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Изработката на „СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В 

ОБЩИНА БУРГАС, 2018-2023 Г.“ е възложена с договор  № 93-ОП17-32 (4) от 

16.10.2017 г. между Община Бургас и Обединение „Устойчиво развитие“ в състав 

„Файв Консулт“ АД и „ЕСТАТ“ ООД за обособена позиция „Изготвяне на стратегия 

за устойчиво развитие на туризма в община Бургас 2018-2023 година“ от обществена 

поръчка с предмет „Изготвяне на стратегически документи на Община Бургас, по 

проекти финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове“, 

осъществявана по проект „Роля на културата и културното наследство в развитието на 

отговорен, новаторски и устойчив туризъм“ (CHRISTA), реф. № РGI00057, финансиран 

чрез Програмата за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-

2020 г.  

 

 

 

 

 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на едно от задълженията на кмета 

на Община Бургас с оглед управлението на процеса по изпълнение на „Стратегия за 

устойчиво развитие на туризма в община Бургас 2018-2023 година“, а именно изготвяне  

на ежегодни  мониторингови  доклади, в  които  се  описват осъществените през 

годината дейности и техните непосредствени резултати. 

 

 

 

 

 

Настоящият документ включва информация към 31.12.2019 г., като предвид 

скорошното изтичане на календарната 2019 г., естествен ограничител за анализа на 

данните е достъпността до актуална информация. Предимно са използвани годишни 

отчетни данни за 2018 г. и данни за 2019 г., обхващащи месеците от януари до 

сепетември. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Създаването и управлението на атрактивна и висококонкурентна туристическа 

дестинация изисква добре планирана среда. От тази гледна точка качеството на 

стратегическото планиране и на изготвените стратегически документи в туризма са 

ключови фактори за подобряване на конкурентоспособността на дестинацията. Община 

Бургас като туристическа дестинация и възможностите за развитието й, с оглед на 

промените в поведението и мотивацията на потребителите и от гледна точка на 

позиционирането й сред основните конкуренти, се стреми към устойчивото управление 

на туристическите ресурси. „Стратегията за устойчиво развитие на туризма в община 

Бургас за периода 2018-2023 г.“ е изработена на базата на ситуационен анализ и 

консултации със заинтересовани страни и е в унисон с актуализираната „Национална  

стратегия  за  развитие  на  устойчив  туризъм  в Република България, 2014-2030 г.“.  

В резултат от изпълнението на стратегическите цели, мерки и дейности в 

„Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Бургас, 2018-2023 г.“ , основна 

цел на община Бургас като туристическа дестинация е: постигане на лидерство на 

туристическия пазар на Черноморския регион чрез представяне на природните си 

богатства и културно-историческото си наследство и популяризация на туристическия 

си продукт. В резултат Община Бургас очаква да повиши своята конкурентоспособност 

и растеж. В стратегията е възприет нов подход към предлагането на туристическия 

продукт на базата на принципите на устойчивото развитие, иновациите, повишаването 

на качеството на предлагането и разнообразието от преживявания на територията на 

общината в съответствие с актуалните тенденции на глобално ниво. На тази база 

основното послание (уникалното търговско предложение) на община Бургас към 

потенциалните посетители е:  

 

„БУРГАС Е КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР СЪС СОБСТВЕН ДУХ И БИТ, ЗАОБИКОЛЕН 

ОТ ВОДА (ТРИ ЕЗЕРА И МОРЕ) И ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ПРИРОДА (ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ 

И ТЕРИТОРИИ), НАД КОЙТО ВСЕКИ ДЕН ПРЕЛИТАТ ПЕЛИКАНИТЕ 

(ОРНИТОЛОГИЧНА СТОЛИЦА НА ЕВРОПА). ОБЩИНАТА ПРЕДЛАГА ПЪСТРА 

ПАЛИТРА ОТ ТУРИСТИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БЪЛГАРИ И ЧУЖДЕНЦИ – 

ПЪТЕШЕСТВИЕ ДО САМОТЕН ОСТРОВ, СЛЪНЦЕ, МОРЕ, ПЯСЪЧНИ ПЛАЖОВЕ. 

ДРЕВНА КУЛТУРА И ТРАДИЦИИ, СПА ПОЧИВКА, РАЗХОДКА С КОЛЕЛО ПО НАЙ-

РАЗВИТАТА ВЕЛО МРЕЖА В СТРАНАТА ИЛИ ГРАДСКИ ЗАБАВЛЕНИЯ (КУЛТУРЕН 

И СПОРТЕН КАЛЕНДАР) – УНИКАЛНИ И РАЗНООБРАЗНИ ВЪЗМОЖНОСТИ.“ 

 

 

Цел на настоящия мониторингов доклад е да осигури надеждна обратна 

информация за състоянието/изпълнението на „Стратегия за устойчиво развитие на 

туризма в община Бургас за периода 2018-2023г.“ 

Туризмът е сред малкото отрасли в икономиката, които имат потенциал за растеж 

по време на криза, както в регионален, така и в национален мащаб. Туризмът в община 

Бургас е един от силно развитите отрасли и има значителен принос за местната 

икономика, генерирайки съществена част от приходите в общинския бюджет, 

създавайки значим дял от работната заетост на местното население и положителни 

икономически ефекти. За очертаване на условията за развитие и състоянието на 

туризма в община Бургас е важно първоначално да се определят и посочат 

предпоставките за реализация в по-глобален мащаб – на световно и национално 

равнище. Това позволява при анализа да се разглежда процеса освен в конкретика и в 
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цялостен мащаб, взимайки предвид процесите, взаимовръзките и тенденциите на 

туризма в страната и по света. Прилагането на т.нар. системен подход е традиционно 

приет при изследването и анализа на процесите и явленията в туризма, а именно – 

туризмът като система, която представлява организирано сложно цяло. Тя по своята 

същност представлява съвкупност или комбинация от обекти, процеси и явления, 

образуващи комплексно единно цяло, а нейна характерна особеност е взаимовръзката й 

с обкръжаващата среда, както и между елементите вътре в нея. 

В глобален план туристическата индустрия се променя непрестанно и динамично 

през последните десетилетия. В световен мащаб се отчита постоянно растящ брой на 

пътувания, което е едно от доказателствата, че туризмът е една от най-значимите 

индустрии в световен мащаб. Според един от последните доклади на WTTC1, 

публикуван през Март 2019 г., през 2018 г. туризмът е генерирал 10.4% от световния 

БВП, което показва реален растеж от 3.9% на база предходната 2017 г. – това е по-

високо от средното равнище на покачване от 3.2% в глобален икономически план. Едно 

на всеки 10 работни места е генерирано директно или индиректно от туристическата 

индустрия, като всяко 5-то ново работно масто е създадено в туризма през последния 

петгодишен период. В инвестиционен план делът на туризма в националните 

инвестиции също е нарастнал през 2018 г., достигайки $940.9 блн. Сравнявайки 2018 г. 

с текущата 2019 г. очакванията са делът на инвестициите в туирзъм да достигне до 

4.4% от националните инвестиции през 2019 г. и до 5.0% през 2029 г.  

По данни на Световната организация по туризъм (СОТ) 2018 г. е била десетата 

поредна година, в която се наблюдава повишаване на броя на международните 

туристически посещения с реализирани 1,4 млрд. посещения или ръст от 6% в 

сравнение с 2017 г.2 Повече от половината (51%) от тези посещения са в Европа.3 

Растежът е стимулиран от благоприятната икономическа среда, силното търсене от 

основните генериращи пазари, възстановяването на ключови дестинации, засегнати от 

кризи, подобрена свързаност и улеснено издаване на визи. Прогнозите за развитието на 

туризма в световен мащаб също са благоприятни – очакванията на СОТ са за среден 

ръст от 43 млн. международни посещения годишно за периода до 2030 г. Според най-

новите данни на организацията за периода януари до септември 2019 г. също се 

наблюдава покачване на туристическите посещения в международен план – с 4%, като 

специфично за Европа покачването е в рамките на 3%. Забавянето в растежа се дължи 

на редица общи и специфични за туризма фактори. Сред общите могат да бъдат 

споменати забавянето в световната икономика, сложната геополитическа обстановка, 

социални размирици в определени точки по света, както и несигурността по отношение 

на Brexit. Към специфичните от най-значим характер могат да бъдат посочени фалита 

на Thomas Cook и на някои малки европейски авиокомпании, което практически засяга 

туризма в Европа и Америка.4 

Важно е също така да се отбележи, че структурните промени в обществен и 

индустриален план променят и рамките на туристическата индустрия по линия обхват, 

място на произход и дестинации на пътуването, както и мотивите за туристическо 

                                                
1WTTC (2019), TRAVEL & TOURISM ECONOMIC IMPACT 2019, Март 2019, WTTC, UK, URL: 

https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/regions-2019/world2019.pdf 
2 World Tourism Organization (2019), International Tourism Highlights, 2019 Edition, UNWTO, Madrid, DOI: 

https://doi.org/10.18111/9789284421152 
3 World Tourism Organization (2019), UNWTO World Tourism Barometer, Vol. 17, Issue 1,  Jan 2019, URL: 

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/wtobarometereng.2019.17.1.1 
4 World Tourism Organization (2019), UNWTO World Tourism Barometer, Vol. 17, Issue 4,  Nov 2019, URL: 

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/wtobarometereng.2019.17.1.4 
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пътешествие и стила на пътуане. Това резултира в променена структура на туризма, 

както и връзките между туризма и ежедневния начин на живот. В най-общ план 

туризма се трансформира от масовите си стандартизирани форми, където до скоро 

стоеше организираното пакетно пътуване с обща цена, към нови и по-гъвкави, 

индивидуализирани форми, пригодени към специфичните желания и стремежи на 

туриста. Важно е да се подчертае също така, че самите желания и стремежи на 

съвременния турист са съществено различни от традиционно приетите и общовалидни 

за т.нар. „стар туризъм“. „Новият туризъм“, който е създаден от и за „новите туристи“, 

се основава на персонализиран подход, разглеждане на всеки турист като частен и 

конректен случай, силно фрагментиран пазар и качествено нови измерения на правене 

на туристически бизнес. Това изисква още по-заострено внимание на дестинациите 

освен на национално и на местно равнище в лицето на местната власт. Гарантирането 

на устойчиво развитие на туризма и постигане на оптимални резултати на местно ниво, 

които бидейки в унисон с глобалните съвременни изменения и тенденции, биха 

осигурили успех и резултативност в дългосрочен мащаб. 

България, като страна с дългогодишни традиции в развитието на туризма и член 

на ЕС, също не изостава от положителните тенденции в развитието на туризма, 

очертани по-горе в изложението. В България туристическата индустрия има значителен 

принос към икономиката. По предварителни данни през 2018 г. приносът на туризма, 

директен и индиректен, към БВП на България по експертни оценки на Световния съвет 

по пътуванията е 11,402.4 млн. лв. (11.3% от БВП), като директният принос е 3,031.9  

млн. лв. (3% от БВП) и се смята, че до 2028 г. ще се покачи с 3.8%, достигайки до 3.6% 

от БВП.5 Важно е да отбележим, че този индикатор бележи постоянен спад от 2004 г. до 

2012 г. и е положително, че от 2013 г. той променя посоката на изменение в 

положителна. Сред 184 държави по света, с 3% България се нарежда на 109-то място с 

резултат малко под средния за ЕС (3.9%) и за света (3.2%), а по отношение на 

цялостния принос (11.3%) – на 72-ро място, което е над средните за ЕС (10.3%) и за 

света (10.4%). Според данните, от директния принос към БВП, 72.1% са генерирани от 

ваканционни туристи с цел почивка, от който 86.7% са генерирани от международен 

туризъм, докато вътрешните посетители са допринесли само с 13.3%. От общия принос 

на туризма 26.7% се дължат на директните ефекти, 16.6% на индуцирания ефект и 

56.8% на индиректните ефекти, от които 41.6% потребление, 11.4% инвестиции и 3.8% 

държавни разходи (национални и местни). Бихме могли да заключим, че туризмът 

създава значителна част от БВП за страната и показва добри резултати в сравнение 

със средните за Еврозоната и света по отношение на цялостния ефект от туризма.  

Инвестициите в сектор туризъм през 2018 г. са 1,503.1 млн. лв., което 

представлява 7.3% от всчики инвестиции, като до 2028 г. очакванията са за покачване 

до 7.7% от националните инвестиции за страната. По отношение на ивестициите, 

България заема 72-ро място за директни инвестиции в туризъм със стойности над 

средните за Европа (5.1%) и за света (4.5%).  

По отношение на директно заетите в туризма, за 2018 г. туризмът е генерирал 88 

500 работни места или 2.8% от всички заети в държавата, а общият принос за заетостта 

в страната, директно и индиректно заети, се равнява на 10.5% или 329 500 работни 

места.6 Във връзка с директно заетите в туризма, България заема 114-то място с под 

средните за света стойности от 3.8% и тези за Европа (5.1%), а спрямо общия принос – 

на 77-мо място с резултати под средните за Европа (11.7%) и над тези за света (9.9%). 

                                                
5 WTTC, Travel& Tourism, Economic Impact Bulgaria, 2018, p. 1-18 
6Пак там, с. 11   
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Във връзка с работната заплата в областта на туризма, официални данни има за 

сектор Хотелиерство и расторантьорство, като най-актуалните достъпни са за 2018 г. 

Секторът остава най-ниско заплатен в национален мащаб, което на база прогнозите на 

Националния статистически институт (НСИ) за 2019 г., сочещи средна брутна работна 

заплата на заетите в сектор Хотелиерство и ресторантьорство в размер на 9178 лв., няма 

да се промени. 

 

Таблица 1 

Размер на средната работна заплата за 2017 и 2018 г. 

 
Общо Обществен сектор Частен сектор 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Средна годишна работна 

заплата 
12448 13 755 12789 13 884 12344 13 717 

Хотелиерство и 

ресторантьорство 
7328 8 226 9069 10 133 7261 8 154 

Източник: НСИ 

 

Според официалните данни на НСИ, обобщени от Министерството на туризма 

(МТ), общият брой туристически посещения на чужденци в България през 2018 г. е 

бил 9 273 345, което представлява ръст от 4,4% в сравнение с 2016 г.7 Наблюдава се 

значителен ръст и във вътрешните пътувания – през 2018 г. в страната са пътували 4 

305,4 хил. души, от които 49% (2 119,7 хил.) с цел почивка и екскурзия. За сравнение 

броят на пътувалите българи в рамките на страната през 2017 г. е значително по-малък 

– 3 317,3 хил., което показва реализиран ръст от 21.8% през 2018 г.  

Най-актуалните достъпни данни за 2019 г. към момента на изготвяне на 

мониторинговия доклад са публикувани от МТ за периода от януари до октомври 

2019 г. Според тях се отчита ръст на приходите от нощувки в местата за настаняване с 

10 и повече легла с 4.2% (1,426 млрд. лв), сравнено със същия период през изминалата 

рекордна 2018 г. Значителен е фактът, че основно нарастване, разгледано по основни 

сегменти според постоянно местоживеене на туристите, се отчита при приходите от 

нощувки на български туристи, практикуващи вътрешен туризъм в България – с 14.9% 

в сравнение със същия разглеждан период през предходната година. При 

чуждестранните туристи нарастването на приходите от нощувки е едва 1%, но 

рагзлеждано като абсолютна стойност това е повече, отколкото при българските 

туристи. Общо пренощувалите лица в местата за настаняване с 10 и повече легла в 

страната са над 7,3 млн. за периода януари-октомври 2019 г., което представлява реален 

ръст от 4.8% в сравнение със съответния период на 2018 г. Абсолютната стойност на 

броя реализирани нощувки за разглеждания период на 2019 г. надхвърля 25,486 млн. 

броя, което показва ръст от 0.7% в сравнение със съответния период на 2018 г. От 

изложеното до тук, бихме могли да заключим, че в следствие на усилията на МТ към 

стимулиране на вътрешния туризъм сред българските туристи, той се покачва с по-

добри темпове и развитието му е стабилно и устойчиво през 2019 г. 

Във връзка с чуждестранните туристически посещения в България, за периода 

януари до октомври 2019 г. броят им е 8 390 227, като така се отчита минимално 

                                                
7 МТ по данни на НСИ, URL: http://tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/nad-8834-mln-sa-vizitite-na-

chuzhdestranni-turisti-v-bulgariya-ot-yanuari-do 



Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Стратегия за устойчиво развитие на туризма 
в Община Бургас, 2018-2023 г. 

   Отчет за 2018 -2019 г. 

 

 

6 

 

намаление от 0.4% спрямо същия период през 2018 г. по данни на НСИ. Резултатите 

показват,  че въпреки множеството предизвикателства в международен план през тази 

година, българският туризъм запазва устойчиви резултати. Сред основните пазарни 

сегменти на България по отношение на входящ туризъм остават Румъния на първо 

място с 1,114 млн. посетители, Гърция е на второ място  с 988 хил. броя, а трети и 

четвърти пазар за страната ни са съответно Германия и Турция. Другите значими 

дестинации в национален мащаб, които присъстват в топ 10 за България през 

разглеждания период са Република Северна Македония, Украйна, Великобритания, 

Русия, Полша и Сърбия. Като цяло посетителите от страни членки на ЕС остават 

основните чуждестранни посетители за България, което е обяснимо превид 

териториалната близост, улеснения контролно-пропусквателен режим и относителната 

познаваемост на междукултурните различия. Преглеждайки данните за 2018 г. можем 

да подчертаем, че структурата на основните чуждестранни пазари на България по 

отношение на брой посетители не се е променила, единствено има леки размествания в 

подредбата им. 

 

Таблица 2 

Посещения на чужденци в България през 2018 г. по страни 

 

Страни Общо 

О Б Щ О 12 368 363 

Европейски съюз 7 250 365 

Румъния 2 035 606 

Турция 1 534 809 

Гърция 1 290 313 

Германия 1 063 502 

Сърбия 632 902 

Северна Македония 609 591 

Русия 522 085 

Украйна 487 400 

Полша 474 984 

Обединено кралство 424 384 

Източник: По данни на НСИ 

 

Анализирайки данните специфично за туризма, е редно да отбележим, че в по-горе 

посочените резултати не малка част от посетителите са с нетуристическа цел – транзит, 

посещение на роднини и приятели и други подобни. Поради това, е добре да се 

разгледа структурата на пазарните сегменти във връзка с пренощували лица в местата 

за настаняване в страната. Така посочено, туристите от ЕС остават на челна позиция, но 

по отношение на нациналности сред първите се нареждат Германия на челна позиция с 

568 243 посетители и над 3 млн. и половина реализирани нощувки, на второ място е 

Румъния с 502 204 туристи и 1 883 016 реализирани нощувки, Полша е на трета 

позиция (314 461 посетителя с 1 847 172 реализирани нощувки) и с близки резултати на 

четвърто място са туристите от Обединеното кралство - 293 268 посетители, 
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реализирали 1 847 172 нощувки. Данните са подредени по брой реализирани нощувки, 

тъй като от икономическа гледна точка това е показателят, който считаме, че трябва да 

ранжира отделните пазари в ранглистата.  

 

Таблица 3 

 

Реализирани нощувки и пренощували чужденци в местата за настаняване 

през 2018 г. по страни 

 

Страни 
Реализирани 

нощувки 

Пренощували 

лица 

Общо 17 748 925 3 910 159 

ЕС 12 946 620 2 702 563 

Германия 3 527 558 568 243 

Румъния 1 883 016 502 204 

Полша 1 847 172 314 461 

Обединено кралство 1 632 816 293 268 

Русия 1 255 018 181 948 

Чехия 737 979 124 061 

Израел 612 384 178 185 

Украйна 459 716 93 697 

Франция 441 569 124 458 

Норвегия 328 251 51 429 

Източник: По данни на НСИ 

 

България е достъпна на база разнообразни видове транспорт и притежава развита 

транспортна  инфраструктура, което  е  от  ключово  значение  за развитието на 

туризма на национално и местно ниво. Още повече, че според  проучване на 

Министерството на икономиката и енергетиката за причините за пътуванията  на  

българите  в  страната, лесният достъп до дестинацията е сред факторите в основата на 

удовлетвореността от пътуването. Това е от особено значение, предвид факта, че през 

последните години едно от основните усилия на МТ е насочено към стимулиране на 

вътрешния туризъм в страната. Като цяло обаче, състоянието на голяма част от 

активите на транспортната мрежа е незадоволително, което оказва негативно влияние 

върху допустимите максимални скорости, времепътуванията, комфорта и 

експлоатационните разходи. 

По отношение на летния сезон, който е най-силно застъпен в местната икономика 

на община Бургас, на национално равнище за периода от юни до септември през 2019 

г. приходите от нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла са над 1,095 

млрд. лева, което представлява ръст с 4,5%  в сравнение със същия период на 2018 г. 

Постъпленията от нощувки, реализирани от българи през летния сезон на 2019 г., са 

почти 223 млн. лв., отчитайки значително нарастване от 18% спрямо същите месеци на 

предходната година, а приходите от нощувки на чуждестранни туристи са близо 873 

млн. лв. с увеличение от 1,5%. За периода юни-септември 2019 г. общо пренощувалите 
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лица в местата за настаняване с 10 и повече легла в България са над 4,642 млн. туристи, 

което показва увеличение от 6,1% в сравнение със съответния период на 2018 г. 

Официална статистика също така е публикувана специфично за българското 

Черноморие, като за трите черноморски области Варна, Бургас и Добрич броят 

пренощували лица в местата за настаняване с 10 и повече легла бележи ръст от 6,9% за 

четирите месеца на летния сезон. Забележителен е фактът, че най-висок ръст се 

бележи в област Бургас – с 12.1%, като област Варна и област Добрич значително 

изостават съответно с увеличение от 1.5% и намаление от 0.8%. Според данни от 

междинни резултати за летен сезон на 2019 г. от МТ специално в област Бургас се 

наблюдава сериозен ръст на пренощувалите българи в местата за настаняване с 10 и 

повече легла – над 15%. Тези данни показват, че българският туризъм се развива 

устойчиво въпреки трудностите и силната международна конкуренция през 2019 г., 

като забележителен е резултатът на област Бургас, която значително изпреварва 

останалите туристически области в България, особено по отношение на 

постигнатите резултати през летния туристически сезон. 

Във връзка със суперструктурата като интегрална част от туристическата 

инфраструктура, общовалиден е фактът, че без нейното съществуване и добро 

състояние, същински туризъм би бил невъзможен, независимо от даденостите на 

дестинацията и усилията на заинтересованите страни. Поради тази причина, специално 

внимание също така ще бъде отдадено на анализ на хотелиерската суперструктура в 

България. През 2018 г. местата за настаняване (с 10 и повече легла) продължават да 

съставляват основна част от настанителната леглова база в България  - 3 458132, 

Основен дял от местата за настаняване в страната заемат хотелите – 65%, което 

подкрепя твърдението, че като цяло туристическата леглова база в страната е с 

високо качество. В допелнение, това твърдение се подкрепя и от факта, че основен дял 

от легловата база в страната е концентрирана във висококатегорийни обекти – 44%. В 

тази връзка, по последните актуални данни, публикувани през 2016 г., категорийната 

ранжировка на суперструктурата в страната изглежда по следния начин: 

 

Таблица 4 

Съотношение на легловата база в местата за настаняване по категории през 

2016 г. 

 

 1 и 2 * 3* 4 и 5* 

Места за настаняване (бр.) 2000 1017 441 

Леглова база (дял) 29% 27% 44% 

Източник: НСИ 

 

Според данните за 2018 г. в област Бургас са съсредоточени 24.5% от всички 

места за настаяване, близо 39% от легловата база на страната и малко над 26% на база 

легладенонощия. Реализираните нощувки също представляват сериозен дял от общия 

брой за България – 36.2%, като в частност при нощувките от чужденци е абсолютен 

лидер с 44% от общия им брой. Приходите в сферата на хотелиерството реализирани в 

област Бургас съставляват над една четвърт от приходите от хотелиерския сектор за 

цялата страна, а при приходите от чужденци – в Бургаска област са генерирани 40.6% 

от тези на национално равнище. Това откроява важността на района за развитието 

на международен туризъм и бихме могли да заключим, че фактологически е 
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подкрепено твърдението, че туризмът и в частност хотелиерството в Бургаска 

област са добре развити. 

Данните за община Бургас ще бъдат по-детайлно анализирани в рамките на 

изследването на постигнатите резултати по отделните стратегически цели. В тази 

връзка е редно да отбележим някои съществени трудности и ограничители: 

 В Стратегията не са ясно формулирани нейната основна цел, мисия и визия, 

както и вида на избраната стратегия;  

 Няма приложена като неразделна част от нея план - програма с разработени  

политики по отделните съставки на маркетинг микса с конкретни цели, мерки, 

изпълнители, срокове, отговорници; 

 Много често посочените като участници в изпълнението на мерките нямат 

отношение към тях и са в невъзможност да ги изпълнят; 

 Липсва предварително изготвена система от индикатори, които да са 

обвързани с конкретни дейности и съответстващ механизъм за набиране на 

данните, за да бъдат те реално измерими и приложими;  

 Липсват голяма част от необходимите данни: първо, поради ранния етап на 

отчитане на предходната година и второ, поради липса на отговори от 

институциите, към които са отправени запитвания; 

 В изложението на стратегията често се смесват данни за туризма осъществяван 

на територията на общината и на областта – това е довело до формулирането 

на някои погрешни изводи и препоръки, отнасящи се до основни и 

перспективни туристически пазари, видове туризъм, цели и мерки; 

 За редица показатели за мониторинг не е предложена система за набиране на 

необходимата информация, като така за не всички от тях има възможност за 

количествена оценка; 

 Не са провеждани систематични периодични анкетни запитвания сред 

туристи, поради което голяма част от индикаторите не могат да бъдат 

измерени и оценени; 

 Голяма част от посочените в стратегията цели, подцели, мерки и подмерки от 

смислова гледна точка се повтарят или припокриват, което води до съотнасяне 

на постигнатите резултати и предприети действия до повече от една цел или 

мярка. 
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА НОВИ ПРОДУКТИ, 

ИНТЕГРИРАЩИ ПОТРЕБНОСТИТЕ НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ И 

ИКОНОМИКА И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1. Подкрепа в създаване на условия за развитие на пасивен 

и активен спортен туризъм. 

 

Цел 1.1. Популяризиране на спортни дейности чрез национални и международни 

състезания. 

