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Увод 

 

Изграждането и развитието на Oбщина Поморие като 

конкурентоспособна дестинация за устойчиво развитие на туризма се 

нуждае от стабилна правна рамка, добре планирана институционална среда 

и обществен консенсус, който да подкрепя и позволява развитие. 

Ситуационният анализ, оценката на съществуващите ресурси и 

стратегическото планиране на дестинацията с изработване на качествени 

стратегически документи са от съществено значение за подобряване на 

местните икономики и създаване на нови работни места за хората от 

общината и за успеха на дестинацията. 

Непрекъснатите темпове на растеж, както в глобален мащаб, така и 

на национално и местно ниво, допринесоха за социалното и 

икономическото развитие на обществото. Поради тази причина за 

последните петнадесет години, туризмът се обособи като изключително 

динамичен и иновативен сектор в икономиката. 

Под влияние на силно-динамичната среда, пазарът сам създаде един 

изцяло нов профил на туристите. Те станаха по-мобилни и все по-

претенциозни и взискателни към предлаганите услуги. Все повече и повече 

пътуват, като непрекъснато опознават нови и нови култури, характерни за 

отделните региони на страните, които посещават. 

Несъмнено последните десет години са истинско доказателство, 

илюстриращо силно-динамичната среда за развитие на този сектор. При 

наличие на няколко последователни сезона, през които туристопотокът в 

националната, респективно местната икономика, нараства. Днес ние се 

превръщаме в неволни свидетели на един невиждан до тези момент срив 

на пазара, причинен от обявената COVID - пандемия . Това е и причината 

да се замислим и да започнем да гледаме на туризма по един изцяло нов 

начин, ориентиран не толкова към техническата и технологичната 

модернизация на базата, а към начина, по който персонала, зает в този 

сектор, съумява да удовлетвори потребностите на клиента. 

Разнообразието на туристически услуги определя лидерската роля на 

Община Поморие като институция в процеса на разработване и 

реализиране на програми за развитие на устойчив туризъм. В тази връзка 

нейната основна цел е да се задоволят интересите на местното 

население, като се следва концепцията за устойчиво развитие в 

туризма, а именно да се съхранят природните и социално-културни 

ресурси на територията на общината за бъдещите поколения. 
Програмата представлява платформа за координирани съвместни 

действия на всички заинтересовани от туризма страни, за развитието на 

туристическия потенциал на общината. 

Настоящата актуализирана програма за развитие на туризма в 

Oбщина Поморие 2021-2027 г. е разработена по инициатива на Kмета на 



5 
 

Oбщина Поморие, изцяло съобразена с изискванията на чл. 11 от Закона за 

туризма „Общинският съвет определя политиката за развитие на 

туризма на територията на общината, като включва в програмата за 

реализация на общинския план за развитие самостоятелен раздел, 

съдържащ общинска програма за развитие на туризма. 

(2) Общинската програма за развитие на туризма е в съответствие с 

приоритетите на областната стратегия за развитие на туризма и 

стратегиите по чл. 5, ал. 2. от ЗТ, Общинската програма за развитие на 

туризма предвижда конкретни проекти, включващи мероприятия за: 

1. изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща 

туризма на територията на общината, включително местните пътища 

до туристически обекти; 

2. изграждане и функциониране на общински туристически 

информационни центрове и организация на информационното обслужване 

на туристите; 

3. изграждане и поддържане на туристически обекти, които са 

общинска собственост или за които правото за ползване и управление е 

предоставено на общината; 

4. организиране на събития и мероприятия с местно и национално 

значение, които допринасят за развитието на туризма; 

5. провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на 

туризма в общината; 

6. реклама на туристическия продукт на общината, включително участие 

на туристически борси и изложения; 

7. взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения и в 

съответната организация за управление на туристическия район; 

8. подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските 

туристически обекти; 

9. благоустрояване, изграждане и поддържане на инфраструктурата - 

общинска собственост, в националните курорти, когато на територията 

на общината има такива. 

(3) В случаите, когато на територията на общината е разположен 

национален курорт по чл. 56а, общинският съвет е длъжен да планира 

разходи за подобряване на предлаганите туристически дейности, 

общински обекти, услуги и продукти в националния курорт.“; 

 

Разработването на Актуализираната  програма за развитие на 

туризма в Oбщина Поморие за периода 2021-2027 г. е изцяло съобразена с: 

1.Закона за туризма; 

 2.Общинска програма за развитие на туризма в Oбщина Поморие 

2016-2020 г.; 

 3.Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в 

България за периода 2014-2030 г.; 
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 4.Национална концепция за туристическо райониране в страната; 

 5.Стратегически план за развитие на културен туризъм в България; 

 6. Националния план за възстановяване и устойчивост на Република 

България, октомври 2020 г. 
  

Глава първа 

Анализ на изпълнението на програмата за устойчиво развитие на 

туризма в Община Поморие  в контекста на Актуализираната 

стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 

2014-2030 година  

1.1. Основни характеристики на средата за развитие на туризма в 

Република България и по българското Черноморие в периода 2014-

2020 година 

 

1.1.1. Външна среда 

 

 През 2019 г. броят на туристите  по света е почти 1 милиард. 

Това окончателно превърна сектор „Туризъм“ в един от основните 

източници за привличане на чуждестранна и местна валута, 

осигуряваща поминък за много семейства, като само на територията 

на Европейския съюз пряко заетите в туризма достигат повече от 10 

млн. души. 

След влизането на България в Европейския съюз, държавата се 

утвърди като леснодостъпна и надеждна дестинация, предлагаща усещане 

за стабилност и уют. Богатият туристически потенциал на страната, 

основаващ се на комбинация от множество фактори сред които красива и 

разнообразна природа, минерални извори, хилядолетно културно-

историческо наследство, автентични занаяти и обичаи, вкусна храна и 

отлични вина, гостоприемство и географска близост до останалите летни 

туристически дестинации, са основна предпоставка изградила 

положителен имидж, отреждащ на България подобаващо място на 

световния туристически пазар. 

През последното десетилетие туристическия бранш, в частност  

хотелиерството и ресторантьорството, насочиха своето внимание към 

изграждането на туристически партньорства зад граница. Те до такава 

степен се насочиха към чуждия пазар, че напълно забравиха за най-важния 

пазар – българския. 
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Но в съвременните динамични условия на средата, в която 

функционират, предприятията в туристическия бранш, по-конкретно в 

условията на COVID-19 и под влиянието на засилена конкуренция,  

хотелиери и ресторантьори преосмислиха пътя на действие, като поеха по 

курс допълващ трансграничните партньорства с коопериране в България. 

Този ход е истинско доказателство, че туризмът не е това, което беше през 

последните 30 години и предприятията е необходимо да са по гъвкави и 

адаптивни в условията на криза, каквато е кризата COVID-19.  

Тук е логично да се запитаме, дали е възможно да допуснем грешка, 

особено по време на криза, защото както всички знаем кризата е ситуация, 

в която един стопански субект ще претърпи сериозни финансови и 

морални поражения. В същото време друг стопански субект ще съумее да 

оптимизира процесите или изцяло да реорганизира своята дейност, като 

извлече полза от това и печалба от иначе така неблагоприятната за всички 

ситуация. Или казано с други думи туризмът е бизнес, изграден от 

множество организации, които сами определят времето, мястото, 

партньорствата, сферата, технологията, та дори и бизнесмодела на 

пазарно поведение. 

След всеки избор, отделната организация ще достигне до пазарен 

успех или неуспех. Иначе казано свидетели сме на настъпилата ера на 

предприемачество и изграждане на силни връзки на партньорство между 

стопанските субекти, без които нито една организация не е в състояние да 

повлияе сама на външната среда в която функционира,  за да удовлетвори 

все по-незадоволителните потребности на своите клиенти. 

 

1.1.2. Вътрешна среда 
 

Основна характерна особеност на туристическия бранш е неговата 

тясна връзка с всички останали сектори в икономиката. В тази връзка е 

необходимо да отбележим, че за да има иновации в туризма, те трябва да 

се случват в пресечна точка с други сектори и индустрии. Само по този 

начин е възможно кризата не просто да бъде преодоляна, а дори да бъде 

направлявана в една благоприятна за всички насока. Но за да се случи 

всичко това е необходимо хотелиери и ресторантьори добре да познават 

характерните особености на своите клиенти и да имат ясно определена 

целева група, която желаят да бъде достигната.  



8 
 

От своя страна туристите (от всички пазари) се обособяват като все 

по-претенциозни и взискателни. Ето защо може да се каже, че 

хотелиерството по Българското Черноморие се характеризира с 

изключително голяма конкуренция, която с всяка изминала година става 

все по динамична. По данни на ИНФОСТАТ през 2017 г. на територията на 

Република България  броят на местата за настаняване с 10 или повече легла 

е 3 346, а през 2019 г. техният брой достига 3 664. 

Както се вижда от табл. 1 с най-голям относителен дял е Югоизточен 

регион. През годините той варира между 24-31%, като през 2019 г. с 1 140 

места за настаняване достига 31,11%.  

Веднага след него по брой на местата за настаняване с 10 и повече 

легла се нарежда Североизточен регион, който за периода 2017-2019 г. 

варира между 19-22%. През 2019 г. броят на местата за настаняване с 10 и 

повече легла в Североизточен регион е 735.  

Южен централен регион е с относителен дял съответно между 18-

21% за целия период на изследването, като през 2019 г. той значително се 

доближава до Североизточен регион и достига 716 места за настаняване.  

Югозападен регион със своя относителен дял, вариращ в диапазона 

16-19%, достига 593 места за настаняване през 2019 г. На последно място 

по брой места за настаняване се подреждат регионите Северен централен с 

относителен дял 8,08% (295 бр.) през 2019 г. и Северозападен с едва 5% 

относителен дял или това са 185 бр. места за настаняване през 2019 г.  

 

Табл.1 

Относителен дял на местата за настаняване с 10 и повече легла в 

Република България за периода 2017-2020 г. 

 
  2017 2018 2019 2020 

  

Относителен дял 

на местата за 

настаняване 

Относителен 

дял на местата 

за настаняване 

Относителен 

дял на местата 

за настаняване 

Относителен дял 

на местата за 

настаняване 

  (%) (%) (%) (%) 

Северозападен 5,74 5,35 5,05 7,09 

Северен 

централен 7,56 8,10 8,05 11,48 

Североизточен 21,19 21,08 20,06 19,26 

Югоизточен 28,48 28,74 31,11 24,14 

Югозападен 18,11 17,21 16,18 16,80 
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Южен 

централен 18,92 19,52 19,54 21,23 

Общо за 

страната 100 100 100 100 

/Източник: база данни на Инфостат/
1
 

 

На табл. 2 са представени данни за броя на всички места за 

настаняване на територията на Република България по категории. Както се 

вижда от таблицата към 08.09.2020 г. на територията на Република 

България има категоризирани и регистрирани 18 455 места за настаняване 

с капацитет от 18 455 стаи и 474 179 бр. легла. Условно, местата за 

настаняване могат да се разделят в две групи. В първата група ще включим 

местата за настаняване категория 1, 2 и 3 звезди.  С най-голям относителен 

дял са местата за настаняване категория две звезди с близо 37%. След тях 

са местата три и една звезда, съответно с 27% и 28%. 

От друга страна във втората група може да включим местата за 

настаняване 4 и 5 звезди. Там броят на местата за настаняване е значително 

малък съответно 467 (0,6%) обекта с категория 4 звезди и 917 (5%) с 

категория 5 звезди. Интересното е, че въпреки малкия брой обекти 

категория 4 звезди, те имат най-голям процент на относителен дял на 

легловата база. С цели 125 118 (26%) легла. 

Местата за настаняване „клас В“ са сравнително малко на брой, но 

това е обяснимо поради законодателните промени, въведени през 2020 г.   

Табл.2 

Общ брой на Местата за настаняване в България по категории 
Категория Брой места за настаняване Брой легла 

1 4 991 86 194 

2 6 845 117 413 

3 5 131 113 045 

4 467 125 118 

5 104 27 659 

Регистрация клас В 917 4 750 

ОБЩО 18 455 474 179 

/Източник: ЕСТИ/ 

 

При българите пътуванията са сравнително евтини, често отсядат 

при роднини и приятели, като съчетават пътуванията си за почивка със 

служебни и лични ангажименти. От друга страна чужденците в България 

                                                           
1
 Данните от справката за 2020 г. са за месец Юни  
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са ваканционни туристи, техните посещения са по-скъпи, а пребиваванията 

в чужда за тях страна изисква по-специфична подготовка и отношение към 

пътуванията. 

Характерна особеност за българите е при планиране на почивка да 

вземат решение в последния момент. Чуждестранните туристи от своя 

страна планират почивката си от няколко месеца до година предварително, 

но вследствие на COVID-19 се очаква също, както при българите да 

планират почивката си в последния момент. 

Създадените многообразни туристически услуги (зимни и летни), 

удовлетворяващи в значителна степен неограничените потребности на 

туристите, допринесоха за привличане вниманието на различни целеви 

групи от международния пазар. На фиг.1 са представени данни за броя на 

пътуванията на чужденци в България с цел почивка и екскурзия за периода 

2015-2020 г. през месеците Май, Юни, Юли, Август и Септември. За целия 

период на изследването броят на чужденците, посетили България е 

19 194 578 души.  

Най-общо целият период може да бъде разделен на три подпериода – 

предсезон (включващ месеците май и юни), сезон (месеците юли и август) 

и следсезон (месец септември).  

За периода 2015-2020 г. през месеците май и юни на територията на 

Република България с цел почивка и екскурзия са регистрирани 4 815 998 

туристи, докато за периода юли - август техния брой е 11 509 648 лв. и 

съответно за месец септември броят на регистрираните чуждестранни 

посетители с цел почивка и екскурзия е 2 868 882 бр. 
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/Изтичник: База данни - Инфостат/ 

Графика. 1 Посещенията на чужденци в Република България за периода 2015-2020 

г. през месеците Май-Септември 

Съдейки по графиката по-горе стигаме до извода, че за периода 2015-

2019 г. международният туризъм в България отбелязва стабилност и броят 

на чуждестранните посещения с цел почивка и екскурзия  нараства с всяка 

една година във всеки един от трите подпериода (предсезон, сезон и  

следсезон). 

 За съжаление през 2020 г., поради обявената световна пандемия, 

причинена от COVID-19, международния туристически пазар претърпя 

неочакван срив, който се отрази сериозно на икономиката на страната. 

След обявяване на световната пандемия и затваряне на границите на 

отделните държави в Европейския съюз, пристигналите чужденци в 

страната ни през периода март-юни 2020 г. на летище Бургас са намалели с 

(-408 486) бр. в сравнение със същия период на 2019 г. 

По данни на Бургаска регионална туристическа камара на Летище 

Бургас през месец Март 2019 г. броят на посрещнатите чуждестранни 

граждани е 4 910, през същия месец на 2020 г. техният брой е с (43)% по-

малко в сравнение с 2019 г., като достига 2 095 чужденци. През месец 

април 2019 г. пристигналите чужденци на Летище Бургас  са 15 005, а през 

2020 г. техния брой достига едва 9 души. За месеците Май и Юни на 2019 

г. на Летище Бургас са пристигнали 397 578 души, докато за същия период 

на 2020 г. техният брой е 6 903 души. 

Необходимо е да се отбележи, че директния принос на туризма в 

националната икономика, през годините варира между 10-15%. В 
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следствие на разразилата се пандемия  приблизително 100 000 души, заети 

в туристическия бранш бяха освободени от работа. Много резервации  от 

чуждестранни и местни туристи бяха отменени и принудиха голяма част от 

местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения да не 

отворят врати за лято 2020 г. 

  

1.1.3. План за възстановяване и устойчивост на Република България, 

октомври 2020 г. 

 

Планът за възстановяване превръща във възможност огромното 

предизвикателство, пред което сме изправени, не само чрез подкрепа за 

възстановяването, но и чрез инвестиция в бъдещето ни: Европейският 

зелен пакт и цифровизацията ще стимулират заетостта и растежа, 

устойчивостта на нашите общества и доброто състояние на околната среда, 

в която живеем. Настъпи часът на Европа: Нашата готовност да действаме 

трябва да съответства на предизвикателствата, пред които сме изправени. 

(Урсула фон дер Лайен, Председател на Европейската комисия). 

