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Годишната програма за развитие на туризма в Община Поморие за 

2020 г. е одобрена от Консултативен съвет по въпросите на туризма и е 

приета с решение на Общински съвет – Поморие. Разработена е по 

инициатива на Кмета на Община Поморие и е насочена към максимално 

оползотворяване на идентифицирания местен потенциал за развитие в 

условията на COVID-19. 

Годишната програмата за развитие на туризма в Община Поморие за 

2020 г. представлява платформа за координирани съвместни действия на 

всички заинтересовани от туризма страни и за развитието на 

туристическия потенциал на общината.  

Програмата за 2020 г. е последната за програмен период 2016-2020 г.  

Вследствие на нейното изпълнение са поставени основите на 

приемственост и своеобразно надграждане на новата стратегическа рамка 

за развитие на туризма в Община Поморие през периода 2021 – 2027 г. 

 

I. Дейности по реализацията на основните цели на Годишната 

програма за развитие на туризма в Община Поморие 

1. По отношение на  първа точка от основните цели на Годишната 

програма за развитие на туризма: „Създаване на добра бизнес среда за 

развитие и повишаване на конкурентоспособността на икономиката - 

анализ на възможностите за изграждане на над общински клъстер 

„Туризъм””: 

 През 2020 г. бяха проведени серия от проучвания, анализиращи 

подготовката и протичането на Летен сезон 2020 г. в Община 

Поморие. На база получената информация определихме, че  на 

територията на Община Поморие през 2020 г. е създадена добра 

бизнес среда за развитие и повишаване на конкурентоспособността 

на местната икономиката. През Летен сезон 2020 г. на територията 

на Община Поморие гостите от България са се увеличили с 2.68% в 

сравнение с Летен сезон 2019 г. При румънските граждани ръстът 

беше с близо 29%. На фона на проявилата се в световен мащаб 

пандемична обстановка тези данни говорят благоприятно за 

проявения професионализъм и адаптивност на местния бизнес и 

общинска администрация Поморие. 

Поради създалата се ситуация с COVID – 19, на този етап, 

определихме изграждането на над общински клъстер „Туризъм” за 

възможно, но след овладяване на пандемичната обстановка.  

2. По отношението на втора точка от основните цели на Годишната 

програма за развитие на туризма: Рекламиране и промотиране на 
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туристическа дестинация Поморие – борси на приоритетните за 

Поморие туристически пазари; 

 В следствие на корона кризата през 2020 г.приоритетните за местния 

пазар форуми за туристическа реклама бяха отменени, ето защо 

Община Поморие не е участвала на туристически борси и 

изложения.  

 Наложените в цял свят мерки на социално дистанциране не просто 

ограничиха, но изцяло прекратиха възможността за пътуване, 

посещение на културни, природни и други туристически обекти. В 

отговор на това предизвикателство през 2020 г. Община Поморие 

преориентира своята рекламна кампания, като регулярно подаваше 

на Министерство на туризма дигитални рекламно-информационни 

материали, които да се публикуват на дигиталните канали на 

министерството. 

 

3. По отношението на трета точка от основните цели на Годишната 

програма за развитие на туризма: Отпечатване на рекламни материали 

за нуждите на Туристически информационен център /ТИЦ/ и 

създаване на карта на културно-историческите, архитектурни и 

религиозни забележителности в общината.  

 След проведена инвентаризация на складовите помещения се 

установи, че за 2020 г. Община Поморие разполага с достатъчно 

рекламно-информационни материали, които в максимална степен 

удовлетвориха нуждите на Туристически информационен център 

/ТИЦ/, ето защо не беше необходимо отпечатването на нови 

материали; 

 При изготвянето на нови рекламно-информационни материали ще се 

предвиди създаване на карта на културно-историческите, 

архитектурни и религиозни забележителности в общината. 