 

Един от основните приоритети в политиката на Община Бургас през последните 

години е  създаване на необходимите условия за провеждане на спортни мероприятия 

на нейната територия от национален и световен мащаб. Усилията на общината са 

насочени към осигуряване  на подходяща, модерна и достъпна инфраструктура, която 

да задоволява потребностите на населението от системни занимания с физически 

упражнения и спорт, както и да осигурява условия за подготовка и постигане на високи 

спортни резултати.  Със средства от общинския бюджет са предприети редица действия 

по рехабилитация и модернизация на съществуващи спортни терени и съоръжения. 

Продължава и развиването на клубния спорт в община Бургас чрез финансово 

подпомагане и организиране на престижни международни и национални мероприятия. 

Поддържат се местните и национални традиции в областта на професионалния и 

любителски спорт чрез морални и финансови стимули, например организация на 

различни турнири. Непрекъснато се подобряват  условията за развитие на спорта за 

хора с увреждания и в неравностойно социално положение и се стимулира развитието 

на детско – юношеския, ученическия и масовия спорт. 

 

Мярка 1.1.1. Реконструкция, ремонт и оборудване на съществуваща спортна 

инфраструктура, изграждане на нови спортни съоръжения за професионален и 

любителски спорт за популяризиране на града като международна клубна дестинации. 

 

В изпълнение на заложената цел са осъществени следните конкретни мерки: 

 

1. Осъществени са или са в процес на приключване следните проекти: 

                   - Изграждане на Спортен комплекс със закрит плувен басейн, игрище за 

футбол с трибуни и обслужващи сгради и открита спортна зона за сезонни спортове в 

УПИ І-429, ж.к.“Славейков“, гр.Бургас; 

                   - Проектиране и изграждане на многофункционална спортна зала с 

прилежащата инфраструктура Арена Бургас; 

                   - Реконструкция на спортна площадка кв. Крайморие и изграждане на 

стрийт фитнес; 

                   - Разширяване на съществуващо футболно игрище в спортен комплекс 

"Изгрев " в УПИ XXII-174, кв. 19 по плана на ж.к. Изгрев, гр. Бургас; 

                   - Модернизация на спортна зала "Младост". 

2. Спортни съоръжения, функциониращи на територията на община Бургас: 

                  - Спортове, отдих и развлечения, както следва: 4 спортни центрове; 2 

спортни зали; 30 футболни игрища; 3 тенис кортове; 2 скейт парка; 1 стена за катерене; 

15 фитнеса на открито; 7 басейна; 20 км вело алеи; 4 плажни волейболни игрища; 3 

плажни футболни игрища;  2 плажни тенис кортове; 3 боулинг центрове; 12 тенис 

кортове; 10 танцови студиа. 
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                  - Професионални спортове, както следва: 2 спортни зали;  10 тенис кортове; 

2 футболни стадиона; 1 писта на открито за лека атлетика; 1 стрелбище за стрелба с 

лък. 

3. Използване на спортната инфраструктура 

Добрата спортната инфраструктура се използва изключително активно. На 

територията на Общината през периода 2017-2019 г. са се провеждали по около 80 

значими спортни мероприятия годишно – през 2017 – 84 бр., 2018 – 73, 2019 – 79. Броят 

на мероприятията варира в отделните години съобразно активността на спортните 

организации и международния спортен календар.  

 

           Сред спортните събития доказали се престижни турнири с международно 

участие са: Международен турнир по художествена гимнастика за приз "Жулиета 

Шишманова", Международен футболен турнир "Купа Черно Море", Общински 

международен турнир по плуване "За голямата награда на град Бургас" - Гран При - 

организатор Община Бургас , Международна ветроходна регата "Порт Бургас“, 

Международен турнир по акробатика "Купа Бургас", Световен ден на 

предизвикателството, по случай празника на Българския спорт - 17-ти май , 

Традиционен турнир по спортни танци “Купа Бургас”, Традиционен международен 

турнир по карате купа "Черно море” , Традиционен турнир по вдигане на тежести и 

плуване за хора с увреждания, Международен турнир по плуване "COMEN CUP" за 

момичета 13/14 г. и момчета 14/15 г, Международен турнир по художествена 

гимнастика "Олимпия Къп", Международен турнир по плажен футбол, Международна 

ветроходна регата "Кор Кароли", Международен турнир по водна топка "Купа Бургас", 

Международен турнир по плажен тенис, Международен турнир по плуване "Бриз", 

Международен шахматен турнир "Купа Бургас", Спортни мероприятия за празника на 

Бургас /Никулден/ и много други. През 2019 г., 21 - 28 юли, спортен комплекс Парк 

Арена ОЗК беше домакин на Европейското първенство по водна топка за юноши. 

                

Мярка 1.1.2. Движението е здраве. 

 

Към посочената мярка в изпълнение на по-горе заложената цел са осъществени 

следните конкретни мерки: 

 

             1.  През 2018 г. е приключен проект „Популяризиране на спорта в градски 

условия, за социално включване, здравословен и активен живот - създаване на условия 

за физическа активност в откритите пространства в градска среда.” В рамките на 

проекта е разработен план за действие и онлайн интерактивна карта на спортните 

съоръжения на територията на град Бургас. 

             2.  В рамките на проект “Осигуряване на балансирана градска среда в ЦГЧ, ж.к 

Възраждане и ж.к. Меден Рудник – етап 1” са обновени публични площи, 

реконструирани пешеходни алеи, изградени детски площадки, обновени зелени 

пространства, обогатена среда с елементи на градското обзавеждане, изградени 

паркинги и вело алеи. 

             3. С цел създаване на възможности за спортуване на открито и използване на 

алтернативен транспорт, щадящ околната среда, община Бургас е изградила през 

последните години общо над 20 км. вело алеи,  а системата „Вело Бургас”, която работи 

денонощно, разполага с  14 стоянки за отдаване на 120 велосипеди под наем, което 

отрежда на Общината едно от първите места по тези показатели в страната.  
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            4. В рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Бургас - 

Подготовка за въвеждане на мерки за устойчив транспорт“ са предвидени  пакет от 

мерки чрез които да бъде успешно осъществена политика за устойчива градска 

мобилност, целяща намаляването на зависимостта от личния автомобил в полза на 

немоторизираните форми на придвижване на територията на целия град. Фокусът в 

проекта е поставен основно върху темите, свързани с немоторизираните начини и 

средства за придвижване в града, а именно развитие на пешеходното и велосипедното 

движение и инфраструктура в съчетание с установяване на ефективна политика за 

паркиране. Превръщането на Бургас в „здравословен“ град визира насочването на 

усилия към намаляване на шумовото и прахово замърсяване (с източник транспорта) и 

едновременно с това развитие на навици сред населението, свързани с използването на 

немоторизираните форми за придвижване. 

 

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2. Развитие на здравен туризъм. 

 

Цел 2.1. Насърчаване на нови форми на медицински туризъм. 

 

Здравната и социалната политика на Община Бургас е основана на визията за 

достъпни, качествени и ефективни здравни и социални услуги, отговарящи на нуждите 

на потребителите, които с ангажираното участие на всички заинтересовани страни 

осигуряват социално включване, живот в подкрепяща общност и пълноценна 

реализация. В изпълнение на своите ангажименти, произтичащи от Закона за социално 

подпомагане, през периода са реализирани редица мерки свързани с увеличаване 

капацитета за предоставяне на социални услуги за деца и възрастни чрез: разкриване на 

нови социални услуги в домашна среда, интегрирани почасови услуги, финансиране 

дейности на юридически лица с нестопанска цел на и за деца и лица с увреждания, 

развитие на приемната грижа. 

Въпреки положените усилия от страна на общинската администрация за 

повишаване качеството и разширяване на достъпа до медицински и социални услуги 

сме на мнение, че предложената специфична цел – „Развитие на здравен туризъм” е 

недостатъчно адекватна и несъвместима за момента с фактическото състояние на 

здравеопазването не само в Общината, но и в страната като цяло. Основание за това 

ни дават обстоятелствата, че Бургас е сред областите със сравнително висок недостиг 

на лекари - както на общопрактикуващи, така и на специалисти. Легловата база в 

местните многопрофилни болници се увеличава, но все още изостава спрямо средните 

за страната нива. През 2017 г. в болниците в областта има 3,4 болнични легла на хиляда 

души от населението при 4,9 на хиляда души в страната. Относителния недостиг на 

лекари и ограничената леглова база в областта са свързани и със сравнително нисък 

относителен брой на преминалите болни за лечение. През 2017 г. през 

многопрофилните болници в областта са преминали 182 болни за лечение на хиляда 

души от населението при средни стойности от 242 на хиляда души в страната. Бихме 

могли да заключим, че едва след справянето с тези проблеми би могло да се мисли за 

развитието на конкурентоспособен здравен туризъм в община Бургас. В тази връзка 

по поместените в рамките на настоящата специфична цел мерки не могат да бъдат 

отчетени значими резултати. 
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Мярка 2.1.1. Популяризиране на нови услуги (от диагностика до рехабилитация). 

Мярка 2.2.2. Прозрачни стандарти за всички предлагани услуги („Медицински 

град Бургас“ като част от туристическия маркетинг). 

 

Посочените по-горе причини са основание за невъзможността да бъдат изпълнени 

на този етап мерки 2.1.1. и 2.2.2., както и обстоятелството, че като основни 

изпълнители са посочени регионалната туристическа камара в областта, туроператори, 

туристически предприятия/места за настаняване,  превозвачи. Тези участници нямат 

почти нищо общо с осъществяването на посочените мерки, като по-скоро могат да 

бъдат само техни клиенти и дистрибутори. Единствено бихме определили като 

сравнително добре развита частната лекарска практика в област Бургас, която участва в 

лечението на туристите, но за нея липсват официални данни. 

 

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3. Развитие на устойчив туризъм чрез пълноценно 

използване на природните ценности на община Бургас – минералните води, лечебен 

микроклимат, атрактивните ландшафти. 

 

Още от наименованието на Специфична цел 3. става ясно, че авторите на 

Стратегията са пропуснали да споменат най-значимата природна ценност, с която 

разполага община Бургас, а именно морето. Този уникален ресурс съчетава в себе си и 

предоставя възможности за развитието на рекреация, балнео- и климато- лечебен 

туризъм, практикуване на различни морски спортове и др. видове туризъм. Въпреки, че 

морският туризъм обикновено се счита за масов вид туризъм, той би могъл да се 

развива и устойчиво. Може да се каже, че развиването на морски туризъм на 

територията на община Бургас е положителен пример за развитието на устойчив 

морски туризъм, най-вече благодарение на усилията на ОП „Туризъм”, което създава 

възможности за съчетаване на морския с маршрутно- и културно-познавателния 

туризъм. Като цяло, морето се явява като най-привлекателния туристически ресурс на 

България, акумулиращ над 60% от нощувките и приходите от туризъм на страната. По 

наше мнение, усилията трябва да продължат за усвояване на възможностите, които ни 

предоставя този изключително значим ресурс. Още повече, че докато за основна част от 

посочените в стратегията конкурентни туристически общини морският туризъм се 

явява сезонен масов вид туризъм, за община Бургас той има устойчив характер. 

Развитието на морския туризъм на територията на община Бургас, обаче както и в 

другите морски общини, се възпрепятства от начина на концесиониране на плажните 

площи. Поради различните форми на собственост върху терените, общините не 

могат да финансират нито в планирането, нито в изграждането на инфраструктура 

върху плажните територии с цел развитие на рекреативния морски туризъм и 

водните спортове. За практически пример можем да посочим, че дори за 

организирането на обществени мероприятия в тези територии е необходимо съгласието 

на концесионера, което е свързано от своя страна с проблеми по заплащане на 

неустойки към трети лица, застраховки и др. Тематиката за развитието на морския 

туризъм на територията на община Бургас ще бъде по-подробно разгледана в 

Стратегическа цел 3, в рамките на Специфична цел 1.  

По отношение на обемните показатели от развитието на туризъм в община Бургас, 

за периода 2017 г. - 2018 г., както се вижда от отчетите на Общинска администрация и 

ОП”Туризъм”, се наблюдава тенденция към стабилно увеличаване на броя на 

пренощувалите лица, реализираните нощувки и приходите от туристически данък, 
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която се запазва и през 2019 г. (Приложение 1, 2 и 3) За съжаление съпоставка с 

конкурентните общини не може да се направи поради некоректно изчислените 

показатели от страна на авторите на Стратегията. Броят на „легла денонощията” 

(практически броя на възможните нощувки) е изчислен според времето, в което 

заведенията са в експлоатация. Така за община Бургас това саь 250 дни 

експлоатационен период, за община Несебър – 133 дни, за община Созопол – 134 дни.  

Изчислена по този начин, средната заетост на легловата база за община Бургас според 

авторите на Стратегията е била 36,4%, за община Несебър – 60,2 % и за община 

Созопол – 54%.  Това противоречи на правилото, че за да се установят промените в 

две величини, едната от тях трябва да е постоянно число. Ако възможните нощувки 

се изчислят на база 365 дни, което е логично поради целогодишният характер на 

постоянните разходи на хотелиерската база, ще се установи, че фактическата 

целогодишна заетост на хотелиерството в община Бургас е била – 24,5%, в Несебър – 

21,9% и в Созопол – 19,9%. Нормално е заетостта на легловата база в Бургас да е 

най-висока, тъй като в общината се развиват по-разнообразни и по-устойчиви видове 

туризъм в сравнение с другите две общини. Според нас Общини Варна и Стара Загора 

неправилно са включени в Стратегията като конкурентни туристически общини, тъй 

като към община Варна принадлежат курортите „Св.св. Константин и Елена” и 

„Златни пясъци”, а община Стара Загора не притежава море като туристически 

ресурс, което ги прави практически несъпоставими с община Бургас.  

                           

Цел 3.1. Разпространение на лечебен (СПА) туризъм на открито. 

 

Мярка 3.1.1. Популяризиране на балнеолечението. 

 

Популяризирането на възможностите за практикуване на СПА и балнеоложки 

туризъм на територията на Общината е осъществено най-вече чрез участието на 

представители на ОП „Туризъм” в девет международни и национални туристически 

борси, където е представен цялостния туристическия продукт на община Бургас. Сред 

тях се откроява участието в специализираната  „Ваканция и СПА ЕКСПО” – София, 

България, в която са взели участие изложители от България и още 22 страни през 

изминалата година.  

 

Мярка 3.1.2. Подобряване на материалната база и предлаганите дейности. 

 

За съжаление на едно от малкото места за практикуване на лечебен и СПА туризъм 

на открито – находището на луга и лиманна кал край Южното Атанасовско езеро, няма 

изградена нито супер-, нито инфраструктура за опосредстване на практикуването им. 

Нещо повече – според публикации в медиите, ръководството на Черноморски солници 

възнамерява да ограничи достъпа до обществените досега къпални чрез платен вход. 

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4. Валоризиране на културно-историческото наследство на 

Общината чрез вплитането му в продуктовата гама на туристическото предлагане. 

 

Цел 4.1. Подобряване на условията за развитие на културното и индустриално 

наследство. 

 

Мярка 4.1.1. Популяризиране на Бургас като сцена на класически и иновативни 

продукции. 
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Културният календар на Бургас през наблюдавания период се утвърди и 

оптимизира моделите за културен диалог, обогатяване и разнообразяване на 

художествения продукт, като предостави на публиката не само възможност да 

наблюдава, но и активно да участва във все по-атрактивни и мащабни събития. 

Постигнат е напредък в развитието на Бургас като водещ културен и фестивален 

център в национален и международен мащаб. В широко партньорство с културния 

сектор и бизнеса са осъществени над 45 мащабни международни, национални и 

регионални художествени инициативи с многохилядна аудитория, от които като най-

значими можем да посочим следните: Бургаски музикални празници „Емил Чакъров“; 

20 май – Европейски ден на морето;  06 декември – НИКУЛДЕН – Празник на град 

Бургас и други. За пореден път в календара бяха включени множество национални и 

международни фестивали и конкурси, реализирани са и десетки концерти, спектакли, 

фестивали и културни събития от разнообразен характер. 

С атрактивна програма и висок художествен стандарт са проведени и 

традиционните за Бургас: Международен фолклорен фестивал; Национален конкурс за 

забавна песен „Бургас и морето”; Музикални празници „Върбан Върбанов“; 

Национален конкурс за поезия на името на Христо Фотев; „Джаз в Бургас“; 

Национален Ролерфест 2018; Фестивал „Сребро в косите, песен в душите“; 

Международен филмов фестивал; Международен куклен фестивал „Дни на куклите“; 

Международният кинофестивал „София филм фест на брега“; Фестивалът на пясъчните 

скулптури и редицата събития, организирани съвместно с представителства на 

посолства на чужди страни в България и представляват малка част от културния 

календар на Община Бургас, допринасяща за подобряване на културния диалог и 

международните партньорства. По повод станалата вече традиционна в България 

инициатива „Нощ на музеите и галериите“ също са проведени множество събития в 

целия град, като бихме искали да подчертаем, че Бургас е домакин и на редица чужди 

продукции на културни организации и артисти.  

Забележителен е и фактът, че и през 2018 г. продължиха да се създават 

международни партньорства между различни образователни учреждения с бургаски 

такива, чрез които се осъществиха редица проекти за младите хора в града. Успоредно 

с това, всички годишни, регионални и национални, както и международни фестивали и 

конкурси се осъществиха с широка гама от съпътстващи културни събития, които не 

само обогатиха основната проява, но и поставиха акцентите в културния живот на 

общината. 

 

Мярка 4.1.2. Бургаските културни институции като места на социално-

политически дискурс. 

Мярка 4.1.3. Създаване на пространство за нови разработки. 

Мярка 4.1.4. Позициониране на емблематични културни събития . 

               

Резултатите от проведените мероприятия по мерки 4.1.2., 4.1.3., и 4.1.4. са 

обединени както следва: 

 

На сцената на Летен театър – Бургас през периода се състоят множество събития, 

част от които са организирани със съдействието на Община Бургас.  Мероприятията са 

от различен характер като концерти, театри, конкурс за красота, опери, балети и 

множество традиционни прояви, утвърдени в културния календар и провеждащи се 

ежегодно. Сред най-значимите от тях са:  Бургаски музикални празници „Емил 

Чакъров“, организирани от Държавна опера – Бургас и Община Бургас; шестото 
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издание на фестивала “Sea of Black Festival”, като фестивалът бе посетен от близо 2 000 

души. 

Проведе се и второто издание на Китарен фест “Burgas Jam” с атрактивната 

локация паркинга на Морска гара. В името на музиката и публиката на една сцена са 

събрани възможно най-много елитни български китаристи, които заедно с прохождащи 

и любители на китарното изкуство, правят изключително зрелищен спектакъл.  

Експо център „Флора“ – Бургас  е домакин на множество  събития и изложения. 

В тази връзка, националното изложение за цветя „Флора Бургас“ 2018  се проведе на 

тема „С поглед в бъдещето“. В изложението взеха участие над 90 фирми от цялата 

страна. Събитието е съпътствано от редица тематични изложби, арт работилници и 

майсторски класове. Изложението е посетено от над 10 000 жители и гости на града. 

Проведе се и есенното издание на Националното изложение за цветя „Флора Бургас“ 

2018 г., в което освен зона с цветя бяха обособени още три специални зони: „Мед и 

пчелни продукти“, „Биопродукти“ и „Пазар за ръчно изработени аксесоари и 

украшения“. За "Флора Есен" в Бургас пристигна и фотоизложба от 28 пана, 

представящи "Националните паркове на САЩ". Тя бе посветена на 100-годишнината от 

създаването на Службата за националните паркове и беше подготвена и предоставена 

от Посолството на САЩ в България.  

Културен център „Морско казино“ продължава да следва стратегията си за 

възходящо развитие и привличане както на традиционните си  аудитории, така и на 

нови публики. В този аспект, главен акцент в годишната програма на културния център 

бе изложбата „Тайните на Черно море“ с приложените в нея интерактивни технологии 

и съпътстващите я събития, сред които се открои „LVIІ Национална археологическа 

конференция“. Тази експозиция е съфинансирана от Национален фонд култура и 

нейното откриване бе посветено на Българското Европредседателство и Европейския 

морски ден. 

Визуалните събития в културния център бяха допълнени и от изложбите: 

 - „140 години свободна България“, посветена на 3 март; Организатор: Община 

Бургас, РИМ – Бургас, Държавен архив – Бургас, РБ „П. К. Яворов“, БХГ „Петко    

Задгорски“; 

  - „Атон. Фотографии и гравюри от Света гора“; 

  - Изложба на Факултета за приложни изкуства към НХА. 

Представени са много печатни издания и са организирани срещи и дискусии с 

техните автори и съставители. 

Международното сътрудничество в програмата включи и традиционите:  Дни на 

португалската култура, Лятно кино под звездите, Международен фестивал на куклите, 

„Европейска нощ на литературата“. Изданието за 2018 г. на Международния филмов 

фестивал бе сред най-успешните и привлече почитатели на седмото изкуство от всички 

възрасти. Нов момент в тази сфера на дейност стана организирането и провеждането на  

Международен турнир по корабен моделизъм.   

Лятната академична поредица от събития бе увенчана с организиране и 

провеждане на „Първата международна конференция по Арттерапия“. Това продължи и 

тенденцията на непрекъснато увеличаващия се брой обучения, семинари и други 

образователни събития, ориентирани, както към специалисти в съответната област, така 

и към широк кръг зрители и слушатели. Общо около 380 събития са се състояли през 

2018 г. в Културен център „Морско казино“. 

Редица културни прояви се проведоха и в Галерия-музей „Георги Баев“ - 

изложби, представяния на книги, прожекции на филми, театрални спектакли, конкурс 

за детска рисунка, обучения. Сред тях са двете изложби посветени на Георги Баев – 
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изложбата „Георги Баев и приятели“ и изложба с дарени творби от Георги Баев на 

институциите; Изложба „Приятели на Димитър Трендафилов“ съвместно с 

Националната художествена академия; Фотоизложба „Магията на киното в 

миниатюри; Фотоизложбата „По стъпките на Христа“; Изложба – базар на съвременна 

българска икона; Изложба „Ледено сърце“ с автор: Вълчо Вълчев по инициативата на 

Община Бургас „През погледа на един млад талант“; Изложба на ученици от ОУ „Св. 

св. Кирил и Методий“ – гр. Обзор" по проект твоят час; Изложба „Детство мое“ по 

повод 1 юни – Международен ден на детето и др. 

С богата програма от културни събития се открояват й читалищата на 

територията на Община Бургас, реализирали през годината множество концерти, 

конкурси, изложби и фестивали, сред които най-открояващите се са: Дванадесети 

национален клавирен конкурс „Бъдещето на България“ и Пети международен 

музикален фестивал „Световна класика“ (НЧ „Фар 1946“ – Бургас), празничен 

великденски и никулденски концерти – с участието на състави от читалища, училищата  

и детските градини от ж.к. „Меден рудник” (НЧ „Паисий Хилендарски 1928” – Бургас), 

Фестивал на изкуствата „Сезони“ (НЧ „Пробуда 1880“).   

През 2018 г., чрез собствена реклама и с рекламното партньорството на БТВ Медиа 

Груп, Общинско радио „Гласът на Бургас“ реализира планирания си приход. През 

съответния период дейността на радиото беше насочена към повишаване качеството на 

програмното съдържание, разширяване на  партньорската мрежа и на слушателската 

аудитория чрез обогатяване на програмното съдържание с нови предавания, сред 

коиото са „Чуйте парламента“, „Право за всеки“, „Палитра“, „Европа”. 

Във връзка с културните мероприятия в Бургас е редно да подчертаем, че ОП 

„Туризъм“ бе сред едни от водещите организатори на многобройни културни събития , 

сред които: 

- Туристически комплекс „Остров Света Анастасия“ – реализират се голям 

брой концерти, театрални постановки и събития, част от които: концерт на класовете по 

поп и джаз пеене към НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас, благотворителен 

плувен маратон, театрални постановки, съвместно с Драматичен театър „Адриана 

Будевска“, концерт-спектакли, съвместно с Държавна Опера Бургас, Джаз концерт, 

концерт на група „Indigo Kids“, концерт на Белослава, театрална постановка с 

участието на Бойка Велкова и Ивайло Захариев „Усещане за любов“, концерт „Да 

хвърлим Острова в джаза“ на Милица Гладнишка, Михаил Йосифов секстет и Васил 

Спасов по случай Празника на остров Света Анастасия на 15 август, концерт на Лина 

Никол Live Band, концерт „Great Love Duets“ на Коцето Калки и Мартина Табакова, 

организирани са и редица забавления и игри за деца съвместно с актьорите от 

Държавен куклен театър – Бургас. Последната инициативата се провежда за четвърта 

поредна година и се радва на изключителен интерес от страна на деца и родители; 

- Туристически комплекс „Акве калиде“ – Сред по-значимите културни прояви 

през цялата година се открояват: танцов спектакъл „Тела и движение“ по случай 

Международния ден на танца 29 април, концерт „Бързай лято!“ на детски хор „Милка 

Стоева“, концерт „Моето детство“ на детски групи към хор „Милка Стоева“, шахматен 

турнир, лятно кино - прожекция на българския филм „Дъвка за балончета“, спектакъл 

„Пътят към Афродита“ с участието на Бойка Велкова, представяне на първата книга за 

Акве калиде, празник на Акве калиде 15-16 септември - Средновековен лагер с 

участието на сдружение „Чигот“; Огнено шоу и „Жива легенда за Ескулаповата змия“. 

През пролетта успешно стартира и поредица от детски арт занимания – „Арт-и-Факти“, 

които продължават и през есента. Инициативата е насочена към организация на 

творчески работилници, които запознават децата с различен вид изкуство или занаят - 
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изработка на декоративни пана, бижута, тракийски маски, предмети от глина и гипс; 

рисуване върху стъкло; създаване на комикси и др. 

    Във връзка с всичко по-горе изложено е важно, също така да подчертаем, че за 

насърчаване на други инициативи и реализиране на културни събития, които не са 

включени в Културния календар на общината, Община Бургас предприема действия за  

съфинансиране на културни проекти със средства от общинския бюджет. 

Предоставянето на финансови средства има за цел да подкрепи и стимулира 

създаването на културен продукт и реализирането на културни събития, съответстващи 

на Стратегията на Община Бургас за развитие на културата. В тази връзка през 2018 г. 

