За контакти
8290 гр. Приморско
ул. "Трети март" № 56
телефон:+359 55033000
факс: +359 55032373
e-mail: obschtina_primorsko@mail.bg
website: www.primorsko.bg
Кмет:
Димитър Германов
Заместник кмет:
Милчо Милев - Зам. кмет по строителство, архитектура, благоустроиство
Секретар:
Мария Георгиева

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ

Площ:
Население (към 15 юли 2015 г.): 6 578 д.
Гъстота на населението:
Средно годишни температури:
Населени места: 6

ГЕОГРАФСКИ ФАКТОРИ
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Местоположение
Град Приморско е живописно разположен на малък полуостров между красивия залив
Стамополу и Дяволския залив. Намира се на 50 км. южно от гр. Бургас. Крайбрежен
панорамен път свързва града с всички черноморски селища - Китен, Дюни, Созопол, Бургас,
Несебър, Варна и др.
Релеф
Релефът на Приморско е уникален с разнообразието и красотата си. Двата просторни плажа с
чисти и фини пясъци са обградени с живописни дюни. Плажните ивици са с обща площ 1045
хил. кв.м.
Климат
Климатът на района е континентално - средиземноморски, а това предполага едно слънчево
и топло лято със свежи дневни ветрове и сравнително високи нощни температури. Средната
юлска температура е 23-24°С. Максималните температури рядко надвишават 32-33°С.

ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ

Население и заетост
Общината има 6 населени места с общо население 6 578 жители (към 15.07.2015 г.). Към края
на май 2015 г. икономически активните лица са 2 517. Регистрираните безработни са 134.
Ниво на безработица - 5.32 %.

ИНФРАСТРУКТУРА
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Населени места
Община Приморско е първата община - рожба на демокрацията в Бургаска област,
доброволно създадена през 1997 г. с волята на хората от гр. Приморско, с. Писменово,
поляна и с. Ново Паничарево. В последствие, през 2001 г. доброволно се присъедини и
Китен, а от април 2002 г. и с. Веселие.
Транспорт
Община Приморско е първата община - рожба на демокрацията в Бургаска област,
доброволно създадена през 1997 г. с волята на хората от гр. Приморско, с. Писменово,
поляна и с. Ново Паничарево. В последствие, през 2001 г. доброволно се присъедини и
Китен, а от април 2002 г. и с. Веселие.

с. Ясна
с.

с. Ясна
с.

ИКОНОМИКА

Туризъм
Туризмът и обслужващата го сфера са най - динамично развити в структурата на общинската
икономика. Предлагат се условия за различни видове туризъм - не само основно рекреативен,
а така също и културен, екотуризъм, селски, риболовен, ловен, спортен и др. Поради
привлекателността на курортните селища има засилен инвестиционен процис и развитие на
строителната индустрия.
Природата е дарила курортите с разнообразни и уникални природни ресурси. От
първостепенно значение за развитието на туризма са плажовете с обща площ 1045 хил. кв.
м., в това число защитените дюни и плажове са 523 хил. кв. м.

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
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Култура
Традиционно, всяка пролет в с. Ясна поляна се организират кукерски игри. Предрешени с
кожи, маски и чанове кукери прогонват злото от домовете и селото и танцуват за здраве и
плодородие. През месец август се провежда международен симпозиум по скулптора в дърво
"Алан Кайряк". Участници са видни наши и чуждестранни творци.
Параклисът "Св. Троица" в с. Ново Паничарево е отправна точка при провеждане на
естинарските игри (танци върху жарава) в чест на празника на св. св. Константин и Елена.
Спортни развлечения
Спортен комплекс - тенис кортове, тенис зала, стадион, волейболни и хандбални игрища,
сауна и др.

ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ

Историческите му корени са от много по-древно време, за което говорят намерените амфори
и съдове, датиращи от 6 век преди Христа. Една от хипотезите е, че това е последното
блокирано пристанище, изнасяло провизии за Троя, което довело до падането й. На
полуострова още личат останки от древната крепост Урдовиза. Първото име на Китен е
Урдовиза в памет на Стана Урдовиза - красива българка, желана от турския падишах,
освободила от данък през Османското владичество цяла Странджа. Конят и тя самата
намират смъртта си на Северния плаж, който носи името Атлиман - прекрасен вечно тих
залив.

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ
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В околността на Приморско се намират световноизвестните и запазени за поколенията
природни резервати "Ропотамо" и "Водни лилии", защитените територии "Аркутино", блатото
"Стамополу", пясъчни дюни "Перла", скалните образувания "Лъвската глава", фиордите и
тюленовата пещера в Маслен нос. Особен интерес предизвиква древният път на птиците Вия
Понтика, който характеризира района на Приморско като изключително екологично чист.Тези
природни забележителности са дарени с уникална флора и фауна, които придават колорит и
екзотичност.
Интересни за туристите са руините от древната крепост Азине, тракийските долмени от VІ в.
пр. н.е. и останките от предхристиянския параклис "Св. Параскева".
Музейна Сбирка "Българската Ясна поляна" в с. Ясна Поляна
Параклис "Св. Троица" в с. Ново Паничарево
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