 В условия на висока степен на несигурност, породена от пандемията 

COVID-19, ограничаването и контрола на разпространението й, както и 

справянето с извънредните последици от нея са основни задачи на 

правителството и общините. Ситуацията изисква целенасочени мерки, а 

тяхното своевременно и ефективно изпълнение е от ключово значение за 

запазване на икономическия потенциал и конкурентоспособност на 

икономиката в последващото възстановяване. В краткосрочен план, 

правителствената и общинската политика трябва да бъде насочена към 

повишаване на устойчивостта на националната здравна система и 

смекчаване на социално-икономическите последици. Това трябва да става 

чрез мерки за подкрепа на предприятията и заетостта и за гарантиране на 

подходящи безопасни условия на труд с оглед възобновяването на 

икономическата дейност, като се използват пълноценно различните 

налични инструменти. 

 В средносрочен план, стратегията за възстановяване стъпва на 

Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030. Документът, 

обхващащ националните решения за растеж и развитие, определя три 

стратегически цели (ускорено икономическо развитие, демографски подем 

и намаляване на неравенствата), за чието изпълнение групира 

правителствените намерения в пет области на развитие и издига 13 

национални приоритета. Макар че БЪЛГАРИЯ 2030 е приета от 
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правителството в началото на 2020 г., непосредствено преди разразяването 

на пандемията и съпътстващите я икономически предизвикателства, 

стратегическият избор на цели и приоритети не просто остава актуален, а е 

допълнително аргументиран от проявилите се уязвимости и затруднения 

във функционирането на социално-икономическите системи. 

Същевременно, остротата на някои от проявилите се проблеми налага 

както търсене на допълнителни краткосрочни решения, така и изместване 

напред във времето (frontloading) на някои от предвидените интервенции. 

Планът е структуриран в четири стълба: - Иновативна България – 

целящ повишаването на конкурентоспособността на икономиката и 

трансформирането й в икономика, базирана на знанието и интелигентния 

растеж – 20% от ресурсите по Плана; 

- Зелена България – с фокус върху устойчивото управление на 

природните ресурси, позволяващо задоволяване на текущите нужди на 

икономиката и обществото, при запазване на екологичната устойчивост, 

така че тези потребности да могат да продължат да бъдат удовлетворявани 

и в дългосрочен план – 37% от ресурсите по Плана; 

- Свързана България – акцентиращ върху осигуряването на 

предпоставки за повишаването на конкурентоспособността и устойчивото 

развитие на районите на страната, каквито са подобряването на 

транспортната и цифрова свързаност, както и насърчаването на местното 

развитие, въз основа на специфичния местен потенциал – 22% от ресурсите 

по Плана; 

- Справедлива България – със специален фокус върху групите и 

лицата в неравностойно положение за постигане на по-включващ и по-

устойчив растеж и споделен просперитет за всички, както и с акцент върху 

изграждането на ефективни и отговорни публични институции, 

чувствителни към нуждите на бизнеса и потребностите на гражданите – 

21% от ресурсите по Плана. 

 Настоящата актуализирана програма за развитие на туризма в 

Oбщина Поморие 2021-2027 г. е разработена по инициатива на Кмета на 

Oбщина Поморие, изцяло съобразена с изискванията на Плана за 

възстановяване и устойчивост на Република България от октомври 2020 г. 
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1.2. Конвергенция на туристически пазар в развитието на туризма по 

българското Черноморие в контекста на Плана за възстановяване и 

устойчивост на Република България от октомври 2020 г. 
 

1.2.1.Обща характеристика 

 

Осигуряването на комплексна и хармонична среда е приоритет за 

политиката на устойчиво развитие на всяка една държава. Преодоляването 

на този проблем гарантира устойчиво развитие на общините и на страната 

като цяло.  

Основната цел на Плана за възстановяване и устойчивост е да 

способства икономическото и социално възстановяване от кризата, 

породена от COVID-19 пандемията. В преследването на тази цел 

правителството групира набор от мерки и реформи, които не просто да 

възстановят потенциала за растеж на икономиката, но и да го развият, като 

осигурят устойчивост на негативни външни въздействия. Това ще позволи 

в дългосрочен план постигането на стратегическата цел на правителството 

и общините за конвергенция на икономиката и доходите до 

средноевропейските. Същевременно, Планът полага основите за зелена и 

цифрова трансформация на икономиката, в контекст на амбициозните цели 

на Зелената сделка. 

Както стана ясно от изложеното в предходната точка, от една страна 

туризмът има съществен принос при формиране на приходите и работните 

места. В същото време,  през годините той  се обособява като индустрия, 

преплитаща в себе си напълно различни по характер и съдържание сектори 

на националното стопанство. В тази сложна система, основно изискване за 

успешен бизнес се явява непрекъснатата комуникация и координация 

между всички заинтересовани страни.  

Значителното количество ресурси с които борави туристическият 

бранш са важна предпоставка, осигуряваща обективната и реална 

възможност тази индустрия да направлява различни социални, 

икономически, културни, технологични и технически, природни  и 

политически  процеси в обществото. С други думи принципите 

ефективност, ефикасност, надеждност, оптималност, целесъобразност и 

контрол са толкова дълбоко заложени в него, че дори и минимално 

нарушаване на един от тях би могъл да доведе до провал на пазара. 
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В тази толкова обхватна и сложна система пред туристическия 

бранш стои важната задача да предвиди настоящото и бъдещото си 

влияние над икономиката, обществото и околната среда, като по този 

начин задоволи нуждите на посетителите, индустрията, природата и 

приемните общности. Само така ще се осигури  потенциал за бъдещите 

поколения, да използват по максимално ефективен начин ресурсите, които 

днес ние считаме за даденост. 

Основен приоритет на Черноморските области се явява удължаване 

на сезонната използваемост на туристическите ресурси и 

привлекателността на туристическите обекти. За тази цел е необходимо да 

се разнообрази предлагането, да се повиши качеството на туристическите 

услуги и квалификацията на кадрите, да се повиши туристическият 

потенциал, посредством културно-исторически и природни ресурси, които 

в различните части на Черноморския бряг имат различно съдържание и 

структура.  

България е малко кътче от рая, където е съчетана невероятната 

красота на лазурното топло море и величествените върхове на планините. 

Тя е щедро надарена от природата с изключителен пейзаж, мек умерено-

континентален климат, подходящ за целогодишен отдих и богатство на 

флора и фауна, многобройни лековити минерални извори и др. 

Цялата тази природа, събрана в едно, осигурява на България 

позитивен имидж, както сред българските, така и сред чуждестранните 

туристи. Въпреки това на държавата все още й липсва единен и 

непротиворечив образ, чрез който тя категорично да се разграничи от 

конкурентните туристически дестинации, и така ясно да се позиционира на 

световния туристически пазар, като туристическа дестинация в по-висок 

клас.  

Сред българските и чуждестранните туристи, страната се възприема, 

като спокойна дестинация, с красива природа, добра кухня,  добри условия 

за СПА/Балнео и алтернативен туризъм, както и добри места за 

настаняване. 

Сред чуждестранните туристи, България има имидж на евтина и 

леснодостъпна дестинация. Това нейно качество от една страна 

благоприятства за развитието на туризма в краткосрочен план, но в 

дългосрочен план тази лесна достъпност би довела до отлив на туристи.   

 „По данни на Световната организация по туризъм очакванията до 

2030г. са международните туристически пътувания да нарастват с 3,3% 

годишно. Тенденциите са за развитие на туризма към по-малко известни 

дестинации. За целта при правилно разработване на туристическия 
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продукт може да се отчете до 9 000 000 туристи, като това не включва 

транзитно преминаващите. (37% ръст за периода 2012-2020 г.), а през 2030 

г. над 12 млн. чуждестранни туристи, т.е. входящия туристопоток към 

България ще се удвои спрямо регистрирания през 2012 г.
2
” За съжаление 

през 2020 г., следствие от пандемията COVID-19, направената прогноза за 

туристопотока се измени.  

 

1.2.2. Основни конкуренти 
 

По данни на Министерство на туризма за през периода декември 

2019 – март 2020 г. са регистрирани 1 542 875 посещения от чуждестранни 

туристи. Наблюдава се спад от 5,42% (-88 443 бр.) в броя на 

туристическите посещения на чужденци в България спрямо периода 

декември 2018 – март 2019 г., когато са регистрирани 1 631 318 посещения 

от чуждестранни туристи. От друга страна по данни на НСИ за периода 

януари – юли 2020 г. са отчетени 2 713 197 броя посещения, като това е 

спад  60,63% спрямо същия период на 2019 г., когато са отчетени 6 891 171 

посещения от чуждестранни граждани. 

В същото време се наблюдава тенденция, свързана с пътуванията на 

българите в чужбина. По данни на НСИ за периода януари – юли 2020 г. 

пътуванията на българите зад граница са намалели с 55,36% спрямо същия 

период на 2019 г. На табл. 3 са представени данни за броя на пътуванията 

на български граждани за периода януари – юли 2020 г. и  януари – юли 

2019 г. 

табл. 3 

пътуванията на български граждани за периода януари – юли 

2020 г. и  януари – юли 2019 г. 

 

Месец 

Пътувания на 

български 

граждани в 

чужбина - общо 

Месец 

Пътувания на 

български 

граждани в 

чужбина - общо 

Темп на 

прираст (%) 

яну.20 423065 яну.19 402349 5,15 

фев.20 400586 фев.19 396579 1,01 

мар.20 230690 мар.19 478279 -51,77 

апр.20 75288 апр.19 620842 -87,87 

                                                           
2
 Министерство на икономиката и енергетиката. Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 

2014-2030г. стр.19 
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май.20 123317 май.19 762105 -83,82 

юни.20 286104 юни.19 717072 -60,10 

юли.20 316614 юли.19 779524 -59,38 

Общо: 1855664 Общо: 4156750 -55,36 

 

Пандемията COVID-19 ни превърна в свидетели на едно невиждано 

до този момент на българския туристически пазар явление, а именно: Лято 

2020 се превърна в лятото на българите. Или казано с други думи 

българите най-накрая оцениха българското Черноморие, като безопасно и 

достъпно за тях. 

При така създалата се ситуация в световен мащаб, очакванията през 

следващите 5 години са българските туристи да са с най-голям 

относителен дял в диапазона между 40-65%, спрямо чуждестранните 

туристи. 

От друга страна за да се опита да остане на международния пазар 

през периода 2021-2027 г., базовите характеристики по които България не 

трябва да допуска слабо представяне са: 

 Чистота 

 Спокойствие; 

 Красива природа; 

 Кухня; 

 Инфраструктура. 

Не бива да се подценява и потенциала на страната по отношение на 

възможностите за практикуване на Балнео, СПА и други видове 

алтернативен туризъм. Необходимо е да отбележим, че страната успява да 

отговори на очакванията на туристите и да създаде силно-емоционална 

връзка с тях, което е една от основните предпоставки за успех в налагането 

на България на световния туристически пазар. Но за да се разгърне този 

потенциал е необходима солидна реклама от страна на държавата. В тази 

връзка считаме, че е необходимо изцяло преосмисляне на рекламната 

стратегия на Република България за привличане на чуждестранни и местни 

посетители по българското Черноморие. 

Основна физическа бариера, която според чуждестранните туристи 

съществува пред България като туристическа дестинация, е липсата на 

добра инфраструктура. Необходимо е да се положат усилия бариерите 

пред останалите държави да се превърнат в предимства за България. 
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България може да се похвали със своите традиции и обичаи. 

Настаняването е сравнително евтино и качествено, а продуктите и 

услугите са на ниво около средното за Европа. 

 

1.2.3. Характеристика на туристите 

 

 

Като страна членка на ЕС пътуването към България е свободно. Това 

качество на страната е ключово при привличане на туристи от: Германия; 

Австрия; Великобритания; Чехия; Словакия; Полша; Унгария; Русия; 

Украйна; Сърбия; Румъния; Гърция и Турция. 

В зависимост от спецификите на горепосочените дванадесет 

международни пазара те могат да се групират по следния начин: 

 Първа група – Германия, Австрия и Великобритания, Скандинавски 

полуостров; 

 Втора група – Чехия, Словакия, Полша, Русия, Украйна, Унгария 

Сърбия, Румъния; 

 Трета група – Гърция и Турция. 

Основни характерни особености за туристите от първата група са 

обусловени от географското разположение на държавите. 

Западноевропейските пазари се характеризират с висока покупателна 

способност, високи разходи в чужбина, висок интензитет на задгранични 

пътувания, висок афинитет към почивки на море в умерено-

континенталния климат. Обичат всичко да е организирано до най-малкия 

детайл. Те са изключително точни и в много от случаите са нетърпеливи и 

безкомпромисни. През последните години се наблюдава потенциал за 

отключване на пазарна ниша към някои скандинавски държави, но към 

момента все още туристическия бранш не може да си позволи да разчита 

изцяло на тях. 

Що се отнася до втората група, това са пазари от бившата 

социалистическа икономика. Изключително близки до България са: като 

нрави, обичаи, вярвания и култура. Техните макроикономически 

показатели са значително по слаби в сравнение с държавите от първата 

група. Поради по-ниската покупателна способност само една малка част от 

тяхното население може да си позволи задгранична почивка. Въпреки това 

България има интерес към тези пазари, все още не оползотворени 

пълноценно. 
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Третата група държави са нашите съседни Гърция и Турция. Въпреки 

благоприятните условия за летен туризъм в тях България е открила пазарна 

ниша, която да ги привлече. От една страна гръцките туристи оценяват, 

като благоприятно съотношението цена-качество, което България им 

предлага. Те са привлечени от добрата кухня, географското разположение 

на страната и красивата природа, а факта че България е член на 

Европейския съюз, спомага на гръцките туристи при избора им за 

международна ваканция. От друга страна болшинството от турски туристи 

са с български корени. Те имат роднини и имоти в България. За тях 

максимата да се съчетае полезното с приятното важи с пълни сили. От една 

страна те избират България като дестинация, защото тя е свързана 

родствено и емоционално в съзнанието им, от друга страна те идват в 

държавата за да си заплатят данъците и да стопанисат домовете оставени 

им от техните родители. 

Във всички пазари два аспекта, особено ясно, определят имиджът на 

България: „добри и изгодни цени, съответно евтина туристическа 

дестинация със сравнително добро качество на предлаганите услуги“ и 

„туристическа дестинация за почивка на море“ (последното не важи за 

Гърция и Турция). 

Тези два аспекта доминират в имиджа на България сред 

потребителите, както и сред туроператорите и журналистите, пишещи за 

туризъм. „Добри цени“, „Добро качество“ както и „море, плажове, слънце“ 

са също основни мотиви за потребителите във всички изследвани пазари, 

за да предприемат почивка в България, (с изключение на Гърция и 

Турция). 

Други важни положителни аспекти на имиджа на България са свързани с 

„гостоприемството и приятелски настроените хора”. В съседните и 

източноевропейски страни важни аспекти на имиджа са „близостта, 

съответно лесната достъпност“ и „сходният манталитет и език, съответно 

липсата на езикови бариери“.  

Въпреки всичко това, имиджът на България е негативно повлиян от 

асоциации като „страна от бившия източен блок или бивша 

комунистическа страна“, което означава по-нисък стандарт и качество, 

по-стари хотели, по-слабо развита страна, престъпност и липса на 

безопасност. Все качества, които държавата отдавна е преодоляла.  

Допълнителна слаба страна на всичките дванадесет пазара е, че като 

цяло Черноморските дестинации в това число и България имат 

недостатъци на имиджа и липса на престиж в сравнение със 

средиземноморските дестинации. Това от своя страна води до липса на 
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информираност за България като туристическа дестинация, 

респективно за това, което България предлага. 

Като цяло, има сравнително високо съответствие между отговорите 

на потребителите, туроператорите и журналистите, които пишат за 

туризъм, по отношение на имиджа на България.  

На източноевропейските пазари, както и в Турция, България има 

положителен имидж, докато на западноевропейските пазари, съответно в 

съседна Гърция, имиджът на България се характеризира както от 

положителни, така и от отрицателни аспекти. И все пак, на нито един от 

дванадесетте изследвани пазари България няма изцяло отрицателен имидж 

сред потребителите, туроператорите или журналистите, които пишат за 

туризъм. 

