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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

 

Визия за Бургас  

 

 

 

 

Г-жа Весна Балтина 

Заместник-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към 

промените на климата“ при Община Бургас 

 

Когато се заехме с работата по оформянето на първата шестгодишна стратегия за начерта-

ване на бъдещето на туризма в Община Бургас, нашите цели бяха ясни - ние искахме да осигурим 

непрекъснат растеж на туризма, като добавим към неговата привлекателност както чуждест-

ранни, така и местни посетители, и да го направим по устойчив начин, управлявайки и разпре-

деляйки растежа, така че да гарантираме прогреса на местната общност във всички части на Об-

щината. От тогава обаче се случиха две непредвидими световни кризи, пандемията от COVID 19 

и военният конфликт в Украйна отприщиха огромен икономически шок в света. Това доведе до 

внезапно спиране на международните пътувания и туризъм и също така дълбоко повлия вът-

решния туризъм в България. Близостта на страната и конкретно за Община Бургас общият Чер-

номорски басейн, който ни разделя от военния конфликт са предпоставка за намаления турис-

топоток и възприемането на дестинацията като не достатъчно безопасна. Ефектът върху турис-

тическия бранш и бизнеса в Бургас, от които просперитетът на града и местното население са 

силно зависими, беше опустошителен и даде силно отражение и безпрецедентен мащаб на кри-

зата в нашата туристическа икономика. 

Сега основни приоритети на Община Бургас са минимизирането на въздействието на спада 

върху бизнеса и пълноценното възстановяване на туристическия сектор. Едно е сигурно, че неу-

толимото желанието на хората по целия свят да пътуват и да изследват нови дестинации ще про-

дължи и ще се засили заради пропуснатото време на SARS-CoV-2 (COVID-19) ограничения. Пъту-

ването ще се възобнови, когато хората почувстват, че пътуването е безопасно и че местата, които 

ще посетят са безопасни и сигурни локации. Туризмът ще продължи да бъде ключов двигател на 

икономическия растеж на Община Бургас затова актуализирането и залагането на адекватна 

срочна стратегия, която да е съобразена с характеристиките на променящия своят облик туризъм 

е по-важна от всякога. 

Нашата визия за 2030 г. е Бургас да бъде световно известна устойчива и жизнена дестинация, 

лесно достъпен и предпочитан, признат за богатите си културни активи, открито морско прост-

ранство и пейзажи, неговият завладяващ набор от забележителни преживявания и с  изключи-

телното гостоприемство на града и неговите жители. Постигане тази визия ще изисква всички 

"Бургас, вдъхновяващ, динамичен крайбрежен град, който гаран-

тира благополучието на своите граждани, подхранва човешкия 

си талант, докато развива своята градска икономика и съхра-

нява природните си ресурси." 
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туристически интереси в Община Бургас ,да бъдат  подкрепени от правителството и национал-

ните и местни агенции, които да работят съвместно за постигане на резултати, които обогатяват 

всички заинтересовани страни в нашия град. Местната администрация се ангажира да ръководи 

тази стратегия в партньорство с туристическата индустрия. 

Настоящият стратегически документ представлява актуализация и допълнение към съществува-

щата Стратегия за устойчив туризъм на Община Бургас 2018 – 2023 г., с което се удължава пери-

одът й на действие. Запазват се всички механизми за отчитане, като настоящата актуализация 

има за цел да даде насоки за преодоляване на последиците от годините на пандемия и военните 

конфликти в региона. 

 

 

 

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

Бургас често се възприема като разпределителен център за туристите по Южното Черномо-

рие. През последните две години въпреки пандемичните условия, градът успя да се наложи 

като водеща дестинация в България за градски туризъм, насочен към вътрешните туристи, ко-

ито търсят сигурна ваканция с море, добра храна, поносими цени и богата културна програма. 

Основната идея, заложена във всички дейности, е „Сигурен бряг за туризъм!“ Въпреки слож-

ната обстановка, Бургас продължава да открива своя туристически летен сезон в началото на 

месец май. 

Община Бургас успя да бързо да се адаптира към новия тренд в годините на COVID-19 – уикенд, 

подходящ най-вече за вътрешния пазар и изключително кратките срокове в планирането на ту-

ристическите пътувания. Хотелите, заведенията и атракционите се насърчават да изпращат 
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предложения, с които да се включат в тематичните уикенди – станалият емблематичен туристи-

чески продукт за Бургас в последните две години. Уикенд предложенията се пакетират в обща 

програма, допълнена с културни и спортни събития на Общината. Рекламата и комуникацията 

между участниците в общия продукт се осъществяваше чрез социалните мрежи - страницата 

във Facebook - Go to Burgas, с платени спотове и директни канали във Viber за представители на 

бранша. 

Огромно влияние за запълняемостта на местата за настаняване и хранене играе налагането на 

Бургас като фестивален център. Градът е домакин на едни от най-големите музикални събития 

в страната, предлагайки уникални места за провеждането им в зоната за обществен достъп на 

Пристанище Бургас, остров Света Анастасия и други сцени до самата брегова линия. Морската 

среда създава естествена шумопоглъщаща стена и предлага едно незабравимо усещане за по-

сетителите. 

Въпреки успехите на Бургас да поддържа туристическия бизнес жив, продължава да е налице 

силно изразената тенденция за сезонност в туристическото предлагане и това най-вече се 

дължи на липсата на целогодишни линии от и към Летище Бургас. 

Надежда за преодоляване на тази тенденция и уплътнява на туристическите потоци в крилата 

на сезона дават новите, подобрени възможности за събитиен и конгресен туризъм. През 2021 г. 

бяха открити два големи конферентни центъра в града – реновираният хотел „България“ с 4 

зали и над 400 седалки и Конгресен център към ДППИ клон Бургас в зоната за обществен дос-

тъп на Пристанище Бургас. 

С увеличаване на легловата база в Община Бургас се създават условия за по-силна конкуренция 

между местата за настаняване, което ще допринесе за адаптирането на бизнеса към пазарния 

принцип на формиране на цената. В последните 3 години са разкрити и реновирани 7 нови хо-

телски бази, някои от които в по-висока категория. Към 01.08.2022 г. според данни от ЕСТИ, 

местата за настаняване в община Бургас са 694 с леглова база 8315. Към месец август 2022 г. се 

отчита 25% ръст на туристическите пътувания в община Бургас спрямо предпандемичната 2019 

г. Все още обаче липсва достатъчно предлагане на хотелски услуги от най-висок клас за разлика 

от Община Варна. 

Заетите в сектор „туризъм“ към 2020 са 1619, което включва работещи в местата за настаня-

ване – 668, а в заведенията за хранене и развлечения – 951.  

Статистика за събран туристически данък в община Бургас през последните 3 години 

Месец 
 

Туристически 

данък 2019 г. 

 

Туристически да-

нък 2020 г. 

 

Туристически да-

нък 2021 г. 

ръст/спад да-

нък 

2021/2020 

Януари 9,991.40 лв     11 555,40 лв      6 446,98 лв  -44,2% 

Февруари 12,246.30 лв       9 495,85 лв      8 201,85 лв  -13,6% 

Март 16,899.05 лв     11 718,20 лв    13 510,99 лв  15,3% 

Април 20,185.76 лв       5 582,27 лв    10 927,34 лв  95,8% 

Май 20,170.19 лв       3 604,61 лв    12 498,30 лв  246,7% 

Юни 32,980.90 лв 4 225,30 лв 21 999,34 лв 420,7% 

Юли 46,387.87 лв 12 398,36 лв 30 918,10 лв 149,4% 

Август 49,394.04 лв. 27 871,40 лв 49 353,22 лв 77,1% 
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Септември 30,000.92 лв. 39 367,19 лв 58 168,19 лв 47,8% 

Октомври 19 535,96 лв. 29 070,66 лв 30 776,42 лв 5,9% 

Ноември 16 610,56 лв. 17 806,81 лв 23 424,64 лв 31,5% 

Декември 11 555,40 лв 8 594,36 лв 19 598,35 лв 128,0% 

Общо 
289 265,09 

лв 

 

181 290,41 лв 

 

285 823,72 лв 

 
57,7% 

 

Статистика за осъществени нощувки от туристи, идващи от вътрешен пазар  

  2019 г. 2020 г. 2021 г. ръст/спад 

месеци Българи Българи Българи 

 
Българи    
2021/2020 

Януари 6,355 6,212 4,407 -29.1% 

Февруари 6,857 7,691 6,467 -15.9% 

Март 9,204 3,726 6,196 66.3% 

Април 9,406 1,294 7,279 462.5% 

Май 10,244 3,280 10,524 220.9% 

Юни 13,126 8,407 13,929 65.7% 

Юли 14,268 14,317 19,469 36.0% 

Август 16,701 17,891 20,756 16.0% 

Септември 10,985 12,393 10,585 -14.6% 

Октомври 9,193 8,259 8,404 1.8% 

Ноември 8 344 4 819 6535 35,6% 

Декември 7 469 3 593 7713 114,7% 

Общо 122 152 

 
83,470 108,016 24.9% 

Община Бургас публикува регулярно годишни отчети за туризма, които се представят пред Кон-

султативен съвет по туризма към Община Бургас и са част от механизмите за отчетност и конт-

рол, заложени в стратегията за устойчив туризъм 2018 – 2023. 

 

SWOT АНАЛИЗ 

1. СИЛНИ СТРАНИ 

Общи 

» Благоприятно туристико-географско положение 

» Важен икономически, културен и политически център за Югоизточна България и за страната 

като цяло, с дългогодишни традиции в сферата на музиката, поезията, театъра и изобрази-

телното изкуство 

» Разпределителен център за цялото южно Черноморие 

» Силна концентрация на туристи в общината през летния сезон 
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» Съчетание между културно-историческо наследство, природни дадености, развита иконо-

мика, отлични транспортно-комуникационни връзки и голям туристически поток  

» Пряк достъп до големи групи туристи 

Туристически продукт 

» Пълноценен туристически продукт, базиран на разнообразие от ресурси и атракции, някои 

от които уникални за Черноморския район, а други – дори за страната. Налице са основни и 

допълнителни услуги, които могат да осигурят комфортен престой на туристите. 

» Предлагане на разнообразие от алтернативни форми на туризъм, в допълнение към масовия 

морски продукт 

Туристически ресурси 

» Обширна плажна ивица, пясъчни плажове  

» Огромно биоразнообразие и природни забележителности – множество растителни видове 

и птици (Бургас – орнитологичната столица на Европа), вкл. защитени видове; основен път за 

миграция на европейските прелетни птици – Виа Понтика 

» Развита мрежа от защитени територии и зони 

» Разнообразие от антропогенни ресурси – над 260 декларирани недвжижими културни цен-

ности, образци на парковото изкуство и ландшафтна архитектура, археологически, истори-

чески и архитектурни обекти, ансамбли и комплекси,  

» Уникални за страната ресурси – остров Св. Анастасия  

» Находища на минерални извори и лечебна кал 

» Богата и развиваща се културна програма 

» Мрежа от музеи и галерии, театри и открити сцени 

» Религиозни сгради, обявени за недвижими културни ценности 

» Образци на парковото и ландшафтното изкуство – Морска градина на Бургас, Приморски 

парк, Мостикът и други  

» Разработване на нови туристически атракции и мероприятия с културна стойност 

» Разнообразна спортна инфраструктура, вкл. подходяща за организиране на мащабни спор-

тни събития 

» Богат и развиващ се спортен календар  

Достъпност и транспорт 

» Отлична достъпност чрез всички видове транспорт – автомобилен, железопътен, морски и 

въздушен 

» Пресечна точка на трансгранични транспортни коридори (по море, суша, въздух) 

» Наличие на чартърни полети от много дестинации 

» Улеснен режим за пътуване за гражданите на ЕС 

» Цялостна модернизация на обществения транспорт 

» Наличие на мобилно приложение и платформа за информация за начините на придвижване 

в града 

» Подобрени пешеходни съоръжения за по-висока безопасност на граждани и туристи 

» Развита система от велосипедни алеи 

» Развити транспортни връзки с околните населени места  

Суперструктура и инфраструктура 

» Тенденция към увеличаване на броя на местата за настаняване и легловата база  
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» Наличие на необходимата инфраструктура за обезпечаване на комфорта и безопасността 

при престоя на туристите – цялостна електрификация, топлоснабдяване, комуникационна 

инфраструктура и услуги, качествена питейна вода 

» Наличие на съвременна система за управление на отпадъците 

Политики и партньорства 

» Активна проектна дейност 

» Политики за намаляване на вредните въздействия върху околната среда чрез по-ефективно 

управление на отпадъците, модернизация на обществения транспорт, ограничаване на зас-

трояването, подобряването на качеството на атмосферния въздух и други  

» Активно участие в европейски инициативи, свързани с културното наследство 

» Активна дейност за защита на нематериалното културно наследство – фолклор, традиционни 

практики и обичаи 

» Инвестиции в енергийна ефективност в административни и жилищни сгради и интелигентно 

управление на градската среда  

» Изградени партньорски връзки с европейски градове и други общини в България 

2. СЛАБИ СТРАНИ 

Общи 

» Силна сезонност и зависимост от морския туризъм 

» Струпване на много посетители за кратък период от време и претоварване на инфраструкту-

рата 

Околна среда 

» Замърсяване на въздуха  

» Шумово замърсяване 

Туристически ресурси 

» Ограничени дейности по консервация и реставрация на движимите културни ценности 

» Множество елементи на инфраструктурата в процес на строеж 

» Начален стадий на модернизация и реконструкция на почти половината от съществуващите 

музеи, галерии, атракции и други 

» Начален стадий на развитие на публично-частни партньорства 

» Липса на културен център за представяне на съвременно изкуство 

» Недостъпност на голяма част от туристическите обекти за хора с увреждания 

Суперструктура и инфраструктура 

» Недостатъчен капацитет за развитие на конферентен/конгресен туризъм – липса на подхо-

дящи зали/центрове и достатъчно висококатегорийни места за настаняване 

» Голям дял на пътищата в лошо състояние в общинската пътна мрежа 

» Претоварване на пътните артерии в активния сезон 

» Задръствания в централната градска част 

» Претоварване на ВиК мрежата, което води до рискове в работата на пречиствателните стан-

ции за отпадни води и нарушаване във водоснабдяването  
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СТР. 9 

Човешки ресурси 

» Недостиг на работна ръка изобщо  

» Недостатъчно опитен и обучен персонал 

Маркетиране на дестинацията 

» Слабо маркетиране на дестинацията като цяло  

» Липса на ясно разпознаваем имидж на града като туристическа дестинация 

» Разпознаваемост само като морска дестинация 

» Слаба разпознаваемост в чужбина 

» Слаба разпознаваемост на знакови за общината туристически обекти (остров Света Анаста-

сия, Акве калиде) 