на територията на община Бургас успешно са реализирани 17 проекта, показвайки ръст 

в сравнение с реализираните 15 през 2017 година. 

Младежкият културен център реализира над 40 културни събития, от които 

множество хорови концерта, фолклорни участия и редица събития посветени на 

национални, международни празници и чествания. С най-голям обществен интерес и 

широка младежка аудитория са: Поредицата събития по повод 70 годишнината от 

създаването на детски хор „Милка Стоева“ при МКЦ в т.ч. ретро концерти, 

Представяне на книгата „Школа по дух“ и изложба на фотографии запечатали част от 

историята на школата; Национално брейк денс състезание „Battle time Burgas 2018”; 

Спектакъл „Кръчмъ“ на ФТА „Никола Гинов“ при МКЦ подготвен за официалното 

откриване на 46-ото издание на Международния фолклорен фестивал в Бургас; 

Балканско състезание по бийтбокс; Традиционен за културния календар на Бургас 

концерт на хорове по повод Световния ден на хоровото изкуство. Два на брой са 

културните проекти, реализирани с финансовата помощ на външни донори. Това са 

„#EuropeOfYouth - предимството да бъдеш информиран“ и Фестивал за съвременни 

изкуства „Вода“. 

Регионален Исторически Музей- Бургас (РИМ Бургас) също се включва 

активно като организатор и домакин на културни прояви. По традиция РИМ Бургас се 

включва в празничната програма за Освобождение на Бургас, 3 март, Великден 

(Великденска багрилница) и Никулден (Никулденска трапеза). През 2018 г. РИМ 

Бургас, също така, е организирал международната научна конференция „Древният град 

Акве калиде и скалният манастир Св. Никола – възможности и проблеми пред 

културно-историческото наследство в трансграничния регион“ (26-27.04.2018 г.) и е 

бил съорганизатор на международните научни конференции „Digital presentation and 

preservation of cultural and scientific heritage DIPP 2018“ и "1100-години от битката при 

Ахелой". В допълнение, музеят е издал 2 собствени издания – Известия на Бургаския 

музей, Том VI и Сборник с доклади „Българските бежанци в Бургас и региона 1878-

1945 г.”. В тази връзка продължава и образователната програма „Опознай Бургас и 

Бургаския край”, като от музейните специалисти са изнесени 28 лекции за календарната 

2018-та. Възобновено е също лятното училище „Приключение в музея” на 

Природонаучния музей през месец юни и за поредна година се провежда ученическото 

състезание „Купа на Природонаучния музея” през месец май във връзка с Деня на 

Биоразнообразието. 

През 2018 г. РИМ Бургас е осъществил 10 изложби, сред които: 

- Авторски: „Българските светци”, „Из мистериите на виното… или как го пият в 

Древна Гърция и Тракия” и „Забавната музика на Бургас през ХХ век”;  

- Съвместни: "140 години свободна България" - Регионален исторически музей -    

Бургас, Държавен архив - Бургас, Регионална библиотека "П. К. Яворов", БХГ "Петко 

Задгорски" , „Тайните на Черно море” – РИМ Бургас, КЦ Морско казино, Център за 

подводна археология Созопол„Аполония Понтийска – по стъпките на археолозите” - 
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Лувър, Музеен център – Созопол, Национален археологически институт с музей – БАН, 

Национален исторически музей, Регионален исторически музей – Бургас, „Вотиви” - 

Регионалните исторически музеи в Бургас, Варна, Габрово, Хасково, Шумен и Ямбол, 

Регионалния етнографски музей - Пловдив, Историческите музеи в Малко Търново, 

Средец и Попово и Етнографския музей на открито „Етър”, „По шевиците ще ги 

познаете…” - Регионален етнографски музей – Пловдив и регионалните исторически 

музеи в Бургас, Смолян и Шумен, „Български женски накити от средните векове и 

Османския период”- РИМ-Варна и РИМ-Бургас, „Луксът на 19 век” - РИМ Бургас и 

РИМ Русе; 

- Гостуващи:  „Светлописците на Шумен”, , „Златната маска на тракийския цар 

Терес”, „Съкровищата на Варненския некропол”, „Тракийското съкровище от с. 

Кралево”, "Българската космическа слава", „Всичко, каквото съм сторил, сторих го за 

Отечеството”, „Каква невеста си била ти мамо”. 

Като цяло, по данни на Регионален исторически музей Бургас броят на 

посетителите през 2018 г. се е увеличил с 1000 души в сравнение с този през 2017 г.,  и 

е достигнал 28 000 човека. Наблюдава се тенденция на леко повишаване на нивото  на 

посещение на културни събития спрямо 2017 г. Повишен интерес се регистрира и към 

други от по-горе споменатите емблематични за град Бургас забележителности: 

- Туристически комплекс „Акве калиде“: Общ брой посетители на музейната 

експозиция за 2018 г. - 11 711 души. 

- Туристически комплекс „Остров Света Анастасия“: Общ брой посетители на 

ТК „Остров Света Анастасия“ за 2018 г. – 34 480 души. 

 

Подмярка 4.1.3.1. Развитие на атрактивни обекти от природното и културно 

наследство – възстановяване, опазване, експониране, оборудване, анимиране. 

             

С цел обогатяване на туристическия продукт на Общината в сферата на културния 

туризъм са осъществени или са в проект на изпълнение редица международни проекти, 

сред които присъстват:  

 

- Роля на културата и културното наследство в развитието на отговорен, 

новаторски и устойчив туризъм (CHRISTA). 

Обща цел: Опазване и съхранение на природното и културното наследство и 

възможности за развитието и популяризирането на иновативен, устойчив и отговорен 

туризъм, включително на нематериалното и индустриално наследство. 

Основни резултати: 

Разработена Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Бургас в 

периода 2018-2023 година, цялостен ситуационен анализ на състоянието на туризма в 

Община Бургас, Посочване на стратегически цели и приоритети на база данни и 

ситуационния анализ, Изготвяне на План за действие към Стратегията и Механизъм за 

мониторинг; 

Планове за действие; 

Ръководства за най-добри практики; 

Рекламни материали; 

Видео документални филми. 

 

Бюджет на проекта: 1 771 775 евро 

Бюджет на Община Бургас: 114 550 евро. 
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- TOGETHER: Общото културно наследство без граници.               

Партньори: Регионален исторически музей Бургас, Регионален директорат за 

култура и туризъм – Къркларери.  

Програма: Програма Interreg – ИПП за трансгранично сътрудничество България – 

Турция 2014-2020. 2. Устойчив туризъм 

Общ бюджет на проекта: 486 735,54 €, от които 256 135,90 € за РИМ Бургас. 

Цели на проекта: Проектът се гради върху постигането на 3 основни цели: 

подобряване капацитета в областта на културата и туризма в трансграничния регион 

чрез големи инвестиции в жизненоважни подобрения на 2 ключови туристически 

обекти, а именно Акве Калиде-Терма и Скален манастир Св.Никола - Къйъкьой; 

подобряване на туристическата атрактивност, лесен достъп и популяризиране чрез 

въвеждане на съвременни информационни и комуникационни технологии; подобряване 

информираността на обществото за общото културно-историческо наследство, като 

представя 2 основни обекти на културното наследство и от двете страни на границата, 

носещи обща история. 

Резултати от проекта: Водещият партньор в проекта – РИМ Бургас използва 

европейските средства за закупуване на специално 3D сканиращо оборудване и мощен 

сървър за дигитализиране на артефактите от Акве калиде. Днес дигиталната библиотека 

на музея съдържа 127 обекта, които представят 2000-годишна история на мястото - от 

тракийските заселници до Османската империя. Чрез модерни информационни точки 

дигитално се показва колекцията на посетителите. Проектът също така събра на едно 

място експерти по археология, консервация и реставрация по време на съвместна 

международна научна конференция “Древният град на Акве калиде и скалния манастир 

Св. Николай - възможности и проблеми на културното и историческо наследство в 

трансграничния регион”, която доведе до издаването на съвместна книга с текст на 

английски, български и турски език. 

            

- „Старите рибари в търсене на онлайн чираци”, финансиран от Национален 

фонд „Култура” на стойност 3 000 лв., приключил на 30.06.2018 г.; 

 

- Изложба "Българските православни светци", финансирана от сесия на 

Министерство на културата за дейности в областта на музейното дело и 

изобразителните изкуства с 3 720 лв., приключила на 30.06.2018 г. 

 

- „Силата на водата. Подкрепа за повишаване потенциала на Община Бургас 

като конкурентоспособна туристическа дестинация“, Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 

Проектът е в процес на изпълнение. 

Обща стойност  - 9 771 795, 10 лв. 

В проектното предложение е предвидено да бъдат изпълнени строително монтажни 

работи по четири обекта на територията на община Бургас: 

1. Обект "Експозиционен и демонстрационен център „Минералните води на Акве 

Калиде“. Обектът е част от Археологическа недвижима културна ценност 

"Късноантична и средновековна крепост "Акве калиде – Термополис“, гр. Бургас, в 

УПИ I, кв. 7, в.з. Минерални бани, кв. Ветрен, община Бургас. Късноантична и 

средновековна крепост "Акве калиде – Термополис“ притежава статут на 

археологическа недвижима културна ценност с категория „национално значение“. 

2. Остров „Света Анастасия“, който е обект от „национално“ значение. 
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3. Културно - туристически комплекс "Ченгене скеле", гр. Бургас с 

местонахождение УПИ VIII-1004, УПИ IX -1004 и ПИ с идентификатор 07079.10.1294 

по КК на гр. Бургас, в м. “Рибарско пристанище“, землището на кв. Крайморие, град 

Бургас. 

4.  Катедрален храм „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Бургас. 

, както и: 

5. Закупуване на туристически кораб. 

6. Доставка на оборудване, обзавеждане и реквизити. 

7. Популяризиране на туристическия продукт. 

         

- Опазване и популяризиране на самобитността на рибарско селище „Ченгене 

скеле“, Програма за морско дело и рибарство. 

Проектът е в процес на подготовка. Краен срока за кандидатстване 07.01.2020 

Цели: Развитие и популяризиране на териториалната уникалност на с.о. „Ченгене 

скеле“ и превръщането му в целогодишна туристическа дестинация с характерен облик 

и съхранено нематериално културно наследство, традиции и природа. 

Предвиждат се за изграждане 4 броя малки къщи, разположени на южния бряг на 

канала, три от които са за експозиции с етнографски характер и една, която да е с 

приемни функции, и пространство за организиране на малки работилници и срещи. 

Къщите са еднопространствени с площ около 30м2 и 10м2 навес пред входа.   

Стойност 391 166 лв.   

    

Мярка 4.1.5. Внедряване на игрови акцент в популяризиране на уникалното 

природно и културно наследство. 

 

Подмярка 4.1.5.1. Възстановяване, опазване, експониране, оборудване, въвеждане 

на техники и програми за интерпретация и анимация на културното наследство на 

общината.  

             

Проведените мероприятия през обследвания период са включени в рамките на 

цитираните проекти по подмярка 4.1.3.1. В допълнение можем да добавим станалите 

вече традиционни артработилници – „Арт-И-Факти“ в туристически комплекс „Аква 

Калиде“, последната от които за разглеждания отчетен период се проведе през 

Октомври 2019 г., като новото през изминалата година е, че посетителите ще научават 

интересни факти за някой занаят или изкуство. В последната работилница за 2019 г. 

занаятът, който бе представен по достъпен и атрактивен начин пред децата бе 

кошничарството. Детските работилнички "Арт-И-Факти" се организират с 

партньорството на Регионална занаятчийска камара - Бургас. 

                

Мярка 4.1.6. Разработване на нова цялостна маркетингова стратегия за 

туристическо позициониране. 

             

Частично е предмет на обсъждане в Стратегическа цел 4. на настоящия 

мониторингов доклад, като считаме, че би било добре да бъде отделена в 

самостоятелна стратегическа цел. Това ще позволи детайлно и съдържателно 

разглеждане на тематиката, тъй като тя е твърде специфична и обширна за 

изпълнение в рамките на една единствена мярка за изпълнение. 

                 

Мярка 4.1.7. Индустриално наследство.   
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След цялостна реконструкция на най-старата Магазия № 1 на пристанище Бургас, 

тя е превърната в притегателен посетителски и конгресен център, където се 

организират редица изложения и конгресни прояви. Тук е създаден и филиал на 

Националната художествена академия. Проведени са множество срещи на 

преподаватели от академията с кандидат студенти и с бургаската общественост. 

Недалеч от новия вход към пасажерското пристанище е създаден и  посетителския 

център „Кулата на фаропазача”. Кулата се намира на мястото където е бил 

историческият вход на пристанище Бургас, след откриването му през 1903 г., на метри 

от началото на вълноломната стена. Към днешна дата Кулата функционира като 

посетителски център, разполагащ с две малки зали. На първия етаж са подредени пана 

със стари снимки, свързани с историята на пристанището. Изложени са и 4 автентични 

сребърни стъклени плаки с негативи на снимки, правени на пристанището от 

художника Петко Задгорски. В залата на втория етаж са изложени чертежи, използвани 

при строителството на бургаското пристанище. Реконструкцията на Кулата и 

превръщането й в посетителски център е продължение на плана за отварянето на 

града към морето, който започна с откриването на Зоната за обществен достъп през 

2014 г. и е начин да се заздрави връзката между история и съвременност. 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2. ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА 

ПРЕДЛАГАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ  

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1. Стимулиране на инвестициите в сектора за подобряване 

на качеството 

 

Привличането на инвестиции в сектор туризъм с цел повишаване качеството на 

предлагания продукт се обуславя на първо място от общите условия за стопанска 

дейност, националния бранд и международния имидж на страната, създавани и 

поддържани от държавната политика. Защитата на собствеността, доверието в 

правосъдието и институциите, нивото на корупция, ефективността на администрацията, 

както и предсказуемостта на регулаторната и законодателна среда са важни фактори в 

този процес. Други съществени фактори са развитието на капиталовите пазари и 

качествените инвестиции в конвертируемо, адекватно на потребностите на бизнеса 

образование. 

В настоящия момент България  има много добри конкурентни позиции в целия 

свят по ниски данъци, състояние на 4G мрежата и като локация, привличаща фирми 

от аутсорсинга, което ни нарежда сред първите 10 държави в глобален план. Данните 

са от десетото издание на икономическата брошура на Българската търговско-

промишлена палата (БТТП) “Bulgaria in figures” (2019 г.). В нея е представено 

класирането ѝ по различни международни индекси от престижни международни 

класации, на които инвеститорите се доверяват. От 26 такива, разгледани в брошурата, 

в 16 страната ни е подобрила позициите си, в 8 е влошила заеманите места, а в други е 

запазила същото положение. Най-притеснителната оценка е тази на Световната банка 

за условия за правене на бизнес (Doing business 2019), където падаме с 9 позиции 

надолу и от 50-о място отиваме на 59-о. Страната ни да заема 147-о място в света по 

„свързване с електричество“, губим места и по критерия „отваряне на фирма“, 

„плащане на данъци“ и „закриване на фирма“. Държавата ни обаче има напредък по 

издаване на разрешения за строеж, както и по критериите „международна търговия“ и 

„защита на инвеститорите“. България показва стабилни позиции по отношение на 
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икономическата свобода (Index Economic Freedom 2019), където според доклада на 

фондация „Херитидж“ минаваме с 10 места напред в света и заемаме 37 място. 

Подобрението е основно заради промените в регулацията за получаване на кредити. 

Здравеопазването е друга сфера, където губим позициите си, т.к. независимо, че се 

говори за реформи, на практика липсват подобрения. В класацията по върховенство на 

закона сме на 54-та позиция от 126 страни. Най-доброто ни представяне е по 

критериите „отворено управление“ и „прилагане на регулациите“, а най-зле сме в 

„ограничения в дейността на правителството“ и „отсъствие на корупцията“.  

Назад в класациите минаваме и по отношение на пътната инфраструктура. От 

БТПП обръщат внимание, че е нужно страната ни да развива всички видове пътна 

свързаност, не само пътната мрежа, а и жп транспорта. Чрез програмите за капиталови 

бюджетни разходи и кохезионните средства от ЕС държавата се явява най-големият 

инвеститор в инфраструктурното и регионално развитие. От съществено значение е, 

доколко капиталовите програми на централното правителство и общините са насочени 

така, че да имат мултиплициращ и мотивиращ ефект за частните инвестиции и 

специфично в сектор туризъм. Ако стратегическото инфраструктурно развитие е 

планирано адекватно и про-пазарно, може не само да подобри средата за инвестиции в 

средносрочен и дългосрочен план, но само по себе си да бъде възможност за 

привличане на инвеститори в публично-частни партньорства за изграждането на 

комерсиална инфраструктура. В последните години държавата поема рисковете и 

осъществява инфраструктурните проекти, за които няма апетит в частния сектор и 

международната финансова общност.  

Ролята на общинското управление е да мултиплицира създадените възможности 

на местно равнище като увеличава предпоставките за благоприятен бизнес климат 

и повишава конкурентоспособността на общината за потенциални инвеститори. 

Привличането на интереса към развиване на дейности, свързани с туризма, зависи 

както от потенциала и степента на развитие на сектора, така и от преките и непреките 

инвестиции и политиката на общинската управа в много други сфери на обществения  

живот, които създават благоприятна среда за бизнес изобщо - образование, екология, 

градска и културна среда и др. В този смисъл, като напредък в привличането на 

инвестиции в туризма, следва да бъдат отчетени всички реализирани мерки, които 

пряко и косвено подобряват бизнес средата в община Бургас. 

 

Цел 1.1. Създаване на условия за привличане на инвестиции в туристическия 

сектор 

 

Бургас е сред най-динамично развиващите се общини с високо ниво на 

инвестиционна и бизнес активност. Общината разполага с редица предимства за 

привличане на инвестиции, стартиране и развитие на икономически и нестопански 

дейности. През 2018 г. Община Бургас бе сред отличниците у нас по финансова 

дисциплина и стабилност. В доклада на Министерство на финансите е описан 

резултатът от комплексния анализ на показателите на общините за финансова 

самостоятелност, финансова устойчивост и инвестиционна активност, просрочени 

задължения, поети ангажименти и задължения за разходи за второто тримесечие на 

2018 г., като Община Бургас е позиционирана сред тези с най-добри параметри на тези 

показатели и е на водещо място в региона. Бюджетното салдо е положително. 

В сравнение с останалите големите общини в България, в Община Бургас 

събираемостта на данъчните приходи, в т.ч. на данъка върху недвижимите имоти и на 

данъка върху превозните средства е най-висока и значително над средната за страната. 
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Ефективното управление на общинския бюджет, при спазване на фискалните 

правила и финансовата дисциплина, запазването на финансовата стабилност и 

челното място на Бургас сред общините в България са сред перманентно 

приоритетните задачи на ръководството на Общината. 

В доклада си за 2019 г. Агенцията за кредитен рейтинг също отчита, че 

финансовите показатели на Община Бургас са подчертано по-добри от средните за 

страната, както и че Бургас е сред общините с най-добри параметри за финансова 

устойчивост.    

В подкрепа на съществуващите добри условия за бизнес и за привличане на нови 

инвеститори могат да бъдат посочени и следните показатели: 

 - През 2018 г. общият брой на регистрираните фирми в община Бургас е 37 

000 фирми, над 95 % от тях са малки и средни предприятия. За славнение - броят на 

фирмите през 2016 г. е бил 16 000. В последните години се наблюдава миграция на 

малки фирми от съседни области към Бургас, развиват се индустриалните зони, в които 

работят и много малки фирми, ангажирани с логистиката на големи компании. 

 - Най-големите европейски банки са представени в Бургас. Усъвършенствано е и 

електронното банкиране. 

 - Общото равнище на местните данъци и такси е около и над средното за 

страна. Туристическият данък не е променян от 2016 г. 

 - Отлична стойност на недвижимите имоти. По данни на imoti.net след 

покачването на цените през 2016 г. , в последните две години те са относително 

стабилни. С развитието на инфраструктурата в периферията на града, непредпочитани 

доскоро квартали стават привлекателни за купувачите и цените на имотите в тях са 

достигнали средните за града. 2019 г като цяло се отличава с висока активност в 

придобиване на парцели и развитието на нови проекти в индустриалния сегмент. 

Според представител на Cushman & Wakefield Forton тази тенденция ще продължи и 

през 2020 г., поддържана от разрастването на сектори като логистика, куриерски услуги 

и търговията. Очакванията за 2020 г. са минимални изменения на цените, стабилност на 

имотния пазар, голяма активност и обем от сделки, запазване на тенденцията най-добре 

представените сегменти от гледна точка на придобивания на доходоносни активи да са 

хотелите и офис площите. Тези прогнози потвърждават правилната насока на 

инвестиционнната политика на Община Бургас в индустриалните зони, 

логистични паркове и подкрепа за изграждане на нови по-висококатегорийни 

хотели. 

 - Електронни административни услуги на Община Бургас. Към края на 2019 

г. те са вече 34 и са стъпка напред в повишаване качеството на административно 

обслужване. Създават се улеснения за жителите и гостите на Община Бургас, както и 

малките фирми и големите компании, работещи на нейна територия. В интернет 

страницата на Община Бургас са поставени връзки и към електронните услуги на други 

институции: Електронни услуги на НОИ и НАП, Регистър на обществените поръчки и 

Национален концесионен регистър. 

Анализ на потреблението на електронни услуги показва, че най-използваната 

услуга е заплащане на местните данъци и такси чрез виртуалния ПОС терминал. Ако за 

2017 г. през него са извършени разплащания за над 150 000 лв., то за 2018 г. те са 1063 

транзакции за 238 178.43 лв. През 2019 г. потреблението на тази услуга продължава да 

расте.  

За улесняване на потенциалните инвеститори, през 2019 г. е разработен 

инвестиционен портал, който е интегриран в официалния сайт на Общината. Той 

информира за  свободните индустриални и офис площи, редът и условията за 
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сертифициране на инвестиционни проекти, облекченията, които са предвидени за 

сертифицирани инвеститори. Чрез портала ще се отговаря на запитвания, свързани със 

стартиране на бизнес, разрешителни режими, икономическа и статистическа 

информация. 

В рамките на портала е разработена платформа "Бизнес карта" с информация за 

бургаските фирми, по сфера на дейност, за да се осигури бърз и лесен достъп до 

потенциални партньори. Картата демонстрира впечатляващия растеж на бизнеса, къде 

се намират предприятията, какъв достъп до международни пазари имат в страни от и 

извън ЕС и колко бързо се разширяват. 

Съществена част от инвестиционния портал е и "Карта на обекти за публични 

частни партньорства". Тя е уникален “пътеводител” за представителите на местния и 

чуждия бизнес в необятните възможности, които предлага общината за 

сътрудничество. Сред обектите, за които се търсят потенциални инвеститори, 

включително и такива пряко или косвено свързани с развитието на туризма, са: 

Балнеоложка курортна зона в местността на Атанасовско езеро, Бургаски минерални 

бани, Остров "Св. Анастасия”, Парк "Росенец”, Супер Бургас, Плувен и спортен 

комплекс Славейков, "Черноморец Aрена”. 

През отчетния период активно се изпълняват дейностите, предвидени в програми 

на Община Бургас за насърчаване на бизнеса: 

- Програма за стимулиране на малки и средни предприятия чрез осигуряване на 

средства за обучителни програми по предприемачество, данъчни промени, 

възможности за финансиране по европрограми и други важни за бизнеса теми. 

- Програма за привличане и подкрепа на ИТ и аутсорсинг компании, насочена към 

позициониране на Бургас като град с потенциал за развитие на ИТ и аутсорсинг 

индустрията.  

Бизнес инкубатор - Бургас продължава да предлага практически, интерактивни 

тренинги, обучения и семинари и възможност за бизнес контакти. Те са съобразени с 

конкретни потребности и съвременните бизнес тенденции. Голяма част от обучения са 

безплатни и са насочени към предприемачите и малките и средни предприятия. 

Туризмът е сектор, чието развитие се определя не само от преки инвестиции в 

атракции и туристическа суперструктура, а от цялостното развитие на района - 

техническа инфраструктура, градска среда, култура, образование, здравеопазване, 

екология и т.н. Условията на благоприятната бизнес и жизнена среда са резултат 

както на икономическата и социална политика на Общинската управа, така и на 

инициативите на частния сектор. През отчетния период 2018 - 2019 г. тези 

съвместни усилия определено отбелязват напредък в подкрепа на туристическото 

развитие. 

  

Мярка 1.1. Повишаване участията в международни, национални и/или регионални 

тематични изложения/ панаири/ браншови мероприятия 

 

Съзаването на интерес за инвестиране изисква осъществяване на многобройни 

контакти, срещи, дискусии, в които да се заявят бъдещи намерения, предпоставките за 

успех и убедителни доказателства за възвръщаемост. В този смисъл туристическите 

изложения и борси, макар да не са инвестиционни бизнес форуми, са средство за 

представяне и рекламиране на постигнатите резултати, демонстриране на 

атрактивността на дестинацията и потенциала ѝ за бъдещо успешно развитие. С още 

по-висока ефективност са възможностите за презентиране на нови туристически обекти 

и визия за бъдещо развитие по време на съпътстващата програма. 

http://ppp.burgas.bg/bg/info/index/22/#info_33
http://ppp.burgas.bg/bg/info/index/22/#info_35
http://ppp.burgas.bg/bg/info/index/22/#info_35
http://ppp.burgas.bg/bg/info/index/22/#info_51
http://ppp.burgas.bg/bg/info/index/22/#info_54
http://ppp.burgas.bg/bg/info/index/23/#info_52
http://ppp.burgas.bg/bg/info/index/27/#info_37
http://ppp.burgas.bg/bg/info/index/27/#info_37
http://ppp.burgas.bg/bg/info/index/27/#info_41
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Изборът на изложенията, в които да бъде представена община Бургас се прави на 

основата на анализ на перспективните пазари, концепцията за продукта и 

ограниченията на бюджета за реклама. Традиционно, вкл. през отчетните две години, 

община Бургас участва на едни от най-големите и престижни борси като ITB-Берлин 

(Германия), MITT-Москва (Русия), World Travel Market (WTM)-Лондон 

(Великобритания)и на утвърдили се изложения в България - „Ваканция и СПА Експо“-

София, „За туризма от А до Я“ и „Вашата ваканция“- Бургас, МТИ „Културен 

туризъм“- Велико Търново, „Уикенд туризъм“-Русе. През 2018 г. общината е била 

представена и на „Holiday World“ – Прага, Чешка Република, „Slovakiatour“ – 

Братислава, Словакия и „TT Warsaw“ – Варшава, Полша. През 2019 г., отчитайки 

повишения интерес от страна на туристи от Турция, е реализирано участие и на EMITT-

Истанбул (Турция).  

