БУРГАС – ГРАД НА
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ
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ПРЕСТИЖНИ НАГРАДИ НА БУРГАС
• 2008г. – Най-зелена община в България;
• 2009г. – Най - добър град за правене на бизнес;
• 2010г., 2012г., 2013г. – Най – добър град за живеене;

• 2011г. – Най- зелен голям град в България;
• 2014г. – Най – добрият град за спорт;
• 2015г. – Европейски град на спорта.
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ГЕОГРАФСКО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
• Най-голямата община в
югоизточна България, с
територия 512 324 дка.
• Административен център на
Община Бургас, Бургаска област
и Югоизточния регион.
• Един от малкото Европейски
градове, заобиколен от три
езера.

ИНТЕЛИГЕНТЕН, УСТОЙЧИВ
И ПРИОБЩАВАЩ
РАСТЕЖ
СТРАТЕГИЧЕСКИ
ЦЕЛИ И
ПРИОРИТЕТИ

Подобряване на
околната среда в
региона
ОКОЛНА СРЕДА

Повишаване на
качеството на живот в
общината

5-те
ИЗМЕРЕНИЯ
на
УСПЕШНИЯ ГРАД

Повишаване на
икономическата и
инвестиционна
активност

ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ НА ОБЩИНА БУРГАС
 Второ място сред българските общини по икономически
потенциал;
 Брутния вътрешен продукт на глава от населението е с
12% по-висок от средната стойност за страната;
 Бургас е лидер по брой заети в Югоизточен регион;
 Равнище на безработицата – с 5,3% по-ниска от средната
за страната.
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ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА
•
•
•
•

Пристанищен град;
Собствено международно летище;
Свободна безмитна зона;
Развита транспортна инфраструктура и трансевропейски коридори.

Бургас е определен като логистичен пункт на Общоевропейския
транспортен коридор №8, чрез който се осъществява сухоземна
връзка между Адриатическото и Черноморското крайбрежие. Всичко
това обуславя възможността за интермодален транспорт по въздух,
море и суша.

ПЪТНА МРЕЖА
През град Бургас преминават основни артерии от републиканската и
международната пътна мрежа - Транспортни коридори от
международно значение и първокласни национални пътища - Е 773
в посока изток-запад, Е87 в посока север-юг.
• Голям брой индустриални и пътнически коловози с обща
дължина 200 км. на територията на Община Бургас;
• Преминали пътници с ж.п. транспорт – над 1 млн. годишно;
• Преминали пътници с градски и извънградски транспорт – над
32 млн. пътници годишно.

ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС
Част от Коридор 8
 Обща дължина на кейовете: 4 800 м.;
 Брой корабни места: 28;
 Международен пътнически терминал с капацитет 100 000
пасажери годишно
 Бургас е част от картата на Черноморските круизни дестинации.
 Доброто географско положение, прекрасните метеорологични
условия и близостта с античните градове Созопол и Несебър
превърнаха Бургас в основна дестинация на най-големите
круизни компании.
 Бургас се явява пресечна точка на пасажерския трафик между
Азия и Европа, което е предпоставка за увеличаване на
туристопотока.

ЛЕТИЩЕ БУРГАС
 Над 2,5 млн. пътника годишно;
 Над 130 дестинации в 58 държави;
 Условия да обслужва най-тежките самолети;
 Карго център с капацитет - 30 000 тона/годишно;
 Складови наличности за зареждане с горива на всички видове самолети.
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БИЗНЕСА В БУРГАС

В Община Бургас

1

• Развиват дейност 16 083
фирми

2

• В т. число 2 285 с
чуждестранен капитал

3

• Над 1 980 фирми развиват
дейности, в сферата на туризма
10

ВИДОВЕ БИЗНЕС
СТРОИТЕЛСТВО
ТЪРГОВИЯ

4,5 %
51 %

По сфера на дейност
ТРАНСПОРТ

23 %
УСЛУГИ

13,5 %
ПРОИЗВОДСТВО

11

ТУРИЗЪМ - СТАТИСТИКА

1
2
3

• 53% от фирмите, развиващи дейности в
сферата на услугите, осъществяват
дейности в туризма
•За 2014г. в Община Бургас са пренощували
44 562 броя чужди туристи

•15,4% от тях са били руснаци
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ФИРМИ, РАЗВИВАЩИ ДЕЙНОСТИ В СФЕРАТА НА ТУРИЗМА

Туроператори и
туристически агенции
10%

Заведения
46%

Места за
настаняване
6%

Посредническа
дейност на агенции за
недвижими имоти
25%

Развлекателни и
информационни
дейности за свободното
време
13%
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БУРГАС -КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ
БУРГАС -КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ

Бургас се утвърждава като целогодишна атрактивна и
конкурентноспособна туристическа дестинация от регионално и
национално значение.

БУРГАС -КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ
Създаден е туристически портал на Бургас, с
мобилно приложение, който предоставя по
атрактивен начин пълната информация за града.
Сайтът дава възможност на неорганизираните
туристи, да плануват самостоятелно престоя си,
както и да резервират хотел.

Бургас е част от системата СМАРТ ПОИНТ, която
предоставя информация чрез мобилни устройства
за обекти, мероприятия, дейности и събития. Умна"
точка притежават близо 200 обекта в Бургас автобусни спирки, информационни табла, обекти с
културно значение, туристически атракциони,
болници, училища и много други.
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ПРОЕКТИ НАСОЧЕНИ КЪМ РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА
ОСТРОВ „СВЕТА АНАСТАСИЯ“

 Туристическа
дестинация
национално значение;

от

местно

и

 През 1965 г. манастирските сгради и църквата са
обявени за паметници на културата;
 През 2001 г. островът е обявен за
природо-археологически резерват;
 над 30 000 посетители за 3 месеца.

http://anastasia-island.com
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РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА
ЕКСПОЗИЦИОНЕН ЦЕНТЪР„ФЛОРА“

Eкспозиционен център за провеждане на изложения, конгреси,
семинари, изложби и други събития на територията на «Флора Бургас»
Приморски парк, функциониращ като културен, бизнес и туристически
център.