» Относително пренебрегване на вътрешния пазар 

» Слаба комуникация с потенциалните целеви групи 

» Слаба информационна осигуреност на дестинацията – недостатъчно систематизирани и под-

робни данни за развитието на туризма 

» Неясен ефект от участията в туристически изложения 

Политики 

» Липса на важни стратегически документи за развитието на туризма  

» Трудно проследимо финансиране на развитието на туризма, неясни данни за общия размер 

на вложенията и резултатите от тях 

» Липса на измерими индикатори за отчитане на напредъка в резултат от маркетинговите дей-

ности 

» Хаотично финансиране на дейности, свързани с туристическа реклама  

3. ВЪЗМОЖНОСТИ 

Общи 

» Развитие на туризма в световен мащаб, увеличаване на пътуванията към източноевропейски 

дестинации, нарастване на посещенията на чужденци и пътуванията на българите в страната 

» Намаляване на дела на класическите пътувания от типа „слънце, море, плаж“ за сметка на 

пътувания, свързани със здраве и спорт, посещения на спортни и културни събития, посеще-

ния на приятели и роднини, приключенски пътувания, търсене на автентичност и потапяне в 

местната култура 

» Увеличаване на средствата за пътувания и свободното време 

» Насърчаване на пътуванията на българите  

» Насърчаване на уикенд пътувания от съседни страни  

» Насърчаване на развитието на туризъм в крилата на сезона и в неактивните сезони 

» Насърчаване на удължаването на престоя в дестинацията  

» Използване на проблемите на традиционни дестинации (напр. Турция, Египет и други) за 

собствено развитие 

» Устойчива тенденция към увеличаване на броя на обслужените пътници на Летище Бургас 

» Изграждане на постоянна база на нискотарифни авиопревозвачи и откриване на нови мар-

шрути 

» Активна дейност на Пристанище Бургас и превръщането му в туристическа атракция и цело-

годишен вторичен градски център 
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» Привличане на чуждестранни инвестиции в туризма 

Продукти  

» Традиционен и нестихващ интерес към морски почивки 

» Развитие на традиционни и нови туристически продукти 

» Развитие на алтернативните форми на устойчив туризъм 

» Предлагане на пакети (съчетания) от туристически продукти  

» Включване на музеите в културните маршрути на територията на общината  

» Стимулиране на предлагането на туристическите продукти и на обвързването им с туристи-

ческата индустрия – морски и риболовни атракции (експозиции, морски колекции). 

» Използване на природните дадености и ресурси за развитие на качествени спа, рехабилита-

ционни и медицински услуги, включително медицински туризъм 

» Развитие на бизнес и конгресен туризъм като резултат от индустриалния профил на общи-

ната 

» Развитие на спортен и спортно-събитиен туризъм, вкл. развитие на въздушни спортове чрез 

създаване на специализирани площадки и съоръжения (напр. в Приморски парк) 

» Развитие на круизен туризъм 

» Развитие на яхтен туризъм 

» Продължаващо развитие на остров Света Анастасия 

» Увеличаване на предлаганите съпътстващи туристически услуги 

Туристически ресурси 

» Усъвършенстване и модернизиране на музейната мрежа 

» Създаване на градски пространства, свързани с културата 

» Подобряване на съществуващата и изграждане на нова спортна инфраструктура за спортен 

туризъм от национален и международен мащаб 

» Привличане на къмпинг туристи чрез изграждане на подходяща инфраструктура  

Човешки ресурси  

» Подобряване на квалификацията и уменията на персонала в туризма 

» Благоприятни тенденции за състоянието и развитието на трудовия пазар 

» Насърчаване на партньорствата между образователните институции и бизнеса 

Маркетиране на дестинацията  

» Изграждане на ефективна връзка между ранно планиране, търсене и предлагане на туристи-

ческия продукт чрез развитие на комуникационни електронни канали 

» Кандидатура на града за Европейска столица на културата 

» Засилено влияние на социалните мрежи и възможности за достигане до по-големи аудито-

рии на ниска цена 

4. ЗАПЛАХИ 

Външни въздействия 

» Влияние на природни бедствия, болести и терористични атаки 

» Засилване на миграционните потоци 
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СТР. 11 

Околна среда 

» Силна зависимост от опазването на околната среда и природното наследство 

» Уязвимост от измененията на климата, вкл. увеличаване на риска от природни бедствия  

» Уязвимост на Черноморския регион на антропогенни въздействия 

» Неразбиране на понятието „устойчив“ туризъм и нанасяне на вреди на околната среда и ту-

ристическите ресурси, заради неправилна експлоатация  

Туристически ресурси 

» Нарушаване на автентичния облик на града и части от него (напр. Морската градина) 

» Наличие на голям процент недвижими културни ценности, които са частна собственост 

» Неправилна експлоатация на природните ресурси и нарушаване на биологичното разнооб-

разие 

» Слабости на музейната мрежа, които водят до намаляване на приходите и влошаване на със-

тоянието на колекциите, създават предпоставки за кражби, не позволяват кандидатства-не 

за отпускане на държавна гаранция за временни експозиции и участие в съвместни проекти 

Суперструктура 

» Невъзможност на суперструктурата да поеме увеличени туристопотоци 

Човешки ресурси 

» Липса на система за връзки и взаимодействие между държавни и обществени организации 

по туризъм, учебни заведения по туризъм и собственици на туристически обекти 

» Ограничаване на заетостта в туризма, заради ниско заплащане и ясно изразена сезонност  

» Висока конкуренция за кадри от страна на държавите с по-дълъг сезон като Гърция, Италия 

и Испания 

» Понижаване на качеството на туристическата услуга, заради наемане на нискоквалифици-

рани чужди работници от Украйна и Молдова 

Ценова чувствителност 

» Повишаване на цената на предлаганите туристически услуги и възможна загуба на едно от 

най-силните конкурентни предимства – доброто съотношение цена/качество 

» Силна ценова чувствителност вследствие на икономическата и финансова криза, довела до 

стагнация и рецесия на основни емитиращи пазари и промяна на поведението на потреби-

телите 

Конкуренти 

» Несебър: основен конкурент, заради наличието на уникални културно-исторически ресурси, 

активната популяризация в последните години и добрия имидж (с изключение на курорта 

Слънчев бряг), съчетани с постоянно нарастващата настанителна база и приходи 

» Созопол: представлява сериозен конкурент по отношение на културния и морския туризъм. 

» Варна: традиционен конкурент по отношение на всички видове туризъм – морски, културен, 

спа/балнеолечебен, градски развлекателен, круизен, събитиен и други. И двете общини са 

транспортни центрове и разполагат с международни летища. Варна разполага с многократно 

по-голяма настанителна база и ресурси за развитие на конферентен/конгресен туризъм.  
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» Поморие: утвърдена дестинация за спа и балнеотуризъм и сериозен конкурент по отноше-

ние на намеренията на Бургас да се развива в същата посока, особено в периода юни – сеп-

тември. 

» Стара Загора: започва да се налага като туристическа дестинация в последните години, кон-

курент на Бургас по отношение на привличането групата на българите, основно за уикенд 

посещения. 

Маркетиране на дестинацията 

» Недостатъчна и несистематична популяризация на дестинацията  

» Въздействие на кампании, насочени към масовия туризъм, от страна на конкурентни дести-

нации, особено от средиземноморските.   
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СТР. 13 

СТРАТЕГИЯ – КЛЮЧОВИ НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ 

НАШАТА ВИЗИЯ ЗА 2030 Г. 

 

Актуализираната стратегия на Община Бургас за устойчив туризъм цели да интегрира 

ключови компоненти, необходими за възстановяването на туристическата индустрия след пан-

демията от SARS-CoV-19. 

За да се конкурира на световно ниво, Бургас трябва да съобрази своите цели и предприеме 

мерки да адаптира стратегията си за туризъм така че да постигне ключовите фактори направля-

ващи развитието на туристическия бранш в следващите години. Необходимите характеристики 

на туристическия сектор които следват и отговарят на тенденциите са: 

 

УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ 

Туризъм, който отчита изцяло настоящите си и бъдещи икономически, социални и екологични 

въздействия, отговаряйки на нуждите на посетителите, индустрията, околната среда и местната 

общност. UNWTO Световната организация по туризъм на ООН дефинира, че устойчивият туризъм 

не е вид продукт, а е етос, който е в основата на всички туристически дейности. Като такъв, той 

е неразделна част от всички аспекти на туристическото развитие и управление, вместо да бъде 

добавен компонент. Целта на устойчивият туризъм е да запази икономическите и социалните 

предимства за развитието на туризма, като същевременно работи за намаляване и смекчаване 

на всякакви нежелани въздействия върху природната, историческата, културната или социал-

ната среда. Това се постига чрез балансиране на потребностите на туристите с тези на дестина-

цията.  

 

ОТГОВОРЕН ТУРИЗЪМ 

• Минимизира отрицателните икономически, екологични, и социални въздействия;  

• Генерира по-големи икономически ползи за местните хора и подобрява благосъстояни-

ето на местните общности, подобрява условията на труд и достъпа до индустрията;  

• Включва местните хора в решения, които засягат техните животи и житейски възмож-

ности;  

• Има положителен принос за опазването на природното и културно наследство, и под-

държане на световното разнообразие;  

• Осигурява по-приятни изживявания за туристите чрез по-значими връзки с местните хора 

и по-добро разбиране на местните културни, социални и екологични въпроси;  

• Осигурява достъп за хора с двигателни увреждания;  

• Културно чувствителен, поражда уважение между туристи и домакини, и изгражда мес-

тната гордост и увереност. 

С оглед реализация на визията, се определят следните ключови насоки за развитие: 

1. Бургас – безопасен и отговорен – развитие на туризма в условията на COVID-19; 
2. Бургас – адаптивен и гъвкав – предлагащ продукти и услуги, съобразени с дина-

мично променящата се среда и аудитория; 
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СТР. 14 

3. Бургас – достъпен и модерен – градът мобилизира територия, подобрява качеството 
на инфраструктурата си, развива хибридни и полифункционални пространства; 

4. Бургас – вълнуващ, артистичен и спортен – развитие на градски и уикенд туризъм, 
утвърждаване на града като фестивална, културна, филмова и спортна дестинация, 
постигане на синергия между отделните сфери като механизъм за преодоляване на 
сезонността; 

5. Бургас – зелената врата на Европа – утвърждаване на нови модели на потребителско 
поведение с приоритет на устойчиви хранителни подходи, целящи преминаване от 
линейна към кръгова икономика, енергийна независимост, отговорно и климатично 
неутрално потребление на ресурсите; 

6. Смарт Бургас – утвърждаване на нови форми на промотиране, маркетинг, дигитали-
зиране на културното, историческо и природно наследство. 

 

 

БУРГАС – АДАПТИВЕН И ГЪВКАВ 

Туристическите услуги по същността си представляват изживяване за всички сетива, което не 

може да бъде заместено от виртуален тур. По тази причина обаче туристическият пазар е изцяло 

зависим от ограничителните мерки, които се налагаха в последните две години (2020-2022) по-

ради пандемията и които почти напълно преустановиха масовите пътувания.  

Последните непредвидени събития от 2020-2022 – вирусната пандемия, която на практика зат-

вори туристическия бранш, както и последвалият военен конфликт между Русия и Украйна, пов-

лияха сериозно на туристическия бизнес. Без приходи, огромна част от бизнеса беше поставен 

на ръба на оцеляването, принуден да освободи персонал, което от своя страна повиши безрабо-

тицата в бранша. Предвид факта, че до 2020 година пазарът беше стабилен и предсказуем, биз-

несът в глобален мащаб беше изправен пред неочаквана и огромна по размерите си криза. Из-

лизането от нея ще бъде бавен и труден процес. За да бъде конкурентоспособен като дестина-

ция, Бургас трябва да е адаптивен и гъвкав, като се стреми да повиши качеството на предлага-

ните туристически продукти. Повишаването на качеството е цел, която не е статична за постигане, 

а е динамична и се развива във времето – качеството не е актив, който се придобива и остава 

постоянен, а се изразява в начина, по който се отговаря на очакванията на клиентите и на новите 

тенденции на пазара. 

Така, когато говорим за адаптивност и гъвкавост, трябва да се вземат под внимание както 

тенденциите на глобалния туристически пазар, така и особеностите на целевите групи, към ко-

ито са насочени туристическите продукти, предлагани на територията на общината. Трябва да се 

дефинират целевите групи, към чиито потребности и очаквания ще се ориентира предлагането. 

Адаптивността и гъвкавостта имат отношение към конкурентоспособността, като в случая Гърция 

и Турция, които предлагат достатъчно богата гама от достъпни туристически продукти, са в не-

посредствена близост и Бургас, за да бъде конкурентоспособен, трябва да се ориентира към 

други туристически продукти, които имат потенциала да привлекат туристи. В този смисъл пред-

лаганите туристически продукти могат да се фокусират върху предимствата и активите, с които 

разполага общината – море, културни събития, археологически обекти, природни дадености, ко-

ито дават възможност за спортен туризъм – кану, парапланеризъм, сърфинг. Изградените в пос-

ледните години спортни зали и обекти предоставят възможност за организиране на спортни съ-

бития, които също могат да привлекат гости на града. Въпреки това не може да се разчита на 
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подобни организирани спортни прояви да се преодолее сезонността, тъй като в студеното полу-

годие спортните събития се провеждат в планинските райони и тогава са популярни предимно 

зимните спортове на открито, които се радват на много по-голям интерес от спортните събития 

на закрито в този сезон. Допълнителен фактор за потенциала за развитие на събитийния спортен 

туризъм е наличието на значим собствен спортен актив, като например добър футболен отбор 

или добър баскетболен отбор, с каквито градът не разполага. Евентуално може да се наблегне 

на волейбол, художествена гимнастика и спортни танци, които са добре представени в града и 

могат да бъдат основа за организиране на европейски или международни спортни събития в 

съответната дисциплина. Но за момента потенциалът за развитие на спортен туризъм остава 

само в рамките на сезонните сърф, ветроходство и кану, тъй като достъпността на града през 

лятото е по-добра, предвид множеството полети от и до различни дестинации. 

В града следва да се застъпи развитието на градски и уикенд туризъм, с целеви групи 

туристи от България и чуждестранни туристи, дошли на почивка в по-малките курортни населени 

места по южното Черноморие. Допълнителна възможност се предоставя от утвърждаването на 

града като фестивална, културна, филмова и спортна дестинация, посредством постигане на си-

нергия между отделните сфери, като механизъм за преодоляване на сезонността в туризма. 

В разработения План за интегрирано развитие на община Бургас са идентифицирани няколко 

компактни зони за интегрирана интервенция, насочени към развитието на територии от прост-

ранствената структура на общината със съществено и приоритетно значение за цялостното й раз-

витие. В тези зони са предвидени интегрирани интервенции, които променят цялостната струк-

тура на територията, създавайки условия за по-качествена среда за обитаване и развитие на мес-

тния бизнес. 