4. По отношението на четвърта и пета точка от основните цели на 

Годишната програма за развитие на туризма: Управление на 

Туристически информационни центрове и организация на 

информационно обслужване на туристите както и изграждане на нови 

туристически атракции; и Създаване на силно емоционален бранд на 

Поморие като дестинация за целогодишен туризъм - Бранд Поморие-

Античен ,романтичен вечен. 

 През изминалия Летен сезон 2020 г. Туристически информационен 

център – Поморие проведе кампания за популяризиране на културно-

историческото наследство на гр. Поморие. За тази цел на гостите на 

града бяха раздадени 268 броя исторически и културни книги на 

български и руски език. 

 До средата на месец Август се проведе мащабна рекламна кампания 

под надслов „…Поморие се казваше градчето…” за целта в 
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рамките на 15-секунден видеоклип на всеки 4 минути, на специални 

LED екрани, в 15 града в България се представяше красотата на град 

Поморие. 

 По инициатива на Министерство на туризма Община Поморие заяви 

желание да се включи в новосъздадена книга „40 легенди за чудесата 

на България”  Книгата е отпечатана във формат А5 и е преведена на 

руски и немски език с по 10 000 бройки тираж за всеки един от 

езиците. Българското издание е с тираж 20 000 бройки. Руското и 

немското издание се разпространява от Министерството на туризма 

и е предназначено за българско участие на туристичеки борси и 

изложения в Русия, Германия и Австрия, за германски, австрийски и 

руски туроператори и туристически агенции, авиокомпании, 

федерални и регионални власти и неправителствения сектор. 

Българското издание е предназначено за широкия кръг 

представители на българската туристическа индустрия, както и за 

крайни клиенти.  

5. По отношение на шеста точка от основните цели на Годишната 

програма за развитие на туризма: Намаляване на сивия сектор в 

Община Поморие чрез извършване на проверки в местата за 

настаняване и в заведенията за хранене и развлечение. 

 През 2020 г. експерти от дирекция „ПМДТ” извършиха 171 бр. 

проверки на туристически и търговски обекти, включително и за 

водене на регистър на настанените туристи, вписване на 

необходимите данни и техния обмен от лицата извършващи 

хотелиерство чрез периодично анализиране на данните в единната 

система за туристическа информация- ЕСТИ 

6. По отношение на седма точка от основните цели на Годишната 

програма за развитие на туризма: Актуализиране на туристически портал 
www.visit-роmorie.bg – системно обновяване и обогатяване 
съдържанието на портала и превеждането му на няколко езика 

 Сега съществуващия туристически уеб-сайт на Община Поморие 

(www.visit-роmorie.bg) е с ограничени възможности, които не 

позволяват неговата системна актуализация.  

 По инициатива на бизнеса в Община Поморие, е задействана 

процедура по изготвяне на напълно нов туристически уеб-сайт, 

който ще е на съвременна и актуална платформа. Към настоящият 

момент се работи над неговото създаване, като трябва да бъде готов 

до началото на Летен сезон 2021 г. Сайтът ще е с ново наименование, 

а информацията в него е преведена на английски, немски и руски 

език. 

 

 

http://www.visit-роmorie.bg/
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7. По отношение на осма точка от основните цели на Годишната 

програма за развитие на туризма: Членство в туристически сдружения 

и побратимяване и сътрудничество с градове в други държави, с цел 

привличане на туристи. 

 През 2020 г. след внимателно анализиране на необходимостта от 

участие в туристически сдружения и организации, Община Поморие е 

преустановила своето участие в Български съюз по балнеология и СПА 

туризъм (БУБСПА).  

 Община Поморие е продължила да членува в Организация за 

управление на туристически район „Бургаски черноморски туристически 

район” (ОУТР „БЧТР”) и Бургаска регионална туристическа камара 

(БРТК) и Бургаска регионална туристическа асоциация (БРТА). 