ПРОЕКТИ НАСОЧЕНИ КЪМ РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА
ПРОЕКТ“ПОДЗЕМНИЯ ГРАД”

• Иновативен туристически продукт, който допълва културния облик на
града и вплита в себе си историята и модерното развитие на Бургас.

• Целта на проекта е бившите бомбоубежища да се превърнат в
иновативен туристически център, който включва комплекс от атракции,
изграден с иновативни и нетрадиционни технологии и средства;
• Тук Бургас ще Ви предложи не само туристически продукт, а преживявания.”

ПРОЕКТИ НАСОЧЕНИ КЪМ РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА
АКВЕ КАЛИДЕ ТЕРМА – ГРАДЪТ НА ТОПЛИТЕ МИНЕРАЛНИ ИЗВОРИ
 6000-годишна история

 прочутите терми са посещавани от византийските
императори Юстиниан Велики и Константин Погонат,
българския кан Тервел, латинските рицари от
Четвъртия кръстоносен поход, султан Сюлейман
Великолепни.

 Вече е възстановена банята на султан
Сюлейман Великолепни

 разкрити са средновековна църква, стопански
сгради и хан от XI-XIV в., тракийско светилище
и могила, антична и средновековна баня,
светилище и древна чешма
 Температура на минералната вода: 41 С, с
лечебни свойства и отлични питейни качества
 възможност за развитие на културен, балнеоложки и спортен туризъм

ПРОЕКТИ НАСОЧЕНИ КЪМ РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА
БУРГАСКИЯТ ПЛАЖ НА ФАРАОНИТЕ

• Над 1 000 души на ден преминават през
бургаските солници, за да се потопят в
червената луга, да повървят по бялата сол
и да се намажат с черна кал.
• Чудодейните свойства на бургаския
феномен са го превърнали в най-големия
безплатен санаториум на открито у нас,
посещаван от местни граждани и туристи.

БУРГАСГРАДЪТ
НА ФЕСТИВАЛИТЕ
Sand
Festival
ФЕСТИВАЛ НА ПЯСЪЧНИТЕ СКУЛПТУРИ

На площ от пет декара на територията
на бургаския парк "Езеро" в Морската
градина се появяват ежегодно замъци,
кули, морски обитатели и други приказни
герои, като някои от тях с височина над
8 метра. За причудливите модели се
използва около 2500 тона специален,
устойчив на дъжд пясък.

Специално осветление допълва
чара на уникалния пясъчен град.
Годишно Фестивалът на
пясъчните скулптури в Бургас
привлича над 15 000 посетители.

БУРГАСГРАДЪТ Folk
НА ФЕСТИВАЛИТЕ
International
Fest
МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ

Международният фолклорен фестивал се
организира от Община Бургас вече 50 години.
В биографията на фестивала са вписани
имената на 440 фолклорни състава с над 18
хиляди участници.

Събитието включва концерти на сцената на
Летен театър Бургас, на открити естради,
концерти в региона, празнични дефилета,
научна сесия по проблемите на фолклора,
изложба-базар на традиционни сувенири,
демонстрация на народни занаяти.

БУРГАС- ГРАДЪТ НА ФЕСТИВАЛИТЕ
„ВКЛЮЧИ ГРАДА“ - ФЕСТИВАЛ НА СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО
Фестивалът включва поредица от събития, в
които аудиторията има възможност да
участва активно и от пасивен наблюдател
или случаен минувач да се превърне в
главно действащо лице.
Тук оживява миналото, вглеждаме
се в настоящето и мечтаем смело
за бъдещето.

Това е фестивал, в който "Бургас" е
знакът, който обединява всичко,
случващо се там, и всеки, който реши
да се докосне до него. Границите
между артисти и публика не
съществуват.

БУРГАС- ГРАДЪТ НА ФЕСТИВАЛИТЕ
SPIRIT OF BURGAS
Spirit of Burgas се провежда всяка година в средата на месец август.
Фестивалът събира меломани на територия от 58 хил. кв. м., включваща
сцени, барове, ВИП-зона, прес-зона, гримьорни за изпълнителите, зони за
танцуване и др.

БУРГАС – ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ
Черноморски лидер - източна врата на ЕС
Позициониране на Бургас като ключов за Черноморския регион град с модерна градска среда и
развит пристанищен комплекс. Динамичен, икономически силен, търговски и духовен център.

Бургас - иновативен и творчески град
Изграждане на инфраструктура за стимулиране на инвестициите в производство, търговия и
човешки капитал,способен да поеме предизвикателствата на високотехнологичните производства
и информационните технологии. Град, в който потенциалът на хората твори бъдещето им.

Динамично развиващ се европейски град със зелена градска
среда и културни традиции
Модернизация за икономическото развитие на града и създаване на условия за различни видове
туризъм с развлекателни центрове, достъпни за всички граждани, място за развитие на устойчива
и приобщаваща икономика.

Град на интелигентно развитие
Основано на креативност, устойчивост и технологичност. Град, в който е значим творческият
потенциал на хората.

Бургас – град В ТЕМПОТО
Акроним от съчетанието на думите: Високи Технологии, Енергия, Мениджмънт, Промишленост,
Образование, Туризъм, Околна среда.
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Благодаря за
вниманието!