Изложенията, които се провеждат в и близо до община Бургас са типични btb 

събития и със сравнително малък обхват на участници. От една страна това ограничава 

потенциала им за привличане на инвестиционен интерес. От друга страна, 

съсредоточването на вниманието по този начин върху община Бургас като домакин, 

може да се използва за открояване на нейните възможности за развитие в областта на 

туризма. Такива са: 

Туристическа борса "Вашата ваканция". През последните години се забелязва 

тенденция за намаляване на интереса и броя на участниците. Изложителите през 

отчетния период са съответно 35 за 2018 г. и 34 за 2019 г. Поради характера и обхвата 

на почти непроменливите участниците (приблизително 10 общини, 1 Министерство, 4 

сдружения, 3 учебни заведения, ДПП Странджа, РСЗ Бургас и фирми от страната и 

много малко от чужбина), изложението все по-трудно привлича  заинтересовани 

страни.  

Изложение "За туризма от А до Я". Конкретно насочено към професионалистите 

от обектите на туризма – мениджъри на хотели, ресторанти и развлекателни заведения, 

производители и вносители на стоки, продукти и услуги за обектите от туристическия 

бранш. 

„За туризма“.  Организира се от „Експо Тим“ ООД, в партньорство с Община 

Бургас и с подкрепата на Министерство на туризма. Целта е да съдейства на 

участниците в туристическия бранш да предложат качествени продукти и услуги на 

своите клиенти през предстоящия туристически сезон. ОП „Туризъм” представя 

Община Бургас на самостоятелен щанд и  участва в Бизнес форума към изложението, 

като презентира нови туристически обекти в града и коментира актуални въпроси за 

развитието на туризма в региона. 

През 2018 г. се проведе Tourist Auto Show Burgas 2018 - изложение за лекотоварни 

превозни средства, пикапи, ванове, бусове, автобуси и други автомобили с бизнес 

функции, в помощ на туристическия бранш.  

Много висок ефект за привличане на инвестиционен интерес в областта на туризма 

имат двустранни, тристранни и други срещи и бизнес форуми, при които се дискутират 

директно възможностите за сътрудничество, извършва се обмяна на опит или се 

провежда обучение в областта на бизнеса и в частност на туристическия. Много добра 

възможност в тази посока предоставят и посещенията на чуждестранни делегации в 

община Бургас. През отчетния период 2018 и 2019 г. са проведени следните събития: 

 ● През 2018 г. по повод Председателството на България на Съвета на Европа, 

градът бе домакин на няколко събития: 

 - Изнесено заседание на КОРЕПЕР I (Комитет на постоянните представители на 

страните - членове);  
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 - Европейски морски ден - най-голямото годишно събитие на Европейската 

морска общност, организирано в партньорство с Генерална дирекция "Морско дело и 

рибарство" на Европейската комисия и Министерство на транспорта. Събитието събира 

представители на институции, организации и бизнес, ангажирани с проблемите на 

устойчивото развитие на морската околна среда и морските политики. 

 - Конференция "Към близки до нулевото потребление сгради. Норвежкият опит 

и предизвикателствата в България", организирана съвместно с Министерството на 

енергетиката. 

 - Изложба "Скритите тайни на Черно море" с акцент върху морските 

археологически проучвания в българските води на Черно море, потънали селища и 

кораби. 

 ● Информационен бизнес форум на тема "Искаш бизнесът ти да расте? Ние 

имаме експерти и ноу-хау" за представяне на програма "Подкрепа за малкия бизнес" на 

ЕБВР. Участниците бяха запознати с възможностите за експертна помощ за развитие и 

растеж в различни области, като стратегия, маркетинг, финансов мениджмънт, 

енергийна ефективност и др. 

 ● Двустранен бизнес форум "Турско-българският бизнес - добри практики, 

възможности и перспективи" - част от поредицата MySuccess.bg организирана от 

списание ENTERPRISE и "Индустриален и логистичен парк - Бургас", със съдействието 

на КРИБ - Бургас и Община Бургас. Целта на форума е да допринесе за създаването на 

нови и утвърждаване на съществуващите контакти между бизнеса от двете държави. 

Мениджъри и предприемачи дискутират инвестиционни перспективи, съвместна работа 

и партньорство в различни сектори, актуални данни и анализ на инвестиционния 

климат в България, представени от Българска агенция за инвестиции. Развитието на 

туризма също бе основна тема - представени са тенденциите в сектора и 

предпочитанията на предприемачите от двете страни. Събитието е проведено със 

специалната подкрепа на Българо-турската търговско-индустриална камара /Бултишад/, 

Турско-Български бизнес съвет, DEIK-съвет за външно икономическо сътрудничество - 

гр. Истанбул и Сдружение на предприемачите от Североизточна България - 

"Лудогорие". 

 ● Посещение на студенти от Икономически университет - Варна в Община 

Бургас. Поредна среща с цел запознаване с потенциала на града и възможностите за 

развитие, които той предлага на младите хора и бизнеса. Академичната делегация бе 

водена от зам.-декана на Катедра "Икономика и управление на строителството" доц. д-р 

Петко Монов. Заместник кметът по финанси и бюджет в Бургас Красимир Стойчев 

представи основните приоритети за икономическо развитие на Бургас, възможностите 

за бизнес и инвестиции, както и по-големите проекти, по които се работи в момента. 

 ● Бизнес форум за малкия бизнес, организиран от в. „24 часа" в партньорство с 

Министерството на икономиката, Конфедерацията на работодателите в България 

(КРИБ), Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) и Пощенска банка. 

Представители на местния бизнес имаха възможност първи да се запознаят с условията 

за финансиране на проекти и с възможностите за увеличаване на продажбите чрез 

инструментите на ИАНМСП в България и чужбина, както и с опциите  за застраховане 

срещу различни рискове.  

 ● Кръгла маса на тема "Бизнесът среща местната власт", организирана от в. 

Капитал и ICT Media, с домакинството на Община Бургас и със съдействието на 

Асоциация на собствениците на бизнес сгради (АСБС).  

 ● Среща на Заместник кмета по  финанси, икономика и бюджет Красимир 

Стойчев с представители на търговската камара от Боршод, Унгария. Обсъдени са 
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възможностите  за сътрудничество и установяване на ползотворни  контакти между 

фирми от  Бургас и област Боршод и е представен икономическия потенциал на града, 

отличната му логистика. След официалното посещение в администрацията е проведена 

среща между фирми от Бургас и Боршод в БТТП. 

 ● Специализирани отворени лекции, свързани с два от най-важните аспекти, 

които засягат бизнеса днес – дигиталната трансформация и новата европейска 

регулация GDPR, проведени в сградата на Колежа по туризъм към Университет Проф. 

д-р „Асен Златаров“ – Бургас. 

 ● Конференция "Бъдещето на дигитализацията и предприемачеството", 

организирана  Фондация "Дигитализация и внедряване на нови технологии" съвместно 

с Обшина Бургас. Конференцията е насочена към всички заинтересовани страни от 

дигиталната екосистема в регион Бургас - национална и местна власт, обучителни 

институции, предприемачи, бизнес и финансиращи институции. 

 

Мярка 1.2. Оказване на подкрепа за „честна игра“ в сектора на хотелиерството 

 

През отчетния период няма дании за нарушения на общоприети правила и норми 

на търговската конкуренция, установени от Комисията за защита на конкуренцията в 

сектор хотелиерство на територията на община Бургас. Няма данни и за извършени 

проверки и за наложени санкции на хотелиерски обекти от Общинската експертна 

комисия по категоризация на туристическите обекти.  

От 1 октомври 2019 г. всички хотелиери, включително физическите лица, които 

предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости, трябва 

да подават информация към Единната система за туристическа информация 

(EСТИ) съгласно изискванията на чл. 116, ал. 5 от Закона за туризма.   Сред очакваните 

резултати са и изсветляване на сивата икономика. Към настоящия момент няма данни 

за броя на обектите, които са регистрирани в ЕСТИ. 

През последните години онлайн платформите за хотелски резервации като Airbnb и 

Booking и др. се оценяват като източници на условия за нелоялна конкуренция най-вече 

поради факта, че допускат публикуване на обяви за обекти за настаняване без изрично 

доказателство за спазване на нормативни разпоредби относно категоризация и 

регистрация. В тази връзка МТ подготвя промени в Закона за туризма. През м. Ноември 

2019 г. въпроси по предстоящите изменения бяха дискутирани на среща между 

представители на туристическия бранш в община Бургас и на Министерството на 

туризма, организирана от Сдружение "Рафаел-инфо - култура и туризъм" в 

партньорство с БРТА. 

Заключението е, че в сектор хотелиерство не се отчитат груби нарушения на 

правилата на лоялната конкуренция. В същото време е очевидно, че не се извършва 

постоянен контрол върху предоставянето на настаняване в некатегоризирани и 

нерегистрирани туристически обекти. Данните за броя на съществуващите места за 

настаняване на територията на община Бургас са противоречиви и следователно 

недобре систематизирани. 

Въпреки че не са посочени като мярка в Стратегията и не са част от Плана за 

действие, считаме, че представените по-долу дейности и резултати не просто имат 

отношение към привличането на инвестиции, но и имат съществена роля в създаване 

на благоприятна бизнес среда за тази цел. 
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Техническа и бизнес инфраструктура 

● В Бургас е най-голямото българско пристанище. Продължават дейностите по 

изпълнение на проект за Зона за обществен достъп – интермодален пътнически 

терминал. Създават се предпоставки гр. Бургас да се превърне във важен, 

стратегически морски град на връзката Европа – Азия – „Източната порта” на ЕС, 

създаване на модел за екологосъобразно развитие на град и пристанище, по-качествено 

и умело използване на водния транспорт, развитие на траен интерес към територията от 

регионален, национален и международен характер, изграждане на инфраструктура за 

възраждане на морски пътнически транспорт.    

През периода 2018 -2019 г. се изграждат още два специализирани  морски обекта, 

но с друго предназначение - покрита лодкостоянка в акваторията западно от м. 

Рибарско пристанище (бивша м. Ченгене скеле) и в кв. Крайморие. Специфичните цели 

на двата проекта са: създаване на условия за развитие на непромишлен и 

дребномащабен риболов; опазване на местните традиции за риболов и рибовъдство в 

региона; подобряване на безопасността и условията за извършване на риболовна 

дейност; подкрепа на местната рибарска общност.  Съоръженията носят и добавена 

туристическа стойност, тъй като имат потенциала да се превърнат в приятни места за 

разходка. 

● В град Бургас е най-голямото черноморско международно летище. През 2018 г. 

през летището са осъществени 21 328 полета при 18 954 за 2017 г., т.е. с 13% повече и е 

генерирало пътникопоток от 3.26 млн. души и ръст от 10 % в сравнение с 2017 г. През 

2018 година летището в Бургас е поддържало линии до 146 дестинации в 34 държави и 

сключва договор с нискотарифната авиокомпания Ryanair. През 2019 г. са реализирани 

полети на 9 нови авиокомпании: Jet2.com, IrAero, GetJet, Skyup, Electra Airways LTD, 

LOT - Polish Airlines, AMC Aviation Sp.z.o.o., Wideroe, SUNDAIR GmbH. Новите 

дестинации през 2019 г. са Ukraine - Kherson, UK - Durham, Italy – Lamezia. Към 

настоящия момент не разполагаме с данни за броя на полетите и пасажерите за 2019 г. 

● Индустриални зони. Развитието на Индустриалните зони е в основата на 

привличане на инвестиции, създаване на работни места и преодоляване на регионални 

дисбаланси. Бургас е сред ключовите градове по отношение привличането на 

инвеститори и развитие на Индустриален и логистичен парк - Бургас. 

 През 2018 г. е осигурена довеждаща инфраструктура до индустриални терени със 

заявени инвестиционни намерения и привличане на нови производства. Общината 

предоставя допълнителни стимули за сертифицирани инвеститори. Освен бързо 

административно обслужване, те заплащат и намалени такси за  всички технически 

услуги. Общият размер на привлечените инвестиции  в зоната  надхвърля 80 млн. лева 

и се очаква да бъдат разкрити над 800 нови работни места. 

Изчерпването на капацитета на зоните наложи да се търсят нови производствени 

терени. Затова през 2018г. стартира  ФАЗА 2  на Индустриалния парк. На територия от 

600 декара в Южна промишлена зона в Бургас са обособени парцели от 20 до 160 дка. 

Това дава възможност да се търсят големи инвеститори. През същата година бяха 

изпълнени ключови инфраструктурни проекти за Бургас, какъвто е изграждането на ул. 

"Крайезерна". Така е осигурена пряка връзка между Индустриален и логистичен парк - 

Бургас фаза 1 и фаза 2 с магистрала Тракия. 

 Индустриална зона Българово е другата зона, в която през 2019 г. се влагат 

средства за изграждане на инфраструктура.  

В резултат на направените инвестиции в довеждаща инфраструктура в Логистичен 

и индустриален парк Бургас и индустриална зона Българово през 2019 г. отварят врати 

14 нови предприятия с нови 650 работни места.   
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През 2018 и 2019 г. година Община Бургас продължи да инвестира в изграждането 

на инфраструктура за индустриални терени, посока кв. Ветрен и зона "Пети 

километър". Изградена е локална пътна връзка за осигуряване на достъп до частни 

терени с реални инвестиционни намерения. Осигурени са водопровод и ел. захранване. 

Изработва се нов подробен устройствен план и на индустриална зона Равнец. 

Икономическото оживление на града е фактор за развитие на туризма и 

привличане интереса на предприемачи в сектора. 

● Офис площи. През отчетния период продължава изграждането на нова модерна 

бизнес сграда - Central Park. Бизнес акцент е изграждането на Офисна - клас А и 

Търговска част - ниша, в която има недостатъчно предлагане на пазара на офиси в 

Бургас. 

  

Транспорт и градска мобилност.  

Бургас е градът с най-модерния градски транспорт в България, което е от 

съществено значение за развитие на туризма. 

През периода 2018 - 2019 г. стартира изпълнението на проект "Интегриран модел 

за управление на градската мобилност - I етап" по Оперативна програма „Региони в 

растеж” 2014 – 2020г., включващ реконструкция с изграждане на бърз автобусен 

коридор на бул. "Демокрация" и въвеждане на система за интелигентно управление на 

светофари. Напълно обновена е улица "Богориди", както и няколко от по- малките 

перпендикулярни улици. Извършена е реконструкция и рехабилитация на редица 

главни пътни артерии като ул. „Булаир“, бул. „Демокрация“, част от бул. „Стефан 

Стамболов“ и др. Сериозни ремонти предстоят и на главни улици в кв. "Банево". 

В рамките на проект:  „Интегриран градски транспорт на град Бургас - Подготовка 

за въвеждане на мерки за устойчив транспорт“ се реализира политика за устойчива 

градска мобилност, целяща развитие на пешеходното и велосипедното движение и 

инфраструктура в съчетание с установяване на ефективна политика за паркиране. 

Превръщането на Бургас в „здравословен“ град е насочено към намаляване на 

шумовото и прахово замърсяване (с източник транспорта) и едновременно с това 

развитие на навици сред населението, свързани с използването на немоторизираните 

форми за придвижване. За тази цел се извършват координирани намеси във 

физическото пространство, нормативната уредба и регулациите, чрез които градската 

среда да бъде превърната в достатъчно привлекателна, сигурна и стимулираща 

придвижването пеша и с велосипед и като следствие - оживеността и свързаните с нея 

ползи като възможността й да бъде генератор на икономическо развитие за общността.  

Въведена е интегрирана система за управление на трафика в града, с надграждане 

на съществуващи и изграждане на нови кръстовища с автоматизирано управление, 

оборудване на точки за събиране на трафик данни в рамките на града, въвеждане на 

допълнителни точки за видеонаблюдение на трафика. 

Разработен и внедрен е интерактивен градски навигатор - мобилно приложение и 

платформа за информация на обществеността за формите на придвижване в градската 

среда както за местните жители, така и за туристите. 

Въвежда се интегрирана система за управление на паркирането в градска 

среда. През 2017 г. Общината обособи 500 нови места за паркиране, а през 2018 г. - още 

650, с оглед разрастването на града и необходимостта от повече паркоместа. През 

2019г. са обособени почти 1000 нови паркоместа. 

Продължават дейностите по укрепване на свлачището в кв. Сарафово като условие 

за реализирането на последния етап от доизграждането на пешеходна крайморска алея 

/велоалея/ между Бургас и квартал Сарафово. 
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Обновява се уличното осветление в жилищните комплекси. 

Реализира се проект "Регионална мрежа Бургас" за осигуряване на по-качествена 

транспортна свързаност между общинските центрове в областта чрез удобни 

четирилентови пътища.  

През 2019 г. се реализира първото експериментално плаване от Бургас до Инеада 

като подготовка за въвеждането на бърза круизна линия от Бургас до Истанбул. 

Предвижда се линията да заработи от 1 юни 2020 г.     

  

Градска среда. 

През 2018 г. и 2019 г. продължиха започнатите дейности по благоустрояване на 

територията на гр. Бургас, вкл. и в Северна и Южна промишлени зони. Целта е 

насърчаване на инвестиционната активност и подобряване на икономическия 

потенциал на град Бургас, чрез подобряване на инфраструктурата в зони с потенциал за 

икономическо развитие в изпълнение на Интегриран план за градско възстановяване и 

развитие на град Бургас. 

През 2019 г. стартира програма на Община Бургас "Нов живот за старите фасади" 

Философията на програмата е главните пешеходни зони на Бургас да станат още по-

атрактивни и с добавена туристическа стойност. За целта Общината, с одобрението и 

подкрепата на местния парламент, изготвя със собствени сили архитектурните проекти 

за възстановяване на фасадите и координира съгласувателни процедури между 

собствениците и Министерство на културата. Така обликът на някои от знаковите 

сгради на града допълва неповторимата атмосфера на част от основните пешеходни 

улици - "Лермонтов" , "Богориди" и "Антим I".  

През отчетния период продължава изпълнението на проект "Споделящи градове" 

(SHARING CITIES). Проектът има за цел да демонстрира истинския потенциал от 

внедряване на умни решения в градска среда и стойността, която добавят в 

икономическото, социалното и екологичното развитие на градовете, както и да насърчи 

възприемането на интегриран подход за прилагане на дигитални решения и събирането 

и ползването на данни за подобряване на свързаността на съществуваща и в процес на 

проектиране и изграждане инфраструктура. Също така, като основен приоритет е 

заложено и стимулирането за създаване на следващо поколение дигитални услуги, 

които да осигурят на гражданите по-добри алтернативи при ползването на градски 

транспорт или по отношение на подобряването на енергийната ефективност, което ще 

подобри устойчивостта и икономическото развитие. Изграждат се интегрирани системи 

за адаптивно управление на осветлението, за видеонаблюдение, за мониторинг на 

замърсяването на въздуха, шума и други параметри на околната среда. 

В духа на концепцията за Smart развитие на Бургас обновяването на пешеходната 

улица "Алеко Богориди" няма само инфраструктурно измерение. Внедрени са следните 

технологични новости: система за безжично WiFi разпръскване и предоставяне на 

безплатен достъп до Интернет по цялата улица; мобилно приложение VR - Бургас - 

виртуална разходка по знакови обекти в историческия център на града, която ще се 

обогатява с времето; възможност за зареждане на преносими мобилни устройства и 

индивидуални електрически превозни средства при някои от осветителните стълбове 

със специален архитектурен дизайн. 

 

Екология 

Повишената чувствителност на съвременното общество към съхраняването на 

околната среда извежда екологичните инициативи като един от основните 

приоритети при развитието на туризма и привличането на инвестиции. 
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Основен акцент в инвестиционната програма на Община Бургас през 2018 г.  и 

2019 г. е подобряване и разширяване на системата за управление на отпадъците чрез 

реализацията на няколко ключови проекта: 

- Продължава изграждането на система от подземни контейнери за разделно 

събиране на отпадъци., промяна и прецизиране на технологията за сметосъбиране, 

подписване на договор с независима лаборатория за измерване нивата на въздуха и 

определяне замърсителите в града. 

 - Проектиране и изграждане на система за анаеробно третиране на предварително 

разделно събрани биоразградими отпадъци, финансирана по Оперативна програма 

"Околна среда" 2014 - 2020 г.  

- Надграждане и увеличаване капацитета на сепариращата инсталация на 

Регионално депо за твърди битови отпадъци - Братово - Запад. 

 - Изграждане на водоснабдителни канализационни мрежи на територията на 

Община Бургас: Изпълнение на интегрирани проекти за ВиК мрежи в гр. Българово и 

кварталите Рудник и Черно море, финансирани чрез Предприятие за управление на 

дейностите по опазване на околната среда. 

- Реконструкция на мрежа за минерална вода в кв. Минерални бани, финансиран 

със средства на Национален доверителен екофонд, Инвестиционна програма 

Минерални води. 

- Стартира изпълнението на проектите по приоритет "Енергийна ефективност в 

административни и многофамилни сгради". 

- Подмяна на цялата система по сметосъбиране и сметоизвозване. 

- Проект "Иновационни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в 

крайбрежните райони на Черно море" (RedMarLitter). Основната цел на проекта e 

намаляване на замърсяването с отпадъци на Черноморския басейн, който се споделя от 

няколко държави, чрез анализиране на отпадъчните потоци, в частност в 

представителни райони. 

- Проект "Градове в растеж" (BLUACT). Проектът се изпълнява от Община Бургас 

в партньорство с общини от следните градове: Пирея (Гърция), Галати (Румъния), 

Салерно (Италия), Матаро (Испания), Матосинхос (Португалия), Остенд (Белгия).  

Основна цел на Община Бургас е да проведе "Инициативата за син растеж" по 

примера на град Пирея, като с това подпомогне предприемачите от ранния етап да 

реализират своите иновативни концепции и градът да създаде качествени работни 

места с добавена стойност в "синята" икономика. 

- Проект "Природосъобразни решения за зелени градове - CONNECTING Nature" 

се изпълнява от 37 организации от 19 страни. Община Бургас е партньор по проекта и 

участва в консорциума като "град-последовател", чиято роля е да проучи добрите 

практики и приложи научените уроци, знания и опит на градове като Генк, Глазгоу и 

Познан в разработването на иновативни "зелени" решения в градска среда, съотносими 

към нуждите на града.  

- Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас чрез 

модернизация на обществения транспорт“ включва доставка и въвеждане в 

експлоатация на 56 електрически превозни средства за нуждите на обществения масов 

транспорт в общината. Проектът се изпълнява в партньорство от Община Бургас и 

„Бургасбус“ ЕООД.  

Образование 

Образованието има ключова роля в привличане на инвестиции. От една страна то 

повишава атрактивността на мястото чрез осигуряване на професионално 

https://invest.burgas.bg/bg/demografiya-obrazovanie#chapter7
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подготвени специалисти за новите производства, а от друга страна е необходима 

предпоставка за задържане на семействата като работната сила. 

В Бургас има два университета, четири колежа и 59 образователни институции, от 

които 12 професионални гимназии. Образователната среда в града продължава да бъде 

една от добрите в страната и с потенциал да бъде иновативна. Налице е добре 

структурирана образователна мрежа, която съответства на социално-

икономическите, демографски и географски особености на общината. Изпълняват се 

плановите документи, свързани с разширяване и подобряване на материално-

техническата база за учениците, без да се подценява качеството на образованието, 

въпреки, че са налице трудности и тенденции, характерни за сферата в цялата страна.  

Продължава изграждането на детски градини. През 2018 г. отварят врати две нови 

детски градини и една след основен ремонт. 

Обновена е материалната база, вкл. тази за професионална подготовка в 6 

професионални училища.  

Община Бургас е единствената, която изгражда нови училища: Училище в квартал 

Горно Езерово и най-новото професионално училище в България - Професионална 

гимназия по компютърно програмиране и иновации.  

 Община Бургас инвестира и във висшето образование. През 2018 г. е разкрит 

филиал на Националната художествена академия, като Общината участва в 

преустройството на помещенията за нуждите на филиала в Магазия 1 на пристанището. 

През 2019 г. е завършено строителството и оборудването на сградата на Медицински 

факултет към Университет "Проф. д-р Асен Златаров"- Бургас.  

В бюджета на Община Бургас за 2019 г. 40 % от капиталовата програма са средства 

за инвестиции в образование. Въвежда се нов образователен модел в бургаските 

училища, паралелно с масираното обновяването на образователната инфраструктура.  

Три нови програми стартират в учебните заведения на Бургас: 

- "Първокласно начало" -  включва изцяло нови класни стаи за първокласниците 

във всички училища в Община Бургас. 

- "Активни и здрави" е образователна програма, която включва обновяване на 

дворните пространства и поредица от инициативи, които представят ползите от 

активния и здравословен начин на живот. 

- "Професии и бъдеще" е програма за модернизиране на професионалното 

образование, както като инфраструктура, така и като професионални направления и 

свързаност с бизнеса. 

В края на 2019 г. стартира Скейл Фокус Академия, която е първата по рода си IT 

академия за ускорено обучение на програмисти в Бургас. Академията се реализира с 

пълната подкрепа на община Бургас и работи активно с местните училища и 

университети за подсилване на IT общността в града. 

Стартира изграждането на модерен Детски научен център "ПланетУМ" в Зоната за 

обществен достъп до пристанището. Строителството на обекта се осъществява 

съвместно от Община Бургас, Пристанище Бургас, Държавно предприятие 

"Пристанищна инфраструктура", Министерство на транспорта и Министерство на 

енергетиката. 

 

Здравеопазване 

Бургас е сред областите със сравнително висок недостиг на лекари - както на 

общопрактикуващи, така и на специалисти, как по индикирано в рамките на отчета по 

Стратегическа цел 1. Легловата база в местните многопрофилни болници се увеличава, 

но все още изостава спрямо средните за страната нива.  
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Въпреки трудностите през отчетния период Община Бургас започна реализацията 

на няколко значими  проекта: 

- Стартира нова програма за цялостно модернизиране на онкодиспансера, която 

включва закупуване на ново модерно оборудване, строителство на нова Болница за 

химиотерапия и на сграда за Протонно емисионен томограф, строителство на нова 

сграда за разкриване на Отделение по нуклеарна медицина и брахитерапия. 