 На този етап, поради световната пандемия, породена от COVID-19 

побратимяването на Община Поморие с градове в други държави с цел 

привличане на туристи е временно стопирано.   

 

8. По отношение на проведените културни меропреятия – В годината, 

белязана с пандемията от COVID-19, по-голяма част от плануваните 

мероприятия не можаха да се проведат, като най-значителното 

мероприятие бе международния фестивал за православна музика „Света 

Богородица Достойно есть”. Честването на празника на град Поморие 

„Гергьовден” и „24 – май” се проведоха онлайн в сайта на общината. 

 Вследствие на смекчените противоепидемични мерки се проведе 

честването на националните поетични празници „Яворови дни Поморие” и 

Фестивалът на клубовете по народни танци „Хоро край поморийския бряг. 

 За  първи път в Поморие се проведе скулптурен симпозиум, 

благодарение на който пет каменни скулптури, обогатиха градската среда в 

Поморие.  

 През 2020 г. Поморие бе домакин на турнира по спортно ходене и на 

атлетическия пробег от веригата „Рън България” – „Поморие Рън”. 

 В общината се реализираха и мероприятията от местно значение, като 

празници на населените места, бележити годишнини, както и 

националните празници. 

 Дейността на читалищата на територията на Община Поморие, също бе 

засегната от пандемията. Бяха преустановени всички мероприятия, които 

бяха залегнали в календарите им.  

 

9. Други дейности, извън заложените цели:  

 През 2020 г. се освободиха от наем и такси всички ресторанти и 

търговци, ползващи общински терени, които не работеха, заради 

кризисните ограничителни мерки, за периода от 13.03.2020 г. до 

отмяна на обявеното с Решение на Народното събрание на Република 

България извънредно положение.  
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 С 50% се намалиха и вноските за наем на общинските рекламни 

съоръжения, чиито наематели бяха ограничили или преустановили 

дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по 

време на извънредното положение. 

 Отменени бяха всички културни и спортни мероприятия. 

 Всички общински паркинги през летния сезон 2020 г. останаха 

безплатни. 

 Редовно се дезинфекцираха основните улици, обществените сгради, 

съдовете за смет, спирките на автобусите за обществен превоз, 

пешеходни зони, детски площадки, храмове и др.  

 

 

II. Постигнати резултати 

 

  През периода Юни – Септември 2020 г. общият брой на 

реализираните нощувки от български и чуждестранни граждани на 

територията на Община Поморие е 301 136 в т.ч. от български граждани 

през 2020 г. относителният дял е 70%, докато чуждестранните граждани 

30%. 

За периода 01.01.2020 – 01.01.2021 г. е начислен туристически данък 

в размер на 298 970.50 лв.   

 

Общ брой пренощували лица през 2020 г. в Община Поморие 

 

Месец 2020 2019 

Темп на 

прираст/спад 

2020 г. 

Юни  3 286 20 419 -83,91 

Юли 22 729 41 055 -44,64 

Август 35 758 44 286 -19,26 

Септември 17 487 16 054 8,93 

Общо 72 253 121 814 -40,69 

 

Приети са 233 заявления от физически и юридически лица в това 

число (Заявления за прекратяване на определена категория, Заявления-

декларации за категоризиране на места за настаняване , Заявления-

декларации за категоризиране на заведения за хранене и развлечения, 

заявления за промяна в обстоятелствата, вписани в НТР, Заявления- 

декларации за потвърждаване на определена категория, Заявления-

декларации за регистриране за упражняване на дейност хотелиерство в 

стая за гости или апартамент за гости, формуляр ЛИДО). 
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Проведени са 22 редовни заседания на Общинска експертна комисия 

по категоризация на туристически обект (ОЕККТО) при които са взети 

решения: 

 Да се прекрати категоризацията на 56 обекта; 

 Да се издаде заповед за открита процедура по категоризация на 19 

заведения за хранене и развлечения; 

 Да се издаде заповед за открита процедура по категоризация на 45 

места за настаняване; 

 Да се издаде заповед за категоризиране на 18 обекта, отразяваща 

промяна в обстоятелствата; 

 Да се издадат 5 заповеди за потвърждаване на категорията на 

туристическия обект ; 

 Прекратени са две процедури по категоризиране на места за 

настаняване по желание на заявители. 