 

1.2.4. Маркетингов микс 
 

Необходим е много активен маркетинг, насочен към мотивиране 

на международни и местни пазари при избор на България за 

туристическа дестинация. По този начин ще се реализират 

перспективите за растеж, които България има на всички пазари 

(включително и местния).  

България има конкурентно предлагане на почивки на море на всички 

изследвани пазари с изключение на Гърция и Турция (където собственото 

предлагане на почивки на море се счита за много по-привлекателно). 

Освен това, България има и конкурентно предлагане на почивки със зимен 

спорт, най-вече от гледна точка на съседните пазари Гърция, Турция, 

Румъния и Сърбия. 

Предлагането на България на културен туризъм и разглеждане на 

забележителности е оценено като по-малко конкурентно в сравнение с 

други европейски страни. Освен това на всички изследвани пазари 

предлагането на България на летни почивки в планината и почивки с 

походи, голф почивки и селски или еко туризъм се оценява като по-малко 

конкурентно в сравнение с тези, предлагани в други страни. Същото важи 

и за предлагането за спа, балнео и уелнес почивки, което също е оценено 

като по-малко конкурентно на почти всички пазари (с изключение на 

Гърция и Турция).  
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Ако обобщим всичко изложено до този момент ще стигнем до 

следния извод: Важното геополитическо положение на Република 

България, съчетано с уникалната по рода си природа, близостта й до 

основни международни пазари, добрата кухня и леглова база, която тя 

притежава, я превръщат в сериозен конкурент на международния 

туристически пазар. Всички тези качества дават на държавата позитивен 

имидж. За съжаление потенциала, който страната има в туристическия 

сектор все още не е разгърнат напълно и за това основна вина има слабото 

медийно присъствие и дистрибуция на местния и международния 

туристически пазар. 

 

1.2.5. Развитие на туризма в Община Поморие 2021-2027 г. в контекста 

на Плана за възстановяване и устойчивост на Р. България. 

 

Основната цел е осигуряване на предпоставки за повишаването на 

конкурентоспособността и устойчивото развитие на дестинацията, както и 

насърчаването на местното развитие. 

 

СТЪЛБ 1: ИНОВАТИВНА БЪЛГАРИЯ:  

1. Повишаване на качеството и обхвата на образованието и обучението по 

туризъм в Община Поморие за адаптация на интелигентните технологии в 

туризма и произтичащите промени в пазара на труда.  

2. Реализиране на нови продукти и развитие на иновативни форми на 

предлагане и продажби в туризма.  

3. Осигуряването на благоприятна среда за реализиране на нови 

инвестиции в туристическата инфрастуктура, суперструктура и транспорт.  

СТЪЛБ 2: ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ :  

1. Повишаване на енергийната и екологичната ефективност на 

туристическите обекти и главно на местата за настаняване от семеен тип.  

2. Защита на екосистемите чрез насърчаване на Туристически бизнес парк 

– Поморие за свързване на селскостопански производители с 

туристическото предлагане.  
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3. Повишаване на конкурентоспособността на селскостопанското 

производство чрез прилагане на Хартата на българския туризъм за 

насърчаване на местните екологични производства.  

СТЪЛБ 3: СВЪРЗАНА БЪЛГАРИЯ:  

1. Преодоляване на териториалните дисбаланси с инструментариума на 

туризма чрез създаване на нови работни места в дълбочина отдалечени от 

морския бряг райони, където други бизнеси не могат да създават работни 

места.  

2. Модернизацията на транспортния сегмент и създаване на бързи и удобни 

връзки с туристическата инфраструктура в обшината, областта и до 

туристическите зони по Черноморското крайбрежие.  

3. Повишаването на конкурентоспособността и устойчивото развитие чрез 

управление на публичната държавна и общинска собственост в туризма и 

подкрепа за развитието на местните икономики чрез създаване на работни 

места в тази публична собственост.  

СТЪЛБ 4: СПРАВЕДЛИВА БЪЛГАРИЯ:  

1. Ефективно укрепване на потенциала за устойчив растеж на туризма чрез 

дигитализация на процесите.  

2. Осигураване на работни места в туристическите обекти - публичната 

държавна и общинска собственост и насърчаване на социалното включване 

на уязвимите групи в общината.  

3. Повишаване устойчивостта на здравната система чрез здравната 

превенция осигурена от туризма и насърчаване въвеждането на ваучери за 

здравна превенция (за почивка) в туристическите обекти на територията на 

общината. 
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Глава втора 
 

Анализ на условията за развитие на туризма в Община Поморие 
 

 

2.1. Обща характеристика на Община Поморие 
 

Община Поморие е разположена в Югоизточната част на Република 

България. В съответствие с Концепцията за туристическо райониране на 

Република България, Община Поморие попада в обхвата на Бургаски 

черноморски туристически район.  

От друга страна що се отнася до административно-териториалното 

деление на страната, тя попада в област Бургас. Общата територия  на   

Община Поморие е  413,3  кв. км., което е 5.3% от територията на областта. 

Това я превръща в 10-тата по големина община в областта.  

На изток Община Поморие граничи с Община Несебър; на запад с 

Общините Бургас, Айтос и Руен; на север територията и достига до Област 

Варна, където граничи с Община Долни чифлик; на югоизток с Черно 

море.  

В административните граници на Общината са разположени 17 

населени места от тях 3 града (Ахелой, Каблешково и Поморие) и 14 села 

(Александрово, Бата, Белодол, Габерово, Горица, Гълъбец, Дъбник, 

Каменар, Козичино, Косовец, Лъка, Медово, Порой, Страцин). 

Административен център е гр. Поморие, където е съсредоточена 

цялата администрация. Градът е третия по големина черноморски град 

след Варна и Бургас. Населението му е 14 709 души, като населението на 

цялата община е  29 709 души. 

На територията на Община Поморие са разположени 12 училища, 7 

детски градини, исторически музей, градска художествена галерия.  

Съгласно постановките на Националната концепция за 

пространствено развитие (2013 – 2025г.) град Поморие попада в 

категорията „четвърто ниво – малки градове с микрорегионално значение”  

в територията на групи общини.  
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  Поради преобладаващият равнинен релеф и плодородната почва, на 

територията на общината има всички предпоставки за развитие на 

земеделие. 

Благодарение на природната даденост в лицето на Соленото 

Поморийско езеро в общината е развит солодобивът и калолечението.  

Излазът към Черно море и наличието на 268 хил. кв. м. плажове  

благоприятстват за развитието на морски туризъм. 

Климатът е умерено-континентален, предимно се влияе от Черно 

море. Характеризира се с мека зима и прохладно лято. Средната годишна 

температура е 12,9 
о
С. 

Общината притежава и близо 9 270 хектара горски територии, 

разположени в 12 землища. Това представлява 20% от цялата територия на 

общината. Средногодишното използване на дървесина е в размер на 13 730 

м
3
.  

Община Поморие е една от 20-те туристически общини в България, 

съгласно критериите на Брикенхауер, с възможности за разнообразяване на 

традиционния морски туризъм с туристически пакети от културен, 

балнеолечебен, еко- и селски туризъм. 

Отлично ниво на туристическо развитие, влияещо и на 

икономическите показатели. Изявен център за морски туризъм, съчетан 

със СПА. 

Всичко това превръща туризма, земеделието и риболова в основен 

поминък за местното население. 

Основната част от формираната добавена стойност е вследствие 

сектора на услугите и по-конкретно туризма, а както вече стана ясно от 

предходната глава, основна характерна особеност за туристическия сектор 

е неговата тясна връзка с всички останали сектори в икономиката.   

Лозарството е останал един от основните поминъци за местното 

население. Към момента на територията на общината има 29 705,9 дка. 

лозови насаждения. Добре развито е производството на вино, като има 

изградени 11 винарски изби в населените места: Поморие, Медово, 

Страцин, Горица, Каблешково и Ахелой. 

В с. Каменар съществуват извори с минерални води. В шелфа около 

Поморие има голямо находище на черна мида. 
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Град Поморие е разположен на прелетния път „Виа Понтика” - 

основен орнитоложки коридор и трасе на древен римски път. На 

територията на Поморийското езерото са установени около 269 вида 

птици. Там живеят още 87 вида висши растения, 7 вида риби, 17 вида 

земноводни, 31 вида бозайници и 200 таксона безгръбначни животни.  

Тук са установени някои редки и застрашени видове, включени в 

„Червената книга” на България и приложение ІІ на Закона за биологичното 

разнообразие.  От 2002 г. Поморийското езеро с устието на р. Ахелой е 

обявено за територия по Рамсарската конвенция за влажните зони с 

международно значение. 

Територията на Община Поморие е предимно равнинна. Обширните 

крайморски тераси под Сарафово до Каблешково и Ахелой преминават в 

равнна долина при р. Хаджийска на север. От запад под Каблешково са 

хълмовете на предпланините с надморска височина до 300 - 350 м. На 

север граничи със Стара планина, която в този си участък достига до 550 м. 

Две по-големи реки разсичат територията на общината и се вливат в Черно 

море. На по-голямата р. Хаджийска е изграден яз. "Порой", а на по-малката 

р. Ахелой - яз. "Ахелой". 

Поморийското езеро е естествено находище на лечебна кал, на базата 

на което е организирано производство на лечебни луги с екстракти. 

Находището е с висока минерализация.  

Тук се намират природните забележителности „Добровански гъби” 

до с. Бата, „Корията” – вековна брястова гора до с. Гълъбец, „Поморийско 

езеро” – гр. Поморие, „Чаирите – блатно кокиче” до с. Горица. Съобразно 

природните условия на селищата в общината би могло да се направи 

условно разделяне на такива с преобладаващи рекреационни функции, 

други с водещо селско стопанство и трети - свързани с планинските 

условия. 

На територията на Община Поморие има категоризирани и 

регистрирани 825 места за настаняване, като категоризираните заведения 

за хранене и развлечения са 240.   

2.2. Анализ на средата 

 

При разработване на дългосрочен стратегически документи, какъвто 

е „Програма за устойчиво развитие на туризма в Община Поморие за 

периода 2021-2027 г.”, от изключително значение е обективно да се 

определят положителните и отрицателните страни на външната среда. В 
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този процес ключова роля има ПЕСТ – анализа. Той се явява средство за 

определяне на значимостта на политическите, икономическите, социо-

културните и технологичните фактори, оказващи своето пряко или косвено 

отражение в процеса по реализация на програмата. 

 

2.2.1. Политически фактори 

 

Като важно условие за реализацията на „Програма за устойчиво 

развитие на туризма в Община Поморие за периода 2021-2027 г.”, се 

възприема политико-правната среда. Програмата се ръководи от 

множество широкообхватни нормативни документи, които е необходимо 

да са напълно координирани и взаимно допълващи се по един 

недвусмислен начин. Сред тях са: Закона за туризма, Закона за местните 

данъци и такси, Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Закона за концесиите, Закона за обществените поръчки, 

Закон за действието по предоставяне на услуги, Закон за държавния 

служител, Закона за защита на потребителите, Търговски закон, Закона за 

достъп до обществена информация, Закона за противодействие на 

корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, Закона за 

устройството на Черноморското крайбрежие, Закона за кооперациите,  

Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република 

България за периода 2014-2030 г., Областна стратегия за развитие на 

туризма в Област Бургас и др. 

За съжаление в силно динамичните условия на политико-правната 

среда се наблюдават чести законодателни промени. Една част от тях са 

напълно неустойчиви във времето и оказват своето неблагоприятно 

въздействие върху туристическия бранш, а от там и невъзможност за 

реализиране на местната туристическа политика. В тази връзка е 

необходимо да се отчетат и благоприятните промени в нормативната 

уредба, като подобрените процедури и отпадането на някои 

административни процедури.  

Голяма част от нормативните промени са вследствие от 

унифицирането на законодателството на Република България с това на 

останалите държави членки на съюза, като очакванията са до 2030 г. този 

процес да е изцяло завършен. 

Що се отнася до международната политическа среда е добре тя да 

бъде разгледана преди и след 2020 г. Съдейки по положителните 

тенденции и непрекъснатото нарастване на чуждестранните посещения с 

цел туризъм, преди 2020 г. международната политическа среда се определя 

като изключително благоприятна за развитието на този сектор не само в 

рамките на Община Поморие, но и на територията на цяла България. 

Изключение от това прави охладнелите отношения между ЕС и Русия, 

конфликтите в Източна Европа, войната в Сирия и ускорения поток от 
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емигранти, насочили се към западноевропейските държави, напрежението 

между Гърция и Турция. На фона на всички тези на вид неблагоприятни за 

туризма фактори, България има възможност да се възползва и да застане на 

международната политическа сцена, като една сигурна, надеждна и 

безопасна дестинация за развитие на летен туризъм. 

Може да определим 2020 г. като повратна точка в световния 

туризъм. Появата на COVID – 19 напълно преориентира политиката на 

редица държави с добре развита икономика, сред които са: Германия, 

Франция, Великобритания, Испания, Италия, САЩ, Русия, Китай и 

Япония. 

При така стеклите се нови конкурентни условия, налагани от 

развиващото се пазарно стопанство, редица предприемачи на микро, малки 

и средни предприятия се принудиха да преосмислят своите усилия. В 

краткосрочен план те напълно реорганизираха и адаптираха текущите 

бизнес процеси към изключително неблагоприятната външна среда. 

В дългосрочен план към настоящия момент все още не може да се 

определи кой бизнес модел ще бъде най-устойчив, ефективен и ефикасен в 

условия на световна пандемия, каквато е COVID – 19.  Устойчивостта на 

бизнес модела, зависи от четири много важни фактора, които са: 

 Продължителността на пандемията и откриване на ефективна 

ваксина за COVID-19; 

 Наличните ресурси за справяне с кризата; 

 Наличните ресурси след COVID-19; 

 Брой на конкурентите, адаптирали се към силно-динамичната 

среда. 

Въпреки изключително непредсказуемата среда за развитие на 

туризма, считаме, че изминалия „Летен сезон 2020 г.“ нагледно показва, 

как при желание за сътрудничество между държава, бизнес и население, 

туристическия бранш може да функционира по един напълно 

конкурентоспособен начин. Очакваме Плана за възстановяване и 

устойчивост да способства икономическото и социално възстановяване от 

кризата, породена от COVID-19. Ето защо считаме политико-правната 

обстановка в България, като сравнително благоприятна за развитие 

на сектор „Туризъм”. 

 

2.2.2. Икономически фактори 

 

Икономическите фактори влияят сериозно на туризма, както пряко, 

така и косвено. Сътресенията, които се случват в икономиката,  могат да 

бъдат от най-различно естество, като влиянието на доходите, 

платежоспособността на потенциалните и реалните потребители, жизнения 

стандарт на целевите групи, склонността им към спестявания, 

достъпността им до кредити, промените в позициите на фирмите, 
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развитието на икономиката, еластичността на цените, структурата на 

потреблението, размера на местния бюджет, събираемостта на данъците и 

др. 

Предприетите ограничителни мерки за овладяване на пандемията от 

страна на правителството доведоха до свиване на икономическата дейност 

в повечето сектори на икономиката. През второто тримесечие на 2020 г., 

когато бяха в сила най-рестриктивните ограничителни мерки, 

инвестициите в икономиката отчетоха 28.3% спад спрямо година по-рано. 

БВП се сви с 8.5% на годишна база, като секторът на строителството 

отбеляза 7.4% спад, а промишлеността загуби 10.6% от добавената 

стойност в национален мащаб, спрямо година по-рано. За адресиране на 

ликвидните трудности на бизнеса в условията на пандемията, 

правителството увеличи капитала на държавната Българска банка за 

развитие със 700 млн. лв., с предвидени 500 млн. лв. за портфейлни 

гаранции на търговски банки за отпускане на корпоративни заеми и 200 

млн. лв. за безлихвени заеми на служители в неплатен отпуск. Чрез 

препрограмиране на средства от европейските структурни и 

инвестиционни фондове бяха предоставени 350 млн. лв. за пряка 

безвъзмездна подкрепа на МСП, засегнати от кризата, както и над 1 млрд. 

лв. за допълнително кредитиране на бизнеса чрез Фонд „Мениджър на 

финансовите инструменти в България” (Фонд на фондовете). 

