квартала (3/7)
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База: Лица, които живеят в район “Приморие”.

Район “Приморие”
включва:
ЦГЧ;
к-с Възраждане;
кв. Крайморие.

Оценка на състоянието на околната среда в квартала (4/7)



43
База: Лица, които живеят в район “Освобождение”.

Район “Освобождение”
включва:
к-с Славейков;
кв. Лозово;
кв. Банево;
кв. Ветрен.

Оценка на състоянието на околната среда в квартала (5/7)
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База: Лица, които живеят в район “Зора”.

Район “Зора” включва:
к-с Лазур;
к-с Братя Миладинови.

Оценка на състоянието на околната среда в квартала (6/7)
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База: Лица, които живеят в район “Долно езерово”.

Район “Долно езерово”
включва:
кв. Долно езерово.

Оценка на състоянието на околната среда в квартала (7/7)



46

Оценка на посещаваното здравно заведение



47
База: Всички изследвани лица

Оценка на условията в квартала (1/7)



48
База: Лица, които живеят в район “Възраждане”.

Район “Възраждане”
включва:
к-с Меден Рудник;
кв. Победа;
кв. Акациите;
кв. Горно Езерово.

Оценка на условията в квартала (2/7)



49
База: Лица, които живеят в район “Изгрев”.

Район “Изгрев” включва:
к-с Изгрев;
к-с Зорница;
кв. Сарафово.

Оценка на условията в квартала (3/7)



50
База: Лица, които живеят в район “Приморие”.

Район “Приморие”
включва:
ЦГЧ;
к-с Възраждане;
кв. Крайморие.

Оценка на условията в квартала (4/7)



51
База: Лица, които живеят в район “Освобождение”.

Район “Освобождение”
включва:
к-с Славейков;
кв. Лозово;
кв. Банево;
кв. Ветрен.

Оценка на условията в квартала (5/7)



52
База: Лица, които живеят в район “Зора”.

Район “Зора” включва:
к-с Лазур;
к-с Братя Миладинови.

Оценка на условията в квартала (6/7)



53
База: Лица, които живеят в район “Долно езерово”.

Район “Долно езерово”
включва:
кв. Долно езерово.

Оценка на условията в квартала (7/7)



54

Удовлетвореност от качеството на градските услуги



55

Динамика в качеството на градските услуги



56

По отношение на кои от следните услуги в Бургас трябва да се вземат най-спешни мерки? (%)

Приоритетни градски услуги



57

Оценка на развитието на общината



58

Според Вас, кои са онези две-три дейности, които трябва да са с приоритет в развитието на
града? (%)

Приоритетни дейности в развитието на града



59

Отношение към социалните услуги/центрове (1/2)



60

Отношение към социалните услуги/центрове (2/2)



61

Нагласи на жителите на Бургас



62

Демографски профил на изследваните лица



63

Пол и възраст



64

Образование



65

Семейно положение



66

Брой членове на домакинството



67

Брой лица под 18 години



68

Материално положение



69

Общ месечен доход на домакинството