Вследствие на заседанията на ОЕККТО са осъществени проверки по 

местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения от 

експертна работна група, която е удостоверила, посредством констативни 

протоколи, издаването на удостоверения за утвърдена категория на 45 

места за настаняване и 19 заведения за хранене и развлечения, 23 заповеди 

за регистрация и удостоверения към тях на места за настаняване клас „В” 

от типа „Стаи за гости”, 56  заповеди за регистрация и удостоверения към 

тях на места за настаняване клас „В” от типа „Апартаменти за гости”. 

През 2020 г. е стопирана една процедура по регистрация на 

апартамент за гости, по желание на заявителя. 

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 2, във връзка с ал. 

1, т.1 от ЗТ са прекратени по служебен ред категоризациите на 307 обекта в 

т.ч. (Издадени удостоверения за утвърдена категория на МН и ЗХР от 2011 

г. – 123 бр.; от 2012 г. – 60 бр.; от 2013 г. – 76 бр.; от 2014 г. – 48 бр.), като 

всички лица извършващи дейност в търговските обекти са уведомени по 

два начина: 1. По пощата с препоръчано писмо с обратна разписка; 2. 

Посредством списък, поставен на видно място на входа на ЦАО – гр. 

Поморие. 

Изготвена и одобрена от Общински съвет – Поморие програма за 

развитието на туризма в Община Поморие за 2020 г. Изготвени са 

предварителен анализ за очакванията през Летен сезон 2020 г. публикуван 

на официалната интернет страница на Община Поморие; Текущ анализ на 

процентната заетост на местата за настаняване през месец юли 2020 г. по 

данни на ИС „ЕСТИ”; Последващ (заключителен) анализ на летен сезон 

2020 г. в Община Поморие, публикуван на официалната интернет страница 

на Община Поморие. 
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През Летен сезон 2020 г. са проведени 2 работни срещи с 

туристическия бранш в присъствието на ръководството на Община 

Поморие и Министър на туризма. Проведени са две заседания на 

Консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Поморие.  

Взето е активно участие от експертите от екип „Туризъм” на две 

срещи на БРТК, проведени преди и след активния летен сезон 2020 г. 

За популяризиране на Община Поморие, като туристическа 

дестинация е разработен проект на уеб-сайт и са подготвени рекламни 

материали за Министерство на туризма и списание „Дестинация 

България”. 

Съгласно направен план са извършени 171 бр. проверки на търговски 

и туристически обекти Община Поморие. Констатирани са 17 бр. 

нарушения. 

Разкрити са 3 обекта, които извършват търговска дейност, след като 

са подали декларации по чл. 18а от Наредба 11 на Община Поморие. 

При проверките са установени 14 бр. лица, които не подават данни за 

реализирани нощувки към ЕСТИ. След предприемане на действия по 

компетентност, 11 от тези обекти са започнали да подават информация към 

ЕСТИ и са регистрирани 21 562 бр. нощувки. 

Разгледани са 7 жалби и 128 писма от граждани и фирми. Изготвени 

бяха 4 становища до НСОРБ, 11 доклада до Кмета на Община Поморие и 

Общински съвет – Поморие. 

При искане от страна на ръководството на Община Поморие са 

изготвени и представяни в срок необходимите справки и доклади. 

Подобрена е комуникацията с други отдели от Община Поморие и 

обмяната на информация се осъществява по-бързо.  

Отчетът на програмата за развитие на туризма в Община 

Поморие за 2020 г. е приет с решение 

№………………………/………………….2021 г. на Общински съвет – 

Поморие. 