За всяка от компактните зони са изведени и присъщите за нея проблеми, които обаче 

дават насока за възможностите за развитие на съответната зона. Като цяло повечето се характе-

ризират с липса на достъп до морето, както и малко зелени площи/паркове. 

Относно преодоляване на сезонността може да се вземат за пример други туристически места в 

страната, при които туристическият поток не е с изразена сезонност, като Велико Търново или 

Етъра - Габрово. Вариант за преодоляване на сезонността в туризма са културният, виненият и 

кулинарният туризъм, при които туристическият поток не зависи от времето на годината. Въз-

можно е създаване на туристически продукти, съчетаващи културно-исторически маршрути – 

тракийска гробница в Поморие, Акве калиде в Бургас, Бегликташ и Лъвската глава – Приморско, 

с винен и кулинарен туризъм, като историческото наследство на траките. 

Конкретни аспекти, за осигуряване на гъвкавост, атрактивност и отговаряне на търсенето, могат 

да бъдат: 

• Популяризиране на местни атракции за семеен градски уикенд туризъм – остров Света 
Анастасия, Авиомузей, детски научен център, Рибарско селище и КТК Ченгене скеле, Ар-
хеологически и еко парк Акве калиде. 

• Популяризиране на културен, винен и кулинарен туризъм като възможности за целого-
дишен туризъм, включително създаване на културно-исторически и кулинарни марш-
рути със съседни общини, като Поморие и Приморско например.  

• Развиване, утвърждаване и популяризиране на фестивали и празници като ежегодна 
притегателна точка за различни категории аудитории – Spice Music Festival, Междунаро-
ден фолклорен фестивал, Филмов фестивал, Никулден като празник на града. 
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• Подобряване видимостта на Бургас като дестинация и на туристическите продукти пос-
редством по-активно присъствие в социалните мрежи, като се следят тенденциите и се 
използват комуникационни канали с най-голяма популярност в момента. Тук трябва да 
се преодолее бюрокрацията, тъй като добрата реклама, съответно добрата видимост за-
виси от бързината и адекватността. Инструмент в тази насока може да бъде добрата ко-
муникация между представителите на туристическия бизнес помежду им, както и между 
тях и местната власт. 

• Подобряване на диалога между местна власт и представителите на туристическия бизнес 
като предпоставка за повишаване качеството на услугите. Успешна стъпка в тази посока 
е Синият етикет като мярка за елиминиране на пластмасата за еднократна употреба в 
заведенията, но също и като пример за успешно сътрудничество между администрация 
и ресторантьори за подобряване качеството и атрактивността на предлаганата услуга. 

• Насърчаване повишаването на компетентността на персонала за подобряване качест-
вото и надеждността на предлаганите услуги – професионализъм на доставчиците на ус-
луги, компетентността, отговорността, сигурността на клиентите, доверието са предпос-
тавки за качеството на предлагания туристически продукт. Например организиране на 
семинари за представяне на добри практики от успешни чуждестранни дестинации и 
споделяне на опит.  
 

БУРГАС - ДОСТЪПЕН И МОДЕРЕН 

Община Бургас е разположена в зона на богато и ценно биоразнообразие – комплексен 

резултат от природно-географски условия с елементи на преходност и прякото отражение върху 

тях на структурните ландшафтни контрасти на крайбрежията. В териториалния обхват на общи-

ната се наблюдават отличителни обекти на георазнообразието по Черноморското крайбрежие – 

лагунни и лиманни тела, плажови ивици. Основно предимство, но и основно предизвикателство 

за интегрираното развитие на общината, е тясното съседство на защитени територии и урбани-

зирани пространства. Значителна част от пространството, заемано от община Бургас, попада под 

действието на Закона за биологичното разнообразие – тук са идентифицирани 6 защитени зони 

за опазване на природните местообитания: BG0000151 Айтоска планина, BG0000242 Залив Чен-

гене скеле, BG0000270 “Атанасовско езеро”, BG0000271 МандраПода и BG0000273 Бургаско 

езеро, и 5 за защита на птиците: BG0000242 Залив Ченгене скеле, BG0000270 Атанасовско езеро, 

BG0000273 Бургаско езеро, BG0000271 МандраПода, BG0002077 Бакърлъка, BG0001502 Отманли. 

Защитените зони имат териториално/акваториално припокриване с обособените защитени те-

ритории (по Закона за защитените територии) 

Сериозно предизвикателство пред интегрираното управление на община Бургас е адап-

тивното вписване на обектите на природното наследство в управлението на пространството на 

общината и умелото извличане на всички екосистемни ползи в подкрепа на хармоничното съ-

седство на урбанизирани с естествени терени. Извод: Основно предизвикателство се явява тяс-

ното съседство на защитени територии и урбанизирани пространства. Община Бургас е разполо-

жена в зона на богато и ценно биоразнообразие – свръхконцентрация на обекти със статут на 

защитени територии и защитени зони, доминиращо представени от водни тела и прилежащите 

им влажни зони. 

 

 Възможности:  
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Обвързване – структурно и функционално на зелената инфраструктура на урбанизира-

ните територии със съседстващите им защитени обекти. 

 Търсен ефект:  

 засилване на позитивното значение на рекреацията на открито за градските жители; 

 разнообразяване на традиционния летен морски туризъм с природно базиран и позна-

вателен туризъм;  

 засилване на мотивацията на населението за опазване на природното наследство чрез 

непосредствен досег с природата и полагане на грижа за нея (мероприятия от културната 

програма на общината 

Преоткриване и акцентиране на връзката на града с морето 

  Интегриране на икономическото и градско развитие на залива, чрез инвестиции в кул-

турния и природен потенциал на залива за подобрен градски живот, възстановяване на екосис-

темата, управление на устойчивостта на околната среда, и проектиране и внедряване на управ-

лението на тези дейности в информационните градски системи. 

Прилагане на нови и интелигентни технологии които подпомагат социалните, икономическите и 

културните трансформации, и обслужват интересите на гражданите и общественото благо. 

Бургас ще продължи да ваботи за: 

 увеличаване годишния размер на "сините инвестиции" 
 увеличаване мониторинга на физическите параметри на залива 
 намаляване замърсяването на Морските води 
 намаляване обема на преливане на канализацията 
 увеличаване гражданското участие около морето 

Интеграция и изява на контактната зона на града с морето.  

Идентифицирани са няколко приоритетни функционални проекта, свързани с вече изявени 

многофункционални контактни територии на урбанизирани териториални структури и морето: - 

Пристанище Бургас - изграждане на Свободна зона за публични дейности, плаващи платформи 

с развлекателни функции, културни пространства за интеграция на контактната зона на морето; 

 Историческото ядро на града и Приморски парк - подобряване на техническата инфраст-
руктура и въвеждане на решения за зелена градска мобилност;  

 Рибарско селище „Ченгене скеле“, нос Форос, кв. „Крайморие" - атракционна морска 
зона; 

 Атанасовско езеро, езеро Вая (Бургаско езеро);  
 кв. Ветрен и Банево - зона за изява на културни пейзажи подчертаващи взаимовръзката 

„човек - минерални извори и природа“.  
 -Съхраняване характера на Историческото градско ядро. Планираните проекти са насо-

чени към обособяване и използване на потенциала на градски ансамбли и обществени 
пространства, групови недвижими културни ценности за развитие на туризъм и създа-
ване на привлекателна среда за креативност и отдих.  

 Експониране и социализация на специфичните за Бургас дадености, свързани с морето, 
морския бит и култура, богато биоразнообразие Разработването на културни и туристи-
чески морски маршрути, обвързани със събития и акценти от културния и социален жи-
вот на града и общината е част от общата стратегия за експозиция на контактните зони 
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Културен и природен капитал на Бургаски Залив като двигатели към социалното сближаване 

и подобрен градски живот 

Развиване както на физическата свързаност към, така и между забележителностите чрез 

непрекъсната велосипедна алея, пешеходна достъпност, и морски туристически линии, но също 

и посредством цифрова свързаност чрез виртуални карти ще помогнат да се създадат нови биз-

нес възможности в туристическия сектор. Това ще допринесе и за подсилване на идентичността 

на Бургаски залив, ще подобри свързаността между различните общини в Бургаски регион и ще 

повиши осведомеността около естествената среда на Бургаския залив. 

Предложения за дейности:  

 Разработване на културна стратегия за Бургас и Бургаски залив 
 Идеи за краудсорсинг и насърчаване на включването и участието на общността   
 Използвайки екосистемата да се формира естествена връзка между прекъснати забеле-

жителности, която в известна степен да адресира проблема с дезинтегрираната струк-
тура на урбанизираните територии 

 Действието насърчава развитието на физическата инфраструктура за създаване на тази 
връзка, но и разработването на цифрови инструменти за подобряването му. 

 Инициативи за организирането на множество културни събития по крайбрежната алея и 
Морска гара.  

 Градът има за цел допълнително да насърчи активното участие на гражданите както за 
културно, така и за градско развитие на залива чрез краудсорсинг на нови идеи в сътруд-
ничество с НПО и общностни групи. 

 

БУРГАС – ВЪЛНУВАЩ, АРТИСТИЧЕН И СПОРТЕН  

Превръщането на определено място в притегателна туристическа дестинация не винаги 

е свързано с наличието на отличителен, ясно определим, конкретен ресурс, който да служи като 

основен актив. В много случаи туристическата дестинация се създава въз основа на история, 

свързана с мястото. Успешни такива примери за утвърждаването на дестинации са Верона в Ита-

лия, както и остров Света Анастасия в Бургаския залив. Създаването на специфична атмосфера и 

разказването на история е изключително важно – обектите, които имат какво да разкажат на 

посетителите, се радват на много по-голям интерес. Бургас като град на морето носи своя специ-

фичен дух и все още пази атмосферата на миналото, която е притегателна за туристите.  

Безспорен актив на Бургас е неговият артистичен дух, градът е родно място на голям брой 

талантливи творци – актьори, поети, художници, певци и музиканти. През годините се е утвър-

дил като фестивален център – домакин на Международния фолклорен фестивал, Бургас филм 

фест, както и по новия, но вече изключително популярен Spice music festival. Тези събития имат 

потенциал за привличане на различни категории туристи и гости в града, тъй като всяко от съби-

тията има своята аудитория.    

Насоки за развиване на фестивалите – потенциал за привличане на различни целеви групи: 

• Бургас филм фест – възможно развитие в посока организиране на съпътстващи събития 
– майсторски класове с режисьори, сценаристи, лекции, взаимодействие на творците с 
аудиторията. Сътрудничеството между местната власт и организаторите ще допринесе 
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за по-широката разгласа на събитието и до приток на повече заинтересовани да присъс-
тват. За тази цел кампанията за популяризиране на фестивала трябва да се разшири, като 
започне поне 4 месеца предварително и обхване по-голям брой комуникационни ка-
нали.  

• Международен фолклорен фестивал – фолклорът винаги е имал притегателна сила, а в 
последните 20 години в страната е нараснал интересът към съхраняването на българс-
ките фолклорни традиции, в частност песенния и танцов фолклор. В Бургас има над 20 
любителски фолклорни танцови клубове. В страната броят им е също значителен. Освен 
на Международния фолклорен фестивал, Бургас може да бъде домакин на клубни фол-
клорни фестивали. В последните 2 години общината сътрудничи при провеждането на 
Детски фолклорен събор, който успешно може да се превърне в съпътстващ Междуна-
родния фолклорен събор и да привлече формации от други държави.  

• Spice music festival е най-големият летен фестивал в страната, който само за 4 години 
набра голяма популярност и привлича много публика и гости в града. Той се провежда в 
комбинация с последващите Стрий фууд фестивал и SOLAR SUMMER. 

• Фестивал на пясъчните фигури – атрактивен и привличащ творци от различни държави, 
като в последствие за месеците, в които скулптурите стоят, е посещаван от значим брой 
жители и гости на града. 

• Тийн Бум Фест – за по-младата публика; 
• Фестивал Солта на живота – еко фестивал на солниците, който събира алтернативна пуб-

лика с интереси в природосъобразния начин на живот. 
• Множество локални фестивали стимулирани от общински фонд „Култура“ 

Фестивалите притежават потенциала да се превърнат във визитна картичка на града, като един-

ственият им недостатък е сезонността, тъй като и те се провеждат в топлото полугодие.  

Бургас има какво да предложи като дестинация за организиране на фестивали – открити сцени 

и пространства на комуникативни и атрактивни места – морска гара, няколко места в приморски 

парк, включително и Летен театър – Бургас, парк в Минерални бани, лодкостоянка в квартал 

Крайморие. Този потенциал трябва да се развие, като за пример за добра практика може да бъ-

дат взети фестивалите, организирани от подобно по мащаб крайбрежно населено място в Пор-

тугалия – Луле, Фаро: бели нощи (https://cm-loule.pt/pt/agenda/16814/noite-branca.aspx) и Фес-

тивал Мед (https://www.festivalmed.pt/en/) – популяризирани широко и привличащи голям брой 

посетители. В Луле се организира също така филмов фестивал, с който може да се установи об-

мен.   

 

СПОРТЕН ТУРИЗЪМ: 

• Еко и велотуризъм – основен акцент тук трябва да бъде популяризирането на маршру-
тите. (от старата:) На територията на община Бургас има богато биологично разнообра-
зие от видове с национално, европейско и световно значение, обитаващи Атанасовско 
езеро (Северната част), защитена местност „Бургаски солници“ (Южната част), защитен 
местност „Пода“ (до която по алея може да се стигне от центъра на Бургас), защитена 
местност Вая (Западната част на Бур-гаското езеро),защитена местност „Устие на р.Из-
ворска“ и защитена местност „узунгурен“. Заради множеството птици в региона, наричат 
Бургас „орнитологичната столица на Европа“. Защитените зони са с отличен потенциал 
за развитие на екотуризъм. Развитата мрежа от веломаршрути дава възможност за прак-
тикуване на екотуризъм на велосипед. Маршрутите включват проучвания на фауна, 
флора, естествени среди на живот. Атанасовското езеро е едно от най-известните места 
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в Европа за проследяване на миграцията, което привлича природолюбители, орнитолози 
и фотографи. 

• Сърф и кайт-сърф – зоната към Бургаски солници става все по-популярна за практикуване 
на кайт-сърф и това е потенциална ниша за привличане на туристи-любители на този 
спорт. Отново основен акцент е маркетингът. Бургаският залив е най-удобен за практи-
куване на морски спортове в българската акватория на Черно море. Целогодишно прак-
тикуване на морски спортове. 

• Кану – езерата дават възможност за развитие на този вид спортна активност, която има 
своите почитатели. 