Развитието на пандемичната обстановка и голямата несигурност за 

последващи вълни на заразата налагат необходимост от продължаваща 

ликвидна подкрепа за бизнеса. Паралелно с това в средносрочен план 

правителството следва да ориентира  подкрепата си за възстановяване на 

икономиката към преодоляване на съществуващите структурни 

предизвикателства пред малките и средните предприятия. Прилагането на 

законодателния акт за малкия бизнес (Small Business Act) показва 

изоставане на страната спрямо ЕС, особено в областите 

„предприемачество“ и „умения и иновации“. Българските предприятия се 

затрудняват да се възползват пълноценно от възможностите, предлагани от 

новите цифрови технологии — едва 6% от МСП продават онлайн 

(средната стойност за ЕС е 17%), 3% от МСП продават зад граница и едва 

2% от техния оборот идва от онлайн търговията. 

Икономическият анализ на туризма по време на COVID-19 е въпрос 

на ефективен мениджмънт, на търсене на предимства пред конкурентите, 

на стратегия за краткосрочно и дългосрочно бъдещо развитие.  

Въпреки че Община Поморие има излаз към морския бряг, тя не е 

типично морска община. Само две от седемнадесетте населени места са в 

непосредствена близост до Черно море (гр. Поморие и гр. Ахелой). По 

данни от последното национално преброяване на населението от 2011г., гр. 

Поморие е с 13 579 жители, а гр. Ахелой с 2 469 жители, или това е 59,1% 

от населението на цялата общината. Това е и основната причина 
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строителството и преработващата промишленост да осигуряват повече 

нетни приходи в сравнение с хотелиерството и ресторантьорството. Но в 

никакъв случай не можем и не трябва да омаловажаваме туризма и 

зависимостта на Община Поморие от него.  

На територията на цялата община са отчетени високи нива на  

икономическа активност на малките и средни предприятия в областта на 

строителството, транспорта, търговията, туризъм, земеделие и 

винопроизводство. В тази връзка може да определим, че една от основните 

специфики на туристическия сектор, а именно да се адаптира към всички 

останали сектори в икономиката, осигурява важно конкурентно 

предимство на Община Поморие.  

През изтеклите години на промени, туристическият бизнес се 

характеризира като изключително динамичен сектор в българската 

икономика. Важно значение за туристическия бранш има обстоятелството, 

да се даде оценка за развитието на този сектор. Изучаване развитието на 

хотелиерството и ресторантьорството разкрива основните му тенденции, а 

това от своя страна позволява да се определят основните задачи пред 

неговото бъдещо развитие. 

Целите на стратегията са насочени към подпомагане на 

туристическия сектор в двойния преход и осигуряването на благоприятна 

среда за реализиране на нови инвестиции. Очакваните ефекти от 

интервенциите предвиждат нарастване на производителността на 

туристическите предприятия, което да рефлектира в по-висок темп на 

икономически растеж, по-висока заетост и доходи от труд. 

 

2.2.3. Социо-културни фактори 

 

 Светът е многообразен и изпълнен с различни култури. В сферата на 

туризма мениджърите сами определят дали да заложат на типично 

българските мотиви, обстановка, обслужване или да се адаптират според 

културата и обичаите на отделните държави. От изключително значение е 

персоналът да е достатъчно квалифициран и да може свободно да 

комуникира с чужденците на техния език. Така се създава възможност за 

привличане на повече туристи от самите тях, а самата им почивка да бъде 

пълноценна.  

Социално-културните фактори, определящи потребителското 

поведение са едни от най-важните при избора на Община Поморие като 

туристическа дестинация. Те водят до непрекъсната диверсификация и 

нововъведения в туристическия продукт. Сред по-важните фактори, пред 

които се изправя туристическото предлагане на стоки и услуги са: 

 

 Промените в демографската структура на населението; 

 Промени в доходите на потребителите; 
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 Свободното време с което разполагат потенциалните туристи; 

 Засилената урбанизация; 

 Изостряне на междукултурни взаимоотношения; 

 Степента на образованост на населението; 

 Равнище на здравеопазване; 

 Засилено търсене на услуги на ниски цени; 

 Грижа за здравето; 

 Насищане на дестинацията; 

 И др. 

 

Всички тези фактори, водят до промени в потребителското търсене. 

Непрекъснатото повишаване на качеството на предлаганите туристически 

услуги и конкурентоспособността е важно не само за отделните стопански 

субекти, а за региона като цяло. Промените в демографската структура на 

населението водят до промени в мотивацията и предпочитанията на 

туристите. Република България, като туристическа дестинация, 

респективно Община Поморие е необходимо да се справи с 

предизвикателствата на средата, като активно се включи в различни 

междукултурни инициативи. 

Застаряващото население на Европа несъмнено изведе на преден 

план възможността за развиване на здравната система, а от там и на  

здравен туризъм. Вследствие на това, качеството на туристическия 

продукт се повиши и осигури възможност за по-ускореното му 

диверсифициране.  

Преодоляването на културните различия и скъсяване на времето за 

придвижване, очертава нов профил на туристите. Съвременните 

потребители на туристически услуги са все по нелоялни и търсят 

съвършенството в най-малкия детайл, осъществяват покупките си „In the 

last minutes“ (В последната минута), пътуват по-често до различни 

дестинации.  

 Този тип „онлайн“ туристи бързо променят предпочитанията и 

изискванията си, използват различни интернет платформи за онлайн 

резервация, и често се консултират със свои приятели. Те са напълно 

непредсказуеми, изключително комуникативни и любопитни за нови 

знания и преживявания. Поради тази причина пред туристическия бранш 

се разкрива възможността по един гъвкав и адаптивен начин да  комбинира 

разнообразните компоненти на туристическата услуга. 

През последното десетилетие, под натиска на непрекъснатите 

потребителски изисквания и в условия на засилена конкуренция, пред 

туристическия бранш се появи обективната необходимост от преосмисляне 

на масовия туризъм. Преодоляването на отделните етнически, религиозни 

и културни ценности с ярко изразена индивидуалност, са в основата на 
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новоизградения специализиран туризъм. Този тип туризъм се 

характеризира с привличане на клиенти със споделени интереси, вярвания 

и ценностна система.  
 

2.2.4. Технологични фактори 
 

Принудителното физическо дистанциране в резултат от 

разпространението на COVID-19 подчерта важността от изграждане на 

информационно общество, активно възползващо се от възможностите, 

които цифровите технологии предоставят, като изведе на преден план 

нуждата от ускорение и финализиране на цифровизацията на публичните 

услуги. Същевременно, ефективното оползотворяване на предимствата на 

електронното управление и възползването на населението от цифрови 

административни услуги изисква ускорено въвеждане на национална схема 

за електронна идентификация. 

Новосъздадените технологии бързо навлязоха в живота на хората и 

промениха всички сфери на човешкото битие. През последните 15 години 

те станаха част от нашата същност, като се превърнаха в основно средство 

за оползотворяване на все по-ограниченото време с което разполагаме.  

Новите технологии и специализираните софтуери в сферата на 

туризма успяха да улеснят работата на персонала и подобрят обслужването 

на клиентите. Под тяхно влияние туристическия сектор се промени изцяло, 

като осъществената промяна принуди хотелиери и ресторантьори напълно 

да се преориентират и насочат усилия и средства към внедряване на 

иновации в този сектор. 

Радикалните промени в технологиите влияят изключително много на 

туризма. Иновациите в тази сфера се превърнаха в източник на така 

желаното конкурентно предимство за голяма част от хотелиерите и 

ресторантьорите. 

В години на засилена дигитализация и внедряване на технологии в 

бизнеса, се разкриват нови и нови възможности за осъществяване на 

иновации в туристическия бранш. Въздействието, което технологичните 

фактори оказват над туристическата индустрия, промениха напълно 

дистрибуционните канали, чрез които хотелиери и ресторантьори достигат 

до крайния потребител. 

Въпреки бурното развитието на информaционно-комуникaционните 

технологии в България все още се наблюдава изоставане в сравнение с 

някои от по-големите западноевропейски държави. 

Въпреки всичко това, процесът по дигитализация крие редица 

рискове, които към настоящия момент не могат да бъдат подминати. Сред 

тях са:  

 Нежелание на част от населението да наруши стереотипа и да 

използва внедрените иновации в тяхна полза; 
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 Техническа неграмотност; 

 Риск от хакерски атаки при обработката на строго 

конфиденциална информация; 

 Подценяване и недостатъчна актуализация на информационно-

комуникационните технологии от страна на туристическите 

предприятия; 

 Липса на достатъчно средства за внедряване на 

информационно-комуникационни технологии в 

туристическите предприятия и др. 

 

Внедряването на информационно-комуникационните технологии в 

туристическата индустрия е една от основните цели на Европейския съюз, 

респективно на българското правителство. За да се осъществи този процес 

е необходимо да се провеждат съвместни координирани действия между 

бизнес, държава и неправителствени организации.  

Основната цел на стратегията в Община Поморие в този сегмент е 

ефективното укрепване на  потенциала за растеж. Повишаването на 

устойчивостта на икономиката чрез адресирането на възпиращи фактори в 

бизнес средата и разгръщане на потенциала на електронното управление за 

подобряването й.  

 

2.2.5. Екологични фактори 

 

Последиците върху природата, породени от глобалните климатични 

промени, оказват своето въздействие над туристическата индустрия. Това 

изправя туристическият бранш пред едно от най-големите 

предизвикателства на XXI век. 

През последните десет години се регистрира удвояване на дела на 

енергията от възобновяеми източници в брутното крайно  потребление на 

енергия, достигащ 20.5% през 2018 г. По този показател страната 

продължава да се представя по-добре от ЕС (средно за ЕС постигната 

стойност през 2018 г. възлиза на 18.0%), като нивото на показателя остава 

значително над националната цел по стратегия „Европа 2020“ (16% през 

2020 г.). Емисиите на парникови газове на човек от населението намаляват 

от 9.1 тона СО2-екв. през 2007 г. до 8.3 тона СО2-екв. през 2018 г., като 

стойността за страната е по-ниска от средната стойност в ЕС (8.6 тона 

СО2-екв.). Въпреки това, България остава най-въглеродно интензивната 

държава – членка на ЕС, като интензитетът на емисиите на парникови 

газове в българската икономика е повече от 4 пъти от средното за ЕС ниво, 
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при формирана положителна, но скромна тенденция на скъсяване на 

изоставането в това отношение през последните години. 

Към настоящият момент, последствията от глобалното затопляне в 

България са незначими. Предизвикателството пред местния туристически 

бизнес идва от промяната в съзнанието на туристите и тяхното желание да 

бъдат eco-friendly (в полза на природата). Всичко това предполага 

предприемане на политически действия, посредством активно 

сътрудничество от страна на държавата с местните и международните 

общности. 

В контекста на туризма и неговото развитие, климатичните 

изменения се обвързват с антропогенната природа, като са в 

правопропорционална зависимост с човешките дейности. Това означава, че 

колкото повече ресурси използва човек, толкова по-голяма вреда се оказва 

над природата и обратно. Следвайки тази връзка бихме могли да 

определим, че стратегическото преимущество на България в борбата с 

вредните емисии няма да се запази дълго, ако правителството не успее да 

убеди, бизнесът, колко е важно за туризма опазването на околната среда и 

как може да се извлече полза от тази дейност. 

Основните насоки на действие за борба с климатичните промени в 

България са определени в редица стратегически планове, като по-важните 

от тях са насочени към обезпечаване на ресурсната ефективност: 

 Координация с политиките на ЕС;   

 Стратегическо планиране;  

 Преход към кръгови модели; 

 Преход към кръгова икономика; 

 Рециклиране; 

 Анаеробни съоръжения; 

 Закриване и култивиране на депа, които не отговарят на критериите 

на ЕС; 

 Внедряване на модерни съоръжения за разделно събиране; 

 Въвеждане на екосистемни подходи при опазването на околната 

среда, системни услуги, оценка; 

 Устойчивост на екосистемните услуги; 

 Подкрепа по отношение на системи за околна среда, еко маркировки, 

запознаване с изискванията и т.н.; 

 Въвеждане на стандарти; 
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 Ресурсна ефективност в туризма: отпадъкът е потенциален ресурс, 

стандарти при предприятията в сектора; 

 Еко услуги, предлагани на добри цени и др. 

Основната цел е намаляването на енергийната интензивност на 

икономиката и спомагането на зеления преход посредством 

предприемането на мерки за повишаване на енергийната ефективност на 

жилищните, промишлените и публичните сгради. От ключово значение ще 

е модернизирането на дейностите по планиране, управление и поддръжка 

на електропреносната мрежа, както и завършването на осъществяваната 

реформа в пазара на електроенергия в национален мащаб в посока пълна 

либерализация на търговията. 

Въз основа на всичко изложено до този момент определяме, че 

развитието на туризма в глобален мащаб е невъзможно без възприемане на 

концепцията за устойчиво развитие, а именно природните и социално-

културни ресурси да се използват по един максимално ефективен, 

ефикасен и оптимален начин днес, за да могат и бъдещите поколения 

да имат възможността да ги използват по същия начин. 

 

2.2.6. Туристическо търсене 
 

Анализът на туристическото търсене обхваща броя на реализираните 

нощувки и националността на гостите в Община Поморие през периода 

2017-2020 г. Анализираните данни имат за основна цел да се проследи 

тенденцията в броя на пренощували туристи,  реализираните от тях 

нощувки и размера на туристическия данък за периода 2017-2020 г. през 

месеците юни, юли, август и септември. 

За целта на изследването данните ще бъдат разгледани на два 

периода: 2017-2019 г. и 2020 г. Причината за това е свързана със силното 

въздействие на COVID – 19 върху туристическия сектор през 2020 г, което 

би могло да изкриви данните. 

През периода 2017-2019 се наблюдава тенденция на растеж, както на 

броя преминали туристи, така и на реализираните от тях нощувки. През 

2017 на територията на Община Поморие са регистрирани 570 657 

нощувки, реализирани от 98 185 гости от близо 57 националности, 

включително български граждани. През 2018 г. се наблюдава ръст от 

43 574 нощувки, а регистрираните посетители нарастват с 16 471 души. 

През 2019 г. броят на нощувките нараства и достига 716 823, а броят на 

гостите е 121 814. На графика 2 е представена диаграма с Общ брой 
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реализирани нощувки и преминали туристи за периода Юни-Септември 

2017-2019 г. по дестинации на територията на Община Поморие 

 

/Източник: Община Поморие/ 

Графика 2  Общ брой реализирани нощувки и преминали туристи за периода 

Юни-Септември 2017-2019 г. по дестинации на територията на Община Поморие
3
 

 

На графика 3 е представено в графичен вид процентното 

съотношение на  реализираните нощувки през 2017 г., а на графика 4 е 

представен  общия брой на  реализираните нощувки и преминалите 

туристи по националности през 2019 г. за периода юни – септември. 

 Както се вижда най-много реализирани нощувки през 2017 г. са от 

български граждани. За месеците юни, юли, август и септември те са 

реализирали 185 848 нощувки, което е приблизително 33% от всички 

реализирани през този период нощувки. През 2018 г. на територията на 

Община Поморие реализираните нощувки от български граждани са в 

размер на 197 013, като тук интересното е че въпреки наблюдавания ръст в 

тяхната абсолютна стойност, спрямо предходната 2017 г. се забелязва леко 

понижение в относителния им дял, което е незначително. През 2019 г. 

тенденцията на растеж се затвърждава, като нощувките достигат 282 088 

или това са приблизително 40% от общия брой. 

 

                                                           
3
 Подробна информация за броят на гостите, посетили Община Поморие през месеците Юни - Септември 

за периода 2017-2019 г. е представена на приложение 2 на стр.79 
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/Източник: Община Поморие/ 

Графика 3 Относителен дял на реализираните нощувки на територията на Община 

Поморие по националности през 2017 г.
4
 

 

 

                                                           
4
 Подробни данни за броя на реализираните нощувки, както и техния относителен дял през периода 2017-

2019 г. за месеците Юни, Юли, Август и Септември е представен в приложение 1 на стр.77 

Относителен дял на реализираните нощувки по 

националности през 2017 г. 