- С цел подобряване условията за диагностика, лечение и рехабилитация дейността 

на "Медицински център 3-Бургас" ЕООД, заедно със Звено "Спортна медицина" се 

премества  в центъра на града - Медицински център 2. 

- Въвеждат се мерки за енергийна ефективност в сградите на "Диагностично-

консултативен 1-Бургас" ЕООД и "Диагностично-консултативен 2-Бургас" ЕООД със 

средства от Национален доверителен екофонд. 

 - Продължава финансирането на програма Инвитро, дофинансирането на МБАЛ 

Бургас, както и на кожно- венерическия диспансер към МБАЛ. 

- Работи се по създаване на условия за обучение на студенти и специализанти към 

УМБАЛ Бургас АД и развиване на академичността в Бургас. 

- Провежда се кампания за превенции на социално значими заболявания в ясли, 

детски градини и училища и мероприятия свързани с подобряване здравето на младите 

хора. 

 

Културна и туристическа инфраструктура  

Основна цел на Община Бургас в областта на културата е да постигне състояние, 

адекватно на съвременните предизвикателства, за което се изисква подкрепа на 

стратегически значими инициативи като опазването и насърчаването на културното 

многообразие, творческата мобилност и защитата на интелектуалната собственост в 

областта на културата, както и създаването на условия за развитието на 

културните  индустрии и съвременни форми на творческо изразяване. Със съзнанието, 

че културата и туризма са неразривно свързани, реализираните инициативи имат за цел 

да създадат пространства и атмосфера, които са притегателни за платежоспособни 

туристи и създават условия за привличане на инвеститорски интерес. През отчетния 

период са стартирани следните проекти: 

- Реконструкция на сградата на бившето немско училище и превръщането му в 

модерен и атрактивен комплекс - Библиотека и музей на съвременното изкуство.  

- Обновяване на Културен дом на нефтохимика. 

- Конгресен център на Пристанище Бургас.  

Чрез бюджета за култура през 2018 и 2019 година са реализирани традиционни за 

Общината и нови атрактивни събития - фестивали, симпозиуми, изложби, които 

допълнително обогатяват културния живот на Бургас. 

През отчетния период 2018-2019 г. усилията са насочени към разширяване 

потенциала на най-значимите за града туристически атракции. Постигнатото до 

момента по отношение на привлекателност, възвръщаемост и потенциал за развитие 

е предпоставка за привличане на допълнителни инвестиции за усъвършенстването им 

и създаване на възможности реализиране на повече приходи. Инвестиционните 

намерения на Община Бургас са свързани с изпълнение на дейности за реконструкция, 

обновяване и социализация на културни обекти от национално значение. 

Акве калиде. По проект "Общото културно наследство без граници - TOGETHER“ 

CB0005.1.21.139, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg—

ИПП България — Турция 2014—2020 г.“ по линия на Инструмента за 
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предприсъединителна помощ (ИПП II) са изпълнени консервационни и реставрационни 

дейности на археологическите структури в Акве калиде.  

Извършва се благоустрояване и изграждане на туристическа инфраструктура на 

Акве Калиде Термополис. Обявена е обществена поръчка за изграждане на 

експозиционен и демонстрационен център "Минералните води на "Акве Калиде", който 

е един от обектите, включени в обхвата на проект "Силата на водата", финансиран от 

Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, процедура "Развитие на 

туристически атракции". 

Остров "Света Анастасия". Утвърждаването на о-в Св. Анастасия като 

привлекателна туристическа атракция изисква осигуряване на възможност за 

посещения на повече туристи в по-дълъг период през годината, включително и в 

преходните сезони. Това налага необходимостта да се предприемат допълнителни 

мерки по разширяване  и защита   на съоръжението. Същевременно брегът на острова е 

подложен на силна морска абразия и съхраняването на тази културна, природна и 

историческа недвижима ценност изисква да бъдат предприети мерки за брегозащита. 

Община Бургас е обявила обществена поръчка за реконструкция и разширяване на 

съществуващия пристан и изграждане на нов такъв за малки плавателни съдове на 

остров Света Анастасия. Обществената поръчката се провежда в рамките на проект 

„Силата на водата. Подкрепа за повишаване потенциала на Община Бургас като 

конкурентоспособна туристическа дестинация“.  

 Катедрален храм "Св. Св. Кирил и Методий". Работи се по фасадната реставрация, 

с която да бъде изцяло завършено екстериорното решение  на сградата и прилежащото 

пространство.  

Изгражда се на етно рибарско селище Ченгене скеле. 

В община Бургас се наблюдава устойчиво увеличаване на туристическата 

суперструктура (места за настаняване, заведения за развлечение и хранене и атракции). 

Съществен напредък се отбелязва с построяването на два нови хотела от среден клас и 

и започналата реконструкция на хотел "България".  

Хотел „Променаде“ отвори врати през 2018 г. Разположен е в центъра на Бургас, до 

самия бряг на централния плаж в Морската градина. Хотелът е в стила на старинния 

морски град, в съчетание с най-съвременни удобства и премерен лукс. 

Хотел "Марина Бургас" работи от края на 2019 г. Стратегически разположен на 

територията на Зоната за обществен достъп в пристанището и предоставящ офиси със 

600 работни места, той е необходимото допълнение към изградения конгресен център.  

В края на 2019 г. в Националния туристически регистър присъстват 336 места за 

настаняване в гр. Бургас. 

 

Спортна инфраструктура 

- Със средства от общинския бюджет са предприети редица действия по 

рехабилитация и модернизация на съществуващи спортни терени и съоръжения.  

- Продължава и развиването на клубния спорт в община Бургас чрез финансово 

подпомагане и организиране на престижни международни и национални мероприятия. 

- Поддържат се местните и национални традиции в областта на професионалния и 

любителски спорт чрез морални и финансови стимули и организация на различни 

турнири. 

- Непрекъснато се подобряват  условията за развитие на спорта за хора с 

увреждания и в неравностойно социално положение и се стимулира развитието на 

детско – юношеския, ученическия и масовия спорт. 
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- Продължава програма за изграждане и ремонт на спортни и детски площадки на 

територията на цялата община. 

- Продължава строежът на Зала "Арена Бургас" 

- Въведен е в експлоатация спортен комплекс със закрит плувен басейн, игрище за 

футбол с трибуни и обслужващи сгради и открита спортна зона за сезонни спортове в 

ж.к.“Славейков“. 

 

През отчетния период 2018 - 2019 г. е извършен значетелен напредък в 

реализирането на проекти във всички сфери на обществения живот на Община 

Бургас. Постигнатите и очакваните резултати повишават потенциала на Общината 

като привлекателно място за живот и за бизнес. Отчетливо е приоритетното 

значение, което се отдава на инфраструктурните проекти, благоустрояването на 

градската среда, създаването на интегрирана транспортна система и осигуряване на 

иновативно образование. С постоянни темпове се развиват нови и се усъвършенстват 

съществуващите туристически атракции. Създават се пространства и обекти с 

потенциал за развитие на конгресен туризъм.  

 

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2. Повишаване на уменията и квалификацията на персонала 

 

В Бургас има два университета, четири колежа и 59 образователни институции, от 

които 12 професионални гимназии. Обучение в туристически специалности се 

осъществява в Професионална гимназия по туризъм, Университет "Проф. д-р Асен 

Златаров" и Бургаски свободен университет. В голяма част от останалите учебни 

заведения се подготвят специалисти, чиито знания и умения намират приложение в 

съпътстващи туризма дейности като бизнес предприемачество, митническата и 

данъчната администрация, здравни грижи, транспорт, IT технологии, чужди езици и др. 

По данни на администрацията в община в Бургас, поместена в инвестиционния 

портал,  през 2019 г. 42,7% от завършилите гимназия, продължават обучението си във 

висше образование, съответно 19,2%  от общия брой са от професионални гимназии. От 

завършилите висше образование 31,5% продължават обучението си съответно в колеж - 

2,5%, бакалавър - 15%, магистър - 13,5% и с две магистратури - 0,5%. 

Според регистъра на центровете за професионално обучение на НАПОО в края на 

2019 г. в гр. Бургас са активни 25 ЦПО. Справка с регистъра показва, че 14 от тях 

предлагат обучение в туристически и свързани с туризма специалности и професии. 

 

Цел 2.1. Насърчаване на сътрудничеството между образователния сектор и бизнеса 

за повишаване на качеството на работните места в туризма 

 

Мярка 2.1.1. Изграждане на партньорства между училища/висши учебни 

заведения и бизнеса (с акцент върху дуалното образование) 

Мярка 2.1.2. Взаимодействие с образователните институции за провеждане на 

отворени семинари и включване на модули, допълващи учебните програми на ученици 

и студенти в областта на туризма 

Мярка 2.1.3. Подобряване уменията и подкрепа за развитие на кариерата на 

работещите в туристическия сектор 

 

Поясненията по мерки  2.1.1., 2.1.2. и 2.1.3. затрудняват разграничаването на 

конкретна насока за действие в три различни направления. Дейностите, които се 
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отчитат като напредък в постигане на Стратегическа цел 2. са свързани и с трите мерки. 

Развитието и усършенстването на компетенциите в сектор туризъм са дело както на 

образователните институции, така и на управителите на туристически предприятия, 

вкл. самоусъвършенстване чрез участие в курсове, семинари и др. Информацията за 

такива обучения може да бъде набирана чрез анкетни проучвания сред туристическия 

бранш, учебните заведения и справки от центровете за професионално обучение. Към 

настоящия етап такива данни не са налични. Поради изложените съображения и 

оскъдността на информацията, тя ще бъде представена обобщено за Специфична цел 2. 

 

Общинската управа е равностоен партньор в създаването на условия за 

сътрудническво между туристическия бизнес и образователните институции и 

насърчаването на младите хора за професионална реализация на територията на 

общината. През отчетния перид с нейна подкрепа са реализирани няколко значими 

проекта в тази насока: 

- Проект "Подобряване качеството на професионалното образование чрез 

модернизация на образователната инфраструктура в шест професионални гимназии в 

гр. Бургас", процедура "Подкрепа за професионалните училища в Република България". 

Обновена е материалната база, вкл. тази за специфична професионална подготовка в 6 

професионални училища: Професионална гимназия по механоелектротехника и 

електроника; Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Кольо 

Фичето"; Професионална гимназия по туризъм "Асен Златаров"; Професионална 

гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов"; Професионална 

гимназия по транспорт; Професионална търговска гимназия. Реконструкцията на 

ресторант "Младост" е част от обновения учебно-производствен комплекс на 

Професионалната гимназия по туризъм. 

- По идея на кмета Димитър Николов и в тясно сътрудничество с бизнеса през 2018 

г. е създадена Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации. 

- Проект "Подобряване на институционалния капацитет и насърчаване на 

сътрудничеството за справяне с влиянието на транснационалната миграция на 

младежите (YOUMIG)" по програма за транснационално сътрудничество "Дунав" 2014-

2020 с цел подобряване на местните политики и местния институционален капацитет за 

адекватни реакции на младежката миграция. 

- Инвестиции в строителството и оборудването на сградата на "Факултет по 

обществено здраве и здравни грижи" към Университет "Проф. д-р Асен Златаров"-

Бургас - Кампания "Избери Бургас" на Съдърланд България, осъществена с подкрепата 

на Община Бургас. Инициативата има за цел да представи добрите примери със 

служители, родом от Бургас, които са се завърнали и реализирали успешно в родния 

град. 

- В процес на създаване е иновативна електронна платформа, свързваща 

обучаващите се директно с представителите на бизнеса, където ще се предлагат 

ученически стажове и работни места за младите хора, завършили професионалното си 

образование. Създаването й е по идея на Община Бургас. Разработката е дело на екип 

от администратори, учители и ученици на Професионална гимназия по компютърно 

програмиране и иновации, които са изгради и конфигурирали основното ядро на 

приложението. Платформата ще бъде част от инвестиционния портал на община 

Бургас. 

Ролята на  информационния обмен между държавните институции, регионалния 

бизнес и образователните институции (професионални и общообразователни 

гимназии), както и настоящите базови проблеми и решения от гледна точка на трите 



Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Стратегия за устойчиво развитие на туризма 
в Община Бургас, 2018-2023 г. 

   Отчет за 2018 -2019 г. 

 

 

38 

 

страни в процеса са дискутирани на форум в гр. Добрич. Учители от бургаски гимназии 

са участвали в обсъждането на  идеи за подобряване на комуникацията между звената, 

адаптацията на образованието към нуждите на пазара на труда, по-ясни изисквания 

спрямо практическите умения и компетенции на учащите се, приоритизиране на 

дългосрочните цели, възможностите за дуално обучение. 

Провеждането на практическо обучение в реални туристически обекти 

безспорно има много голям положителен ефект при изграждането на професионални 

умения за учениците и студентите. То е задължително изискване в обучението по 

туристически специалности, но в повечето случаи се извършва доста формално. 

Основната причина е нежеланието на бизнеса да отдели време и ресурси за тази цел. 

Допълнителна пречка е сезонноста в работата на тези обекти. Извън летния сезон 

някои от тях не работят, други работят с непълен капацитет и като цяло интензивността 

на дейността им е занижена. Малко са на брой и обектите, които предлагат 

стажантски програми през лятото, които да мотивират младите за участие. Не е 

изградена система за набиране на данни, с които да се отчита как се променя броя на 

тези фирми през годините, броя на включените обучаващи се в програмите. При 

нарастващия проблем с набирането на кадри в туризма е необяснима ниската степен на 

инициативност от страна на туристическите предприятия в тази посока.  

Темата е била дискурана на Инвестиционния хотелиерски форум през 2019 г. в 

София, като се отбелязва, че дори в Румъния става все по-популярна инвестицията от 

страна на работодателите в кадри още от училищна възраст. Тя се реализира под 

формата на стипендии, заплащане на образование от страна на работодателите на 

избрани студенти или ученици, както и възможност за платени стажове още преди 

завършване на гимназия или университет. 

Положителен пример е ОП „Туризъм“, което през 2018 г. е сключило споразумение 

за обучение и практическа работа със стажанти в стажантска програма към Национален 

образователен център ООД, гр.Бургас и  Договор за Практическото обучение на 

ученици от ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр.Бургас на територията на 

Туристическите информационни центрове. 

По данни от учебните заведения през отчетния период по програма „Еразъм +“ на 

Европейския съюз в обмен са се включили над 10 ученици и 2 учители от 

Професионална търговска гимназия – гр. Бургас и 2-ма студенти от специалност 

"Туризъм" в Университет "Проф. до-р Асен Златаров". 

За осъществяване на връзка с работодатели и с Регионалната служба по заетостта 

и Бюрата по труда университетите в гр. Бургас са създали собствени центрове за 

кариерно развитие. Ежегодно се провеждат срещи между студенти и представители на 

Агенцията по заетостта към Дирекция „Регионална служба по заетостта”– гр. Бургас. 

Студентите се запознават с дейността и инициативите на Агенцията, предлаганите 

работни места, начини за регистриране в бюрото по труда, условия и начини на 

кандидатстване за определена работна длъжност или стаж, информация за програми и 

мерки за заетост и обучение  като Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси”, „Младежка заетост”, „Обучение и заетост на младите хора”, „Старт на 

кариерата”, „Готови за работа”, „Родители в заетост”, „Ваучери за заети лица” , 

информация за услугите, предоставяни в клоновете на Държавно предприятие „Българо 

– германски център за професионално обучение” ERES мрежата и професионалната 

мобилност в Европейския съюз, както и за възможностите за работа в чужбина. 

Необходимостта да се работи активно в привличането на нови ученици и студенти 

повиши активността на учебните заведения в кампаниите предите кандидатстването - 

организират се посещения в учебни заведения и срещи със завършващите ученици, 
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провеждат се " Дни на отворените врати". Някои от тях поддържат тази активност през 

цялата година, за да създадат траен интерес и мотивация за продължаване на 

образованието и избор на професия. Конкретна информация е налична за следните 

събития: 

- 20 училища от община Бургас участват в информационен форум „Базар на 

професиите“, организирано от Центъра за подкрепа на личностното развитие и Община 

Бургас, съвместно с РУО – Бургас. Целта на инициативата е да подпомогне учениците 

от VI и VII клас при избора им на учебно заведение, в което да продължат 

образованието си. 

- ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров” изнася открити уроци по здравословно хранене 

пред ученици от ОУ „Братя Миладинови”, ОУ „Пейо Яворов“ и ОУ „Васил Априлов“, 

гр. Бургас. 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ е организатор на Хакатон – Бургас, където 

ученици  и студенти участват със собствени разработки. Темата през 2019 г. година бе 

„Синя икономика“. 

В допълнение, от публикации в сайтовете на учебните заведения и сайта на община 

Бургас може да бъде приведена следната информация: 

- По данни от официалния сайт на община Бургас през 2019 г. 500 студенти от 

Бургас посещават курсове по китайски език, 98% от учениците в средните училища в 

Бургас учат чужд език, 73% изучават поне два чужди езика. 

- През 2019 г. в Колеж по туризъм към Университет "Проф. д-р Асен Златаров" е 

въведена нова специалност “Управление на туроператорската и турагентската 

дейност”. В Университета е открит Медицински факултет, в който ще се обучават 

студенти в образователно-квалификационна степен "магистър" на специалност 

"Медицина". Въведена е нова магистърска програма "Мениджмънт на туристическа 

дестинация". 

- В Професионална търговска гимназия е приключен проект по програма „Нашите 

пари“ - програма за финансова грамотност, финансиран от Visa в България. Целта на 

програмата е успешното управление на личните финанси и надгражда компетенции в 

общата икономическа грамотност на участниците. 

- Учители от Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров”- гр. 

Бургас е участвала в изнесено обучение на тема „Индивидуализиране на обучението с 

електронни учебни системи”, организирано от софтуерно консултантската фирма 

ОРАК Инженеринг – доставчик на обучителната услуга.   Целта на обучението е 

усвояване на знания и формиране на умения и компетентности, свързани с 

използването на иновативни методи в преподаването; запознаване с електронни 

ресурси за проверка на знанията и за оценяване на учебните резултати - работа с Google 

инструменти, създаване на Classroom, запознаване с учебната платформа Kahoot и др     

- Учители от Търговска гимназия – Бургас са участвали в двуседмична мобилност 

по Проект 2018-1-BG01-KA101-047380, КД 1, „Образователна мобилност за граждани“, 

сектор „Училищно образование“ в гр. Палермо, Италия. Целта на обучението е 

развитие и надграждане на компетентности в областта на дигиталните технологии като 

средство за работа с учениците и училищната общност, насърчаване прилагането на 

иновативни методи и техники в образователния процес. Проектът се финансира по 

програма Еразъм + на ЕС. 

- Учителите по програмиране и технологии в Професионална гимназия по 

компютърно програмиране и иновации са придобили сертификати за инструктори в 

CISCO Academy. Гимназията е част от програма на Българска асоциация на мрежовите 
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академии, която стартира процесите на обучение на преподаватели от страната, 

благодарение на инициативата на Българската стопанска камара. 

Засилената конкуренция между учебните заведения мотивира тяхната 

активност за привличане на нови ученици и студенти чрез комуникация под различни 

форми. В условията на демографска криза и остър недостиг на работна ръка в 

туризма, взаимодействието между бизнеса и обучаващите инситуции в община 

Бургас е все по-слабо. Причините могат да бъдат недоверие, липса на ресурси или 

много други. Но и за двете е страни е важно осъзнаването на необходимостта от повече 

срещи, дискусии, общи действия. Общинската управа отделя приоритетно ресурси за 

образованието, тя може да бъде и посредник между учебните заведения и 

туристическия бранш, но пълноценната връзка е възможна при инициатива от двете 

страни. Пример в това отношение могат да бъдат Професионалната търговска 

гимназия, Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации и 

техните партньори съответно от финансовия и IT сектора. В изложението по-горе 

техните дейности не са представени подробно, тъй като значението им за сферата на 

туризма е косвено. 

 

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3. Популяризиране на идеята за качествено предлагане на 

услуги с участие на местните общности 

 

Цел 3.1. Повишаване участието на пазара на труда и създаване на повече и по-

качествени работни места 

 

Мярка 3.1.1. Предоставяне на тристепенна подкрепа: клиент – персонал – 

организация 

 

Подкрепата за бизнеса, персонала и клиентите на туристическия продукт на 

община Бургас има много измерения. Някои от тях като привличането на инвестиции, 

подпомагане на професионалното образование и връзката между туристическите 

предприятия и учебните заведения бяха коментирани в изложението по предходните 

специфични цели към Стратегическа цел 2. Тъй като в Плана за действие към 

Стратегията не са посочени конкретни дейности, в допълнение ще бъдат приведени и 

други резултати и препоръки в няколко различни направления, които считаме, че имат 

отношение към поставената цел. 

 

1. Стимулиране на местната общност за активно участие и съдействие в 

предлагането на качествен туристически продукт. 

 ▬ Популяризиране на местните атракции и събития, както и на 

постиженията от работата на бизнеса и общинската управа в областта на 

туризма. Тази част от маркетинга на дестинацията може да бъде инициирана от 

местната власт /община/, неправителствени организации с профил туризъм и големи 

бизнеси от региона. Наличието на актуални печатни, видео, дигитални материали, с 

които да се комуникира потенциала на дестинацията дават отражение върху развитието 

на туризма в региона.  

Местните туристически изложения, които са отворени за обществеността имат 

своето място за информиране и на местните жители. По-голям ефект сред местната 

общност може да се постигне с директни публикации в медиите и на официалния сайт 

на Общината - в специален раздел или рубрика да се отразяват резултатите от 
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реализирани проекти, анализи, нововъведения и др. Целта е да се представят 

непрекъснато убедителни доказателства за значението и положителните стъпки в 

развитието на туризма. Онлайн гласуването за Годишните награди на Министерството 

на туризма също е добър повод да се приобщи местната общност в утвърждаването на 

постиженията, реализирани през годината. 

През 2018 година по задание от ОП "Туризъм" са изработени рекламни и 

информационни материали, с обща стойност на обществените поръчки за възлагане на 

изработката им – 88 463 лева, а през 2019 г. - 43 332,00 лева. Традиционно се 

изработват: туристически пътеводител на четири езика – български, английски, руски и 

немски; туристическа карта на град Бургас; брошура за остров Света Анастасия; 

брошура за Аквекалиде; брошура за езера; рекламни торби, бележници, магнити, 

ключодържатели, календари и др. 

Направени са публикации в следните сайтове и списания: Go Оn Air; Offline - бр. 

май, юни, юли; в-к Движение - Ваканция и СПА 2018; Преживей България - септември 

2018; Туризъм и отдих - London 2018, Туризъм и отдих - MITT Москва 2018; Туризъм и 

отдих - Ваканция и СПА 2018. 

В официалния сайт на община Бургас ежегодно се актуализира и публикува 

Годишен културен календар. 

В създадения от МТ Регистър на туристическите атракции към края на 2019 г. са 

включени 15 обекта от община Бургас, а в Регистър на туристическите фестивали и 

събития - 54 събития, които обхващат почти цялата календарна година.  

В официалния туристически портал на България bulgariatravel, който явно не се 

актуализира, към настоящия момент не присъстват емблематични за Бургас атракции и 

забележителности като остров Св. Анастасия и Акве Калиде. 

Номинирането за Годишните награди в туризма по инициатива на МТ се утвърди 

като признание за прилаганите добри практики и резултатите от усилената работа в 

сектора и средство за популяризиране на най-атрактивните забележителности и 

събития според българските посетители. В рамките на четвъртото издание през 2019 г. 

Бургас има 5 номинации: В категория "туристическо събитие" -  Китарен фестивал 

Бургас Джем 2019 и Фестивал на пясъчните фигури; В категория "Туристическа 

атракция/обект и устойчивост на инвестицията" - Авиомузей Бургас, Туристически 

комплекс "Остров Света Анастасия" и Туристически комплекс "Акве Калиде". 

През 2019 г. е финансирана и реализирана радио реклама както следва: 

- Период юни - юли 2019 г. - Кампания за Остров Света Анастасия - радио MIXX 

Бургас /RADIO 1 _MIXX Burgas, Pomorie, Primorsko, Nesebar/; 

- Период - 25 ноември - 6 декември - Кампания за Никулден. Радио БГ Радио 

Бургас, Радио 1 Бургас, Radio NRJ - Бургас, БГ Радио - Ст. Загора (с обхват Стара 

Загора, Сливен, Ямбол, Ахтопол, Малко Търново), Радио 1 - Стара Загора (с обхват 

Стара Загора, Несебър, Обзор.), Radio NRJ - Сливен, Radio CITY- Стара Загора, 

Авторадио - Несебър (Несебър и Царево). 

Монтирани са билбордове в периода 20.05.-30.06.2019 г. - 7 съоръжения в 

градовете Пловдив , Стара Загора и Варна. За сравнение през 2017 г. те са 6 съоръжения 

за периода 19.06.-27.08.2017 г., разположени по магистрала София-Бургас. 

През активния туристически сезон са предоставени плакати/ винили за гостуващи 

изложби в Китен, Шумен, София, Велико Търново. 

За период от 4 месеца (през лятото) на  оградата на Посолството на Р.България във 

Варшава, Полша са разположени винили, представящи туристически атракции и обекти 

в Бургас. 
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 ▬ Въвличане на местната общност като активен съучастник в: опазването на 

околната среда, облагородяването на градската среда, създаване на трайни навици за 

опазване чистотата на града , използване на алтернативни екологосъобразни начини за 

придвижване, подобряване на фасадите на жилищните сгради. (Резултатите от 

реализирането на проекти в посочените области са изложени при отчитане 

изпълнението на Специфична цел 2.1. Цел 1.1.)  

Гражданите на гр. Бургас участват при обществено обсъждане на значими по 

финансова стойност и въздействие върху развитието на туризма проекти като: 

"Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в 

Културен дом на Лукойл Нефтохим“; Реконструкция и преустройство на съществуваща 

сграда в културно - образователен център (музей) за съвременно изкуство и 

библиотека; проект "Подкрепа за повишаване потенциала на Община Бургас като 

конкурентоспособна туристическа дестинация"; идеен проект за създаването на парк на 

миниатюрите "Европа", както и ежегодно в обсъждане на проектобюджета на община 

Бургас. 