• Организирани спортни прояви (турнири, първенства), като се използва наличната база от 
спортни зали и собственият актив в лицето на добри волейболен отбор, отбор по гимнас-
тика, клубове по спортни танци, плувни отбори. 

• Осъществяване на  домакинство на различни национални и международни събития и 
инициативи. 

БУРГАС- ЗЕЛЕНАТА ВРАТА НА ЕВРОПА 

Бургас зелен и устойчив 

Туристическият сектор в Бургас трябва да следва тенденциите за постигане на еколо-

гично устойчив градски туризъм. 

Водени от ангажимента на града и неговото включване в Мисията за адаптация към клима-

тичните изменения на Европейската Комисия и целта да постигне намаляване на въглерод-

ните емисии до 2030г., ще бъде търсено активно сътрудничество с всички заинтересовани страни 

в туризма които биха могли да се включат и подпомогнат Бургас да постигне тази цел. Адапти-

рането към климатичните изменения и капитализирането на големите градски инфраструктурни 

проекти, ще спомогне за постигането на тази цел и  ще насърчи жители, посетители и бизнес да 

предпочитат екологично и климатично устойчиви решения.  

Сградите трябва да станат по-енергийно ефективни, насочвайки се към използването на възоб-

новяеми източници на енергия. Туристическите услуги следва да интегрират кръгови модели и 

намалят отпечатъка си върху околната среда. 

Потребителите трябва да имат възможност да направят информиран избор, чрез по-прозрачна 

информация за устойчивостта и екологичният профил на дестинации/туристически услуги, в съ-

ответствие с кръговата икономика и зеления преход. 

Участниците в крайбрежния и морския туризъм следва да развиват устойчив туризъм в съответ-

ствие с новия подход за устойчивата синя икономика в европейската стратегия за по-голям рас-

теж и работни места в крайбрежния и морския туризъм и мисията на ЕС на тема "Възстановяване 

на нашия океан и морски води до 2030 г." 

Специфични предизвикателства в туристическата екосистема се отнасят до целите за намаля-

ване на еднократните материали и отпадъци, и подобряване на използването на водите, като 

същевременно се гарантират здравето и безопасността на посетителите. 

Устойчива мобилност 

Достъпността под формата на транспорт е от решаващо значение за туризма. Следова-

телно устойчивият туризъм е тясно свързан и зависим от намаляващите емисии от транспорта. 
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Градовете и регионите следва да развиват устойчива климатично неутрална мобилност, която е 

основополагаща за постигането на зелена и иновативна градска икономика 

Създаването и внедряването на градски информационни системи и системи за мобилност, ко-

ито служат на хората за постигане на ефективно, екологично и стратегическо използване на ре-

сурсите са от съществено значение за устойчивото управление на града. Това включва интегри-

рана интелигентна система за мобилност, внедряване на мерки за енергийна ефективност и въ-

зобновяеми източници на чиста енергия, система за управление на качеството на въздуха, и 

система за управление на отпадъците. 

Основната цел е да се оформи процъфтяващ и устойчив град с мобилност и градски системи, 

които обслужват неговите жители и посетители. 

Бургас активно работи за: 

 подобряване интермодалния транспорт 

 намаляване на замърсяването на въздуха и въглеродните емисиите  

 намаляване задръстванията и забавянията 

 увеличаване на процента на рециклиране 

 намаляване на въглеродния отпечатък 
 

Кръгов туризъм  

Разработване на местни политики и внедряване на бизнес практики за:  

• Използването на местно доставени съставки с нисък екологичен отпечатък за намаля-
ване на екологичното въздействие на хранителните услуги 

• Намаляване на разхищаването на храни в хотелиерството 
• Намаляване и разделно събиране на  общите отпадъци от туристически услуги 
• Повишаване на ефективността на водата, намаляване на водния стрес и замърсяването, 

и подобряване на канализацията 

Амбициите на Бургас: 

 Туристическите оператори активно да допринасят за зеления преход. 

 Туристическата индустрия да се характеризира с устойчиви и иновативни продукти. 

 Посетителите да правят екологично по-устойчив избор през цялото си посещение в града 

 Туристическите предприятия в Бургас да възприемат намаляването на въглеродните 
емисии и отпадъците като източник на конкурентно предимство 

Туристическия сектор следва да се стреми да измери цялостната си тежест върху естест-

вената и изградената околна среда и да се въведат планове за смекчаване на негативното въз-

действие и въглеродния отпечатък от туристическия сектор. Бургас следва да сведе до минимум 

отпадъците и да оптимизира използването на съществуващите ресурси чрез развитието и инвес-

тиции в кръговата икономика. 

Мерки за гарантиране, че разходите на посетителите се запазват в местната икономика във въз-

можно най-голяма степен, чрез насърчаване на снабдяването чрез местни доставчици и активно 

подпомагане на инициативи и платформи за представяне и продажба на местни продукти и из-

делия. 

Инфраструктура  
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Инфраструктурните нужди, са свързани с преодоляване бариерите пред зеления и циф-

ровия преход (достатъчна цифрова инфраструктура, подобряване на енергийната ефективност 

на туристическите атракции и инфраструктура, намаляване на отпечатъка на туризма върху окол-

ната среда), които в същото време са ключови за дългосрочната устойчивост на повече зелени и 

цифрови туристически услуги.  

Новите сгради трябва да бъдат проектирани така че да приспособят различни групи по-

тенциални клиенти, включително хора с увреждания или ограничена подвижност. Съпътства-

щата пътна и туристическа инфраструктура трябва да бъде реновирана със същата цел, след-

вайки принципите на новия европейски Баухаус. Новите туристически обекти и инфраструктурни 

проекти както и повторното реновиране и ремонт на съществуващите обекти следва да се при-

държат към най-високите стандарти в екологично устойчивите практики по отношение на про-

ектирането на сгради, използването на енергия, управление на отпадъците и т.н. 

Следва да се предприемат действия, за да се помогне на посетителите да намалят въз-

действието на посещението си върху околната среда. Заинтересованите страни от туристическия 

сектор следва да работят заедно за съвместно проектиране на засилени решения за намаляване 

на въздействието на трафика, свързан с туризма.Постигането на правилния баланс между посе-

тители и жители е важен за Бургас. Интересите към ползването на морето, потоците от хора, 

обществените пространства, транспортът и движението са примери за аспекти, които трябва да 

бъдат разгледани.  

Бургас като областен град и административен център е и своеобразен интермодален 

транспортен хъб и разпределителен център. Особеностите и спецификите на туристическата ин-

дустрия могат да бъдат по-добре интегрирани в градското и пространствено планиране, за да се 

гарантира, че градът е добре подготвен да приема посетители и да постигне устойчив туризъм в 

дългосрочен план. Туризмът също е важен за селските и крайбрежните общности, а сътрудни-

чеството между дестинации, което включва както градски, така и селски райони, може да даде 

възможност за разработване на нови дестинации и да повиши привлекателността на цели реги-

они. 

Енергийна инфраструктура  

Въглеродният отпечатък на туризма е някъде от порядъка на 5 до 10% от глобалните еми-

сии в зависимост от оценките. Енергийните нужди в туристически дестинации (напр. пътуване и 

хотелиерството) са отчасти отговорни за тези цифри. Освен това, зависещи от туризма градски 

икономики често изпитват енергийна несигурност, силно променливо сезонно енергийно тър-

сене и са изложени на нестабилност на цените. Тази ситуация подчертава нуждата от енергийни 

подобрения на инфраструктурата, базирани на възобновяема енергия енергийни източници за 

постигане на устойчивост на нуждите на местната общност на туристическите дестинации.  

Актуализация на инфраструктурата на мрежата може да увеличи дела на местните въ-

зобновяеми източници чрез между системни връзки с континентални мрежи, хибридни системи 

за производство или чрез интегриране на съхранение за увеличаване на общата товароносимост 

на системата. От страна на търсенето, секторите за настаняване и пътуване биха били важни 

(напр. разширяване туристическия сезон, за да се избегнат сезонните пикове). Проекти за про-

изводство на възобновяема енергия могат след това да захранват местния енергиен микс с чиста 

енергия, намаляваща екологичния отпечатък на туризма, докато генерират пасивен доход за 
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местните общности през цялата година. И накрая, енергийните подобрения и ефективността ще 

намалят общото търсене на енергия, което спомага устойчивостта на индустрията. По този начин, 

инвестициите в нова и подобрена енергийна инфраструктура с акцент върху местното производ-

ство на възобновяема енергия генерират финансови, и екологични ползи за туристическата ин-

дустрия. Туристическата индустрия на ЕС се състои от 2.3 милиона предприятия, предимно 

малки и средни, те могат да бъдат гръбнакът на проекти, насочени към устойчива енергия и ин-

фраструктурни подобрения. 

 

Екологично състояние и фактори за въздействие  

Община Бургас прилага интегрирания подход за управление на битовите отпадъци, 

включително и по отношение на попадането им и замърсяването на Черно море. Замърсяването 

на морето и тяхното нарастващо натрупване по бреговете, във водния стълб и на морското дъно 

се отразяват на икономическия ресурс на морето и на туристическия потенциал на града. В тази 

връзка се планират и провеждат нови модели на управление на битови и строителни отпадъци, 

които ще спомогнат за намаляване на общото количество депонирани отпадъци, а също и за 

тяхното екологосъобразно оползотворяване и предотвратяване попадането им в околната среда. 

Община Бургас разполага със система за управление на отпадъците, която обслужва всички на-

селени места. Населението е на 100% обхванато от организирано сметосъбиране. 

Изводи:  

 Изградените системи за събиране и третиране на смесени битови отпадъци, строителни 
и всички потоци отпадъци, формирани от бита удовлетворяват потребностите на населе-
нието на общината.  

 Предприети са всички необходими постъпки по разделното събиране и обезвреждане 
на отпадъци от домакинствата.  

 Активно се използва интернет страницата на Община Бургас за достъп до информация и 
комуникация с населението.  

 Управлението на отпадъците има отражение върху околната и морска среда, което въз-
действа върху сектора на туризма, синята икономика и средата за живеене. 

 Необходими са широкомащабни кампании за промяна на нагласите на населението в 
посока предотвратяване на образуването на отпадъци, увеличаване на дела на разделно 
събраните оползотворими битови отпадъци. 

 Възприемане на отпадъците като ресурс и преминаване към кръгова икономика.  
 За намаляване на негативния ефект от отпадъците е необходимо да се реализират мерки 

със съседни общини, попадащи в обхвата на Регионално сдружение за управление на 
отпадъците – регион Бургас и различни заинтересовани страни, включително бизнеса. 

 

Промяна на климата  

Отдалечените и крайбрежните региони също често са изправени пред предизвикателс-

тва, свързани с изменението на климата и природни катастрофи, както се подчертава в стратегия 

за адаптиране към изменението на климата . Те трябва активно да оценяват мерките за адапти-

ране към изменението на климата и опазване на биоразнообразието, като същевременно устой-

чиво развиват икономическите си дейности съхранявайки културното си наследство, за да отго-

ворят на изискванията на цифровия и зелен преход. Променящият се климат обаче не само за-
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сяга отдалечените райони, а има въздействие навсякъде. Ефектите му се усещат силно в голе-

мите градове включително и в Бургас(напр. горещи вълни, обилни валежи, повишаващи се 

водни нива, засушаване) и ги засягат като туристически дестинации. Следователно мерките за 

смекчаване и адаптиране към климатичните промени трябва винаги да бъдат включени в стра-

тегии за устойчив туризъм на национално, регионално и местно ниво. Туристическите дестина-

ции могат да участват в сътрудничество по програма Хоризонт Европа в  мисията за адаптиране 

към изменението на климата. 

 

УМЕН/SMART ТУРИЗЪМ  

За да работим заедно по ефективен начин, и да гарантираме устойчивостта трябва да се 

развива ново мислене базирано на информация и да се внедряват нови технологии и да се ра-

боти в по-широк контекст на иновация. Концепцията за смарт се появи наскоро и се отнася до 

потенциала за използване на нови бизнес практики, иновации, базирани на знания, и устойчиво 

управление на дестинациите и персонализиране и надграждане на посетителското преживяване. 

Интелигентната дестинация се определя като: иновативно пространство, достъпно за всички, с 

внедрена технологична инфраструктура, която гарантира устойчиво развитие на околната среда, 

улеснява взаимодействието и интеграцията на посетителя с обкръжението и повишава качест-

вото на преживяването в дестинацията, както и качеството на живот на местните жителите. 

SEGITTUR, 2018 г. 

Иновациите в туризма понастоящем се характеризират с широка перспектива, която 

включва не само разработване на нови технологии или нови продукти, но и нова добавена стой-

ност за клиентите. Туристическата индустрия е ключов компонент в икономиката, основана на 

преживяванията, която придобива все по-голямо значение в обществото. Иновациите, които 

създават стойност за туризма, не се намират само в тази индустрия. В този контекст важното е 

не кой прави иновации, а как иновациите могат да създадат стойност за туризма. Следователно 

при насърчаването на иновациите в туризма ще бъде от ключово значение да се работи в раз-

лични сектори, като се свързват средите от една страна с участниците и потребителите на ино-

вативните услуги и от друга с компаниите в туристическата индустрия, предоставящи тези ино-

вации. 

Дигитализацията създава както възможности, така и предизвикателства за туризма и ту-

ристическата индустрия. Роботизацията, гласовият контрол, нанотехнологиите и събирането, об-

работката и анализирането на данни ще оформят туристическата индустрия на бъдещето. Изкус-

твеният интелект и машинното обучение променят начините, по които туристите търсят инфор-

мация и контактите им с компаниите. Роботизацията, автоматизацията и виртуалната реалност 

(VR) и добавената реалност (AR) ще променят изживяването на посетителите и възможностите 

на компаниите да направят своите продукти достъпни без значение от сезоността и ще осигурят 

възможност да се преживее отново видяното. интернет на нещата също ще повлияе на посети-

телите и логиката на индустрията. Това предоставя по-големи възможности за персонализирани 

продукти, по-плавно пътуване на клиента и нови технически решения. 

Достъпността под формата на транспорт е от решаващо значение за туризма. Следова-

телно устойчивият туризъм е тясно свързан и зависим от намаляващите емисии от транспорта. 
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По време на цялото пътуване на посетителя цифровата достъпност също е от съществено значе-

ние за планирането, резервирането и изпълнението и намаляването на въглеродния отпечатък. 

Освен това достъпността е свързана с проектиране на места и сгради за всеки в едно общество, 

основано на многообразието. 

Дигитализацията в туристическата индустрия се развива бързо и нуждите и очакванията 

на посетителите растат. Онлайн пътуването на клиентите е свързано с услуги, пригодени за ин-

дивида и услуги в реално време, които правят пътуването и посещенията по-лесни и по-персо-

нализирани и съобразени с личните предпочитания. Търсенето стимулира разработването на 

приложения и функции за конкретни целеви групи. 