Австралия Австрия 
Аржентина БЮР Македония 
Белгия Бразилия 
България Германия 
Гърция Дания 
Друга Египет 
Естония Израел 
Ирландия Исландия 
Испания Италия 
Канада Кипър 
Китай Латвия 
Литва Люксембург 
Малта Мексико 
Нидерландия Норвегия 
Обединено кралство Полша 
Португалия Румъния 
Руска федерация Словакия 
Словения Съединени американски щати 
Сърбия Турция 
Украйна Унгария 
Финландия Франция 
Хърватия Чешка република 
Швейцария Швеция 
Южна Африка Япония 
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/Източник: Община Поморие/ 

Графика 4 Относителен дял на реализираните нощувки на територията на 

Община Поморие по националности през 2019 г. 
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Естония Израел 
Ирландия Исландия 
Испания Италия 
Канада Кипър 
Китай Латвия 
Литва Люксембург 
Малта Мексико 
Нидерландия Норвегия 
Обединено кралство Полша 
Португалия Румъния 
Руска федерация Словакия 
Словения Съединени американски щати 
Сърбия Турция 
Украйна Унгария 
Финландия Франция 
Хърватия Чешка република 
Швейцария Швеция 
Южна Африка Япония 
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През 2017 г. с относителен дял от 18 % са реализираните нощувки от 

туристите от Германия. Те са реализирали 101 530 нощувки или с 84 318 

нощувки по-малко в сравнение с туристите от България.  За периода 2017-

2019 г. броят на реализираните нощувки от немски граждани  намалява, 

като през 2019 г. са реализирали 282 088 нощувки или това са 20 638 

нощувки по-малко в сравнение с 2017 г.  

 

 На трето място по относителен дял са реализираните нощувки от 

Руски граждани, които формират приблизително 12 % от общия брой 

нощувки през 2017 г. При тях тенденцията е в посока понижение, като от 

близо 70 000 реализирани нощувки през 2017 г., през 2019 г. достигат 

48 631 нощувки.            

 

На графика 5 е представен общият брой на преминалите туристи и 

реализираните от тях нощувки през периода 2017 – 2019 г. в Община 

Поморие. Както се забелязва от графиката с най-голям относителен дял са 

гостите от България. Те заемат приблизително 46% от общия брой или 

това са 56 470 души. Немските туристи имат сравнително по-малък 

относителен дял, те формират 9% от всички гости на Община Поморие. 

През 2019 г. в общината са пристигнали 9 333 туристи от украински 

произход, които формират близо 8% от туристите. Гостите от Русия, 

Румъния, Полша и Великобритания формират приблизително 20 % от 

цялата съвкупност.  
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/Източник: Община Поморие/ 

Графика.5 Относителен дял на преминалите туристи през Летен сезон 2019 г. в Община 

Поморие 

    

     

Относителен дял на преминалите туристи през месеците 
Юни-Септември 2019 г.  

Австралия Австрия 

Аржентина БЮР Македония 

Белгия Бразилия 

България - 46% Германия - 9% 

Гърция Дания 

Друга Египет 

Естония Израел - 3% 

Ирландия Исландия 

Испания Италия 

Канада Кипър 

Китай Латвия 

Литва Люксембург 

Малта Мексико 

Нидерландия Норвегия 

Обединено кралство -5% Полша - 5% 

Португалия Румъния - 3% 

Руска федерация - 5% Словакия - 2% 

Словения Съединени американски щати 

Сърбия Турция 

Украйна - 8% Унгария 

Финландия Франция 

Хърватия Чешка република -3% 

Швейцария Швеция 

Южна Африка Япония 
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Летен сезон 2020 

 

Вследствие на пандемията COVID-19 туризмът е един от най-

засегнатите сектори в икономиката. Очакванията за летен сезон  2020 г. се 

потвърдиха, като за периода Юни – Септември пренощувалите лица на 

територията Община Поморие са с (37,6%) по-малко в сравнение със 

същия период на 2019 г. На таблица 4 са представени подробни данни за 

броя на туристите, реализираните от тях нощувки и размера на начисления 

туристически данък за периода юни-септември 2020 г. 

 

Табл. 4  

Брой гости, реализирани нощувки и начислен туристически 

данък за 2020 г. в Община Поморие 

 

 

Месец Гости Нощувки Туристически данък 

Юни  3 286 9 872 6 784,80 

Юли 22 729 102 888 80 207,40 

Август 35 758 164 098 126 629,90 

Септември 17 487 66 237 58 036,70 

Общо 72 253 343 095 271 658,80 
      /Източник: Единна система за туристическа информация/ 

 

През месец юни 2020 г. реализираните нощувки са с 99 640 по-малко 

в сравнение с месец юни 2019 г. Това е и първата сериозна индикация за 

трудностите, които очакват летен сезон 2020 г. През този месец за пръв път 

в съвременната история на България туризмът e ограничен и усложнен 

поради пандемията COVID-19.  

През месец юли на 2020 г. след взимане на решение от страна на 

правителството за възстановяване на пътуванията с цел туризъм, в рамките 

на страната, се наблюдава значително повишаване на броя посетители и 

реализираните от тях нощувки на територията на Община Поморие. През 

този месец са отчетени 102 888 нощувки, реализирани от 22 729 гости. 

Сравнено с 2019 г. са отчетени 55,59% по-малко нощувки, а туристите са 

намалели с 44,64%. 

През месец август 2020 г. са реализирани 164 098 нощувки от 35 758 

гости. В сравнение със същия периода на предходната 2019 година е 

отчетен спад в броя на гостите с 111 946 души или това е понижение с 

(40,55%). Въпреки трудностите, които хотелиери и ресторантьори изпитват 

се наблюдава известно стабилизиране на туристическия сезон. 
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През месец септември реализираните нощувки са с близо 20% по-

малко в сравнение със същия месец на 2019 г. В броя на гостите се 

наблюдава ръст от 8,93%. През месец септември на 2019 г. те са били 

16 054 докато през 2020 г. са с 1 433 повече и  достигат 17 487 

пренощували туристи. 

На графика 6 е представено в графичен вид броя на пренощувалите 

лица през 2019 и 2020 г. на територията на Община Поморие, а на графика 

7 е представено в графичен вид броя на реализираните нощувки през 2019 

и 2020 г. на територията на Община Поморие. 

За периода юни-септември 2020 г. са отчетени 72 253 бр. гости и 

343 095 бр. реализирани нощувки. Спрямо 2019 г. се наблюдава намаление 

в броя на реализираните нощувки и гостите в Община Поморие с близо 

50%. 

 

 

 

 
/Източник: Община Поморие/ 

Графика 6 Графично представяне на броя на пренощувалите лица през 2019 и 

2020 г. на територията на Община Поморие 

 
 

0 

5 000 

10 000 

15 000 

20 000 

25 000 

30 000 

35 000 

40 000 

45 000 

50 000 

Юни  Юли Август Септември 

Пренощували лица 

2020 г. 2019 г. 



42 
 

 
/Източник: Община Поморие/ 

Графика 7  Графично представяне на броя на реализираните нощувки през 2019 и 

2020 г. на територията на Община Поморие 
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Всички тези фактори представят нагледно, колко сложна и 

противоречива по характер може да бъде организационната структура в 

този бранш. И съвсем спокойно може да се каже, че няма друг сектор в 

икономиката, задоволяващ по един и същи ефективен и ефикасен начин 

безграничните потребности на отделните прослойки от обществото. 

Интересен е отговорът на въпроса как туристическият бранш 

съумява да създаде услуги на достъпна цена и на достатъчно високо 

качество, удовлетворяващи потребностите на отделните потребители, като 

в същото време постига добра икономическа печалба? 

Отговорът на този въпрос се крие в т.нар. „Алтернативен туризъм“. 

Чрез него туристическите пътувания се обособяват по видове и са 

насочени към запазване на природата и съхранение на културните 

ценности. 

Със своята вековна история и разнообразен релеф, Община Поморие, 

притежава всички предпоставки за развитие на: 

 Морски туризъм; 

 Културен туризъм; 

 Религиозен туризъм. 

 Балнео и СПА туризъм; 

 Селски туризъм; 

 Екотуризъм; 

 Винен туризъм; 

 Спортен туризъм; 

 Ер би енд би (AIRBNB) туризъм 

 Посещение при близки и приятели туризъм – VFR (Visiting 

friends and relatives)  

 

2.3.1. Морски туризъм 
 

Община Поморие комбинира в себе си уникален климат, чисто море, 

безкрайна плажна ивица с фин пясък, палитра от емоции и приключенски 

дух. Равното крайбрежие, липсата на рифове и студени течения гарантират 

спокойно и свободно плуване. Районът на Поморийски залив обхваща 

близо 7 километрова плажна ивица, включваща градовете Поморие и 

Ахелой. На нея всеки може да преживее по един незабравим начин своята 

ваканция. 

Същността на Поморие е връзката с морето. Плажната ивица е дълга 

и широка, не е камениста. Отличава се с тъмния цвят на пясъка, който има 

високо съдържание на железни окиси и доказани лечебни свойства.  
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Традиционна дейност за местното население е риболовът, който 

представлява още едно звено в развитието на морския туризъм. В 

допълнение, множеството заведения за хранене около града осигуряват на 

туристите изобилие от разнообразна и свежа храна. Културният календар 

на Поморие е богат по отношение на провежданите мероприятия. 

Курортът присъства на международни изложения, където представя своя 

разнообразен туристически продукт. 

В Община Поморие и двете черноморски градчета (Поморие и 

Ахелой) предлагат добри условия за семейна и необезпокоявана почивка. 

В същото време любителите на екстремните преживявания могат да се 

насладят на спортове, като водни ски, парапланер, уиндсърф, джетове, 

водни колела и др. За безопасността на всички посетители в общината се 

грижат квалифицирани и опитни морски спасители. 

Климатът в района е средиземноморски със средна юлска 

температура на въздуха 26°С, а температурата на водата през летните 

месеци достига до 25°С. Топлата и дълга есен допринася за удължаване на 

летния сезон. 

Новото рибарско пристанище в гр. Поморие предлага на гостите на 

града възможност да се разходят и закупят прясна риба. От друга страна 

крайбрежната алея „Яворов“ дава възможност за романтична разходка 

между изгреви, поезия и залези.  

Морското крайбрежие е изпълнено с живот и през летните нощи, 

когато музикалните ритми го завладяват и всички любители на танците 

могат да се заредят с емоции и прекрасни спомени. 

 

2.3.2. Културен туризъм 

 

В забързаното ежедневие и с развитието на новите технологии,  

много от местните традиции, обичаи, ценности и вярвания са поставени на 

заден план, а някои от тях са напълно забравени и неглижирани. Поради 

тази причина в световен мащаб са създадени редица организации, целящи 

да възродят културния и духовен живот на хората и да разширят мирогледа 

им. В тази толкова амбициозна задача, съществена роля се определя на 

туризма и по-конкретно на културния туризъм. 

Изобилието от исторически забележителности, фолклор, обичаи и 

традиции са само част от елементите, с които Община Поморие разполага. 
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За съжаление историята на гр. Поморие и останалите населени места в 

общината е частично изследвана, но с непрекъснатото откриване на нови 

артефакти, ние получаваме сведения за стопанския и културен живот на 

местните жители. 

Културният потенциал за развитието на Община Поморие в туризма 

е много голям.  Посетителите на Поморие имат уникалната възможност да 

се насладят на богата история и множество културни и архитектурни 

забележителности. Културният календар на региона е свързан с 

традиционни фолклорни, театрални и кинофестивали, както и провеждане 

на тематични изложби на традиционни занаяти, уникални местни ястия и 

напитки. 

На територията на Община Поморие има 15 народни читалища: 

 НЧ „Просвета 1888”, гр. Поморие; 

 НЧ „Светлина 1939”, гр. Поморие; 

 НЧ „Възраждане – Лъка – 2002”, с. Лъка; 

 НЧ „Поука 1907”, с. Горица; 

 НЧ „Атанас Манчев 1920”, гр. Каблешково; 

 НЧ „Светлина 1934”, гр. Ахелой; 

 НЧ „Иван Спасов 1908”, с. Страцин; 

 НЧ „Самообразование 1928”, с. Гълъбец; 

 НЧ „Просвета 1928”, с. Порой; 

 НЧ „Любен Каравелов 1978”, с. Дъбник; 

 НЧ „Христо Ботев 1963”, с. Медово; 

 НЧ „Просвета 1906”, с. Козичино; 

 НЧ „Здравец 2013”, с. Александрово; 

 НЧ „Георги Маджаров 1924”, с. Бата; 

 НЧ „Възраждане-Доброван 2013”, с. Бата 

 

Културно-историческите обекти в Община Поморие са неповторими 

и многобройни сред тях са: 

 Исторически музей – Поморие; 

 Тракийска антична куполна гробница - Поморие;  

 Музей на солта – Поморие (Поморийско езеро); 

 Посетителския център за наблюдение на птици; 

 Поморийско солено езеро; 

 Паметник на Пейо К. Яворов;  
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 Архитектурен резерват „Стари поморийски къщи“; 

 Градска художествена галерия „Дечко Стоев“ - Поморие 

 Лятно кино „Яворов“; 

 Древен град „Улпия Анхиало“ в м-т Палеокастро – към настоящият 

момент в местността Палеокастро няма действащи и реставрирани 

разкопки от години, но за в бъдеще би било изключително 

брагоприятно за развитието на туризма в Община Поморие да се 

действа в посока разкриване и експониране на Древен град „Улпия 

Анхиало“; 

 Симеонова могила край гр. Ахелой; 

 Паметник на цар Симеон Велики в гр. Ахелой; 

 Археологически резерват „Козарева могила“ – край гр. Каблешково; 

 Единственото село в България, съхранило през вековете  

старобългарския език, традиции и обичаи – с. Козичино; 

 Работеща вятърна мелница и автентичен дарак за влачене на вълна – 

с. Козичино; 

 Производство на лимонада по стара технология с машина на близо 

90 години – с. Козичино; 

Исторически музей – Поморие 

 

Исторически музей – Поморие повече от две десетилетия съхранява 

и експонира материалната част от културно-историческото наследство на 

града и общината. Сградата на музея е паметник на културата. Тя е 

построена в периода от 1885 до 1895 г. като гръцко девическо училище. 

В Археологическата експозиция на музея са представени уникални 

артефакти, свързани с Праисторията на региона (предмети от бита и 

керамични съдове от Халколита), както и с Античната и Средновековната 

история на Анхиало (архитектурни детайли от римския и средновековния 

град, керамика, оръжия, произведения на средновековната торевтика). 

Музеят разполага и с богати нумизматични колекции.  

Епохата на Османско владичество XV-XIXв. е представена от 

османски монети, епиграфски паметници, старопечатни книги и образци 

на местното иконографско изкуство. 

Етнографската експозиция показва интериор на традиционната 

анхиалска къща от края на XIX и началото на XXв., както и предмети от 

бита на анхиалци. В отделна зала може да бъде видяна възстановка на 

интериор на анхиалска къща от първата половина на XX в. Представени са 

интересни експонати и фотографии, разкриващи поминъка, атмосферата и 

народопсихологията  в Анхиало. 

Отдел Нова и Съвременна история разкрива историческото развитие 
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на града в богата фотографска сбирка. Присъствието на поета-

революционер П. К. Яворов в Анхиало през периода 1899-1900 г. е 

отразено в красиво оформен експозиционен кът. В музея също могат да се 

видят оръжия от Балканските, Първата и Втората световна войни. 

 

 

 Тракийска антична куполна гробница 

 

Уникалната гробница се намира под насипа на могила на 5 км 

западно от град Поморие. Достъпът на туристи до гробницата е лесен и 

удобен. 

Датирана е от ІІ - ІV в. сл. Хр. Смята се, че тя е служила за 

„Хероон” (Мавзолей) на богата анхиалска фамилия, в който са се 

извършвали нееднократно религиозни езически ритуали. За това 

свидетелстват следите от отваряне на портата, която се е залоствала само 

отвътре. Построена е през римската епоха, но като са спазени основни 

принципи използвани в тракийската архитекрура. Гробницата се състои 

от коридор (дромос) с дължина 22 м и кръгла камера с диаметър 11,60 м 

и височина 5,50 м. Изградена е от камък и тухли. Гробницата е с 

полуцилиндричен свод, в центъра на който има куха колона с диаметър 

3,30 м, която се разширява нагоре и слива с външната стена. От 

вътрешната стена на кухата колона е имало вита каменна стълба, която е 

отвеждала на повърхността на могилата. По околовръстната стена на 

гробницата има пет ниши, в които са били поставяни урните на 

покойниците. 