 ▬ Стимулиране предлагането на качествени услуги в местата за настаняване 

и заведенията за хранене и развлечения. Туристическите обекти на територията на 

община Бургас могат да бъдат рекламирани безплатно в платформата gotoburgas. Към 

края на 2019 г. общият им брой е 242, от които 66 места за настаняване, 53 заведения за 

хранене и развлечения, други – 123 (като магазини, туристически агенции, рент-а-кар, 

аптеки, медицински услуги,агенции за недвижими имоти и др.) Допълнително от 

операторите на платформата непрекъснато се обновява информацията за събития и 

забавления, които се организират от клубни заведения, ресторанти и др. 

Общината поддържа сравнително ниски равнища на местните данъци, но е 

необходим по-стриктен контрол по отношение на спазването на изискванията за 

категоризация и регистрация от Закона за туризма. Целта е гарантиране на определно 

ниво на качеството и ограничаване на сивата икономика в сектора. Внедряването на 

регионална марка за качество също може да има мотивиращо въздействие за 

повишаване на качественото ниво. 

 ▬ Консултиране, обучение и дискусии.  

Във връзка с въвеждане на Единната система за туристическа информация са 

проведени няколко срещи за разясняване на целта, очакваните резултати и работа с 

електронната платформа. 

От 2018 г. сдружение "Рафаел-инфо - култура и туризъм" в партньорство с БРТА 

организира три срещи на работещите в сферата на туризма от Южното Черноморие с 

представители на Министерството на туризма за обсъждане на проблемите пред 

предстоящия туристически сезон и резултатите от изминалия. 

В рамките на туристическо изложение "Вашата ваканция" през 2018 г. е проведена 

кръгла маса на тема "Кадрите в туризма" с Презентация „Достъп до пазара на труда на 

чужденци“ от Дирекция Регионална служба по заетостта - Бургас. През 2019 г. 

обсъжданата тема е „Туризмът и работните места – по-добро бъдеще за всички“ също 

по инициатива на РСЗ – Бургас. Представени са две книги с практическо приложение в 

хотелиерството -  „Качество и стандарти в туризма“ на Златина Караджова и „За 

ефективно хотелиерство“  на Розалин Янев.  

За отчетния период няма данни за организиране на други подобни събития, 

семинари и т.н дейности с информационна и обучителна цел. 

Много голяма роля в консултирането и обучението имат инициативите на 

браншовите организации, но те обединяват предимно големите обекти  и фирми. За 

физическите лица - собственици на стаи, апартаменти и къщи за гости или 
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стопанисващи малки ресторантьорски обекти могат да се организират семинари, 

дискусии, в които да бъдат информирани за тенденциите в туристическото търсене и 

предлагане, да се дават препоръки и насоки за провеждане на анкетни проучвания, за 

рекламиране на местните атракции, за предоставяне на допълнителни услуги и др. 

 

2. Създаване на нови атракции и събития.  

Подобряването на съществуващите и създаването на нови атракции и събития е 

предпоставка за усъвършенстване на туристическия продукт на община Бургас, 

условие за създаване на атрактивни туристически продукти от туроператорите и 

развитие на гр. Бургас като целогодишна дестинация. 

Нови и обогатени атракции: 

Акве калиде. По проект "Общото културно наследство без граници - TOGETHER“ 

CB0005.1.21.139, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg—

ИПП България — Турция 2014—2020 г.“ по линия на Инструмента за 

предприсъединителна помощ (ИПП II) са изпълнени консервационни и реставрационни 

дейности на археологическите структури в Акве калиде. Водещият партньор в проекта 

– РИМ-Бургас е закупил специално 3D сканиращо оборудване и мощен сървър за 

дигитализиране на артефактите от Аквекалиде. Дигиталната библиотека на музея 

съдържа 127 обекта, които представят 2000-годишна история на мястото - от 

тракийските заселници до Османската империя. Чрез модерни информационни точки 

дигитално се показва колекцията на посетителите. Извършва се благоустрояване и 

изграждане на туристическа инфраструктура на Акве Калиде Термополис.  

Посетителски център "Къщата на фаропазача" - най-новата придобивка на Зоната 

за обществен достъп в Пристанище Бургас, която обогатява тематичното възприемане 

на пространството  и може да бъде източник на допълнителни приходи. 

Нови събития:  

- Инициатива "БУЛЕВАРТ - Мрежа на сетивата" - много добър пример за 

многостранно сътрудничество между Община Бургас, микро и малък бизнес, 

културните и творчески индустрии, обединени в мрежа от обекти и програма от 

събития, които споделят общи ценности за по-добра местна икономика, по-образована 

общност, по-добра културна среда. Обектите, включени в мрежата, предлагат уникален 

продукт, базиран на взаимодействие между бизнес и културна индустрия с реална 

добавена стойност към общностния живот, съхраняващ градската идентичност. 

Пространственото ядро на модела е ул. „Алеко Богориди“ и прилежащите зони, носещи 

автентичната атмосфера на стария Бургас и динамичното интензивно ежедневие на 

съвременния град.  

- Фотоизложба от 28 пана, представящи "Националните паркове на САЩ" в 

рамките на "Флора Есен" 2018 г. - посветена на 100-годишнината от създаването на 

Службата за националните паркове, подготвена и предоставена от Посолството на 

САЩ в България. 

- Мултикултурен фестивал "Заедно в Бургас" 

- Уличен Арт фестивал "Летни улици" 

- Чешката изложба "Mini Wonders" 

- Лятна творческа резиденция на о-в "Св. Анастасия" съвместно с Чешки културен 

институт - София, 

- Лятна китарджийница  

- Изложба папагали  

- Изложба на живи тропически пеперуди  



Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Стратегия за устойчиво развитие на туризма 
в Община Бургас, 2018-2023 г. 

   Отчет за 2018 -2019 г. 

 

 

44 

 

- Гостуваща изложба "Тутанкамон - една недовършена любовна история" с 

подкрепата на Община Бургас. 

- SPICE Music Festival 

- Street Food & Art Festival 

В Културен център „Морско казино“, Галерия-музей „Георги Баев“ , Туристически 

комплекс „Остров Света Анастасия“, Туристически комплекс „Аквекалиде“, 

Регионален Исторически Музей - Бургас и други културни институции ежегодно се 

представят различни авторски и гостуващи изложби. 

За насърчаване на други инициативи и реализиране на културни събития, които не 

са включени в Културния календар на общината, община Бургас предприема действия 

за съфинансиране на културни проекти със средства от общинския бюджет. 

Предоставянето на финансови средства има за цел да подкрепи и стимулира 

създаването на културен продукт и реализирането на културни събития, съответстващи 

на Стратегията на Община Бургас за развитие на културата. В тази връзка през 2018 г. 

на територията на община Бургас успешно са реализирани 17 проекта, показвайки ръст 

в сравнение с реализираните 15 през 2017 година. 

 

3. Развитие на туристическата суперструктура. 

Изградени са четири нови хотела: хотел "Променаде" - тризвезден бутиков хотел, 

хотел "Марина Бургас" - тризвезден градски хотел, хотел "Авеню Делукс" - категория 4 

звезди и тризвезден хотел "Утопия Форест" в Парк Росенец. Реконструира се хотел 

"България".  

Конгресен център на Пристанище Бургас.  Конгресният център може да се 

използва целогодишно като място за провеждане на изложби, концерти, атракциони, 

образователни събития, за извършване на научно-изследователска дейност за контрол и 

изследване на Черно море.  

 

4. Туристически информационни центрове. 

На територията на община Бургас функционират 4 ТИЦ: на Автогара „Юг”,  в 

Магазия 1, на Летище Бургас и ТИЦ „Часовник” в градския център. Последният е 

създаден през 2018 г. в отговор на нарастващо търсене на информация от страна на 

туристите и гражданите на гр. Бургас. Данните за броя на посетителите през двете 

отчетни години показва отлив в ТИЦ Автогара „Юг” (Приложение). Основната 

причина за това е разкриването на новия ТИЦ до „Часовника” и потвърждава 

правилния избор за локацията му. 

Благодарение на доброволци от Burgas Free Tour през летния сезон се организират 

пешеходни обиколки на централната част на гр. Бургас с екскурзоводски беседи на 

английски език, които предизвикват все по-голям интерес. 

Нарастването на общия брой посетители в 4 –те ТИЦ е само един от индикаторите 

за ефективната реализация на техните информационни, рекламни и консултиращи 

функции. През отчетния период ОП „Туризъм” ежегодно провежда анкети за проучване 

удовлетвореността на потребителите от услугите им. Въпросите в анкетата не са 

формулирани за определена целева група и поради това обратната информация не дава 

възможност за прецизен анализ. Опитът да бъдат анкетирани на място туристите - 

посетители на ТИЦ, се е оказал неуспешен, по мнение на служителите. 

Препоръчително е да се обмисли друг вариант за получаване на обратна връзка, 

защото мнението на туристите относно качеството на обслужване е най-важно за 

ТИЦ. Туристическите информационни центрове са основното звено за реализиране на 

маркетинг на дестинацията.  
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Мярка 3.1.2. Популяризиране на събития, атракции и забавления извън активния 

сезон 

Основният фокус в тази мярка е привличането на туристи извън активния летен 

сезон чрез напомняща реклама за основните целогодишни атракции, информация за 

текущите актуални събития и създаване на положителна представа за дестинацията 

като целогодишен привлекателен център. Акцентът върху ключовите предимства на 

град Бургас като туристическа дестинация трябва да мотивира желанието на 

потенциалните туристи да изберат именно него, да останат по-дълго или да отделят от 

свободното си време за забавления и познавателен туризъм.  

От изложената по-горе информация за реклама на туристическите обекти и 

събитията в община Бургас е видно, че няма такава, която целево и времево да е 

насочена към периоди извън летния сезон, с изключение на тази за Празника на града - 

Никулден. Цялостният маркетинг в съответствие с Мярка 3.1.2. следва да бъде изграден 

на база на: целевите пазари и посетители, към които ще е насочено посланието; точни и 

ясни интереси и потребности на желаните посетители; проучване на добри практики на 

национално и световно ниво; създаване на привлекателно предложение за целевите 

посетители; изготвяне на маркетингова стратегия – концепция, рекламни материали, 

екип, бюджет и др.; периодичен анализ на резултатите и подобрения. 

 

Мярка 3.1.3. Насърчаване на кратки (двудневни/уикенд) почивки (city breaks) 

 

Привличането на туристи извън сезона и за кратки двудневни пътувания може да 

се осъществи със съвместни и координирани усилия от всички заинтересовани лца и 

институции – осигуряване на възможност за изгоден транспорт, създаване и 

комуникиране на подходящи и атрактивни туристически пакети, различни стимули - 

цена, атрактивност, оригиналност на продуктите и др. Насърчаването е свързано с 

предоставяне на конкретни предложения. 

Постигнатия напредък по мярка 3.1.3. през отчетния период представлява по-

скоро създаването и наличието на известни предпоставки, които на този етап не се 

използват активно за реализиране на двудневни и уикенд пътувания към Община 

Бургас. Според отчетните данни, свързани с туристическата дейност през последните 

две години, тези предпоставки се свеждат до следното: 

През 2018 г. на базата на официално споразумение между Община Бургас и 

авиокомпания Ryanair (от 2017 г.) са разкрити нови 11 нови маршрута в шест държави: 

Братислава в Словакия; Дюселдорф, Франкфурт и Меминген в Германия; Милано в 

Италия; Рига и Каунас в Литва; Жешов, Краков и Варшава в Полша; Тел Авив в Израел. 

Полетите са осъществявани от април до октомври, което е добра предпоставка за 

удължаване на туристическия сезон. 

През 2019 г. са реализирани полети на 9 нови авиокомпании: Jet2.com, IrAero, 

GetJet, Skyup, Electra Airways LTD, LOT - Polish Airlines, AMC Aviation Sp.z.o.o., 

Wideroe, SUNDAIR GmbH. Новите дестинации през 2019 г. са Ukraine - Kherson, UK - 

Durham, Italy – Lamezia. 

От месец ноември 2019 г. до 31 март 2020 г. на Летище Бургас се обслужват 4 

полета седмично до Москва (понеделник, сряда, петък и събота) с авиокомпания S7 и с 

2 полета на седмица до Лондон (понеделник и петък), обслужвани от авиокомпания 

Wizz Air.  

През 2018 г. туристите от Прибалтийските републики (Литва, Латвия и Естония) 

бележат известни ръстове през месеците май, септември и октомври спрямо същия 

период на 2017 г. Все повече скандинавци, посещаващи Черноморието са 
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индивидуални туристи, които използват нискобюджетните авиокомпании като 

Norwegian Air и Atlantic Air. Очакванията са тази тенденция да се запази. 

През 2018 и 2019 г. ОП "Туризъм" е инициирал няколко експедиентски тура с 

участието на български туроператори и журналисти. Не са предпиети действия обаче 

по предложението от името на "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД пред 

Консултативния съвет по туризъм, да се организира инфотур за чуждестранни 

туроператори, предлагащи пакети "55+". 

Приключени са или се реализират проекти, чиито резултати и дейности могат да се 

ползват за изготвяне на оригинални туристически продукти. Примери за такива 

проекти са: „Съвместна инициатива за промоция на трансграничния регион България – 

Турция като атрактивна туристическа дестинация“; Опазване и популяризиране на 

самобитността на рибарско селище „Ченгене скеле“; проект "Черноморска кухня".  

Нискотарифните авиолинии позволяват на съвременния на турист да предприема 

краткотрайни пътувания, които да са наситени с впечатления, коцентрирани в малък 

срок от време. В отговор на това повишаващо се търсене, някои електронни платформи 

за туристически услуги като airbnb разширяват портфолиото си с оферти за 

"Преживявания" (Еxperiences), които могат да бъдат в рамките на 1-2 до 7-8 часа. 

Такъв подход може да бъде използван при разработването на тематични уикенд 

пакети, включващи обекти и дейности, които не се влияят от сезонността. 

Определянето на целеви пазари и диференциране на продуктите е важно и в този 

случай, както бе посочено и за рекламата. 

 

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4. Развитие и популяризиране на местен бранд за качество 

на туристическото предлагане чрез внедряване на иновативно портфолио 

 

Цел 4.1. Създаване на иновативно портфолио като част от основния туристически 

портал на Бургас „gotoburgas” 

 

Високата скорост, с която се развиват информационните и комуникационните 

технологии от една страна определят бързото развитие на платформата „gotoburgas”, а 

от друга страна - създават един от основните проблеми в развитието ѝ - адаптирането ѝ 

към усъвършенстваните възможности на мобилните устройства и приложенията за тях. 

 

Мярка 4.1.1. Подобряване ефективността на платформата в портфолио 

 

Не е налична статистика за ръста на публикуваните обяви на обекти за 

настаняване, за хранене и развлечения и обекти от други сектори през отчетния период, 

но по данни на операторите на платформата, той се увеличава непрекъснато с високи 

темпове. Към края на 2019 г. общият им брой е 242, от които 66 места за настаняване, 

53 заведения за хранене и развлечения, други – 123 (като магазини, туристически 

агенции, рент-а-кар, аптеки, медицински услуги,агенции за недвижими имоти и др.) 

По данни на ОП "Туризъм" туристическият портал на Бургас набира все по-голяма 

популярност и броят на посещенията непрекъснато нараства. (Приложение 4) 

 

Мярка 4.1.2. Разширяване обхват на ресурсите 

Мярка 4.1.3. Идентифициране на нови услуги  
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На сегашния етап от разработването на платформата "gotoburgas” предоставяните 

ресурси и услуги са трудно разграничими и свързани, затова резултатите от 

изпълнението на  двете мерки ще бъдат представени заедно. По този начин се избягва 

повторението на една и съща информация относно платформата. 

През последните две години платформата е допълнена със следната информация: 

- Към атракциите е добавена услугата "летене с делтапланер". 

- Към местата за посещение са добавени "Плажове" и "Басейни". 

- В археогическите обекти вече присъства Антично пристанище Сарафово. 

- Местата за спорт са се увеличили многократно. 

- При сградите и инфраструктурата са добавени Морски център Магазия 1 и 

Морска гара Бургас. 

- Въведена е рубрика "Новини". 

- Представена е новата транспортна схема на Бургас и Билетната система. 

Препоръчително е да се разясни по-точно за външните посетители по какъв начин и 

откъде се закупуват картите и билетите за градския транспорт. 

- Внедрена е система за градско оринтиране Smart Point. 

- Реклама на подаръчни ваучери за посещение на остров Св.Анастасия и играта 

"Опознай Бургас". 

- През месец април 2018 г. е стартирано рекламирането на TOP 10 места за туристи 

в Бургас, в множество чуждестранни портали и платформи чрез приложението 

www.l.gotoburgas.com. 

- Стартирана е услугата BurgasCard, която дава досъп до музеи и атракции в града с 

до 30% отстъпка от редовните цени. Коцепцията относно срока на валидност се отчита 

като грешка, имайки предвид краткосрочния престой на голяма част от посетителите на 

град Бургас. 

Все още има полета, които не са изпълнени със съдържание като: "Други сайтове", 

"Фотогалерия", "Тапети за сваляне", "Уебкамери", "Времето". 

В някои от рубриките информацията не се актуализира своевременно. При 

последния преглед на платформата на 12.01.2020 г. липсваха данни за текущи 

представления в рубриките за "Театри", "Изложби", "Клубни събития", "Спортни 

събития" и "Други". Не е актуална и информацията за тарифата на таксиметровите 

превози. 

Препоръчително е да се даде по-обширна информация и указания за 

междуградския транспорт, особено за най-посещаваните дестинации - Созопол, 

Несебър, Поморие, София, Пловдив и др., както и за паркинг системата. 

За да се повиши ефективността и иновативния характер на платформата е добре да 

се проучва опита и от други градове и държави. Добри примери на платформи за 

маркетинг на дестинацията например са Будапеща, Унгария; Монте Изола, Италия; 

Тюрингия, Германия. Други примери са някои от класираните през 2019 г. за 

Годишните награди за туризъм (по инициатива на МТ) в категория "Иновации": Plovdiv 

City Card и Varna City Card на ИНОСИТИ ЕООД; Биц Менада Крул Краевски – 

Алтернатива за собствениците на недвижим имот в туристически дестинации; 

Резервационна система за директни хотелски и/или чрез Туропратор продажби Dynamic 

Packaging Bulgaria; Мобилна платформа URBO на ЮПАСС ООД; Интелигентен 

виртуален асистент като градски консиерж на Умни солюшънс ЕООД. 

 

Мярка 4.1.4. Популяризиране на рекламен продукт със социална стойност 

  

Към настоящия момент не е обсъждана концепция за подобен продукт. 
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: РАЗВИТИЕ НА ЗЕЛЕН ГРАД БУРГАС: 

ЕКОТУРИЗЪМ И ДЕЙСТВИЯ НА ОТКРИТО  

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1. Популяризиране на морски туризъм 

 

Цел 1.1. Бургас – дестинация за морски и градски туризъм 

 

Като разпределителен център за морски рекрационен туризъм, Бургас е отлично 

познат черноморски курорт. Той добива допълнителна популярност, благодарение на 

невероятните природни дадености, които доставят възможност на стотиците хиляди 

български и чуждестранни любители на морето, сполучливо да съчетаят рекреация със 

задоволяване на широка гама туристически потребности.  

Община Бургас предоставя уникални възможности за практикуване на различни 

видове туризъм. Освен традиционния черноморски рекреационен туризъм, успешно се 

развиват здравен, балнео, спа, уелнес, и перспективни форми като културен, еко, винен, 

гурме, събитиен, яхтен и конгресен туризъм. Въпреки това, все още не може да се каже, 

че потенциалът на общината е използван по възможно най-рационалния начин. По тази 

причина, са необходими маркетингови инструменти за популяризиране на 

перспективните форми на туризъм като реклама, връзки с обществеността и събитиен 

маркетинг, които имат за цел да представят Бургас като добре позната и предпочитана 

целогодишна туристическа дестинация с ясно разпознаваема национална идентичност и 

съхранена култура и природа. Същевременно трябва да признаем, че акценти се 

поставят върху привлекателността на регионите с туристически потенциал и 

възможностите, които те предлагат за развитието на специализирани и перспективни 

форми на туризъм. 

В тази връзка бихме могли да посочим, че популяризирането на туризма в община 

Бургас се осъществява основно чрез няколко насоки: 

 

 Участия на национални и международни туристически борси. 

За популяризирането на община Бургас, нейните обекти и възможности за туризъм, 

общината е взела участие в национални и международни борси/изложения и панаири 

през 2018 г.:  

-„Slovakiatour“ – Братислава, Словакия. 

Специално за откриването в програмата е включен ПФА „Странджа“. Акцент в 

предлагането и разкриване на възможности за удължаване на туристическия сезон са 

туристически комплекси „Остров Света Анастасия“  и „Акве калиде“,  както и 

многобройните специални събития, провеждащи се в града през цялата година. 

-„Ваканция и СПА ЕКСПО“ – София, България. 

Най-голямото туристическо изложение в България. Община Бургас, чрез 

Общинско предприятие „Туризъм“, се представя  със самостоятелен щанд на най-

мащабния туристически  форум в България, а главната цел за участието е ефективно 

представяне на регионалния туристически продукт на международни и национални 

представители и привличане на потенциални туристи и контрагенти.  

- „Holiday World“ – Прага, Чешка Република. 

ОП „Туризъм“ представи Община Бургас като атрактивна туристическа 

дестинация, както и възможностите за почивка и прекарване на свободното време в 

града.  

-„ITB Berlin“ – Берлин, Германия. 
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Община Бургас, чрез Общинско предприятие „Туризъм“, е съизложител на 

националния щанд. Представителите на Община Бургас акцентират върху най-

атрактивните туристически обекти в града – остров Света Анастасия и Акве калиде. 

-„MITT“ – Москва, Русия. 

Международно туристическо изложение MITT „Пътешествия и туризъм”. Община 

Бургас се представи като атрактивна туристическа дестинация. 

-„За туризма“ – Бургас, България. 

През 2018 година за четвърти пореден път Бургас е домакин на изложение „За 

туризма“. Изложението, организирано от „Експо Тим“ ООД, в партньорство с Община 

Бургас и с подкрепата на Министерство на туризма.   

-„Вашата ваканция“ – Бургас, България. 

2018 година Бургас бе домакин на 16-то издание на  туристическа борса „Вашата 

ваканция“, която се проведе в Експозиционен център „Флора“. Проявата се организира 

по инициатива на Бургаска регионална туристическа асоциация (БРТА) под патронажа 

на Министерство на туризма, Областния управител на Област Бургас и Община Бургас.  

-„Културен туризъм“ – Велико Търново, България.  

От 19 до 21 април 2018 годин Общинско предприятие „Туризъм“ представи град 

Бургас като конкурентна и атрактивна туристическа дестинация на Международното 

туристическо изложение „Културен туризъм“ във Велико Търново.  

-„WTM London“ – Лондон, Великобритания. 

Община Бургас, чрез Общинско предприятие „Туризъм“, бе съизложител на 

националния щанд от 400 кв. м., с който България представи своя потенциал в сферата 

на туризма. ОП „Туризъм“ взе участие в панел за презентации, където представи 

възможностите за културен туризъм.  

-„TT Warsaw“ – Варшава, Полша. 

 

  Туристически информационни центрове: 

-ТИЦ – Автогара „Юг“: Брой на посетителите за периода от 2.01.2018 г. 

до 31.12.2018 г. – 6 030 души: 

-ТИЦ – Часовник: Открит на 24 май 2018 година. Работи целогодишно от 

понеделник до неделя. Брой на посетителите от 24.05. до 31.12.2018 г. включително – 

15 642 души: 

-ТИЦ – „Магазия 1“ (сезонен от 1 април до 31 октомври), обслужващ туристите, 

посещаващи остров Света Анастасия; 

-ТИЦ – Летище Бургас (сезонен от 1 май до 30 септември), обслужващ пасажери 

на терминал „Пристигащи“. 

 

 Туристически портали www.gotoburgas.com и www.l.gotoburgas.com 

 

-Go To Burgas.  

Сайтът събира на едно място и представя по атрактивен начин цялата информация 

за Бургас, от която един турист се нуждае. През месец април 2018 година бе стартирано 

рекламирането на TOP 10 места за туристи в Бургас, в множество чуждестранни 

портали и платформи чрез приложението www.l.gotoburgas.com. 

 

 Рекламни материали. 

През 2018 година са изработени рекламни и информационни материали, с обща 

стойност на обществените поръчки за възлагане на изработката им – 88 463 лева: 
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 Туристически пътеводител на четири езика – български, английски, 

руски и немски; 

 Туристическа карта на град Бургас; 

 Брошура за остров Света Анастасия; 

 Брошура за Акве калиде; 

 Брошура за езера; 

 Рекламни торби, бележници, магнити, ключодържатели, календари и др. 

 

 Burgas card. 

През 2018 година е стартирана услугата Burgas Card. Картата дава достъп до музеи 

и атракции в града с до 30% отстъпка от редовните цени. 

Всяка една карта е валидна три дни. Включените обекти са: 

 Археологически музей ;       

 Исторически музей ; 

 Етнографски музей;  

 Природонаучен музей;         

 Пътуване с кораб „Анастасия“ до остров Света Анастасия и вход за 

музейна експозиция; 

 Акве калиде – вход за музейна експозиция с включена 3D 

прожекция;           

 Авиомузей;     

 Фестивал на пясъчните скулптури. 

 

 Публикации. 

През 2018г. са направени публикации в следните сайтове и списания:  

 Go on Air 

 Offline - бр. май, юни, юли 

 В-к Движение - Ваканция и СПА 2018 

 Преживей България - септември 2018 

 Туризъм и отдих - London 2018 

 Туризъм и отдих - MITT 

 Москва 2018 

 Туризъм и отдих - Ваканция и СПА 2018 

 

Ефективността на проведените събития и участието на Община Бургас в тях с цел 

популяризиране на развиваните видове туризъм логично води до високата оценка на 

вложените усилия. Доказателство за това е, че през 2019 година на официалната 

церемония по връчване на наградите за популяризиране на туризма в България, 

организирана от медийна компания "К и П Адвъртайзинг", община Бургас е отличена в 

категория "Морски туризъм" . 

 

Мярка 1.1.1. Плажът – социално пространство 

 

Плажните пространства извън активните часови зони могат да бъдат поле за 

разнообразни събития. Възможно е обособяване на тихи и активни зони, които да са 

публично достъпни и позиционирани 1-2 пъти през седмицата. Активните зони могат 

да включват демонстрации на йога или традиционни български танци като атракция за 

туристи и/ или класически танци по двойки. Подобен тип дейности може да се 
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реализира в сътрудничество с неправителствени организации предлагащи практикуване 

на определен вид спорт.  