Цифровизацията също така допринася за развитието на интелигентни градове и селски 

райони, което от своя страна може да помогне за разработването на интелигентни дестинации, 

които комбинират географски информационни системи (ГИС) с местни услуги за по-добро цялос-

тно изживяване. Пускането на 5G ще улесни бързите връзки в целия град, като по този начин ще 

увеличи възможностите за развитие на интелигентен туризъм. 

Дигитализация на туристическите услуги 

 Дигитализация на икономиката и обществото в по-широк смисъл и увеличения обхват 

за генериране на данни, събиране и услуги ще предостави възможности за трансформация на 

туристическите услуги. Те могат да променят своите бизнеси за осигуряване на по-устойчиви и 

иновативни услуги, които осигуряват дълготрайни и технологично обогатени персонализирани 

преживявания. В момента критериите за екомаркировка на ЕС са достъпни за туристическите 

обекти за настаняване. В хода на следващата ревизия на Критериите за екомаркировка на ЕС, ще 

бъде обсъдена възможност за разширяване на обхвата и предложени критерии за включване на 

други туристически услуги. Секторът може да помогне за създаването на иновативни туристи-

чески услуги, които поддържат устойчивостта (напр. туристическа мобилност и транспорт), уп-

равление на туристическите потоци въз основа на данни в реално време (напр. управление на 

тълпата на атракции), стимулиране на туристическото търсене и отговаряне на предлагането по-

ефективно посредством използването на генерираните данни и статистика при вземането на ре-

шения и въвеждането на местни политики и предлагането на нови услуги. 

Туристическа услуга, управлявана от данни 

Увеличава се използването на споделяне на данни за развитие на услуги и продукти за 

персонализиран туризъм и управление на дестинациите, включващо наблюдение и осигуряване 

на обслужването и безопасността, включително създаването на нови платформи сред МСП  

Използване на изкуствен интелект и иновации, базирани на данни, като местни цифрови 

близнаци за прогнозно планиране на търсенето и повишаване на ресурсната ефективност на ус-

лугите. 

Инициатива на Световната туристическа организация на ООН за интелигентни дестина-

ции Интелигентните дестинации разполагат с цифрови приложения, които правят възможно да 

се предлагат все по-персонализирани услуги и да диференцират културни туристически дести-

нации, които предоставят добавена стойност при опазване на природнате, социалната и култур-

ната среда. Интелигентните дестинации могат да направят туризма по-приобщаващ.Те могат да 

осигурят максимална достъпност в сайтове, продукти и услуги, както и да премахнат бариерите 

пред мобилността. 
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Хартата за опазване на цифровото наследство стимулира цифровизацията на култур-

ните материали, което обхваща текстове, бази данни, неподвижни и движещи се изображения, 

аудио, графики, софтуер и уеб страници, между широка и нарастваща гама от формати Те са 

често ефимерни и изискват целенасочено производство, поддръжка и управление за да бъдат 

съхранени.Много от тези ресурси имат трайна стойност и значение, и следователно представля-

ват наследство, което трябва да бъде защитено и запазено за настоящите и бъдещите поколения 

Това непрекъснато нарастващо наследство може да съществува на всеки език, във всяка част на 

света и във всяка област на човешкото познание или изразяване. 

Ценните културни активи, могат да бъдат дигитализирани за да се съхранят през поколе-

нията и да бъдат на разположение за споделяне на опит и вдъхновение .Използването на циф-

рови технологии, може да предложи решения за надграждане на усилията по представяне, пре-

живяване и съхраняване на културното наследство  

Предложения за дейности:  

 Разработване и внедряване на емоционални дигитални изживявания за музеи и кул-
турни обекти съживи миналото  

 Насърчаване на международните връзки чрез музеите  
 Предефиниране на музейното изживяване за дигиталната ера  
 Използване на нови технологии за съживяване на морското подводно наследство и кул-

тура  
 3D моделите изследват нашето изградено културно наследство през времето, на място и 

от разстояние  
 Съживяване на историята на Бургас с големи данни от миналото 

ТЕНДЕНЦИИ И ФАКТОРИ, ВЛИЯEЩИ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА БУРГАС  

Туристическата индустрия е повлияна от широка гама от макро или мега тенденции и 

фактори, които оформят търсенето и ще окажат влияние върху стратегически приоритети. Пот-

ребителите се променят как планират и преживяват пътуването, докато индустрията непрекъс-

нато се стреми да отговори на последиците от технологичните иновации, геополитическите и 

екологични съображения. 

Степента, до която е вероятно основните тенденции да окажат влияние във фазата на възстано-

вяване от COVID-19 е отбелязана в син текст. 

• Пътуването за преживявания тази водеща тенденция вече може да бъде наблюдавана 
при всички поколения и всички видове пътувания, като заема твърдо място в основния 
пазар. Всички елементи на туризма трябва да обмислят как да преминат или надградят 
предлагането на продукти и услуги към създаване и предоставяне на преживявания, ко-
ито ще позволят посетителите да се потопят в дестинацията и ще създадат по-дълбока 
връзка с мястото и хората. Бавното пътуване се превърна в ключова характеристика на 
пътуването за преживявания, като кара посетителите да забавят темпото, и да предпоче-
тат пешеходни или водни пътища, докато търсят възможности да се насладят на местни 
продукти, запознавайки се с местните жители и слушайки местни истории. След COVID-
19 желанието за бавно пътуване е допълнително водено от потенциала си да предостави 
възможност за социална дистанция. Еко пътеки и водни пътища осигуряват възможност 
семейството и приятелите да се насладят на по-голямо чувство на лична безопасност.  
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• Велотуризмът и пешеходният туризъм на дълги разстояния са две области на бавно пъ-

туване, които виждат значителен растеж в световен мащаб. Появата на електрически ве-
лосипеди увеличи интереса към колоезденето и разшири пазара. В Европа продажбите 
на електрически велосипеди нарастват с 12% годишно между 2012 г 2016 (7CBI Ministry 
of Foreign Affairs, Cycling Tourism from Europe -https://www.cbi.eu/node/2260/pdf/) и прог-
нозите за следващите пет години варират от утрояване до учетворяване на пазар. В този 
контекст колоезденето се превърна и в мотиватор за пътуване и важна добавена дейност 
в рамките на дестинациите.  

 
• Желание за личностно развитие и обогатяване – тъй като търсенето на преживявания 

расте, акцентът е все повече върху личната трансформация. Пътуващите често търсят пъ-
туванията им да обогатяват вътрешния им живот и мироглед или да ги разтърсят и тран-
сформират, дори ако това означава разширяване на техните граници и традиционни зони 
на комфорт. Бизнеси и дестинации с целенасочена етика са добре позиционирани да 
привличат и обслужват тази ниша от туристи.  

 
• Променяща се демография - две тенденции  формират едновременно търсенето. От 

една страна има растеж на пазара за по-застаряващите туристи тъй като поколението на 
бейби бумърите вече са възрастни. Това е пазар, който оглавява растежа в пазара за пъ-
тувания за преживявания и това продължава да оформя тенденции, тъй като те все по-
вече търсят качество и по-голяма лекота на пътуване. В същото време по-младите кате-
гории, особено Милениумите и Поколение Z, показват силна склонност към междуна-
родни пътувания и са силно повлияни от социалните медии и иновативни подходи за 
свързване с местната култура и ангажиране в уникални приключенски изживявания. Раз-
личните възрастови групи имат различни нива на уязвимост към COVID-19. По-възраст-
ните пътници е много по-вероятно да покажат колебание да пътуват в началната фаза на 
възстановяване от COVID-19.  

 
• Съвместно създаване с нови технологии и социални медии, туристите се стремят да по-

емат повече контрол над създаването и организирането на техните преживявания. Чрез 
навлизането на подобрени цифрови инструменти и комуникационни канали както  и  
преминаването на събитията и дейностите в онлайн пространството, посетители в рам-
ките на дадена дестинация са станали по-овластени  и с по-големи очаквания във връзка 
с оформянето на техните преживявания. Този тренд само ще нараства с намаляване на 
онлайн фрагментацията на сектора и със стремежа на големите марки като Google, 
Booking, Trip Advisor и AirBnB да улеснят и спомогнат това съвместно създаване и спон-
танност на вземане на решения. 

 
• Пътуване „за показване“ както тенденциите за пътуване за личностно развитие, така и 

концепцията за пътуване „за показване“ с фокус върху моментите, подходящи за споде-
ляне в социалните мрежи нарастват. Това е което води до безпрецедентен ръст на посе-
щенията на емблематични природни пейзажи и изградена среда. Това създава специ-
фични предизвикателства с управлението на тези конкретни обекти. Сривът за една нощ 
на автобусния и въздушния транспорт би ограничавал растежа на тази тенденция в обоз-
римо бъдеще. Социалните медии обаче ще продължават да играят важна роля при въз-
становяването на местния туризъм тъй като посетителите ще насърчават и промотират 
незабравими местни преживявания.  
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СТР. 28 

• Експанзивни технологии в съответствие с процесите по съвместно създаване и желание 
за автентични преживявания, новите технологии предлагат нови решения. Икономиката 
на споделянето е действала като катализатор за нови платформи и алтернативни начини 
за изживяване на пътуванията, както е очевидно от експлозивния растеж в AirBnB и поя-
вата на нови транспортни опции за споделяне.  

 
• Безпроблемна градска мобилност - с комбинацията от икономиката на споделянето и 

новите информационни технологии, потребителите имат нарастващи очаквания за въз-
можността да използват навигационни приложения, за да планират реално местното си 
пътуване в реално време, независимо дали е с автобус, влак, такси или велосипед. Като 
това се случва в големите градове с използването на приложения и интелигентни карти 
за пътуване като Citymapper Pass in Лондон. Необходимостта от повишаване на дигитал-
ната достъпност и мобилната свързаност обуславя внедряването на интегрирани сис-
теми за мултимодална мобилност.  

 
• Обработка на големи масиви от данни - с увеличаване внедряването и използването на 

технологиите, нараства и  способността на туристическата индустрия да използва потоци 
от „големи данни“ при вземането на решения базирани на информация и анализ. С ком-
бинация от GPS данни и цифрови следи на потребителската дейност, сега има огромни 
количества данни, които могат да бъдат събирани на всеки етап от пътуването. Индуст-
рията все повече се обръща към големи данни за намиране на нови начини за подобря-
ване на възможностите, персонализиране на туристическото обслужване и продукт, уп-
равлението на посетителското търсене и на посещаваните обекти както и взаимодейст-
вието с туристите през цялото „пътуване“. 

 

СЕКТОРНИ НИШИ СЕ РАЗВИВАТ СПОРЕД ТЪРСЕНЕТО 

Такива нишови области от особено значение за община Бургас включват:  

• Геотуризмът е бързо развиваща се концепция, която е възникнал от първоначален инте-
рес към пейзажа и включва културата, естетиката и наследството на място. Растежът в 
UNESCO Global Geoparks подчертава тази тенденция и сектора е признат като инструмент 
за устойчиво развитие на селските райони чрез туризъм. Този интерес към ландшафта и 
наследството на мястото вероятно ще бъде важен мотиватор в ранните етапи на пътува-
нето за възстановяване след COVID-19. Посетителите ще търсят изживявания извън утъп-
каните пътища и в по-малки населени райони, където могат да се свържат отново с при-
родата в един безопасен околен свят.  
 

• Нематериалното културно наследство се е превърнало във важен елемент от преживя-
ването на дестинацията. Посетителите изследват богатството от знания и умения, които 
се предава през поколенията. Това обуславя увеличен интерес към местните традиции и 
живото наследство в музиката, спорта, занаятите и социални практики, в свързаните ис-
тории с наследството от миналото.  
 

• Кулинарният туризъм бележи забележителен растеж и предлага допълнителна предс-
тава за това какво прави място отличително. Миксът от местна култура, традиция и етни-
ческа принадлежност оформят кулинарното изживяване и дават основата за диференци-
ране на дестинацията. 
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 Уелнес туризмът вече се смята за новото изкушение. (11Skift, January 2019, Megatrends 
defining travel in 2019) Тази концепция е част от начина на живот. Тя може да се разглежда 
от различни гледни точки като пътуващите се фокусират върху това как пътуванията по-
добряват тяхното благополучие. Включването на здравето и благополучието  в туристи-
ческото послание играе важна роля в насочването на посетителите към по-малко посе-
щавани области и в създаването на повишен интерес към екопътеки, природни пейзажи, 
дейности и преживявания на открито, които обновяват ума.  

Търсенето на уелнес туристически пакети ще нарасне значително. От оперативна гледна точка, 

загрижеността на посетителите за собственото им здраве и благополучие ще бъде на първо 

място във всички ситуации и всяка физическа точка на допир с посетители ще трябва да отговаря 

на новите норми и протоколи за здраве и безопасност и да подпомогне тези изисквания посред-

ством използването на нови технологии. Въпреки, че тези мерки ще станат новата норма, се 

очаква по-задълбочено търсене към уелнес пакетите. По време на COVID-19 всеки усети в раз-

лична степен изолацията и много хора имаха време за размисъл върху начина си на живот преди 

COVID-19 и осъзнаха по-добре своите потребности и желания за личностно развитие и благопо-

лучие.  Осъзнаването на жизнената потребност от прекарване време на открито и сред приро-

дата и повишаването на здравословното състояние се очаква допълнително да стимулира тър-

сенето в тази уелнес ниша. 

Приключенско пътуване и микроприключения - пазарът за приключенски пътувания продъл-

жава да се разширява, но има промяна в предпочитанията от дейности свързани с риск към дей-

ности за учене през целия живот, себереализация и потапяне в естествена среда и природа ( 12  

North American Adventure Travelers: Seeking Personal Growth, New Destinations, and Immersive 

Culture, 2017.). С  пренасочване търсенето на приключения от екстремни за издръжливост все 

повече към малки по мащаб постижими приключения, по-близо до дома се засилват очаквани-

ята за по-голямо предлагане и улесняване процесите на резервация. Тези микроприключения, 

са често кратки преживявания за една нощ, които комбинират приключения, природа и култура, 

и стават важни мотиватори за стимулиране пазара на кратките ваканции. National Geographic 

подчерта тази тенденция като една от четирите в приключенския сектор през 2020 г.  

 Уикенд туризъм (City break) – това е най-печелившият сектор от времето на пандемията 
досега поради бързата си адаптивност между вътрешен и външен пазар, тип туристи (се-
мейни, насочени към определено събитие или дейности), възрастови групи, транспорт, 
скъсено време за планиране и резервация. В годините на пандемията от COVID-19 уикенд 
туризмът беше тенденция използвана най-вече за градски и туризъм за преживявания. 
Туристическите градове се възползваха от него за бързо възстановяване на сектори или 
за поддържане жизнеността на бизнеса. Уикенд туризма ще продължи да бъде силна 
тенденция в дългосрочен план за привличане на туристи от вътрешния и европейския 
пазар според проучване на European Travel Commission (ETC https://etc-corporate.org). 
 