 

Музей на солта – Поморие (Поморийско езеро) 

 

Музеят на солта в град Поморие е единственият в България и в 

Източна Европа специализиран музей за производството на сол чрез 

слънчево изпарение на морската вода. 

Намира се на брега на Поморийското езеро. Открит е на 07.09.2002 

г., създаден с финансовата подкрепа на ЕС, Република България и 

Община Поморие. 

Той представя по убедителен начин солопроизводството като 

основен поминък на населението в морския град. Състои се от 20 дка. 

действащи солници, в които се произвежда сол по старинната анхиалска 

технология и експозиционна зала. През летните месеци посетителите на 

музе могат да наблюдават всички технологични операции. 

Едновременно с добива на сол се получава и поморийска луга, имаща 

лечебни свойства.  

Експозицията представлява богата колекция от снимков и 

документален материал в нея могат да се видят автентични соларски 
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инструменти. 

 

 

Паметник на Пейо К. Яворов 

 

В знак на признателност към поета и революционер П. К. Яворов в 

гр. Поморие стои  белокаменна статуя разсположена на  брега на морето. 

Повече от   50   години,   всяко   лято   край   паметника   на   поета   се 

откриват „Яворовите дни“. С богатата си културна програма събират 

много почитатели от цялата страна. Паметникът на Яворов е създаден от 

Иван Блажев през 1959 г. 

 

Архитектурен резерват „Стари поморийски къщи” 

 

Архитектурният ансамбъл „Стари Поморийски къщи” включва 10 

къщи с типична възрожденска архитектура, поради което те са обявени 

за паметник на културата. Тези къщи имат определени черти, които са 

характерни за т. нар. балканска къща с някои специфични черти на 

черноморска градска къща  (външна обшивка с тънки дървени летвички, 

за да пази помещенията от студения и влажен зимен въздух и  тесни 

стрехи). Този тип къща винаги е двуетажна. Долният етаж служи за обор 

или други стопански цели. 

Подобно на архитектониката на народното жилище по цялата 

българска територия, къщите са изградени с т. нар. паянтов градеж. Той 

се състои от рядко сложени дървени стълбове, образуващи мрежа с 

полегати подпорки ( паянти) и хоризонтални връзки. Клетките на тази 

мрежа са запълнени с плет и измазани  от вътре и отвън с глина. 

Основата е каменна зидария от глина и неоформени камъни. За 

стабилност на зидовете през известно разстояние в зида са сложени 

дървени греди ( сантрачи). До пруста на етажа води права неподвижна 

дървена стълба. Жилищните помещения са винаги с тавани от дъски, 

наковани под градореда и с дървени подове. 

Отделните сгради са разположени най-често на уличната линия и 

следват извивките на тесните калдъръмени улички. Дъсчените еркери с 

конзоли, балконите с ажурни парапети, вълнообразната линия на 

керемидите, белите комини по покривите на фона на синьото небе, 

изграждат характерния пейзаж на възрожденското Поморие. 
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Градска художествена галерия „Дечко Стоев“ – Поморие 

 

Градска художествена галерия „Дечко Стоев“ гр. Поморие е открита 

на 01.11.2016 г. Галерията е създадена по проект „Осигуряване на достъп 

до културно наследство и културни продукти. В Община Поморие чрез 

отваряне за посещения на сгради с културно-историческа стойност и 

разработване на нови дигитални съдържания в областта на културното 

наследство“. Основната цел на проекта е да се възстанови, запази и 

популяризира културното наследство в Община Поморие, като осигури 

достъп до него за широката общественост. При изпълнение на проекта се 

извърши преустройство и реставрация на сграда-паметник на културата, 

която отвори врати като нова градска галерия.  

В нея се излагат произведения на изкуството и се организират 

творчески срещи, пленери, камерни концерти и други културни събития.  

 

Лятно кино „Яворов“ 

 

Лятно кино „Яворов” е проектирано през 1977 г. Първоначално е 

било замислено не само да служи за прожекции през лятото, а да се 

превърне в  културен център на града, което личи и от тогавашното му име 

„Летен театър”. 

Името на лятното кино не е случайно. Житейският път на Пейо 

Яворов се свързва с черноморското градче през 1899 година, където работи 

като телеграфист в местната поща. Непосредствено до киното се намират 

„Яворовите скали“, наречени в чест на поета, идвал тук, за да прекара 

приятни часове в размисъл край морето. 

Битката при Ахелой 

 

Битката при река Ахелой се е състояла през 917 г., като на 20.08.2020 

г. се навършват 1103 години от триумфът на Цар Симеон I над 

византийския главнокомандващ Лъв Фока. Сражението е определено като 

едно от най-грандиозните през Средновековието. Българският владетел 

взема лично участие в боевете, начело на тежката конница.  

Датата 20.08.917 г. остава в българската история и с факта, че 

именно преди Ахелойската битка за първи път в българската история се 

отслужва водосвет на бойните знамена по инициатива на Цар Симеон I. 
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 По случай знаменитата победа на 20.08.2007 г. на тържествена 

церемония е открит паметник на цар Симеон Велики в гр. Ахелой. 

 

Археологически резерват „Козарева могила“ 

 

Резерватът се намира край Каблешково. Находките са датирани от V 

хилядолетие пр. хр. Тепърва предстои социализация, консервация и 

разработване на резервата. Според археолозите това е голямо научно 

откритие, което доказва началото на истинската цивилизация в самото 

селище, а не извън него. Според учените това е знак за своеобразно 

„индустриално“ производство на различни глинени съдове. Откритият 

древен грънчарски център е уникален и е доказателство, че 5 хиляди 

години пр. хр. Цивилизацията се е зародила точно по нашето крайбрежие.   

Голяма част от разкритите и консервирани артефакти са на 

разположение на читалището в гр.Каблешково, следва да се предприемат 

действия за тяхното експониране и публичен достъп за нуждите на 

туризма. 

 

2.3.3. Религиозен туризъм 
 

Религиозният, наричан още поклоннически туризъм, се допълва с 

културно-познавателни елементи, запознаване с религия, както и с 

религиозни храмове, архитектурно-строителните и художествените им 

качества (архитектура, стенописи, иконография, ритуални средства). 

Туристите могат да станат свидетели на неповторими съчетания на 

християнски и мюсюлмански празници, които се честват по едно и също 

време. Религиозната толерантност е предпоставка за осъществяването на 

динамична комуникация с представители на всички вероизповедания. 

 

Църквата „Рождество на Пресвета Богородица“ гр. Поморие 

 

Храмът е построен през 1890 г. от прочутия тревненски майстор 

Генчо Кънев и е осветен през 1891 г. от епископ Гервасий, по-късно 

Сливенски митрополит. Поради смъртта на първомайстора някои от 

елементите на църквата са останали незавършени. Тя е замислена като 

централна куполна сграда. Носът е почти квадратен, освободен от всякакви 

допълнителни елементи, като върху четири колони издигнати в средата му, 

е трябвало да бъде построен внушителен купол. Той не е бил издигнат, а на 

негово място е изграден почти плосък сляп купол. 
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През 1959 г. църквата е основно преустроена. Художниците Николай 

Ростовцев, Карло Йорданов и Александър Сорокин изписват стенописите 

на наоса в духа на академичната живопис. Иконостасът се подменя с 

резбован и е дело на Крум Кошаревски. В подиконните пана са 

разработени сцени от бита и поминъка на поморийските жители. 

Архиерейският трон и аналоят са изработени от софийския резбар П. 

Кушлев. 

Църквата „Преображение Господне“ гр. Поморие 

 

Църквата „Преображение Господне“ е най-старият действащ 

православен храм по южното българско Черноморие и най-старата 

постройка в Поморие. Тя е изградена на мястото на по-малък храм, 

съществуващ от ІХ в. Завършена е през 1765 г. и е осветена от 

Анхиалския митрополит Ананий (1759-1775). 

По архитектурен план църковната сграда представлява  трикорабна 

базилика с ноас и нартекс. Наосът е разделен от два реда симетрично 

разположени дървени колони. В западната част, където се намира 

притворът, е женското отделение – емпория. Покривът е двускатен, 

таванът е дъсчен, а подът е застлан с големи квадратни каменни плочи. В 

сегашния план на църквата липсва апсида на източната стена. 

Иконостасът е изработен изцяло от дърворезба, в която са 

употребени разнообразни флорални мотиви. Храмът е без стенописи, но 

в него се съхраняват седемдесет и четири икони, датирани от края на XV 

до началото на XX в. Оригиналният архитектурен план, богатата 

високохудожествена вътрешна украса на църквата я правят уникална и 

тя е обявена за художествен паметник на културата. 

 

 

 

Мъжкият манастир „Св. Георги“ 
 

Намира се в град Поморие. Основан през 1856 г. манастирът 

„Свети Георги“ е единственият действащ мъжки манастир в Югоизточна 

България и представлява забележителен паметник на архитектурата от 

Възраждането. Мраморен релеф от II-III в. с образа на Тракийския 

конник, показва, че на това място е имало тракийско светилище. През 

VII в. във византийската епоха тук се е издигала християнска обител. 

Първоначално сградата е била еднокорабна, но била опожарена и 

разрушена от турците, за което свидетелства голямата обгоряла икона на 

Св. Георги от 1607г. и трите малки икони – „Св. Харалампий“ от 1816 г., 

„Св. Георги“ и „Източник изцеления“ от 1818 г. През 1856 г. се изгражда 

нов храм, като старият остава и до днес под неговия купол. 
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В манастира се съхраняват много ценни образци на 

иконографското изкуство от XVIII век и началото на XIX век. Сегашната 

църква е изградена през 1856 г. със средствата на християнското 

население. Липсват стенописи, поради сравнително новия архитектурен 

облик на църквата, а олтарът е изработен от неизвестен майстор. 

Изключително ценни са иконите на св. Богородица, св. Георги, св. Мина 

и св. Николай, датиращи от XIX век. През 1945 г. манастирската църква 

се разширява. 

  

 

 

Църквата „Св. Великомъченица Параскева-Петка” в с. Козичино  

 

Църквата „Св. Петка” в село Козичино  е построена през 1848, 

претърпяла преустройство през 1878 г. Храмът  представлява трикорабна 

базилика с двускатен покрив. Сградата е масивна, изградена от ломени 

камъни, споени с хоросан. Носът е разделен на три кораба  от дървени 

колони. Таваните и над трите кораба са равни. Притвор липсва, има 

открита нартика с каменни колони и аркада в долния етаж.  

Историята на храма е тясно свързана с борбата за независима 

българска църква и просвета. Много трудности и усилия е струвало на 

еркечани да издейства  разрешение за строеж на храма от официалните 

турски власти в Истанбул, а също и да набавят  църковна утвар и 

богослужебни книги на български език.  

Всяка година  на деня на св. Петка ( 14 октовмри ) се провежда  

събор. Тогава се отбелязва и празника на селото. 

 

Църквата „Св. Троица“ в с. Бата 

 

В село Бата се намира църквата „Св. Троица“, която е построена и 

функционира от 1909г. В околностите на селото са открити следи от 

тракийско селище (в местността „Бей кьой”, между селата Бата и 

Порой), прераснало по-късно в римската пътна станция „Казалет” на 

пътя   Анхиало   (Поморие)   -   Марцианопол   (Девня).    

 

Международен фестивал за православна музика „Света Богородица 

– Достойно Есть“  

 

Ежегодно в гр. Поморие православната църква празнува чудото, 

случило се през 982 година – срещата на българския монах от килията 

„Успение Богородично“ към манастира „Пантократор на Св. Гора 

Атонска“ с посланика на Божия промисъл. Върху каменната плоча, 
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която и до днес се пази там е оставено неръкотворно издълбано началото 

на боговдъхновената хвалебна песен „Достойно Есть“, с която 

православният свят възхвалява Божията Майка. 

Фестивалът събира хорове  за православна музика от цял свят.  

„Света Богородица – Достойно Есть“  и е най-голямата културно-

религиозна проява в календара на град Поморие. Провежда се в храма  

„Свето Рождество Богородично“. 

 

 

2.3.4. Здравен (Балнео и СПА) туризъм 
 

Съгласно концепцията на Министерство на туризма, за разделение на 

Балнео и СПА дестинации в България, са определени седем области сред 

които попада и Поморие. Това са: 

 Черноморска балнео и СПА дестинация (Черноморска СПА 

ривиера); 

 Софийска балнео и СПА дестинация (Термите на Константин 

Велики); 

 Югозападна балнео и СПА дестинация (Здраве по долината на 

р. Струма и р. Места); 

 Средногорска балнео и СПА дестинация (Води и рози за царе); 

 Родопска балнео и СПА дестинация (Здраве и дълголетие в 

долината на Орфей); 

 Югоизточна балнео и СПА дестинация (СПА от Неолита); 

 Старопланинска балнео и СПА дестинация (Силата на 

Балкана) 

Наред с още 12 ваканционни курорта, Поморие попада сред т.нар. 

Черноморска СПА Ривиера. В нея се включват Шабла - Русалка -  Балчик- 

Балчишка Тузла - Албена - Кранево -  Златни пясъци - Ривиера - Св. Св. 

Константин и Елена - Варна – устие на р. Камчия - Поморие – Бургас - 

Бургаски минерални бани.  

Община Поморие дава възможност на посетителите си да се потопят 

в палитра от усещания, които носят балнеологията и СПА процедурите. 

Природната даденост, в лицето на Поморийското солено езеро, осигурява 

на гостите многообразие в техния избор.  

Лиманна лечебна кал и луга, които осигурява Поморийското езеро са  

едно от най-големите природни богатства не само за Поморие, но и за 

цялата страна. 
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Специалисти от цял свят определят формулата на калта от 

Поморийския лиман за безценна. Лиманната кал добивана от соленото 

Поморийско езеро е уникална по рода си. В нейният химичен състав се 

открива високо съдържание на сяра и желязо, поради тази причина действа 

изключително благоприятно и лекува заболявания на опорно-двигателния 

апарат, кожни заболявания и заболявания на половата система.  

През 2007 г. Поморие е обявен за столица на балнеотуризма. 

Таласотерапиите и калолечението в Поморие са уникални, тъй като калта, 

която се използва за тези процедури е лиманна, прясно извлечена и с най-

активни лечебни свойства.  

На територията на Община Поморие има 15 места за настаняване, 

предлагащи Балнео, СПА или Уелнес услуги. В град Поморие се намира 

най-големият рехабилитационен център на Балканите, който предлага 

целогодишно СПА услуги за своите гости. 

Съчетанието на море, слънце, луга и лечебна лиманна кал превръщат 

Поморие в един от най-известните лечебни центрове в България с 

национално и международно значение. Всички тези фактори биха могли да 

осигурят висока възвращаемост на средствата, които инвеститорите 

отделят за развитието на  туризма в района. Въпреки това развитието на 

балнео и СПА туризма, не се осъществява по най-ефективния и 

пълноценен начин за местното население. Ето защо е необходимо да се 

изследват добрите национални и европейски практики в областта на 

балнеологията и СПА туризма и на тази основа да се ранжират тези от тях, 

осигуряващи условия за развитие на този специфичен вид туризъм в 

рамките на Община Поморие. 

Като причини за развитието на балнео и СПА туризма в Община 

Поморие бихме могли да посочим следните фактори: 

 През последните години съществуващата балнеолечебна база в 

Община Поморие е модернизирана, като в нея работят едни от 

най-добрите специалисти в цяла България; 

 Характена особеност за Община Поморие е че инвестициите в 

Балнео/СПА и Уелнес центрове са основани на дългогодишен 

опит, съвременни техники и технологии и на вече успели 

европейски практики в тази област; 

 През последните десет години се популяризираха лечебните 

свойства на поморийската лиманна кал, като това доведе до 
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трайно увеличение на посещенията в района с цел балнео и  

СПА туризъм.  

Всичко посочено до този момент ни показва по един недвусмислен и 

красноречив начин, че балнеологията и СПА туризма в Община Поморие 

се развиват в положителна насока, а това го превръща в една доходоносна 

инвестиция, осигуряваща целогодишна заетост за местното население.  

 

 

 
 

2.3.5. Селски туризъм 

 

Селският туризъм е още една алтернатива, която Община Поморие 

предлага на своите гости. Предоставянето на тематично ориентирани 

допълнителни туристически услуги по села и вили са все по-търсени от 

посетителите на общината. 