Тихите зони могат да включват временни открити пространства за настолни игри 

като шах, табла, домино и възможност за активна социална комуникация с местните 

жители. Организиране на „флашмоб“ във вечерните часове, използвайки красивите 

природни ресурси (Бургаския залез) също е оригинален вариант за превръщането на 

плажа в широко разпространено и общоприето социално пространство. 

Освен възможност за почивка, плажът може да бъде и арт пространство, което да 

привлича туристи не само в най-активните летни месеци. Пример могат да са 

различните музикални концерти или кратки театрални спектакли, кулинарни и спортно-

развлекателни програми и др.  

Основните насоки, в които са насочени дейностите по и в района на плажната 

ивица в  гр. Бургас продължават да са свързани през 2018 г. със следните: 

 

 Водни спортове 

- Уидсърфинг в Бургаския залив 

Ежегодно, в т.ч. и през анализирания период, в Бургаския залив се провежда 

международната регата, организирана от Яхт клуб „Порт Бургас“ и община Бургас.  

- международният плувен маратон Бургас. 

- състезания от международната RS:X-Уидсърф регата, част от европейския 

шампионат в олимпийската класа и квалификации за световното първенство в Пърт, 

Австралия.  

-„Гребен клуб Бургас“ и СК „Лукойл Нефтохимик“. 

- спортен клуб по водна топка Черноморец. В него членуват около 80 деца, които 

са разделени в четири възрастови групи. 

 

 Други спортове 

- Парапланеризъм в морската градина на Бургас.  

Бургас е един от малкото градове, които предлагат добра термика 

за парапланеризъм. Морската градина е едно от местата, като стартът се намира в 

непосредствена близост до централния плаж. Денивелацията на склона е 22 м, а 

дължината му е 1,6 км. Друг старт в Бургас се намира в местността „Шилото“. Мястото 

за излитане там е на 220 м н.в. е и със северозападно изложение.  

- В парк „Езеро“ се намира „Конно-развлекателен и рехабилитационен комплекс за 

езда“. 

 

Мярка 1.1.2. Удължаване на активния летен сезон  

 

От теоретичен и практико приложен аспект може единодушно да се направи 

извода, че удължаването на активния туристически сезон в туристическа дестинация 

„община Бургас“ може да се търси преди всичко в ефективното използване на 

наличните туристически ресурси и предлагането на разнобразни видове туристически 

услуги. Бургас винаги е определян като един от българските градове с изключително 

разнообразие на културни събития. 

Умелото съчетаване между предлагане на традиционния масов морски туризъм в 

града с изключително наситената културна програма през 2018 година позволява в 

значителна степен да отговорим на предизвикателствата на удължаването на активния 
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туристичеки сезон и би позволило да говорим за ефективен целогодишен туристически 

сезон в Община Бургас.  

В Културният календар и културната програма на Община Бургас през 2018 бяха 

включени, както бе разгледано в рамките на анализа по Стратегическа цел 1,  редица 

международни фестивални, национални конкурси, артистични събития в областта на 

музиката, театъра, танца, както и нови инициативи насочени към младите хора в града. 

В допълнение можем да посочим като значими и следните прояви и/или проекти: 

 

 В рамките на 2018г. стана популярен новооткритият „Авиомузей Бургас“, 

разположен до входа на Летище Бургас и в непосредствена близост до кв. 

Сарафово. В него са организирани редица културно-образователни прояви, сред 

които: Пленер, детска работилница за изработване на хартиени самолети и 

хвърчила, демонстрация на макети, изложба с рисунки на летателни апарати, 

Ден на отворените врати.  През 2018г. музеят е посетен от над 35 000 души.  

 

 Изпълнени или са в процес на изпълнение проекти през 2018г. на територията 

на община Бургас с помощта на финансови средства посочени по чл. 26 от 

Закона за регионалното развитие /държавният бюджет; общински бюджет; 

средства на физически и юридически лица; средства от фондовете на 

Европейския съюз; международни финансови институции; други източници, 

определени със закон/, които имат касателство към тематиката са: 

 

1) “Общото културно наследство без граници - TOGETHER“ CB0005.1.21.139, 

финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество Interreg—ИПП България — 

Турция 2014—2020 г.“  

2) „Старите рибари в търсене на онлайн чираци”, финансиран от Национален фонд 

„Култура”  

3) Изложба "Българските православни светци", финансирана от сесия на 

Министерство на културата за дейности в областта на музейното дело и 

изобразителните изкуства, приключила на 30.06.2018 г. 

 

 Проведени културни събития 

 

Културният календар през 2018 година с богатото си и разнообразно съдържание 

утвърди позиционирането на Бургас като водещ културен и фестивален център в 

национален и международен мащаб. Сред най-значимите международни, национални и 

регионални културни инициативи и събития, проведени в Бургас през 2018 г. са: 

- Бургаски музикални празници „Емил Чакъров“;  

- 20 май – Европейски ден на морето;  

- 06 декември – НИКУЛДЕН – Празник на град Бургас; 

- Международен фолклорен фестивал;  

- Национален конкурс за забавна песен „Бургас и морето”;  

- Музикални празници „Върбан Върбанов“;   

- Национален конкурс за поезия на името на Христо Фотев;  

- „Джаз в Бургас“;  

- Национален Ролерфест 2018;  

- Фестивал „Сребро в косите, песен в душите“;  

- Международен филмов фестивал;  

- Международен куклен фестивал „Дни на куклите“;  
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- Международен кинофестивал „София филм фест на брега“; 

- Фестивалът на пясъчните скулптури; 

- „Бургас харесва младите“ (сътрудничество между бургаската младежка общност 

и местната власт) 

 

От пространствена гледна точка, в ключови кулутрни средища на Бургас са се 

провели следните мероприятия през изминалата 2018 г: 

 

 Летен театър - Бургас – концерти, театри, конкурс за красота, опери, балети 

и множество традиционни прояви, утвърдени в културния календар и 

провеждащи се ежегодно. Като най-значими можем да определим следните:  

Бургаски музикални празници „Емил Чакъров“ и шестото издание на 

фестивала “Sea of Black Festival”. 

 Експо център „Флора“ - Бургас – Национално изложение за цветя „Флора 

Бургас“ 2018, на тема „С поглед в бъдещето“, допълнена от още три 

специални зони: „Мед и пчелни продукти“, „Биопродукти“ и „Пазар за 

ръчно изработени аксесоари и украшения“; "Флора Есен" - Бургас, 

съпровеодена от  фотоизложба от 28 пана, представящи "Националните 

паркове на САЩ"; изложение „За Туризма от А до Я”. 

 Културен център „Морско казино“ – през 2018 г. с главен акцент изложбата 

„Тайните на Черно море“ с приложени в нея интерактивни технологии и 

съпътстващи събития, сред които се открои „LVIІ Национална 

археологическа конференция“; „140 години свободна България“, посветена 

на 3 март; „Атон. Фотографии и гравюри от Света гора“; Изложба на 

Факултета за приложни изкуства към НХА. Общо проведените мероприятия 

и събития наброяват 380. 

 Галерия-музей„Георги Баев“ – изложби, представяния на книги, прожекции 

на филми, театрални спектакли, конкурс за детска рисунка, обучения. С 

голям интерес се отличават двете изложби посветени на Георги Баев; 

Изложба „Приятели на Димитър Трендафилов“; Фотозложба „Магията на 

киното в миниатюри; Фотоизложбата „По стъпките на Христа“; Изложба – 

базар на съвременна българска икона; Изложба „Ледено сърце“ с автор: 

Вълчо Вълчев по инициативата на Община Бургас „През погледа на един 

млад талант“; Изложба на ученици от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. 

Обзор" по проект твоят час; Изложба „Детство мое“ по повод 1 юни – 

Международен ден на детето и др. 

 

Други културни, художествени и артистични прояви, които са организирани в 

Бургас през разглеждания отчетен период са: Дни на португалската култура; Лятно 

кино под звездите; Международен фестивал на куклите; „Европейска нощ на 

литературата“; Международния филмов фестивал, който бе сред най-успешните; 

Международен турнир по корабен моделизъм, който бе новото и успешно решение за 

общината през 2018 г. Сред проявите, които имат и културно-образователен характер, 

наред с редицата конференции, работни срещи, семинари и др. се отличи  „Първата 

международна конференция по „Арттерапия“. 

Редица и културни събития, проведени през 2018 г., са пряко или косвено 

инициирани от ОП   „Туризъм“, сред които: 



Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Стратегия за устойчиво развитие на туризма 
в Община Бургас, 2018-2023 г. 

   Отчет за 2018 -2019 г. 

 

 

54 

 

 Туристически комплекс „Остров Света Анастасия“ – концерт на класовете по 

поп и джаз пеене към НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас; плувен 

маратон; театрални постановки (съвместно с Драматичен театър „Адриана 

Будевска“); концерт-спектакли (съвместно с Държавна Опера Бургас); Джаз 

концерт; концерт на група „Indigo Kids“; концерт на Белослава; театрална 

постановка „Усещане за любов“; концерт „Да хвърлим Острова в джаза“; 

концерт на Лина Никол Live Band; концерт „Great Love Duets“, както и редица 

забавления и игри за деца (съвместно с Държавен куклен театър – Бургас). 

 Туристически комплекс „Акве калиде“ – спектакъл „Тела и движение“; концерт 

„Бързай лято!“; концерт „Моето детство“; шахматен турнир; лятно кино; 

спектакъл „Пътят към Афродита“ представяне на първата книга за Акве калиде; 

Средновековен лагер с участието на сдружение „Чигот“; Огнено шоу и „Жива 

легенда за Ескулаповата змия“, переодични детски занимания „Арт-и-Факти“. 

 Младежки културен център – над 40 културни събития, сред които събития по 

повод 70 годишнината от създаването на детски хор „Милка Стоева“ при МКЦ; 

ретро концерт; Представяне на книгата „Школа по дух“; Национално брейк 

денс състезание „Battle time Burgas 2018”; Спектакъл „Кръчмъ“; Балканско 

състезание по бийтбокс; Концерт на хорове по повод Световния ден на 

хоровото изкуство. 

 Регионален Исторически Музей- Бургас – международната научна конференция 

„Древният град Акве калиде и скалният манастир Св. Никола – възможности и 

проблеми пред културно-историческото наследство в трансграничния регион“; 

образователна програма „Опознай Бургас и Бургаския край”; десетки авторски, 

съвместни и гостуващи изложби;  

 Природонаучнен музей - Бургас – лятното училище „Приключение в музея”; 

ученическото състезание „Купа на Природонаучния музея” 

 

 Спорт и спортни прояви 

 

Спортът е един от основните приоритети в политиката на Община Бургас, като 

стремежите през последните години е към създаване на необходимите условия и 

предпоставки за посрещане, организиране и изпращане на спортни прояви национален 

и световен ранг. През 2018 г. усилията на общината бяха насочени и към 

изграждане  на съвременна инфраструктура, която да задоволява потребностите на 

населението от системни занимания с физически упражнения и спорт. Те се изразяват в 

рехабилитация и модернизация на съществуващи спортни терени и съоръжения, както 

и изграждане на нови такива, сред които без стмнение централно място заема 

новоизграждащата се Арена Бургас. 

Наред с по-горе изложеното продължава и развиването на клубния спорт в Бургас, 

като местната власт стимулира дейността чрез финансово подпомагане и организиране 

на международни и национални мероприятия със спортен характер. 

Непрекъснато се подобряват  условията за развитие на спорта за хора с увреждания 

и в неравностойно социално положение и се стимулира развитието на детско-

юношеския, ученическия и масовия спорт. 

Туризмът е сложна социално-икономическа система с множество елементи, които 

са в динамично взаимодействие помежду си и с други системи. Във Бургас бяха 

подобрени някои от елементите в тази система, основно инфраструктурни и такива с 

акцент върху културния и историческия туризъм – пешеходен туризъм, обновени 
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туристически атракции и крайбрежна алея, отворена зона за разходки на пристанището. 

Отчитаме, че представителите на бранша се стремят да разнообразят маркетинговите си 

стратегии, залагайки на разнообразяване предлагането на ценови категории в един 

хотел според типовете стаи и етажи и на  разработването на  маршрути за религиозен и 

поклоннически, винен, културен, спортен, здравен, екологичен, бизнес, орнитологичен 

и сватбен туризъм.  

Въпреки това е редно да признаем, че към момента Бургас е позициониран като 

евтина туристическа дестинация за потребители, които са с изключително ниски 

платежни възможности. За да се промени тази тенденция в благоприятна посока и 

да се увеличи продължителността на сезона, явно са необходими още сериозни 

промени в елементите на социално-икономическата система на туризма в града. 

Какво ще помогне за удължаване на туристическия сезон в гр. Бургас? Отговорът на 

този въпрос не е нито кратък, нито еднозначен, но ние бихме могли да предложим 

следните мерки и действия: 

- Необходимо е да се повиши качеството на предлаганите на туристите услуги.  

- За удължаване на сезона ще помогне разработването и предлагането на нови 

туристически продукти, предвид големите възможности, които Бургас притежава. 

- Зеобходимо е да бъде подобрена инфраструктурата за развлечение и бизнес. 

- Съчетание на морски, културно-исторически и развлекателен туризъм със 

съответстващо качество и цени според възможностите на туристите – от лукса на 5-

звездните хотели на първа линия край морския бряг до романтичния уют на частните 

квартири. 

- Насочване на националната реклама върху възможностите, които страната и в 

това число конкретно община Бургас предлага за развитие на медицински туризъм. 

- Разработване на туристически продукти, подходящи за възрастова категория 65+ 

като комбинация между специализирани видове туризъм –балнео, културен туризъм, 

еко и събитиен туризъм и др., което би могло ефективно да удължи активния летен 

сезон.  

- Акцентиране върху разработването на специализирани туристически продукти 

като фестивали, спортни прояви и др., които притежават потенциал за преодоляване на 

сезонността и създаване на специална емоционална връзка с Бургас. 

 

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2. Опазване и промотиране на околната среда и влажни 

зони 

 

Община Бургас има прекрасни условия за развитие на градския в комбинация с 

еко- и приключенски туризъм. Непосредствената близост до 3 влажни зони със 

световно значение предизвиква засилен интерес и е отлична възможност за представяне 

на посетителите на общината неповторимото очарование и сила на водата от 

множеството извори; облагородената градска среда, където на множество локации 

водата присъства активно в обществените зони; запазената прекрасна природа с 

уникални природни забележителности, голямото биоразнообразие, включващо от 

практическа гледна точка възможност за бране на билки, горски плодове и гъби, 

посещеие на изградените и действащи еко пътеки, запознаване със запазени фолклорни 

традиции, местни занаяти и национална кухня /особено, когато тя е изградена върху 

екологично чисти местни продукти/, както и възможностите за практикуване на конни 

преходи в планината. В този аспект, основните конкуренти на България дестинации за 

екотуризъм са: Испания, Италия, Гърция, Турция, Румъния. Факторът, който 
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предопределя избора на дестинация за екотуризъм, обаче е атрактивната и 

естествена природа, което дава на страната ни предимства сред част от по-горе 

посочените. 

 

Цел 2.1. Стимулиране на създаването на туристически услуги, свързани с дейности 

на открито 

 

Бургас е разположен в Бургаския залив и е обграден от три езера. Близостта до 

морето предоставя възможности за плаж, риболов, гмуркане, трениране на водни 

спортове, разходки с лодки и корабчета. Атанасовското, Бургаското и Мандренското 

езера са известна туристическа дестинация и впечатляват посетителите с околната си 

среда и естествената си красота. Тази атрактивност го прави още по-привлекателен за 

чуждестранните туристи и придава индивидуален облик на дестинацията като 

туристическа таква. В тази връзка, от 2018 година Бургас успешно валоризира 

туристическата атракция "симБиотично" - пространство на Атанасовско езеро 

 Мястото е в района на Бургаските солници и събира в себе си цялата вълнуваща 

история и всичко най-интересно за Атанасовско езеро. Старата солничарска барака е 

превърната в атрактивно място, където е инсталирана известната изложба 

"симБиотично", която може да се види, пипне, чуе и вкуси.  

Изложбата "Сол" на Мариана Сърбова, посветена на трите бургаски езера и Черно 

море; обособен кът с историята на солодобива в езерото;  образователни игри за деца и 

кът със сувенири са само част от атракциите и преживяванията, които допълват 

списъка с възможни дейности на открито за туристите, посещаващи Бургас. 

Благодарение на дарения на хора от цялата страна е събрана и Морска библиотека, 

която може да бъде четена на хамаците отвън или на плажа наблизо. За любознателните 

посетители е организиран и дигитален архив, който предлага документи от живота на 

солниците, статии, свързани с езерото, както и стари карти на Черно море. 

 Пространството "симБиотично" е създадено в рамките на проект "Солта на 

живота", LIFE+. Чрез серия от Арт ателиета и работилници в най-активния 

туристически месец – Август, в "симБиотично" се привличат млади хора, семейства с 

деца, както и по-възрастни граждани, които посещавайки района на солниците и 

Атанасовско езеро се потапят в магията на изкуството и природата. 

Не случайно Бургас е градът на езерата и птиците и в последните години Община 

Бургас активно работи за промотирането на този му образ в публичното пространство.  

 

Мярка 2.1.1. Формулиране и маркетиране на индивидуална и уникална 

ваканционна концепция за екотуризъм в Бургас 

 

Към момента не разполагаме с данни в подкрепа на осъществени съществени и 

целенасочени дейности по реализацията на Мярка 2.1.1. По наше мнение е необходимо 

съдействие за организиране и осъществяване на рекламни инициативи и ангажираност 

на различни равнища, включваща местна власт, туристически оператори, хотелиерски 

представители и други. 

 

Мярка 2.1.2. Практикуване на орнитоложки туризъм  

 

Богата флора и фауна на община Бургас й позволя да предложи на туристите си 

уникално преживяване сред различните видове морски и прелетни птици, много от 

които са защитени видове. В сътрудничество с неправителствения сектор, силно 
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активен в защита на различни видове и местообитания в района, могат да се изготвят 

специални маршрути в различните сезони. Пример могат да бъдат отделни аспекти от 

живота на птиците: разпространение, тенденции в числеността на популациите, 

физиологични и поведенчески особености по време на размножаване и миграция и др. 

При проучване на броя и видовете птици през размножителния период наблюденията 

се правят през пролетта и ранното лято. При изследване на миграцията наблюденията 

са целодневни през пролетта и есента.   

В тази връзка, положителен е фактът, че природозащитният център „Пода” работи 

целогодишно и е обществено достъпен, като на разположение на посетителите са 

постоянна изложба; представяща биоразнообразието на местността и региона, 

специализирана оптика – професионални зрителни тръби и бинокли; експерти 

орнитолози с тематични беседи на български, английски, немски и руски език; тераси 

на две нива, от които се наблюдава орнитологичното богатство на прилежащата 

защитена територия; безплатна информационна диплянка за Защитена местност Пода 

на 6 различни езика; интерактивни пособия на открито – „птичи часовник”, „пътека на 

усещанията”, „кутии на аромата”, „изложба на гнездилки”, „пречиствателна станция” и 

др. Изграден е и специализиран екомаршрут в Защитена местност Пода, оборудван с 

укритие за наблюдение на птици, богата орнитологична библиотека и изложбена зала с 

променящи се тематични експозиции. 

Инициатива за популяризиране на местността Пода и възможностите за 

орнитологичен туризъм край Бургас бе предприета от местната власт пре 2018 г. чрез 

поставяне на рекламни пана по голяма част от автобусните спирки в рамките на града, 

което спомогна за достигане на информацията до по-широка публика. 

В обобщение бихме посочили, че благодарение на сътрудничеството с Община 

Бургас и Принтер.бг, LIFE проектът "Лагуната на живота" представя на бургазлии и 

гости на града една от уникална услуга, която зоната Атанасовско езеро предлага, а 

именно топ дестинация за орнитологичен туризъм, допълнена от условия и 

възможността за практикуване на спорт, почивка и лечение. 

 

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3. Популяризиране на традиции и занаяти (зоната на 

Ченгене) 

 

Успешното представяне на природно и културно наследство се нуждае от добра 

маркетингова стратегия. Рибарското селище „Ченгене“ е знаково за Бургас и неговото 

възраждане е сред основните приоритети на общината. Един от важните обекти, които 

предстои да бъдат изградени, е ново рибарско пристанище, което да обслужване на 

плавателни съдове, включително и риболовни кораби. Подходящ ракурс през 

следващите години може да бъде използването на разкази и наративни подходи и 

техники за популяризиране на рибарското селище като уникална туристическа 

атракция. Разказването на истории е многопластово и многофункционално явление. 

Географските дестинации (места, региони и маршрути) и динамиката на туризма се 

нуждаят от хора, които да разказват и споделят истории за съвместно създаване на 

ценности за наследство, да ги вграждат в устойчив спектър от туристически 

съоръжения и да създават ценен туристически опит. 

В тази връзка, в процес на реализация е амбициозният проект на община Бургас 

"Изграждане на етнографски културно-туристически комплекс" в местността 

„Ченгенен скеле“, включващ цялостен културно-туристически продукт с 

експозиционен и етнографски характер, с обособена зона за площадно пространство, 
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пикник зона и зона за разходки на открито, крайбрежна алея и паркинг за осигуряване 

на условия за отдих и туризъм на населението и гостите на общината, като до тях ще 

бъде осигурен широк и свободен достъп. Проектът цели да утвърди и популяризира 

рибарството като традиционен занаят за региона чрез развитие на морската култура на 

населението, особено на младата аудитория. Експлоатацията на бъдещия културно-

туристически комплекс ще бъде изцяло свързана с популяризиране на нематериалното 

културно наследство на местната рибарска общност.  

  

Цел 3.1. Споделяне на наследство и културна идентичност 

 

Всеки народ носи специфична индивидуалност – фолклор, бит, занаяти, с които 

преминава през годините. Община Бургас е атрактивна в представите на чужденците, а 

и сред българите. Нови подходи за представяне могат да се интегрират в тази зона. 

Запазване, представяне и предаване на наследството като форма за международно 

сътрудничество за опазване на културния туризъм чрез брандиране на конкретни места, 

както и споделяне на разкази за наследството между нациите спрямо туристическата 

група. В подкрепа, бихме заявили, че качеството на цялостния туристически продукт и 

удовлетвореността на туриста зависи най-вече от доброто съчетание на конкурентните 

предимства на дестинацията. Близо 1/3 от трайните впечатления на туристите в 

световен мащаб са пряко свързани именно с консумираните продукти по време на 

престоя в съответната дестинация за почивка и предлаганите атракции, като според нас 

преживяванията, свързани с представянето на културната идентичност на 

дестинацията, са с акцент в съвременните трендове на туристическото развитие. 

През анализираната година Бургас бе център на българските традиции и обичаи. 

През 2019 г. първото издание на Фестивал на маскарадните игри, народното и 

художествено творчество прикова вниманието на хиляди бургазлии, които видяха 

богата и пъстра програма, гвоздей на която бе кукерското шествие по улица 

„Александровска“. Подобни мероприятия са възможност не само за удължаване на 

сезона, но и е една реклама за града, очертавайки го като интересна и привлекателна 

туристическа дестинация с отличителна идентичност.  

В духа на споделяне на наследство и културна идентичност, община Бургас 

реализира и инвестиционен проект "Подкрепа за повишаване потенциала на община 

Бургас като конкурентоспособна туристическа дестинация". Целият инвестиционен 

проект се финансира чрез комбиниране на безвъзмездна финансова помощ от 

Оперативна програма "Региони в растеж 2014 - 2020г.", приоритетна ос 6 "Регионален 

туризъм", и средства от бюджета на община Бургас. Обектите, включени в този 

културно-туристически комплекс, са четири и могат да бъдат обединени в цялостен 

туристически продукт, който да се рекламира и предлага на жителите и гостите на 

Бургас. Предвидено е да бъдат изпълнени строително-монтажни работи в 

"Експозиционен и демонстрационен център "Минералните води на Акве Калиде", 

остров "Света Анастасия", Културно-туристически комплекс "Ченгене скеле" в 

местност "Рибарско пристанище" и катедрален храм "Св. св. Кирил и Методий". 

Предвижда се още да бъде закупен туристически кораб, оборудване и обзавеждане. 

 С подобна насоченост е и проектът "Силата на водата", който е в процес на 

реализация. Той предвижда изграждането на още един малък пристан на остров 

Света Анастасия, за да стане акостирането там по-безопасно и да се защити 

скалистата основа на острова от влиянието на вълните. Предвижда се и развитие на 

позиционирането на минералната вода в "Акве калиде" като още по-интересна 

атракция за гостите на града. 
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Мярка 3.1.1. Пренос на спомени от зона „Ченгене“ 

 

Наследство, гостоприемство и устойчиво развитие на туризма магт да бъдат 

представени и създадени чрез успешна реклама и оригинален туристически продукт. В 

тази връзка, от чисто практическа гледна точка, туристите много често търсят 

сувенири, изкуство, ръчно изработени стоки и културни събития. В този смисъл зоната 

рибарското селище може да се превърне в център за презентиране на рибарския 

поминък, изключително популярен по българското Черноморие. Изисква се 

подобряване на инфраструктурата, както и да се представят на туристите 

сервизните помещения за ремонт на уникалните рибарски лодки по атрактивен 

туристически начин. За развитие на устойчивото културно наследство е 

препоръчително да се използват и „споделени разкази“ за приобщаване към 

пространството на посетителите, което може да бъде в комбинация с дегустация 

на дневен морски улов. 

 

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4. Разширяване на възможностите за екологичен транспорт 

(вело туризъм) 

 

В световен мащаб велосипедният туризъм процъфтява като сектор на активния 

туристически пазар. Колоезденето се очертава като един от най-бързо развиващите се 

видове отдих на открито. В държави като Австрия, Белгия, Дания, Франция, Германия, 

Швейцария и Нидерландия велосипедният туризъм е от съществено значение и се 

развива с отлични темпове. С подписване на Договора от Лисабон през 2007 г. 

туризмът официално попадна в обхвата на ЕС, като на съвременния етап е 

отличително, че се акцентира все повече върху проекти, свързани с колоездене в 

райони, които са популярни сред туристи, особено сред тези пътуващи с велосипед. 