 Управление на дестинациите и устойчивостта през 2019 г. UNWTO определи устойчи-
востта като ключова част от туристическите политики във всички анкетирани 101 дър-
жави-членки. През 2018 г. думата „свръхтуризъм“ стана една от „Думите на годината“ на 
Оксфордския речник , което доведе до разпространяване на концепцията за отговорни 
пътувания. Нови дебати и строги дискусии привличат вниманието към нуждата от по-
добро управление на дестинациите и нови подходи за намиране на баланс и по-добро 
разпределение на ползите от туризма. 

https://etc-corporate.org/
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 „Тенденцията е кристално ясна: Дестинации, които искат да останат конкурентоспособни и 

привлекателни за посетителите идните години ще трябва да започнат да съхраняват своите об-

щности и културен капитал сега. Тази промяна в подхода изисква преосмисляне на начина, по 

който маркетингът и управлението на дестинацията се пресичат както и включване на опасени-

ята на местните заинтересованите страни в стратегическия план за устойчивост на местния тури-

зъм” (SKIFT Megatrends 2020) 

Непосредствените стратегически приоритети на дестинациите по света са фокусират основно 

върху възстановителния процес пост COVID-19 и краткосрочната адаптация. Въпреки това, све-

товните организации призовават да се използва този рестартиращ момент, за да се направи рав-

носметка и да се премине към дългосрочно планиране за стратегическа адаптация към все по-

нарастващите притеснения свързани с климатичните изменения, влошаването на околната 

среда, социалните неравенства и загубата на културна идентичност. Визията на UNWTO за отго-

ворно възстановяване на туристическия сектор в света (The UNWTO’s One Planet Vision for a 

Responsible Recovery of the Tourism Sector (June 2020) ясно изразява този призив с акцент върху 

действията, които са предназначени да изграждат устойчивост и да насърчават устойчивото пот-

ребление. „Няма по подходящ момент от настоящия, в който правителствата и частният сектор 

тръгват по пътя за възстановяване, в който да поставим бъдещите поколения в центъра на дейс-

твието. Това предполага дългосрочно и цялостно мислене по отношение на предизвикателствата 

на нашия свят и по този начин се свързва с необходимостта от преход към по-устойчив модел на 

туризъм, базиран на социално включване, възстановяване и опазване на околната среда. На-

шето здраве и благополучие зависят от това." Фазата на възстановяване трябва да бъде много 

повече от това просто да се опитва да възвърне позицията и пазарните дялове на туристическия 

сектор от 2019 г. Тя трябва да бъде осъзната възможност да изградим по-добре условията и ус-

лугите в туристическата сфера като ги обвържем с ангажимент за по-пълно интегриране на ино-

вативни и устойчиви бизнес модели и практики за постигане на целите на зеления преход и пос-

тигане на климатична неутралност. 

 

ИЗМЕРВАНЕ НА ПРОМЯНАТА  

Измерването на промяната е от съществено значение за ефективността на изпълнението на 

тази стратегия. Измерваните показатели дават основание за вземане на решения базирани на 

информация и анализ и насърчава измерването и оценка на въздействието от всички стратегии 

и действия, както и осигуряват основа за коригиращи действия. Измерването на заложените ин-

дикатори е от съществено значение за реализирането на визията за устойчив туризъм до 2030 г. 

и в постигането на 8-годишни стратегически цели, посочени в този документ. Установяване на 

систематичен подход за измерване на промяната ще помогне на Община Бургас и ключовите 

заинтересовани страни в развиване на по-добро разбиране за промяната в туристическия сектор 

и какво влияние оказват предприетите мерки. Това ще играе роля в оценката на програми и дей-

ности, които са предназначени да насърчават устойчивия растеж на туризма и при определяне 

на общото въздействие върху бизнес климата в Община Бургас. 

УСТАНОВЯВАНЕ НА РАМКА ЗА ИЗМЕРВАНЕ 



АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА БУРГАС, 2022-2030 

 

 
Настоящият документ е изготвен в рамките на проект CHRISTA,  който се финансира по програма INTERREG EUROPE на Европейския 
съюз, като цялата отговорност за съдържанието му се носи от Община Бургас.  

 
СТР. 31 

Очакваните резултати и как те допринасят за желаното въздействие или общите цели на тази 

стратегия трябва да бъдат основният ѝ фокус. Има набор от показатели, които могат да бъдат 

използвани за измерване на заложените дейности и резултати и те могат да бъдат определени 

за всеки стратегически приоритет. Редица от потенциалните показатели за тези приоритети са 

описани в раздел за изпълнение. Докато е важно да се проследят специфични показатели, свър-

зани със заложени  дейности и индикатори, те може да не отразяват или измерват ефективността 

на цялостното изпълнение по отношение на постигане на резултати и основните цели на страте-

гията. Трябва да бъде разбрано от всички заинтересовани страни, че залагането на цели, дей-

ности и резултати са по същество мерки за изпълнение, докато индикаторите и оценката от об-

щото въздействие за 7 години е мярката за промяна, която тази стратегия се стреми да постиг-

нете. При установяване на рамката за оценка, трябва да се съобразят какъв вид данни са необ-

ходими, източниците на данни, честотата и процедурите за събиране. Трябва да има подходящ 

баланс между ефективността при събирането на данни и процеса на докладване и ефектив-

ността при представяне на промяната, което има значение за заинтересованите страни. Рамката 

трябва да включва и ключовите индикатори за ефективност (KPI), които са предназначени да из-

мерват резултатите и са тясно свързани с целите на стратегията. KPI ще помогнат при проследя-

ването на постигане на целите, докато другите показатели ще подчертаят какво се прави в под-

крепа на постигане на KPI.  

Отчитане и комуникация на ефективността управлението ще приеме различни формати: 

 По-специално вътрешно отчитане от ключови заинтересовани страни в Община Бургас 
да оценят напредъка и да оформят по-краткосрочно планиране на действие; 

 Външно отчитане на ключови индикатори и мерки да докладва за напредъка по изпъл-
нението на стратегията. Отчитането трябва да вземе предвид екзогенни променливи. 
Външните сили могат да имат значително въздействие върху резултатите. Безпрецеден-
тен срив на индустрията в световен мащаб в резултат на COVID-19 е най-драматичният 
пример как външните влияния могат да повлияят на резултатите по невъобразим начин. 
Други фактори, които ще продължат да оказват силно влияние и занапред, включват гло-
балната политика и конкретно за Европа - военният конфликт в Украйна, страните около 
Черноморския басейн и Балканите, циклите на световната икономика и пазари, обменни 
курсове, отношенията с Русия и геополитиката като цяло.  
 

 

СТЪПКИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ:  

 Идентифициране на потенциални показатели за ефективност, които ще проследяват нап-
редъка на изпълнение на дейностите, свързани със стратегическите приоритети; 

 Идентифициране на източниците на данни за всеки индикатор. Това може да включва 
събирането на първични данни - както количествени, така и качествени. 

 Идентифициране на ключовите показатели за ефективност, които могат оценяват напре-
дъка в постигането на целите на Стратегията. В определени случаи може да се наложи 
разработване на нови инструменти за измерване на KPI; 

 Установяване на по-краткосрочни цели, които отразяват по-кратки времеви периоди и 
планове за действие; 

 Разработване на платформа с визуални индикатори, което може да се използва за съоб-
щаване на резултатите на индустрията, прилагането на обработка на големи масиви от 
данни, внедряване на инструменти за извличане на трендове с помощта на изкуствения 
интелект. 
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Настоящата актуализация е изготвена от екипа по проект CHRISTA: 

1. Весна Балтина – зам.-кмет „Стратегическо развитие, екология, дигитализация и адаптация 
към промените на климата“ при Община Бургас; 

2. Радовеста Стюърт, д-р – Директор на ОП „Туризъм“ при Община Бургас; 
3. Зоя Стоянова – старши експерт в Дирекция „Стратегическо развитие“ при Община Бургас; 
4. Веселина Димитрова – юрисконсулт в Дирекция „Стратегическо развитие“ при Община Бур-

гас 

Бургас, 18.08.2022 г. 

 

 

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ / СТОЙНОСТ НА ТУРИЗМА / УСТОЙЧИВО 

РАЗВИТИЕ / KPI  

 Външен пазарен дял на брой посетители, приходи и разходите от тях / приходи и разходи 
за посетител от външния пазар с диференциране по изпращаща страна и тип турист; 

 Вътрешен пазарен дял на брой посетители, приходи и разходите от тях / приходи и раз-
ходи за посетител от вътрешния пазар с диференциране на конкретна локация по реги-
они и градове; 

 Заетост /RevPAR/ Средна дневна цена на местата за настаняване и изхранване според 
категоризацията; 

 Заетост в туризма; 

 Индекс на настроенията в индустрията; 

 Индекс на настроенията на жителите; 

 Индекс на удовлетвореност на посетителите и Net Promoter Score; 

 Показатели за устойчивост; 

 Общностна стойност на туристическите показатели; 

 Предлагане на завладяващи преживявания; 

 Глобална устойчива дестинация; 

 Създаване на интелигентна дестинация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

 

 Насока за развитие 1      Бургас безопасен и отговорен 

Стратегически 
цели 

Специфични цели Мярка  Очаквани резултати  Индикатори Пе-
риод 
на 
реа-
ли-
за-
ция 

Основни участ-
ници 

Възможен из-
точник на фи-
нансиране 

Безопасна дести-
нация за градски 
туризъм 

1. Ясно пространст-
вено откроя-
ване/зониране на 
териториите, заст-
рашени от риск и 
повишена готов-
ност за прилагане 
на превантивни 
и/или смекчаващи 
мерки;  

 

 

1. 1. Изграждане 
на нови пеше-
ходни надлези и 
буферни пар-
кинги за изна-
сяне на тежкия 
трафик извън 
централните 
зони на града. 

 

1.2. Надграж-
дане на систе-
мата за монито-
ринг в реално 
време на нивото 
на реки и язо-
вири на терито-
рията на община 

1.1. Подобрена град-
ска среда за пешехо-
ден достъп; 

 

 

 

 

 

1.2. Подобрена сис-
тема за мониторинг в 
реално време. 

 

 

 

1.1.Брой изгра-
дени съоръже-
ния 

 

 

 

 

 

1.2. Брой доба-
вени нови 
обекти към сис-
тема за мони-
торинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публичен сек-
тор, местна об-
щност 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публични 
средства и вън-
шни финан-
сови източ-
ници 
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СТР. 34 

Бургас. 

1.3. Мерки за ог-
раничаване раз-
пространението 
на епиде-
мия/пандемия. 

 

1.4. Създаване 
на механизъм за 
бързо увеличе-
ние на леглата в 
болничните за-
ведения при 
здравни кризи, 
бърза система за 
откриване на 
свободни легла. 

 

1.5. Насърча-
ване на местата 
за настаняване 
за въвеждане на 
по-високи 
здравни и сани-
тарни стан-
дарти. 

 

1.3. Осигурена безо-
пасна среда. 

 

 

 

1.4. Установен еди-
нен механизъм за 
следене на легловата 
база в болнични заве-
дения на територията 
на общината 

 

 

 

 

1.5. Подобрени 
здравни стандарти на 
местата за настаня-
ване 

 

1.3. Ниски нива 
на заболевае-
мост 

 

 

1.4. Изградена 
платформа за 
следене в ре-
ално време на 
наличните 
легла в болнич-
ните заведения 

 

 

 

 

1.5. Брой внед-
рени ХАСЕП 
системи и до-
пълнителни въ-
ведени стан-
дарти за огра-
ничаване разп-
ространението 

 

1.3. Публичен 
сектор, бол-
нични заведе-
ния, контролни 
органи, частен 
сектор 

 

1.4. Публичен 
сектор, бол-
нични заведе-
ния, контролни 
органи, частен 
сектор 

 

 

 

 

1.5. Контролни 
органи, частен 
сектор 

 

 

 

 

 

 

Публични 
средства и вън-
шни финан-
сови източ-
ници, частни 
инвестиции 
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на заразни за-
болявания 

 

 

 2. Засилване на ро-
лята на естестве-
ните фактори за 
средата с регулаци-
онни функции и ка-
чества 

2.1.Eстествена 
брегова ивица, 
зелени пояси, 
ландшафтно 
разнообразие. 

 

 

 

2.2.Минимизи-
ране на свла-
чищните про-
цеси и абрази-
ята на бреговата 
линия.  

2.1. Поддържана и 
съхранена брегова 
ивица и крайбрежен 
зелен пояс. 

 

 

 

 

2.2. Укрепени свла-
чища и увеличаване 
на пясъчната ивица 

2.1. Осъщест-
вени дейности 
по поддръжка 
и почистване; 
брой новозаса-
дени дървета; 
дължина на 
концесионна 
територия 

 

2.2. Изпълнени 
дейности и 
мерки по бре-
гоукрепване  

 

 

 

2030 

2.1. Публичен и 
частен сектор, 
граждански 
инициативи 

 

 

 

 

2.2. Публичен 
сектор 

 

Публични 
средства и вън-
шни финан-
сови източ-
ници, частни 
инвестиции 

 

 

 

2.2. Публични 
средства 

 Насока за развитие 2 Бургас - адаптивен и гъвкав 

Стратегически 
цели 

Специфични цели Мярка  Очаквани резултати  Индикатори Пе-
риод 
на 
реа-
ли-
за-
ция 

Основни участ-
ници 

Възможен из-
точник на фи-
нансиране 

Бургас - конкурен-
тна  целогодишна 

3. Бързо адапти-
ране на дестинаци-
ята за различните 

3.1. Създаване 
на необходи-

3.1. Изградена малка 
и мащабна спортна 

3.1. Брой осъ-
ществени съби-
тия от местен, 

 

 

3.1. Публичен и 
частен сектор, 
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туристическа дес-
тинация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

видове целогоди-
шен туризъм – 
спортен, конферен-
тен, събитиен, град-
ски, преживен-
чески, културен, ку-
линарен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мата инфраст-
руктура за обо-
собяване на ця-
лостна градска 
зона за ма-
щабни спортни 
събития от наци-
онално и между-
народно значе-
ние – изграж-
дане и ренови-
ране на спортни 
зали, стадиони и 
площадки; 
включване и 
подпомагане на 
местни изявени 
спортни клубове 
и личности. 

 

3.2.Гъвкавост в 
предлагането на 
туристическия 
продукт чрез 
единна диги-
тална плат-
форма с онлайн 
разплащания. 

инфраструктура и ан-
гажирани в съвмес-
тни дейности спортни 
клубове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Изградена 
единна дигитална 
платформа 

 

 

 

 

 

 

национален и 
международен 
мащаб; брой 
подпомогнати 
спортни клу-
бове и лич-
ности; брой из-
градени и рено-
вирани спортни 
съоръжения. 