На територията на Община Поморие автентичността и красотата на 

селата са главна и най-привлекателна причина, която води туристите към 

тях. Сред най-отличителните черти на региона е запазеният селски бит и 

колоритност, чистата природа и разнообразието на местната флора и 

фауна.  

При практикуването на селски туризъм и екотуризъм, туристите са 

движени от тяхната загриженост  за опазване на природата и фолклора в 

местността и имат невероятната възможност да се включат в ежедневието 

и бита на домакинствата. 

Село Бата се намира на територията на Община Поморие, 

основано е по време на османското владичество като дервенджийско 

селище на Дюлинския проход. В село Бата има читалище „Георги Ил. 

Маджаров“ (основано през 1910г. под името „Георги Кондолов“) и там 

може да се разгледа етнографска сбирка. В читалището има група за 

автентичен фолклор. В селото се намира църквата „Св. Троица“, която е 

построена и функционира от 1909г. В околностите на селото са открити 

следи от тракийско селище (в местността „Бей кьой”, между селата Бата 

и Порой), прераснало по-късно в римската пътна станция „Казалет” на 

пътя   Анхиало   (Поморие)   -   Марцианопол   (Девня).   В   местностите 

„Карабаир”  и   „Кавадере”  могат  да   се  видят  останки   от   крепостта 

„Калето” и параклис. До тях може да се стигне по черен път. В село  Бата 
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има заведения за хранене и развлечения, които предлагат богата 

развлекателна фолклорна програма и автентична българска кухня. 

 

Село Каменар се намира на територията на Община Поморие и е 

създадено от преселници от Егейска Македония. И досега има къщи, в 

които се говори само на македонски диалект. До 1934 г. името на селото 

е Алекария. В селото има стара православна църква „Св. Парашкева“, 

строена през 1860г. с ценни икони и дърворезба. Тя е действаща само на 

големите религиозни празници. 

 

Село Козичино е едно от най-живописните селца сгушени в 

топлата прегръдка на   Еминския дял на Стара планина.  

Козичино, по-известно като Еркеч, е единственото село в 

България, което е успяло да запази езика и традициите на предците ни 

недокоснати от времето. Тук все още се говори на старобългарски и са 

живи уникалните обичаи и традиции на старобългарската култура. 

През цялата си дълга история Козичино не е допуснало чужд крак да 

преспи в неговите землища. От турско време се е запазил и израза „Мини и 

замини, в Еркеч не замръквай!”. 

Една от забележителностите на Козичино е църквата „Св. 

Великомъченица Параскева”. Тя е трикорабна базилика, строена през 1845-

1848 г. и е една от малкото напълно запазени автентични църкви в 

България. „Света Параскева” има много интересна история. За да построят 

своята църква еркечени избрали най-ниското място в селото, за да не 

ядосат османците. Понякога османски банди от съседни села разрушавали 

съграденото, но на следващата нощ селяните го вдигали отново. 

Посетителите на с. Козичино могат да разгледат работеща вятърна 

мелница, както и автентичен дарак за влачене на вълна. 

 

2.3.6. Екотуризъм 

 

На територията на Община Поморие се съчетава уникален 

растителен и животински свят, характерен едновременно за планинския 

и морски климат. Това предопределя отличния потенциал и 

разнообразни възможности, всеки посетител да намери своята 

предпочитана форма за отдих и почивка. Възможностите за екотуризъм 

в района позволяват гостите да се докоснат до уникалната българска 

природа в нейния естествен вид, което съчетава в себе си елементите на 

опознавателен, рекреационен и приключенски туризъм. Природната 

среда и нейните обитатели са съхранени по начин, който може да 

впечатли всеки посетител. 

Грижата за природата гарантира запазването на богатата флора и 
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фауна в региона за всички туристи, които искат да й се насладят. При 

посещението на региона, любителите на природата и нейните дадености 

могат да се докоснат до изключителни по вида си скални образувания и 

пещери, които природата е изваяла за хилядолетия. 

 

2.3.7. Спортен туризъм 

 

 Все повече хора предпочитат да прекарат своята отпуска на място, 

предлагащо им възможност за активна почивка, включваща различни 

спортни занимания.  

На територията на Община Поморие, гостите имат възможността 

да осъществят спортен туризъм. През активния летен сезон се провеждат 

различни спортни дейности, с участието на професионалисти и 

любители. 

Географските особености на територията са предпоставка за 

развитието на разнообразни и атрактивни спортни занимания, като пара 

и делтапланеризъм (край с. Медово), уиндсърф, кайтсърф, конна езда, 

планинско колоездене и планински офроуд, яхтен туризъм. 

Общото между всички ентусиазирани посетители на региона е 

желанието им да спортуват. Община Поморие предлага различни 

спортни занимания подходящи за всеки гост, отговарящи на 

индивидуалните възможности, интереси и желания. 

Туристите могат да посетят кръгове от Републикански и 

Европейски шампионати по мотокрос, ветроходна регата, спортни танци, 

канадска борба, шах-мат, плажен волейбол, масови кросове и игри за 

хора с увреждания. 

На територията на Община Поморие са разположени множество 

разнообразни съоръжения за спортна гимнастика, лека атлетика, 

стадиони и площадки, хандбални игрища, които дават възможност за 

нови и неподозирани усещания.  

Най-големите стадиони на територията на Община Поморие са в 

гр. Поморие и гр. Каблешково. Голяма част от населените места в района 

имат свои футболни отбори. В гр. Поморие са се сформирали и групи по 

баскетбол, хандбал, спортни танци, волейбол, ветроходство, айкидо, 

автомобилизъм, лека атлетика, шах-мат, борба и др. 

Мотокрос пистата в с. Порой е единствената от пясък на 

Балканите. На нея се провеждат състезания от европейския шампионат. 

Трасето е изградено на пясъчна естествена почва, като това го отличава 

от другите мотокрос трасета.  
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2.3.8. Винен и гурме туризъм 
 

Кулинарният туризъм съчетава в себе си елементи от културния и 

селския туризъм. Изразява се в посещения на различни дестинации с  цел 

опознаване на традиционните за района храни и напитки. Тази форма 

алтернативен туризъм позволява на гостите да се докоснат до процеса по 

производство на вино. 

На територията на Община Поморие има много ресторанти и 

заведения, предлагащи голямо кулинарно разнообразие от традиционни за 

региона ястия и напитки, съхранили се през вековете. 

В общината са позиционирани винарски изби с напълно завършен 

технологичен цикъл – от производство на грозде до дистрибуцията на вече 

бутилирани вина. По данни на „Изпълнителна агенция по лозата и виното“ 

на територията на Република България има 311 регистрирани 

винопроизводителя, като в Област Бургас техният брой е 26. На табл. 5 са 

представени винопроизводителите на територията на Област Бургас  към 

30.09.2020 г. 

Съдейки по таблицата, в Община Поморие има 11 регистрирани 

винопроизводители. След нея се нарежда Община Сунгурларе с четирима 

регистрирани винопроизводители, а на последно място по брой са 

общините Бургас и Айтос с по един регистриран винопроизводител. 

 

 

 
Табл. 5 

Списък на регистрираните винопроизводителите на територията на Област 

Бургас 

№ ОБЩИНА БРОЙ 

1 РЕГИСТРИРАНИ ВИНОПРОИЗВОДИТЕЛИ В ОБЩИНА БУРГАС  1 

2 РЕГИСТРИРАНИ ВИНОПРОИЗВОДИТЕЛИ В ОБЩИНА ПОМОРИЕ 11 

3 РЕГИСТРИРАНИ ВИНОПРОИЗВОДИТЕЛИ В ОБЩИНА КАРНОБАТ 3 

4 РЕГИСТРИРАНИ ВИНОПРОИЗВОДИТЕЛИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ 3 

5 
РЕГИСТРИРАНИ ВИНОПРОИЗВОДИТЕЛИ В ОБЩИНА 

СУНГУРЛАРЕ 
4 

6 РЕГИСТРИРАНИ ВИНОПРОИЗВОДИТЕЛИ В ОБЩИНА РУЕН 1 

7 РЕГИСТРИРАНИ ВИНОПРОИЗВОДИТЕЛИ В ОБЩИНА СРЕДЕЦ 2 

8 РЕГИСТРИРАНИ ВИНОПРОИЗВОДИТЕЛИ В ОБЩИНА АЙТОС 1 

Общо РЕГИСТРИРАНИ ВИНОПРОИЗВОДИТЕЛИ В ОБЛАСТ БУРГАС  26 

/Източник: Изпълнителна агенция по лозата и виното/  
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Община Поморие се слави с богата история и традиции в 

производството на вино. Поморие е считан за център на най-добрите 

територии за отглеждане на бели сортове грозде в България. 

 

На табл. 6 е представен списък на регистрираните 

винопроизводителите на територията на Община Поморие към 30.09.2020 

г. по населени места. Както става ясно на територията на Община Поморие 

са регистрирани 11 винопроизводители, като 7 от тях са в гр. Поморие. В 

гр. Каблешково винарските изби са две, а в с. Горица и с. Страцин има по 

една винарска изба. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Табл. 6 

Списък на регистрираните винопроизводителите на територията на 

Община Поморие 

№ ВИНОПРОИЗВОДИТЕЛ ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕКТ 

1   ”Дивес Естейт“ ООД  
ВИ земл.  гр. Каблешково, общ. Поморие, местност 

"Симеонова могила" 

2 
 "Винарска изба 2002 

Каблешково“ ООД  
ВИ гр. Каблешково, общ. Поморие, ул."Теменуга" №7 

3  "Бойар" ООД ВИ земл.гр. Поморие, пл. имот №0017118, местност" Чаира" 

4 „Тохун“ ООД  ВИ земл.гр. Поморие, УПИ I-655,местност "Кошарите" 

5 "Черноморско злато" АД гр. Поморие, Промишлена зона 

6  „Налбантов Уайн” ЕООД  ВИ земл. гр. Поморие, И№57491.13.287.1, местност "Хонят" 

7 
 „Винарска изба Кокинов” 

ЕООД 
ВИ земл. гр. Поморие, обл.Бургас 

8 
" Винарско имение Санта 

Сара” АД  

ВИ с. Горица, общ. Поморие, УПИ 70.70.93, местност 

"Бадемите" 

9 „Любис” ЕООД  ВИ гр. Поморие, ул. "Сан Стефано" №1 

10  „Поморие ВенГруп“ ООД  ВИ "Страцин", с. Страцин, общ. Поморие 

11  „Легенд Естейт“ ООД  ВИ гр. Поморие, УПИ III-299,м.21, местност "Палеокастро" 

/Източник: Изпълнителна агенция по лозата и виното/  

 

2.3.9. Ер би енд би туризъм 
 

Аirbnb е онлайн платформа, функционираща от 2008 г. За близо 

дванадесет години на световния туристически пазар компанията бързо 

успя да се наложи, като обхваща близо 191 държави, включително и 
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България. Този вид нов туризъм се свързва с отдаване под наем на 

апартаменти стаи и вили на хотелски принцип. В района на Поморие 

регистрираните места за настаняване в платформата са над 200. 

Концепцията на Airbnb се основава на принципа на споделената 

икономика, която свързва хора, предлагащи даден тип услуга с хора 

търсещи тази услуга. При Airbnb-туризма едно от най-важните неща са 

рецензиите. Чрез тях се създават условия за конкуренция между отделните 

наемодатели и разнообразяване на предлаганите туристически услуги. 

Средната заетост на Airbnb през 2020 и прогноза за 2021, базирана на 

близо 5,8-те милиона алтернативни места за настаняване по света които са 

листвани на този сайт: много по-добра от заетостта на хотелите. Много от 

резервациите на Airbnb са за месечен или многоседмичен престой и могат 

да бъдат резервирани директно на сайта. 

  

 

Графика 8 Средна заетост на AIR BNB през 2020 г. прогноза през 2021 г.  

 

2.3.10. VFR туризъм (посещения при близки – роднини и приятели) 

 

VFR (Visiting friends and relatives) представлява туризъм с цел 

посещение на роднини, познати и приятели с цел отдих и почивка. В 

международната терминология VFR е известен като гостуване при 

приятели и роднини.  
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Посещението при близки и приятели (VFR) допринася значително за 

развитието на туристическата дейност в Община Поморие. Въпреки това 

този вид туризъм не е достатъчно развит и често бива пренебрегван. 

Основно VFR може да се раздели на два вида: 

 Туризъм с цел гостуване при роднини (VR); 

 Туризъм с цел гостуване при приятели (VF). 

 

Туристите, които гостуват при приятели са по-склонни да похарчат 

средства за развлечения, ресторанти и нощни клубове, докато туристите, 

гостуващи при роднини отделят повече средства за хранителни магазини, 

сувенири и подаръци. Характерна особеност за туристите, отсядащи при 

роднини е желанието им да посещават културни събития и да отделят 

средства за тази цел. Средната продължителност на престоя на VR туристе 

е по-голяма в сравнение с VF туристите. 

Болшинството от VR туристите са семейства с деца, гостуващи 

основно по коледно-новогодишните и пролетните празници, докато VF 

туристите са двойки без деца, които пътуват през всяко време на годината.  

 

2.4. SWOT – анализ 
 

Табл. 7 

SWOT – анализ на Община Поморие 

Силни страни Слаби страни 
1.Наличие на дълга и широка плажна 

ивица; 

2.Полегато морско дъно; 

3.Добре развито лозарство и винарство 

 - необходим фактор за развитите на 

винен туризъм; 

4.Голямо разнообразие на видовете места 

за настаняване; 

5.Разнообразие на видовете заведения за 

хранене и развлечения; 

6.Преобладава делът на местата за 

настаняване две и три звезди; 

7.Добре развит балнео и СПА туризъм, 

предлагащ висококачествени услуги на 

достъпни цени; 

8.Съчетаване на планински и морски 

климат; 

9.Наличие на лековита лиманна кал, 

добивана от Поморийско солено езеро; 

10.Наличие на единствения по рода си 

1.Неоптимално използване на ресурсите 

за развитие на Община Поморие, като 

туристическа дестинация; 

2.Недостатъчно ефективна и 

целенасочена реклама на алтернативните 

видове туризъм в общината; 

3.Недостатъчна разпознаваемост на 

Поморие като туристическа дестинация; 

4.Малко на брой целогодишно работещи 

места за настаняване и заведения за 

хранене и развлечения; 

5.Недостиг на квалифицирана работна 

ръка; 

6.Силно изразена сезонност на морския 

курорт; 

7.Наличие на диспропорции – 

концентрация на морски туризъм и 

неусвоен туристически ресурс във 

вътрешността на общината; 

8.Наличие на ниско-платежоспособни 
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Музей на солта на целия Балкански 

полуостров; 

11.Наличие на единствената по рода си 

Антична куполна гробница на Балканите; 

12.Достъпност и близост до целевите 

пазари; 

13.Добре развита пътна инфраструктура; 

14.Разнообразен и качествен ресурсен 

потенциал; 

15.Многообразно природно и културно 

богатство; 

16.Реализиране на множество 

инфраструктурни проекти; 

17.Наличие на пристанища; 

18.Близост до Летище Бургас; 

19.Наличие на Туристически 

информационен център; 

20.Наличие на разнообразни рекламно-

информационни материали с актуална 

информация за населените места в 

Община Поморие; 

21.Добра комуникация между Община 

Поморие, бизнеса и местното 

населението в общината – посредством 

срещи на Консултативния съвет по 

въпросите на туризма; 

23.Изградена и функционираща 

пречиствателна станция за преработка на 

отпадни води; 

24.В близост до Поморие преминава 

Трансевропейски пътен коридор №8; 

25.Съхранена околна среда подходяща за 

развитие на алтернативни видове 

туризъм; 

туристи, без интерес към алтернативните 

форми на туризъм; 

9.Наличие на значителен дял на сивата 

икономика; 

10.Необходимост от подобряване на 

техническата инфраструктура по малките 

населени места в община Поморие; 

11.Липса на емблематични културни 

събития в Поморие извън активния летен 

сезон.  