Така през 2011г. ЕС съфинансира разработването на два маршрута за дълги разстояния: 

Пътят на поклонниците - EuroVelo 3, и Железопътната пътека - EuroVelo 13. Вторият 

покрива част от територията на България и завършва на българското Черноморие при с. 

Резово.  

Като отговор на тази тенденция повече от 15 години община Бургас инвестира в 

изграждането на инфраструктура на велосипедния туризъм и желае да развива неговите 

предимства. Тя може да се определи като основател на велосипеден туризъм в градски 

зони и прилежащите му региони в страната.  

 

Цел 4.1. Подкрепа чрез сътрудничество за технологичен и нормативен обмен и 

нови форми на туризъм 

 

Технологичните нововъведения в световен мащаб се развиват изключително бързо. 

В рамките на тематиката за екологичен и велотранспорт, забележително е, че вече 

съществуват активно работещи системи за споделяне на електронни велосипеди, 

базирани на приложения, хибриди и др. Чрез тях се събират данни не само за нивото на 

използване на велотранспорта, но и за велотрафика в рамките на населеното място. С 

това многообразие от подходи и възможности на велосипедите за обществено ползване, 

градовете трябва да обменят опит помежду си. Берлин е един от примерите за 

интегриране на велосипедни алеи и пешеходен туризъм, а Германия е първата страна, 

която изготвя проектозакон за мобилността. В най-новата му версия се призовава за 

физически отделени велосипедни алеи по всички главни пътища в гр. Берлин.  
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Община Бургас също има амбиция да се развива в тази насока като надгражда 

съществуващите вело интерактивни терминали, стремейки се те да бъдат използвани не 

само за наемане на велосипеди, но и за популяризиране на полезна информация за 

града. От това бихме могли да заключим, че градът се стреми да акцентира и 

позиционира велотранспорта като активен начин на туризъм. Така през 2018 г. и 

2019 г. община Бургас утвърди този алтернативен начин, чрез който посетителите на 

града могат да му се насладят. Считаме, че Велоалеите вече имат своето място на 

туристическа карта на гр. Бургас и са се утвърдили като съвременна форма на 

туризъм в дестинацията. Алеите за велосипедисти са с дължина над 50 км., обхващат 

територията на целия град, покриват бързата автобусна линия на града и са отлична 

транспортна здравословна и еко алтернатива.  

Мрежата велоалеи се развива и поддържа, като последно се работи по трасето, 

водещо до квартал „Сарафово“. Това е най-удобната любителска велоалея, тъй като до 

нея нямат достъп автомобили и е изключително красива – от едната страна е морето, а 

от другата – Атанасовското езеро. В този ред на мсили, като атрактивна и съвременна 

определяме инициативата на общината през 2018 г. да организира велошествие. 

Събитието освен, че промотира велотранспорта като здравословен и зелен начин на 

придвижване, също така насърчи толерантността на пътя между шофьори и 

велосипедисти. Велошествието се проведе с подкрепата на община Бургас и бе част от 

инициативите, по случай 60-ия рожден ден на Гранд Хотел и СПА Приморец. 

 

Мярка 4.1.1. Създаване на широкоспектърна карта (правилник) 

 

По тази мярка като най-зничими през отчетния период на настоящия мониторингов 

доклад можем да посочим две дейности. Първата е участието на община Бургас в 

инициативата за създаването на Правилник за определяне на типове маршрути, ниво на 

техническа трудност, графични знаци и начини за маркиране на маршрути за 

планинско колоездене в България. Втората е сътрудничество с неправителствени 

организации, туроператори и хотелиерския бранш, с цел да се разработи обща 

маркетингова стратегия за този продукт и да се интегрира с „GPS следи“. 

 

Мярка 4.1.2. Пилотна експлоатация на нови карти за ориентиране за пешеходци/ 

колоездачи 

 

Като дейност по тази мярка можем да посочим работата по изграждане на карта и 

мобилно приложение за пешеходни обиколни, включваща картографирано 

местоположение, подробности за времето за разходка до забележителности в Бургас и 

околността, информация за обществения транспорт – разписание, спирки, връзки, и 

точки на велостанциите, както и възможността за споделяне на автомобили и 

местонахождението на обособените места за таксиметрови автомобили и др., по 

маршрути, които са идентифицирани с голямо значение за туристите, но се простират 

извън границите на центъра на града (пример маршрут Историческия музей – 

Авиомузей). 

 

Мярка 4.1.3. Подкрепа за нови форми на туризъм (пакети за велотуризъм) 

 

Тази иновативна форма на туризъм е много популярна предимно в САЩ, от където 

бихме могли да черпим опит в практиките за подкрепа на велотуризъм посредством 

изграждане на пакети, като подхода все по-динамично се разпростира и в Европа. Най-
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често се състои от пакети, които могат да се разделят на две части: туристически 

продукт „вело туризъм“ и пакет с различни тематични маршрути. Първият включва 

изграждане на мрежа от хотелски вериги, които да осигурят нощувки, храноден, 

препоръки и съвети за приветствие и настаняване на гостуващите велосипедисти, 

включително изготвяне на маршрути. Вторият по същество е предоставяне на 

индивидуален или групов пакет, т.е. организирана обиколка с екскурзоводи – групови и 

самостоятелни обиколки. Основният акцент е изчерпателен информационен пакет със 

съвети за туристически забележителности, културни забележителности и живописни 

точки.  

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4. СТИМУЛИРАНЕ НА ИНТЕГРИРАНО И 

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА 

ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОМОТИРАНЕ НА БУРГАС КАТО SMART 

CITY 

  

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1. Популяризиране на Бургас като място за модерен 

конферентен туризъм, подкрепен с нови инвестиции и технологии 

 

Цел 1.1. Развитие на модерен конгресен и бизнес туризъм 

 

Мярка 1.1.1.  Интегриране на иновативни форми във физическо пространство при 

провеждане на събития 

 

 През 2019 г. на 10 юли за първи път в България и Бургас е представена 

изложбата "Тутанкамон - една недовършена любовна история" в сградата на Държавна 

опера – Бургас. Представени са повече от 100 експоната, пресъздаващи гробницата на 

фараона. Експозицията е обогатена със специално осветление и музика. Досега 

изложбата е представяна в редица страни по целия свят, но гостува за първи път в 

България, с подкрепата на Община Бургас. 

 

Мярка 1.1.2. Организация и провеждане на събития чрез нови тенденции „център 

– периферия“  

Като най-съществени събития и дейности в рамките на конкретната мярка бихме 

могли да посочим:  

 Street Food & Art Festival "Кино и Храна" –  проведен в Бургас в периода 07 - 

11.08.2019 г., в който обновената пешеходна част на Пристанище Бургас е превърната в 

кулинарна и артистична арена. Идеята на фестивала е да комбинира различни изкуства 

през призмата на кулинарията.  

 Порт Прим Арт Фест 2019 под патронажа на Богдана Карадочева, спонсор и 

организатор - Гранд Хотел и СПА Приморец. Фестивалът се провежда със 

съдействието на община Бургас в най-новото пространство за култура, изкуство и 

събития - Прим Арт Център в Гранд Хотел и СПА Приморец. 

 Събития в Акве Калиде. Туристическата атракция се превръща в сцена на 

различни по характер събития. Освен традиционните вече арт-ателиета и изложби, по-

значими от тях са: 
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 Първа научна конференция за Акве Калиде с презентация за 

дигитализацията на културното наследство, Находки от Акве Калиде са 

дигитализирани и достъпни онлайн и могат да бъдат разгледани на 

електронно устройство, монтирано в кафетерията на ТК "Акве Калиде". 

Водещ изпълнител на проекта е РИМ - Бургас, в партньорство с гр. 

Къркларели, Турция. 

 Литературно четене и конкурс за написване на литературни творби. 

 Лятно кино 

 Боен турнир и исторически възстановки 

 Шахматен турнир „Акве Калиде“, организирано от шахматен клуб 

„Бургас-64“ и Община Бургас. 

 Форум "Седмица на градовете и регионите на ЕС" по повод  звършване 

на проект “ЗАЕДНО: Културно и историческо наследство отвъд 

границите“ /“TOGETHER: Common cultural and historical heritage beyond 

the borders“/. Аудиторията е запозната с богатата история на мястото и 

съвременните похвати, използвани за нейното преставяне пред 

туристите. Изразени са интереси за бъдещи партньорства в европейски 

трансгранични проекти. 

 Филмова музика на живо. 

Мярка 1.1.3. Подкрепа за актуализиране формите на „активните почивки“ при 

големи форуми 

 

Подкрепата на Община Бургас по тази мярка се изразява в реализирането на 

множество проекти, чрез които се обогатяват съществуващите туристически обекти и 

събития и се създават нови атракции. Конкретните цели и резултати са посочени по-

горе в изложението по останалите стратегически цели. 

На този етап от местата за настаняване в Бургас не се предлагат пакетни продукти, 

включващи туристически атракции в съчетание с нощувка и провеждане на събитие в 

хотела. 

 

Цел 1.2. Стимулиране на инвестиции в конферентен туризъм  

 

Мярка 1.2.1. Подкрепа в изграждането на конгресни центрове 

 

През отчетния период за повишаване капацитета на град Бургас за практикуване на 

конферентен туризъм са извършени следните дейности: 

 Завършен е нов модерен Конгресен център на Пристанище Бургас за 

целогодишна експлоатация. Сградата се състои от шест нива, 

многофункционална зала за 500 човека, офисни площи, административни 

помещения и такива за преводачи и видео/аудио към многофункционална зала, 

кабинети за научно-изследователска дейност и др. 

 Стартирани са реконструкция и преустройство на Културен дом на 

Нефтохимика. В обновената сграда ще има две зали за провеждане на събития, 

театрални постановки и други общоградски инициативи. Другите помещения ще 

се използват като ателиета за различни изкуства. В сградата ще има конферентен 

блок, библиотека, места за развлечение. Πpoeĸтът ce peaлизиpa чpeз 

ĸoмбиниpaнe нa бeзвъзмeзднa финaнcoвa пoмoщ oт Oпepaтивнa пpoгpaмa 
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„Peгиoни в pacтeж“ и заемни cpeдcтвa по финансовия инструмент "Фонд за 

градско развитие". 

 Одобрено е реализиране на проект за „Смарт център” - първата специализирана 

бизнес сграда с офиси "клас А" в град Бургас, която в офисната част ще 

разполага с конферентна зала с 200 места. 

Необходимо е съдействие за организиране и осъществяване на рекламни 

инициативи и ангажираност на различни равнища, включваща местна власт, 

туристически организации, представители на туристическия бранш и други. 

 

Мярка 1.2.2. Насърчаване за международни участия сред конкурентни пазари 

 

ОП "Туризъм" към Община Бургас предоставя безвъзмездно възможност за 

представяне на туристически обекти от Общината при участие в национални и 

международни туристически изложения и борси.  През отчетния приод са регистрирани 

участия на следните събития: 

-„Slovakiatour“ – Братислава, Словакия. 

През 2018 година участниците в туристическия форум са 347 изложители от 17 

държави.  

Щандът на Община Бургас е част от общата визия на Министерството на туризма, 

с който България представя своя потенциал в сферата на туризма. Останалите 

участници от България са Общините Варна, Поморие, Приморско, както и Посолството 

на Република България в Братислава, Словакия. За откриването в програмата е включен 

и ПФА „Странджа“. 

-„Ваканция и СПА ЕКСПО“ – София, България. 

По данни на организаторите през 2018 г., участници са 350 изложители от 

България и още 22 страни. 

Община Бургас, чрез Общинско предприятие „Туризъм“, се представя  със 

самостоятелен щанд от 24 кв.м. За поредна година са презентирани най-голямата ни 

туристическа  атракция – остров Света Анастасия, а за първи път ее представен и 

туристически комплекс „Акве  калиде“ – най-новото допълнение на атрактивния облик 

на град Бургас.  

Освен туристическите обекти, тема на участието на Община Бургас е и 

разнообразната културна програма и фестивалите, които се провеждат в града. 

- „Holiday World“ – Прага, Чешка Република. 

Международна туристическа борса „Holiday World“ е най-голямото туристическо 

изложение не само в Чешката Република, но и в Централна Европа. Провежда се под 

патронажа на Министерството на регионалното развитие на Чешката република. 

Организатор е Incheba Expo Praha. През 2018 година изложителите са от над 40 страни, 

а официални туристически бордове презентират потенциала на повече от 20 държави. 

По уникален начин са представени различни градове, региони, туристически агенции, 

атракциони, туристически услуги и др. 

Щандът на Община Бургас е част от общата визия на Министерство на туризма. 

-„ITB Berlin“ – Берлин, Германия. 

Община Бургас, чрез Общинско предприятие „Туризъм“ е съизложител на 

националния щанд от 400 кв. м. заедно с 43 съизложители. Представителите на Община 

Бургас акцентират върху най-атрактивните туристически обекти в града – остров Света 

Анастасия и Акве калиде. 

-„MITT“ – Москва, Русия. 
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Щандът на Република България, с площ от 356,5 кв. м., е отличен от 

организаторите та Туристическото изложение с награда за най-добра визия. 

-„За туризма“ – Бургас, България. 

Изложението, организирано от „Експо Тим“ ООД, в партньорство с Община Бургас 

и с подкрепата на Министерство на туризма е в помощ на туристическия бранш и цели 

максимално да съдейства на хотелиерите, ресторантьорите и собствениците на 

различни заведения в града и курортите да предлагат качествени продукти и услуги на 

своите клиенти през предстоящия туристически сезон. 

ОП „Туризъм” представя Община Бургас на самостоятелен щанд. Предприятието 

участва и в Бизнес форума към изложението, като презентира нови туристически 

обекти в града и коментира актуални въпроси за развитието на туризма в региона. 

-„Вашата ваканция“ – Бургас, България. 

Проявата се организира по инициатива на Бургаска регионална туристическа 

асоциация (БРТА) под патронажа на Министерство на туризма, Областния управител 

на Област Бургас и Община Бургас. 

По традиция в борсата се включват български общини, които представят най-

добрите дестинации от своя регион и възможностите за различни видове туризъм. 

Изложители са не само местните администрации, но и туроператори, хотелиери и 

ресторантьори. Специално място има за производителите и дистрибуторите на 

продукти, свързани с туризма. Дирекцията по култура и туризъм на Област Къркларели 

(Турция) е представена на изложението с индивидуален щанд. 

-„Културен туризъм“ – Велико Търново, България.  

Общинско предприятие „Туризъм“ представя град Бургас като конкурентна и 

атрактивна туристическа дестинация.  

За петнадесета година държавните и неправителствените организации, общините и 

музеите, научните среди и бизнесът представят във Велико Търново своята дейност, 

добри практики и събития, които променят нагласата към един от най-интересните и 

нестандартни видове туризъм. Идеята на изложението е не само да представи един 

интересен вид туризъм с изключителна привлекателност за европейските туристи, но и 

да докаже как развитието на културния туризъм гарантира запазване на културно-

историческото наследство в България. 

-„WTM London“ – Лондон, Великобритания. 

Страната ни е сред най-дългогодишните участници. През 2018 г. изложителите на 

щанда на Министерство на туризма на Република България са 23 – от тях 4 общини, 10 

туроператора и няколко хотелски комплекса. 

Община Бургас, чрез Общинско предприятие „Туризъм“, е съизложител на 

националния щанд от 400 кв. м. В панел за презентации ОП „Туризъм“ представя 

възможностите за културен туризъм пред аудитория от 30-40 гости, интересуващи се 

пряко от България. Акцент на презентацията е културната програма на града с 

изложението „Флора Бургас“, Международния фолклорен фестивал, фестивалите 

Burgas Jam и Burgas Jazz, както и Авиомузей Бургас, туристически комплекси „Акве 

калиде“ и „Остров Света Анастасия. 

-„TT Warsaw“ – Варшава, Полша. 

Международна туристическа борса „TT Warsaw“ е едно от най-важните търговски 

изложения в Централна и Източна Европа. Провежда се под патронажа на 

Министерството на спорта и туризма в Република Полша. През 2018 година участват 

400 изложители от над 30 страни. 

Щандът на Община Бургас е част от общата визия на Министерство на туризма. 
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Мярка 1.2.3. Повишаване качеството на вътрешен мрежови интернет достъп в 

конгресните центрове  

 

Към момента не разполагаме с конкретни официални данни в подкрепа на 

осъществени съществени и целенасочени дейности по реализацията на Мярка 1.2.3. 

Препоръчваме определяне на начини, механизми и отговорни лица за събирането на 

систематична отчетна информация в рамките на тази мярка, за да бъде възможна 

оценката на постигнатите резултати в бъдещ период. 

 

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.  Създаване на нови точки на интерес в подкрепа на 

градски многофункционални зони  

 

Цел 2.1. Подобряване на градски многофункционални зони чрез многосекторно 

сътрудничество  

 

Мярка 2.1.1. Интегриране на нови проекти и дизайн на общественото 

пространство  

 

 Реконструкцията на Културен дом на Нефтохимика може да бъде посочен 

като знаков проект и напредък по постигане на резултати в рамките на 

настоящата мярка. Преустройството на сградата и прилежащите терени е 

многоцелево, а именно:  

● добавена стойност към големите преходни зони – фоайета, двор;  

● постигане на архитектурен образ съобразен с новия мащаб и динамика на 

средата, възстановяване на баланса между културния дом и новите сгради около него;  

● отговор на нови и все по-очевидни нужни от адекватни културни пространства; 

● осигуряване на възможности за реализиране на театрална, музикална, концертна, 

художествена самодейност, лекционна, кръжочна, обществено - политическа дейности; 

● постигане на съвременно екстериорно звучене; 

● осигуряване на достъпна среда до всички звена и обекти в сградата; 

● възстановяване на връзките и йерархията на пространствата и обединяването им 

в единна микросистема.  

 В края на 2019 г. Общинският съвет в Бургас днес даде „зелена” светлина за 

изграждането на Младежки център в най-големия жилищен комплекс – ж.к. 

”Меден рудник”. Администрацията получава право да кандидатства с 

разработен проект на стойност 5 млн.лева. Над 80 % се осигуряват от 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ 

на ЕИП) 2014-2021, а съфинансирането от общината е - 1,025 млн. лева, 

които ще бъдат заложени в следващите два бюджета. Сградата ще е на три 

етажа. На кота нула ще се намира мултифункционарната зала, зимна 

градина, детски кът, експозиционен кът, още една зала с подвижни трибуни, 

ресторант и технически и офис помещения. На другите два етажа ще има 

места за настаняване – 11 стаи, хотелски тип и 2 апартамента. 

 Община Бургас финансира със свои средства изработването на проект за 

пълно преобразяване на ул. "Алеко Константинов" в централна градска част 

по предложение на Регионалната занаятчийска камара. Πpoeĸтът пpeдвиждa 

пoдмянa нa нacтилĸитe, cъздaвaнe нa нoви зeлeни плoщи, пocтaвянe нa 
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пeйĸи, oфopмянe нa ĸътoвe зa oтдиx, мoнтиpaнe нa нoвo ocвeтлeниe и 

видeoнaблюдeниe, пocтaвянe нa пepгoли c пълзящa pacтитeлнocт, пoĸpитиe 

нa paйoнa c бeзжичeн интepнeт. Πo пpoтeжeниeтo нa yлицaтa щe бъдaт 

пoдpeдeни ĸpacиви пaвилиoни oт дъpвo, мeтaл и cтъĸлo, в ĸoитo бypгacĸитe 

зaнaятчии дa пpeдлaгaт cвoятa pъчнo изpaбoтeнa пpoдyĸция. Πo пpoeĸт 

тpябвa дa ce изгpaди и мaлĸo apт ĸaфeнe. 

 

Като основна препоръка към Цел 2.1. може да се посочи развитието и 

превръщането на Морската градина в градска многофункционална зона за 

многосекторно сътрудничество. Към момента има налични открита сцена „Охлюва“ и 

културен център „Морско Казино“, като обединиявайки ги с откритите места за отдих и 

спорт и наличните съоръжения би могло да се постигне уникален и успешен облик на 

морската градина, която да предлага единен облик и цялостен завършен продукт за 

жителите и гостите на града. 

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3. Създаване на tourism data lab: мрежа за събиране и 

анализ на данни, свързани с туризма   

 

Цел 4.1. Създаване на подходяща среда за проучване и анализ на туристическите 

продукти  

 

Мярка 4.1.1. Изграждане на електронна тестова платформа  

 

Към момента няма официални данни, пряко или косвено в подкрепа на 

осъществени съществени и целенасочени дейности по реализацията на Специфична 

цел 3.  Препоръчваме  планиране и стартиране на дейности по създаването на 

подобна мрежа за събиране и анализ на данни, свързани с туризма. Определянето на 

начини, механизми и отговорни лица за тази дейност ще даде възможност за 

оценката на постигнати резултати в бъдещ период. 

 

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4. Подобряване на дигиталния маркетинг и съществуваща 

интернет среда  

 

Цел 4.1. Разширяване на дигиталните услуги в туристическия сектор посредством 

по-добри комуникационни връзки  

 

Мярка 4.1.1. Създаване на дигитална карта (интернет портал) на предоставяните 

услуги на Община Бургас  

 

Осъществените дейности и реализираният напредък по развитието на 

туристическия интернет портал gotoburgas са представени в изложението по 

Стратегическа цел 2. Специфична цел 4. 

 

Мярка 4.1.2. Разработване на пилотна платформа за управление на мобилността 

 

Значим напредък в гр. Бургас по отношение на управление на мобилността е 

създаването на интегрирана градска платформа Смарт Бургас. През последните години 

Община Бургас въведе редица интелигентни системи за управление на мобилността, 
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управление на отпадъците, мониторинг на околната среда, рисковете от бедствия, 

видеонаблюдение на градски пространства, публични и транспортни обекти. Сега тя 

прави следващата крачка, обединявайки ги в една обща платформа. По този начин 

Бургас тръгва към модела СМАРТ СИТИ по примера на редица успешни европейски 

градове. 

В този първоначален вариант на Смарт Бургас може да се наблюдава видео 

стрийминг в реално време, да се научава полезна информация за пътната обстановка, 

градския трафик, улиците в ремонт, обектите за спорт и здраве. Също така платформата 

ще информира за свободните места за паркиране и опциите за наем на велосипед, ще 

може да се види подходящо ли е времето за плаж през лятото и разходка край морския 

бряг през зимата. В информационното табло ще има още данни за нивото на водните 

басейни, чистотата на въздуха, както и къде да изхвърляте разделно генерираните от 

вас отпадъци. Наборът от интерактивни карти визуализира многобройните обекти на 

интерес и дава възможност за избор и комбинации от теми, които могат да се видят на 

едно място. В платформата ще има информация за културните и исторически 

забележителности, актуалните събития, както и списък с мобилните приложения, които 

могат да са от полза на туристите в Бургас. Ще съществува и модул за допитвания и 

анкети, където жителите ще могат да споделят своята активна позиция, да дават своите 

препоръки и оценки. За инвеститорите ще се предлага информация за свободните 

терени в индустриалните зони, статистически данни за фирмите от бизнес картата на 

Бургас с местоположение, брой служители и вид дейност. 

Платформата Смарт Бургас е проект в развитие. Тя ще продължи да се 

усъвършенства, за да бъде в помощ на всички – местни жители, туристи и гости на 

града.  

 

В обобщение към извършения анализ по Стратегическа цел 4. следва да се 

посочат следните забележки: 

- Като цяло данните са много оскъдни, а тези, които са посочени в анализа са 

неофициални. 

- Липсват конкретни данни за зоните на града с интернет достъп и неговото 

качество при свободен интернет достъп. 

- Липсва целенасочена реклама за конферентен туризъм. 

- Липсва всякакъв тип информация относно наличието на мрежа за събиране и 

анализ на данни, свързани с туризма. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

От представената и анализирана информация по дейностите и проектите, 

предприети и/или изпълнени в община Бургас по отделните стратегически цели на 

„Стратегия за устойтичо развитие на туризма в община Бургас, 2018-2023 г.“ става 

ясно, че местната власт показва силна ангажираност и мотивираност по целенасочена 

работа към утвърждаването на уникален и пъстър облик на Бургас като туристическа 

дестинация. Внушителен е обемът на проведените мероприятия и събития особено в 

кулутурно-познавателен и спортно-туристически аспект. Отчетливо е приоритетното 

значение, което се отдава на инфраструктурните проекти, благоустрояването на 

градската среда, създаването на интегрирана транспортна система и осигуряване на 

иновативно образование. Регистрира се работа по редица проекти, свързани пряко или 

косвено с туризма. С постоянни темпове се развиват нови и се усъвършенстват 

съществуващите туристически атракции. Създават се обекти с потенциал за развитие на 

конгресен туризъм. Наред с направените изводи и конкретни препоръки, представени в 

съдържанието на изложението, бихме добавили и следните препоръки с общ 

характер: 

 Да се изготви Праграма за изпълнение на Стратегията с оглед изпълнение на 

задълженията на Кмета, произтичащи от Закона за туризма /чл. 12/. През 2017г. е 

възложeно разработване на такава в рамките на проекта, по който е възложено 

изработването на Стратегията. Цитат: "Програмата следва да е в съответствие с 

приоритетите на областната стратегия, маркетинговата стратегия на туристически 

район „Южно Черноморие“, както и да е съобразена с местните туристически ресурси и 

потребности. Същата следва да очертава приоритетите за развитие на Община Бургас в 

сферата на туризма за периода 2018-2023 година. Програмата е възложена в изпълнение 

на проект „Роля на културата и културното наследство в развитието на отговорен, 

новаторски и устойчив туризъм“ (CHRISTA) 

 Да се конкретизират отговорните участници в процеса на събиране на системни 

статистически данни за изготвяне на отчета в мониторинговия доклад по изпълнението 

на стратегията, както и тези, които да бъдат отговорни по изпълнението на мерките.  

 Да се изготви система от индикатори за наблюдение, адекватни на 

стратегическите цели и съответните мерки. Да се разработи и приложи механизъм за 

набиране на данни по тези индикатори. 

 С оглед съображенията, изложени в Стратегическа цел 1. Специфична цел 2. Цел 

2.1. "медицински туризъм" да се замени със "здравен туризъм". 

 Да се определи срок за изготвяне на Годишен доклад за напредъка по 

изпълнението на Стратегията, който позволява позоваването на официални 

статистически данни за предходната година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