 

 

 

 

 

3.2. Брой полз-
вани услуги 
чрез платфор-
мата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2030 

местна общ-
ност 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Публичен и 
частен сектор, 
местна общ-
ност 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публични 
средства и вън-
шни финан-
сови източ-
ници, частни 
инвестиции 
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4.Засилване на пар-
тньорството между 
участниците в ту-
ристическия биз-
нес, администраци-
ята и учебните заве-
дения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.Подобря-
ване на комуни-
кацията между 
участниците в 
туристическия 
сектор в Община 
Бургас чрез ди-
ректни канали. 

 

4.2. Провеждане 
на регулярни 
срещи с участни-
ците в бранша и 
осведомеността 
им за допълни-
телно финанси-
ране чрез про-
екти с външно 
финансиране.  

 

4.3. Мерки за 
стимулиране на 
категоризацията 
на апартамен-
тите за гости и 
осветляване на 
сектора. 

 

4.1. Изградени и под-
държани дигитални 
канали за директна 
връзка между пуб-
личния и частния сек-
тор 

 

 

4.2. Подобрено сът-
рудничество с турис-
тическия бранш 

 

 

 

 

 

 

4.3. Увеличение на 
регистрираните апар-
таменти за гости на 
територията на общи-
ната 

 

 

4.1. Брой диги-
тални канали и 
брой ползва-
тели 

 

 

 

4.2. Брой про-
ведени срещи и 
съвместни ме-
роприятия 

 

 

 

 

 

 

4.3. Брой регис-
трирани апар-
таменти за 
гости 

 

 

 

4.1. Публичен и 
частен сектор, 
местна общ-
ност 

 

 

 

4.2. Публичен и 
частен сектор, 
местна общ-
ност 

 

 

 

 

 

 

4.3. Публичен и 
частен сектор, 
местна общ-
ност 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публични 
средства и вън-
шни финан-
сови източ-
ници, частни 
инвестиции 
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СТР. 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Подобряване на 
маркетинговото 
представяне на дес-
тинация Бургас. 

4.4. Продължа-
ване на инициа-
тивата БулевАрт 
за стимулиране 
на туристичес-
кия бизнес и 
обособяване на 
нови атрактивни 
зони с богато 
културно съдър-
жание. 

 

5.1. Привличане 
на допълни-
телни бройки 
студенти в спе-
циалности с про-
фил Туризъм. 

 

5.2. Увеличаване 
на бюджета за 
реклама на дес-
тинация Бургас. 

 

 

5.3.Използване 
на таргетирана 

4.4. Действаща ини-
циатива БулевАрт 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Подобрена ква-
лификация на кад-
рите в туризма 

 

 

 

 

5.2. Подобрено пред-
ставяне в рекламата 
на дестинацията 

 

 

5.3. Идентифицирани 
целеви групи и нишов 

4.4. Брой вклю-
чени бизнес 
единици и про-
ведени съвмес-
тни събития 

 

 

 

 

 

5.1. Брой лица с 
повишена ква-
лификация 

 

 

 

 

5.2. Размер на 
финансирането 
за реклама на 
дестинацията 

 

5.3. Брой дос-

 

4.4. Публичен и 
частен сектор, 
местна общ-
ност 

 

 

 

 

 

5.1. Публичен и 
частен сектор, 
местна общ-
ност 

 

 

 

5.2. Публичен 
сектор 

 

 

 

5.3. Публичен 

 

 

 

 

 

 

 

Публични 
средства и вън-
шни финан-
сови източ-
ници, частни 
инвестиции 
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дигитална рек-
лама в социал-
ните мрежи и 
платформи спо-
ред специфич-
ните целеви 
групи. 

 

5.4.Разширя-
ване и специа-
лизиране на 
маркетинговия 
отдел за промо-
тиране на дести-
нация Бургас. 

 

5.5. Кандидатст-
ване за дома-
кинство на раз-
лични нацио-
нални и между-
народни съби-
тия и инициа-
тиви.  

туризъм 

 

 

 

 

 

 

5.4. Подобрена ра-
бота на маркетинго-
вия отдел на Община 
Бургас 

 

 

5.5. Осъществено  до-
макинство на раз-
лични национални и 
международни съби-
тия и инициативи 

тигнати потре-
бители 

 

 

 

 

5.4. Брой слу-
жители с пови-
шени компе-
тенции 

 

 

5.5. Брой осъ-
ществени  до-
макинства на 
различни наци-
онални и меж-
дународни съ-
бития и иници-
ативи 

сектор 

 

 

 

 

5.4. Публичен 
сектор 

 

 

 

5.5. Публичен и 
частен сектор, 
местна общ-
ност 

 Насока за развитие 3 Бургас – достъпен и модерен 

Стратегически 
цели 

Специфични цели Мярка  Очаквани резултати  Индикатори Пе-
риод 
на 

Основни участ-
ници 

Възможен из-
точник на фи-
нансиране 
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реа-
ли-
за-
ция 

Градът мобили-
зира територия и 
подобрява качест-
вото на инфраст-
руктурата си. Раз-
витие на хибридни 
и полифункцио-
нални пространс-
тва 

6. Обособяване на: 
Културна градска 
зона за изява на 
културно наследс-
тво с цел съхраня-
ване на градския 
исторически пей-
заж – Централна 
градска част / Мор-
ска градина. • Кул-
турни зони за обо-
собяване и изява на 
културни пейзажи 
подчертаващи вза-
имовръзката „чо-
век-минерални из-
вори и природа“ – 
извън градските 
пространства при 
кварталите „Вет-
рен“ и „Банево“; • 
Културни зони за 
обособяване и 
изява на културни 
пейзажи подчерта-

6. Подобряване 
достъпа до 
крайбрежната 
ивица – отва-
ряне на градс-
кото пространс-
тво към морето 
и достигане до 
най-вътрешната 
част на приста-
нище Бургас с 
изградено пло-
щадно прост-
ранство;  

Разширяване на 
проекта за архе-
ологически, ми-
нерален и еко 
парк Акве Ка-
лиде в зоната на 
Минерални 
бани – Бургас; 

Изграждане на 
лодкостоянка - в 
местността 

6. Отваряне на града 
към морето, обосо-
бени нови крайб-
режни зони и атрак-
циони. 

Поддържан археоло-
гически, термален и 
еко парк Акве Ка-
лиде; 

Изградена лодкосто-
янка в местност 
„Ъгъла“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Брой отво-
рени простран-
ства в крайб-
режните зони; 

Брой новоизг-
радени атрак-
циони в контак-
тната зона чо-
век-море; 

Брой осъщест-
вени меропри-
ятия от култур-
ната програма 
на общината в 
зоната. 

 

 

 

 

 

 

2030 

 

 

 

 

 

Публичен сек-
тор – местна и 
държавна 
власт; частен 
сектор. 

 

 

 

 

 

 

Публични и 
частни инвес-
тиции, външни 
финансови из-
точници 
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ващи взаимовръз-
ката „човек-море и 
природа“ извън 
градските прост-
ранства – квартал 
„Крайморие“; • 
Културна зона за 
обособяване и 
изява на културни 
пейзажи подчерта-
ващи взаимовръз-
ката „човек-море“ – 
в района на рибарс-
кото селище – Бур-
гас; • Културна зона 
за обособяване и 
изява на културни 
пейзажи подчерта-
ващи взаимовръз-
ката „човек-море“ – 
солниците на Бур-
гас. 

 

7.Обособяване на 
цялостна зона за 
мащабен спортен 
туризъм 

 

 

„Ъгъла“ /бивша 
„Кьошето“/. 
Лодкостоянката 
се предвижда да 
бъде част и от 
цялостната кон-
цепция за мор-
ски таксита – 
малки плава-
телни съдове, 
които да превоз-
ват местни жи-
тели и туристи 
до различни 
точки в Бургас-
кия залив. Съо-
ръжението ще 
бъде от типа – 
„малко укритие 
за лодки“; 

Внедряване на 
интелигентно 
паркиране. 

 

7. Подобряване 
на инфраструк-
турата в зоната 
между жк „Изг-
рев“ и жк „Сла-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публични 
средства и вън-
шни фи-нан-
сови из-точ-
ници, част-ни 
инвестиции 
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8. Внедряване на 
интелигентна сис-
тема за паркиране 

вейков“ за пос-
тигане на 
единна зона 
обединяваща 
големите спор-
тни съоръжения 
и свързването 
им с места за 
настаняване и с 
транспортна ин-
фраструктура. 

 

8. Внедрена ин-
телигентна сис-
тема за парки-
ране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Брой паркоместа 
включени в системата 

 

 Насока за развитие 4 – Бургас - вълнуващ, артистичен и спортен 

Специфични цели Специфични цели Мярка  Очаквани резултати  Индикатори Пе-
риод 
на 
реа-
ли-
за-
ция 

Основни участ-
ници 

Възможен из-
точник на фи-
нансиране 

Утвърждаване на 9. Постигане на си-
нергия между трите 

9.1. Създаване и 
промотиране на 

9.1. Оформен комп-
лексен туристически 

9.1. Брой вклю-
чени обекти в 

 9.1. Публичен и 
частен сектор, и 
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Бургас като фести-
вална, културна, 
филмова и спортна 
дестинация  

сфери – туризъм, 
спорт и култура 

общ туристи-
чески продукт за 
дестинация Бур-
гас, обединяващ 
трите сфери и 
възможностите 
за настаняване и 
изхранване от 
бизнеса. 

 

9.2.Създаване 
на ново качест-
вено културно 
съдържание и 
стимулирането 
му чрез Общин-
ски фонд Кул-
тура и инициати-
вата БулевАрт. 

 

9.3. Обособя-
ване на арт зони 
и атракциони из-
вън центъра на 
града или в пе-
риферията му. 

 

9.4.Дофинанси-

продукт; 

 

 

 

 

 

 

 

9.2. Проведени кул-
турни събития на те-
риторията на община 
Бургас 

 

 

 

 

9.3. Изградени и фун-
кциониращи нови ат-
ракциони в перифе-
рията на града. 

 

 

9.4. Проведени ма-
щабни фестивали и 

комплексен ту-
ристически 
продукт 

 

 

 

 

 

9.2. Брой про-
ведени кул-
турни събития и 
брой ангажи-
рани участници 

 

 

 

9.3. Брой изгра-
дени и функци-
ониращи нови 
атракциони и 
брой посети-
тели на атрак-
циони. 

 

9.4. Брой про-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2030 

местна общ-
ност 

 

 

 

 

 

Публични и 
частни инвес-
тиции, външни 
финансови из-
точници 

 

 

 

 

 

 

Публични 
средства и вън-
шни фи-нан-
сови из-точ-
ници, част-ни 
инвестиции 
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ране на ма-
щабни събития, 
носещи пълна 
запълняемост на 
туристическата 
база в Общи-
ната. 

събития. ведени ма-
щабни фести-
вали с над 5000 
лица публика. 

 

 Стратегическа цел 5 – Зелената врата на Европа 

Стратегически 
цели 

Специфични цели Мярка  Очаквани резултати  Индикатори Пе-
риод 
на 
реа-
ли-
за-
ция 

Основни участ-
ници 

Възможен из-
точник на фи-
нансиране 

10.Развитие на зе-
лен град Бургас: 
Екотуризъм и дейс-
твия на открито 

 10.Преоткриване и 
акцентиране на 
връзката на града с 
морето и развитие  
на морски туризъм 

Мярка 10.1. Изг-
раждане на Зона 
за рекреация и 
туризъм с инова-
тивни градски 
решения  

 

 

 

 

 

10.1.Изградена Зона с 
демонстрационни 
иновативни градски 
решения с полифунк-
ционално ползване:   
Включват се следните 
дейности: 1. Изграж-
дане на защитена 
лодкостоянка с поли-
функции в акватори-
ята на Черно море“,  
за полифункцио-
нално ползване 2. Из-
граждане на „Зона с 

10.1. Брой но-
восъздадени 
обособени 
крайбрежни 
зони, 

Брой прове-
дени събития, 

 

 

 

 

2024
-
2030 

 

 

 

 

 

 

 

Oбщинска ад-
министрация 
Бургас, заинте-
ресовани 
страни  

 

 

 

 

 

Публични и 
частни инвес-
тиции, външни 
финансови из-
точници 
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10.2 Разширя-
ване на зоната 
за обществен 
достъп на Прис-
танище Бургас и 
свързване на ул. 
"Александров-
ска" с морето  

 

 

 

 

 

 

иновативни градски 
решения - „умен 
крайградски остров“. 
3. Екокъмпинг  

Развитие и  акцент 
върху нови водни 
маршрути, възмож-
ност за ресторанти и 
изграждане на кей за 
яхти, лодки, марш-
рути за бързи лодки и 
др.  

 

10.2.Разширена зона 
за обществен достъп 
на Пристанище Бур-
гас и свързване на ул. 
"Александровска" с 
морето - включва: об-
ществено обслуж-
ваща зона с разнооб-
разни обекти, зона за 
публични събития - 
със сцена и площад, 
зона за отдих, лод-
костоянки, изграж-
дане на вело и пеше-
ходни маршрути до 
там, както и подхо-
дящ достъп за хора в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой създа-
дени градски 
полифункцио-
нални зони 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДППИ, Общин-
ска админист-
рация Бургас  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публични и 
частни инвес-
тиции, външни 
финансови из-
точници 
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10.3 Съхраня-
ване на автен-
тичността и со-
циализация на 
Рибарско се-
лище "Ченгене 
скеле"  

 

 

 

 

10.4 Облагоро-
дяване на Лесо-
парк "Отманли" 
и интегриране 
към Рибарско 
селище "Чен-
гене скеле" 

 

 

неравностойно поло-
жение, създаване 
кръгов културно-ту-
ристически маршрут.  

 

10.3. Създадена зона 
за паркиране на кем-
пери и каравани и 
създаване на гъвкава 
система за настаня-
ване в зоната на ри-
барското селище;  
Разработена концеп-
ция за единно визу-
ално оформление на 
пространствата и 
сградите.  

 

10.4 Облагороден Ле-
сопарк „Отманли“ / 
„Росенец“ , интегри-
ран към Рибарско се-
лище; 

Изградена  свърз-
ваща пътна инфраст-
руктура,  пешеходни 
и велосипедни 
връзки. Развити и 

 

 

 

 

10.3Брой посе-
тители  

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4. Брой по-
сетители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023
-
2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общинска ад-
министрация 
Бургас, заинте-
ресовани 
страни  

 

 

 

 

 

Общинска ад-
министрация 
Бургас, заинте-
ресовани 
страни  

 

 

 

 

 

 

 

Публични и 
частни инвес-
тиции, външни 
финансови из-
точници 

 

 

 

 

 

Публични и 
частни инвес-
тиции, външни 
финансови из-
точници 

 

Публични и 
частни инвес-
тиции, външни 
финансови из-
точници 
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10.5  Развитие на 
Атракционна 
морска зона -кв. 
Крайморие 

 

 

 

 

 

 

10.6 Изграждане 
на плаващи 
платформи на 
пристанище 
Бургас с развле-
кателни функ-
ции 

 

действащи взаи-
модопълващи се ту-
ристически продукти 
и услуги между Ри-
барско селище "Чен-
гене скеле" и Лесо-
парк „Отманли“. 

 

10.5. Изграден нов 
културно-образовате-
лен и туристически 
център посветен на 
историята на града / 
региона и културното 
наследство в кв. 
Крайморие;  

 Интеграция на Защи-
тена местност „Пода” 
- еко парк / еко зона;  

 

10.6. Изградени пла-
ващи платформи на 
пристанище Бургас с 
развлекателни функ-
ции обществено - об-
служващи функции 
(търговия, развлека-
телни дейности и 
други), съобразени с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общинска ад-
министрация 
Бургас, заинте-
ресовани 
страни  

 

 

 

 

 

Общинска ад-
министрация 
Бургас, заинте-
ресовани 
страни  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публични и 
частни инвес-
тиции, външни 
финансови из-
точници 

 

 

Публични и 
частни инвес-
тиции, външни 
финансови из-
точници 
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10.7 Създаване 
на морски кул-
турни маршрути 
и морски архео-
логически екс-
позиции -Пътят 
на Аргонавтите 

необходимостта от 
опазване на околната 
среда и нейните ком-
поненти.  

 

 

10.7.Новооткрити 
морски маршрути и 
морски археологи-
чески експозиции 

 

 

 

 

 

 

Общинска ад-
министрация 
Бургас, заинте-
ресовани 
страни 

 

 

 

 

Публични и 
частни инвес-
тиции, външни 
финансови из-
точници 

  11.Опазване и про-
мотиране на окол-
ната среда и влаж-
ните зони  

Мярка 11.1. 
Практикуване на 
орнитоложки ту-
ризъм 

11.1.Популяризирани 
в рекламни матери-
али на междуна-
родни изложения бо-
гатия природен по-
тенциал и уникал-
ност,  

11.1.2 Изготвени спе-
циални маршрути в 
различните сезони,  

11.1. Брой по-
сетители на по-
сетителски цен-
трове Пода, 
Атанасовско 
езеро, 

 

11.1.2Брой из-
дадени статии с 
рекламна цел в 
специализи-
рани издания 
за орнито-
ложки туризъм 

 Общинска ад-
министрация 
Бургас, заинте-
ресовани 
страни  

Публични и 
частни инвес-
тиции, външни 
финансови из-
точници 
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  Мярка 11.2 

Управление на 
устойчивостта 
на околната 
среда,  опазване 
и възстановя-
ване на естест-
вени местооби-
тания  

 

11.2.Инвестиции в 
културния и приро-
ден потенциал на за-
лива  

 

Увеличаване монито-
ринга на физическите 
параметри на залива 

 

Увеличен размер на 
"сините и зелените 
инвестиции" 

 

Изградени зелени 
системи за пречист-
ване на водите, вли-
ващи се в езерата, 
вкл. повишаване на 
ретензионната спо-
собност на заливае-
мите площи на мес-
тата дефинирани в 
ПУРН. Възстановени 
естествени местооби-
тания в периферията 
на водните тела – 
реки и езера 

 

  Общинска ад-
министрация 
Бургас, заинте-
ресовани 
страни  

Публични и 
частни инвес-
тиции, външни 
финансови из-
точници 
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 12. Разширяване на 
възможностите за 
екологичен тури-
зъм 

Мярка 12.1. Съз-
даване на 
единна инфор-
мационна плат-
форма за зелен 
туризъм Проек-
тът е насочен 
към места, до 
които се достига 
пеша или с вело-
сипед и са свър-
зани с опазва-
нето на биоло-
гичното разно-
образие Пред-
вижда се карти-
ране на съответ-
ните зони и ди-
гитално предс-
тавяне и обвърз-
ването им в 
единна плат-
форма за зелен 
туризъм  

12.1 Създадена ин-
формационна плат-
форма за зелен тури-
зъм (велосипеден и 
пешеходен) 

12.1. Брой по-
сетители и пот-
ребители на 
платформата 

 Общини на те-
риторията на 
област Бургас и 
ЮИР, заинтере-
совани страни  

Публични и 
частни инвес-
тиции, външни 
финансови из-
точници 

13.Устойчива мо-
билност 

 

13. Намаляване на 
въглеродния отпе-
чатък и въздействи-
ето на транспорта 
върху чувствителни 

Мярка 13.1 При-
лагане на мерки 
за насърчаване 
използването на 
екологична 

13.1. Подобряване 
интермодалния тран-
спорт 

намаляване на за-

13.1. Намалени 
емисии генери-
рани от транс-
порта, 

 

2023
-
2030 

Общинска ад-
министрация 
Бургас, заинте-
ресовани 
страни  

Публични и 
частни инвес-
тиции, външни 
финансови из-
точници 
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градски зони  градска мобил-
ност и изграж-
дане на нови об-
ходни транспор-
тни връзки и 
предоставяне на 
алтернативни 
средства за 
придвижване до  
туристическите 
дестинации  

мърсяването на въз-
духа и въглеродните 
емисиите  

намаляване задръст-
ванията и забавяни-
ята 

увеличаване на про-
цента на рецикли-
ране 

намаляване на въгле-
родния отпечатък 

увеличаване 
дела на еколо-
гичната алтер-
нативна  мо-
билност -елек-
тро и веломо-
билност 

 

14.Кръгов туризъм 
и икономика 

14.1 Намаляване на 
разхищаването на 
храни в хотелиерст-
вото и използване 
на продукти произ-
ведени на местно 
ниво 

 

 

14.2Намаляване и 
разделно събиране 
на  общите отпа-
дъци от туристи-
чески услуги 

14.1 Зелен град 
Бургас система 
за поощряване и 
подпомагане 
разделното съ-
биране на отпа-
дъци, генери-
рарни от физи-
чески и юриди-
чески лица 

 

14.2 Син етикет 
знак за отлича-
ване обектите, 
които не пред-
лагат еднок-
ратни пластма-
сови опаковки в 

14.1 Внедрени бизнес 
практики за използ-
ването на местно дос-
тавени съставки с ни-
сък екологичен отпе-
чатък за намаляване 
на екологичното въз-
действие на храни-
телните услуги 

 

 Използване на мес-
тни продукти 

 

Намаляване на отпа-
дъците, произведени 
от туристическите 

14.1 Броя за-
явки от физи-
чески и юриди-
чески лица 

 

Статистика ко-
личества раз-
делно събрани 
отпадъци 

 

14.2 Брой заве-
дения който са 
получили Син 
етикет не пред-
лагащи пласт-
масови про-

2023
-
2030 

Общинска ад-
министрация 
Бургас, заинте-
ресовани 
страни  

 

 

 

 

 

Общинска ад-
министрация 
Бургас, заинте-
ресовани 
страни  

Публични и 
частни инвес-
тиции, външни 
финансови из-
точници 
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обектите за хра-
нене и туризъм 

предприятия 

 

 

 

дукти за еднок-
ратна употреба 
(ППЕУ): 

 

15.Актуализация 
на енергийната ин-
фраструктура за 
енергийно незави-
сим туристически 
сектор с нисък въг-
лероден отпечатък  

15. Енергийни по-
добрения на инф-
раструктурата, ба-
зирани на възобно-
вяема енергия  за 
постигане на устой-
чивост на нуждите 
на местната общ-
ност 

15.1 Инвестиции 
в нова и подоб-
рена енергийна 
инфраструктура 
с акцент върху 
енергийната 
ефективност 
местното произ-
водство на въ-
зобновяема 
енергия 

15.1 Подобрена енер-
гийна ефективност на 
туристическите 
обекти и атракции в 
града 

Диверсифицирани 
енергийни източници 

 

Внедрени възобновя-
еми източници за 
производство на 
енергия 

15.1 Брой пуб-
лични  и частни 
туристически 
обекти, с по-
добрени инди-
катори за енер-
гийна ефектив-
ност 

 

Брой реализи-
рани проекти 
за енергийна 
ефективност и 
внедряване на 
ВЕИ на терито-
рията на Об-
щина Бургас 

2023
-
2030 

Общинска ад-
министрация 
Бургас, заинте-
ресовани 
страни  

 

Публични и 
частни инвес-
тиции, външни 
финансови из-
точници 

 Стратегическа цел 6 – Смарт Бургас 

Стратегически 
цели 

Специфични цели Мярка  Очаквани резултати  Индикатори Пе-
риод 

Основни участ-
ници 

Възможен из-
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на 
реа-
ли-
за-
ция 

точник на фи-
нансиране 

Стимулиране на 
интегрирано и ус-
тойчиво развитие 
на туризма чрез из-
ползване на диги-
тални технологии и 
промотиране на 
Бургас като   SMART 
CITY 

 16. Преодоляване 
на сезонния харак-
тер на туристичес-
кия бизнес, подкре-
пен с нови инвести-
ции и технологии  

16.1Популяри-
зиране на кул-
турно наследс-
тво и туристи-
чески маршрути, 
чрез „смарт“ 
технологиите  

16.1.Популяризиране 
на туристическа дес-
тинация Бургас чрез 
„смарт“ технологиите 
за спортен, събитиен 
и културен туризъм. 
Създаване на страте-
гия за развитие на 
културата и творчес-
ките индустрии в си-
нергична обвърза-
ност с капацитета на 
общината като място 
за туризъм през ця-
лата година.  

16.1 Публику-
ване на статии с 
рекламна цел в 
онлайн изда-
ния 

2023
-
2030 

Общинска ад-
министрация 
Бургас  

ПРР, ПВУ / Нор-
вежка прог-
рама / собст-
вени / заемни 
средства  

17. Стимулиране на 
дигиталните ино-
вации и услуги в 
сектор туризъм и 
на дигиталното 
присъствие 

 

17. Привличане на 
дигитални номади 
и предприемачи за 
разработване на ре-
шения за надграж-
дане, дигитализи-
ране и персонали-
зиране на туристи-
ческия продукт и ус-
луги 

17.1 Обособя-
ване на Ченгене 
скеле като Стар-
тъп Селище с 
предоставяне на 
възможности за 
co-working и co-
living 

 

17.2 Привличане 

17.1.Проведени 
предприемачески 
инициативи в Чен-
гене скеле 

 

 

 

17.2. Организирани 

17.1.Брой съби-
тия за насърча-
ване на предп-
риемачеството, 
проведени в 
рибарското се-
лище 

 

 

2023
-
2030 

Общинска ад-
министрация 
Бургас, заинте-
ресовани 
страни  

 

Публични и 
частни инвес-
тиции, външни 
финансови из-
точници 
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на инвеститори, 
бизнес и диги-
тални номади 
чрез провеж-
дане на предп-
риемачески със-
тезания и мес-
тно изложение 
за иновативен и 
технологичен 
трансфер  

местни предприема-
чески състезания и 
хакатони за разработ-
ване и внедряване на 
иновативни, кръгови 
и био-базирани ИКТ 
градски решения 

 

Организирани изло-
жения за сини и зе-
лени градски инова-
ции 

17.2Брой мес-
тни хакатони и 
изложения за 
иновации, кръ-
гови и био-ба-
зирани ИКТ 
градски реше-
ния 

 

 

 

 

18 Създаване на 
Tourism Data Lab 
мрежа за събиране 
и анализ на данни, 
свързани с туризма 

18 Създаване на 
подходяща среда за 
проучване и анализ 
на туристическите 
продукти и услуги 

Мярка 18.1.1 Из-
граждане на 
електронна тес-
това платформа 

Създаване на 
механизъм за 
взаимодействие 
и ефективна ко-
ординация 
между различни 
страни  за под-
помагане на 
функциите, 
свързани с наби-
ране, анализ, 

 18.1 Въведена елект-
ронна платформа за 
обмен и анализ на 
данни 

18.1.Брой пот-
ребители и по-
лузватели на 
платформата за 
анализ на 
данни 

2023
-
2030 

Общинска ад-
министрация 
Бургас, заинте-
ресовани 
страни  

 

Публични и 
частни инвес-
тиции, външни 
финансови из-
точници 
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обобщение на 
информация и 
изготвяне на 
прогнози за раз-
витието на ту-
ризма 

 

18.1.2. Изграж-
дане на тестова 
система за съби-
ране, верифици-
ране и анализ на 
данни 

19 Подобряване на 
дигиталния марке-
тинг    

19.1. Разширяване 
и надграждане на 
дигиталните услуги 
в туристическия 
сектор и персонали-
зиране на туристи-
ческото изживя-
ване 

19.1. Създаване 
на дигитална 
карта (интернет 
портал) на пре-
доставяните ус-
луги на община 
Бургас и мо-
билно приложе-
ние за екологи-
чен и културен 
туризъм 

19.1.Създаден интер-
нет портал и мобилно 
приложение  за еко-
логичен и културен 
туризъм 

с възможност за пол-
зване на информаци-
ята от него чрез раз-
лични устройства  

19.1.Брой пот-
ребители на 
платформата 

брой ползва-
тели на прило-
жението 

2023
-
2030 

Общинска ад-
министрация 
Бургас, заинте-
ресовани 
страни  

 

Публични и 
частни инвес-
тиции, външни 
финансови из-
точници 

 19.2. Използване на 
цифрови техноло-
гии, предлагащи ре-
шения  за предста-
вяне,преживяване 
и съхраняване на 

19.2.Стимули-
ране на цифро-
визацията на 
културните ма-

19.2.Дигитализирани 
експозиции на  кул-
турно наследство 

19.2.Брой екс-
позиции 

2023
-
2030 

Общинска ад-
министрация 
Бургас, заинте-
ресовани 
страни  

Публични и 
частни инвес-
тиции, външни 
финансови из-
точници 
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Настоящият документ е изготвен в рамките на проект CHRISTA,  който се финансира по програма INTERREG EUROPE на Европейския съюз, като цялата отговорност за съдържанието му се носи от Община 
Бургас.  

 
СТР. 56 

СТР. 56 

културното наслед-
ство  

 

териали и ак-
тиви. 

 

Разработване и 
внедряване на 
емоционални 
дигитални изжи-
вявания за му-
зеи и културни 
обекти съживя-
ване на мина-
лото. 

 

Използване на 
нови технологии 
за представяне 
на морското 
подводно нас-
ледство и кул-
тура. 

 

3D моделиране 
и дигитализи-
ране на образци 
от културното 
наследство. 

Проучване и 
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СТР. 57 

представяне на 
историята на 
Бургас чрез об-
работка на го-
леми масиви от 
данни. 
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