 

Възможности Заплахи 
1.Възможност за разнообразяване на 

предлагането на туристически услуги и 

преодоляване на сезонните 

диспропорции; 

2.Възможност за развитие на културно-

историческото наследство на Община 

Поморие – включване на Община 

Поморие под егидата на ЮНЕСКО; 

3.Възможност за подобряване 

квалификацията на персонала, 

посредством „Бюро по труда“; 

4. Ясно определено законодателство, 

позволяващо сътрудничество между 

отделните физически и юридически лица 

с цел минимизиране на 

1.Невъзможност за прогнозиране на 

последиците от COVID-19; 

2.Задаваща се световна икономическа 

криза; 

3.Чести и неустойчиви във времето 

законодателни промени; 

4.Промените в Европейския съюз, 

свързани с напускането на 

Великобритания; 

5.Задаваща се мигрантска вълна от 

бежанци (основно от Сирия);   

6.Голям дял на нископлатежоспособните 

туристи; 

7.Изостряне на взаимоотношенията 

между ЕС, Русия и САЩ; 



63 
 

административните разходи; 

5.Използване на Европейски структурни 

фондове; 

6.Промени в националната политика, 

поощряваща туризма; 

7.Възможност за участие в 

специализирани туристически борси и 

изложения; 

8.Възможност за обогатяване на 

културния календар – реализация на 

фестивали, събори и пленери през 

неактивния летен сезон; 

9.Благоприятни климатични условия и 

природни дадености.  

8.Изостряне на военно-политическите 

конфликти в Близкия Изток; 

9.Загуба на основни туристически пазари 

за Община Поморие, поради изострящата 

се конкуренция между туристическите 

дестинации; 

10.Миграция на квалифицирана работна 

ръка; 

11.Опасност от природни бедствия; 

12.Отрицателно влияние върху имиджа 

на Община Поморие като модерна 

туристическа дестинация, поради 

неприлагане на  е-маркетинг от страна на 

хотелиери и ресторантьори; 

13.Задълбочаващите се промени в 

климата и глобалното затопляне; 

14.Недостиг на средства за целенасочена 

реклама; 

15.Невъзможност за стопанисване на 

морските плажове от Община Поморие и 

предоставянето им на концесия на частни 

фирми от страна на държавата. 

  

 

Осъществените проучвания ни позволиха ясно и точно да определим 

силните и слабите страни на общината, както и възможностите и заплахите 

пред нея. На тази основа се очерта рамка за изграждане на актуализирана 

организационна стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община 

Поморие през периода 2021 – 2027 г. 

На база на изложеното в настоящата разработка можем да 

определим, че Община Поморие притежава богати и разнообразни 

туристически ресурси – природни и антропогенни. На този етап от 

развитието си, общината, разполага с всички условия за осъществяването 

на един завършен и успешен конкурентноспособен туристически продукт.  

Положените до този момент усилия от местното ръководство в 

подобряване на средата (селищна и пътна мрежа, устойчиво стопанисване 

на територията, привличане на крупни инвестиции и др.) и добрите нива на 

инвестиционна активност от страна на частния бизнес, осигуряват 

възможност за развитие на алтернативен туризъм. 

Нещо повече, активното взаимодействие между частен и публичен 

сектор създават един изключително благоприятен за туризма момент, 

позволяващ осъществяване на последващо планиране на развитие в 

условията на COVID-19. 

Туризмът в Община Поморие е процес, който включва определена 

степен на предвиждане на бъдещите тенденции, постигане на желаното 
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състояние към един бъдещ момент и идентифициране на ресурсите и 

начина на тяхното разпределение. 

Следвайки сега действащата концепция за развитие на туризма, 

Община Поморие ще насочи усилия и ресурси към изграждане на 

комплексен и алтернативен туристически продукт, посредством платформа 

за координирани съвместни действия на всички заинтересовани страни.  

Така посочената платформа ще позволи по-пълно разгръщане на 

туристическия потенциал на общината и ще повиши заетостта на местното 

население в туристическия сектор. 

 

 

 

 

 

Глава трета 

Актуализация на „Общинска програма за развитие на туризма в 

Община Поморие за периода 2021-2027 
 

3.1. Мисия и визия за развитие на Община Поморие, като 

туристическа дестинация 
 

3.1.1. Мисия на Община Поморие, като туристическа дестинация 

 

„Основната мисия на Община Поморие е да бъде в услуга на хората от 

общността, като съвместно с гражданите и бизнеса да създава  

партньорство и подходяща  бизнес среда, заедно с неправителствените 

организации и другите форми на обединение, да проектира и реализира 

създаване на модерна, благоприятна и устойчива среда за развитие. 

 Стимулиране развитието на местната общност и пълноценната й 

подготовка за благоприятните възможности и неблагоприятните 

заплахи на външната среда, чрез използване на съвременни 

технологии и методи. 

 Медиатор и мотиватор със социално поведение в съответствие с 

потребностите на обществото, в дух на уважение и толерантност към 

индивидуалните и културни различия. 

 Да се утвърди на световния туристически пазар, като 

конкурентоспособна и устойчива туристическа дестинация.” 

 

3.1.2. Визия на Община Поморие, като туристическа дестинация 
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„Визията се изразява в това Община Поморие да се превърне в 

привлекателна и желана туристическа дестинация и среда за духовен и 

културен отдих, където туриста се чувства щастлив, защитен, разбиран и 

уважаван. 

Утвърждаване на общината, като конкурентоспособна дестинация, с 

фокус – реализацията на местното население в туристическия бранш.  

Стремежът ни е да се утвърдим като център за сътрудничество, 

посредством  непрекъсната комуникация и координация между местно 

население, бизнеса, държавата и туристите. 

 Амбицията на ръководството е да утвърди Община Поморие като 

модерна и авторитетна туристическа дестинация, като желано и обичано 

място за семеен отдих. 

 

 

3.2. Ситуационен план на Община Поморие за възстановяване на 

сектор „Туризъм“ от кризата „COVID – 19“  

 

Както вече стана ясно от предходните две глави към момента 

туристическият сектор остава един от най-силно засегнатите в 

икономиката. Кризата COVID-19 ще остави своите социални и 

икономически последствия за дълъг и неопределен период от време.  

На път сме да претърпим процес по реорганизация на дизайна на 

световния туризъм. Базирайки се на всички проведени проучвания в 

настоящата разработка, както и на изследвания на Световната организация 

по туризъм към ООН и на Министерство на Туризма в Република България 

сме предложили сценарий за справяне с кризата „COVID-19”. 
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Графика 9 Ситуационен план на Община Поморие за възстановяване на сектор 

„Tуризъм“ от кризата „COVID – 19“ 

/Източник: Община Поморие/ 

На Графика 9 е представен в графичен вид „Ситуационен план на 

Община Поморие за възстановяване на сектор туризъм от кризата 

„COVID-19”. Графиката е разделена на 4 основни периода:  

 Предкризисен период;  

 Период на стабилизация; 

 Период на растеж в туристическото търсене и туристическото 

предлагане; 

 Период за равносметка. 

Първият период условно наречен предкризисен служи за отправна 

точка на плана. Кризата с COVID-19 е предизвикателство без прецедент, 

белязало негативно хотелиери, ресторантьори и търговци за неопределен 

период от време. Изминалата 2020 г. ни научи че координацията има 

ключово значение за справяне с този вид криза. 

Поглеждайки по мащабно над изминалия летен сезон 2020, така 

създалата се ситуация ни помогна да направим важна крачка в посока 

дигитализация и интеграция на бизнеса. Благодарение на тази стъпка 
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туристическият сектор в Община Поморие вече притежава необходимите 

знания, умения и технологии, за преодоляването на подобен вид кризи. 

Вторият сегмент от плана (Период на стабилизация) обхваща (2021 

– 2023 г.). През последните десетилетия, туризмът се превърна в неизменна 

част от международната търговия и същевременно представлява един от 

основните източници на доходи за голяма част от населението. Породената 

в глобален мащаб здравна, социална и икономическа пандемия на първо 

място доведе до необходимостта отделните туристически дестинации да 

възстановят и защитят имиджа си на надеждна и безопасна среда. 

В дългосрочен план така създалата се ситуация ще доведе до 

сериозни колебания в туристическото търсене и туристическото 

предлагане. Ето защо основната цел на Община Поморие през този период 

е да се минимизират загубите и да се стабилизират колебанията в 

туристическия сектор и сродните му бизнеси в Община Поморие.   

Третият период обхваща 2024 - 2026 г. (Период на растеж в 

туристическото търсене и туристическото предлагане). През този 

времеви период е необходимо да се постигне умерен и устойчив ръст на 

броя на пренощувалите лица в Община Поморие. Стабилизирането на 

националната, респективно местната икономика, несъмнено ще доведе до 

минимизиране на колебанията в туристическото търсене и предлагане. А 

от там и осигуряването на умерен, но устойчив ръст в броя на гостите, 

избрали да посетят Община Поморие. Ето защо може да се прогнозира с 

достатъчна вероятност че обемът на финансовия резултат за голяма част от 

хотелиерите и ресторантьори, развиващи целогодишен туризъм през 

периода 2024-2026 г. , ще бъде сравнително по-малък и с големи колебания 

спрямо финансовия резултат достигнат през 2018-2019 г. От друга страна 

хотелиерите и ресторантьорите, развиващи малък и типично сезонен 

бизнес не би следвало да имат сериозни колебания в търсенето и 

предлагането на туристически услуги. 

Очакванията са през периода 2024-2026 г. количеството и качеството 

на предлаганите туристически услуги в Община Поморие да претърпят 

сериозно преструктуриране в посока тяхното повишаване. 

Четвъртият етап от плана (края на 2026 г. и началото на 2027 г.)  за 

възстановяване, условно се изразява в адаптация и актуализация на 

програмата към промените, предизвикани от кризата „COVID-19”. През 

този период е необходимо да се проведат сериозни и задълбочени 

проучвания, които нагледно да покажат на бизнеса в Община Поморие и 

на ръководството на местната администрация колко и какви ресурси са 
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разходвани за справяне с кризата. Стъпвайки на тази основа ще бъде 

възможно Община Поморие да актуализира програмата за устойчиво 

развитие на туризма спрямо ресурса от труд, земя и капитал с който 

разполага. 

Всеки един от четирите посочени времеви периода е условен и 

подлежи на актуализация поради високата степен на неопределеност и 

риск на външната среда.  

През 2020 г. световната икономика, респективно тази на България се 

промени изцяло. В сравнение с много по-развити икономики, тази на 

България беше по-леко засегната от кризата. Но това в никакъв случай не 

бива да ни успокоява, защото  в икономическата теория и практика резкият 

спад в БВП е следван от рязък процентен скок и обратното. Данните за по-

ниския спад от очаквания в брутния вътрешен продукт се обясняват с 

ключовата роля на сектор „Услуги“. В България туризмът, със своята 

силно изразена сезонност притежава определени специфики при 

формиране на БВП. Сезонните данни на НСИ за БВП по предварителни 

оценки показват спад от 5.2% през третото тримесечие на 2020 г. спрямо 

съответното тримесечие на 2019 година. Спадът е сравнително по-малък от 

очаквания в началото на обявената епидемиологична обстановка. 

Необходимо е да отбележим, че спадът в редица западноевропейски 

икономики достигна нива от 10 - 12%. 

От друга страна по данни на НСИ коефициентът на икономическа 

активност на населението на възраст от 15 - 64 навършени години е 73.2 %, 

като в сравнение с третото тримесечие на 2019 г. намалява с 1 %.  

Коефициентът на безработица е 4.8%, или с 1.1 % по-висок в сравнение с 

третото тримесечие на 2019 година. С други думи първоначалните 

прогнози за безработица над 9 - 11% на редица експерти и организации  в 

тази област не се оправдаха. Към настоящият момент безработицата в 

България достига нива от 6 – 7 %. Само за сравнение безработицата в 

Европейския съюз достига нива от 8 – 9 %.  

През първите няколко месеца след обявяването на пандемия в 

България значително се повиши нивото на фрикционната безработица, т. 

нар. текуща безработица. Наблюдава се повишаване на нивото на 

краткосрочни трудови правоотношения, което от своя страна говори 

благоприятно за степента на адаптивност на работната сила в България. 

Този факт е изключително благоприятен, тъй като в близко бъдеще 

очакваме появата на т. нар структурна безработица. 
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Структурните промени в националната, респективно местната 

икономика ще доведат неизбежно до нежизнеспособност на 

производството. Вследствие на това ще се появят нови техники и 

технологии. Част от някои основни сектори ще бъдат изцяло заменени от 

нови по-високотехнологични. 

В дългосрочен план посочените по-горе данни не могат да потвърдят 

с достатъчна степен на категоричност дали икономиката на България, 

респективно на Община Поморие, ще се развива в положителна или 

отрицателна насока, тъй като този процес ще се определи от редица 

условности сред които са: 

 Адаптивността на пазарите – цените на крайните стоки и услуги,  

търсенето на тези стоки и услуги, готовността за внедряване на 

нововъведения от страна на производителите и търговците, 

готовността за потребление на нововъведените стоки и услуги от 

страна на клиентите и крайните потребители, разполагаемият доход, 

стойността на суровините, необходими за производство на крайни 

стоки и услуги и др.; 

 Правителствената политика в областта на икономиката; 

 Законодателните промени; 

 Количеството и качеството на разполагаемите и използваните 

ресурси в националната, респективно местната икономика; 

 Степен на ефективност на използваните ресурси (както от бизнеса, 

така и от страна на държавата) и др. 

3.3.Стратегически цели (приоритети) за развитие на сектор „Туризъм“ 

в Община Поморие. 
 

Актуализираната програма за развитие на туризма в Община 

Поморие 2021-2027 г. е разработена по инициатива на Кмета на Община 

Поморие и е насочена към  преодоляване на породените от пандемията 

дисбаланси, целяща максимално оползотворяване на идентифицирания 

местен потенциал за развитие при разрешаването на специфичните местни 

проблеми и предизвикателства.  

Осъщественият анализ за устойчиво развитие на туризма в 

Република България, описан в първа глава има за цел да се проследи 

състоянието на хотелиерството и ресторантьорството по българското 

Черноморие. Чрез него в синтезиран вид ясно и точно е направена 

хатактеристика на пътуванията в Република България, изведении са 

основните мотиви при избора на България като туристическа дестинация. 

Характеризирани са основни моменти във външната и вътрешната 
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туристическа среда. В края на първа глава сме разгледали и анализирали 

процесът конвергенция на туристическия пазар в развитието на туризма по 

българското Черноморие в контекста на плана за възстановяване и 

устойчивост на Република България.  

Въз основа на изводите, които сме направили в първа глава, във 

втора глава сме осъществили анализ на условията за развитие на туризма в 

Община Поморие. Изведени са характерните за региона особенности и 

възможностите за развитие на широка гама алтернативен туризъм. 

Посредством ПЕСТ – анализ са разгледани и анализирани основни 

особености на политическите, икономическите, социо-културините, 

технологичните и екологичните фактори на външната среда, осигуряващи 

благоприятни възможности или бариери за развитието на сектор 

„Туризъм” в Община Поморие. 

Описаният план на Община Поморие за възстановяване на сектор 

„Туризъм“ от кризата „COVID – 19“ ще послужи като основа при полагане 

на бъдещите цели за развитие на този сектор в общината. Базирайки се на 

всичко изложено до този момент и следвайки „нишката” на дедуктивния
5
 

подход, положените от нас цели за периода 2021-2027 г. са едновременно 

амбициозни, но в същото време напълно достижими. Те са насочени към 

три аспекта на въздействие: 

1. Утвърждаване на конкурентноспособността, ефективността и 

привлекателността на Община Поморие, като балнеоложки и 

морски център с акцент удовлетворяване интересите на местното 

население, следвайки концепцията за устойчиво развитие в 

туризма; 

2. Привличане на нови туристи – изисква се полагане на системни и 

целенасочени усилия по отношение задържането и увеличаването на 

броя на вече съществуващите посетители; 

3. По-пълно удовлетворяване потребностите на лоялните 

посетители – посоченият аспект изисква усилия в насока 

увеличаване интензивността на потребяваните туристически услуги, 

посредством непрекъснатото им подобряване и насърчаване на 

нововъведенията. 

 

За осъществяване на така посочените стратегически аспекта, 

основните качествени стратегически цели на програмата за устойчиво 

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

насочени към: 

 

                                                           
5
 Дедуктивен подход е този при който са разгледани различни твърдения и на тази основа са изведени 

логични твърдения от общо към частно. 
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 Постигане на ефективна връзка и системно прилагане на 

координирани съвместни действия между Община Поморие, 

отделните бизнес единици и гражданите на Община Поморие;  

 Засилване на сътрудничеството между Министерство на туризма 

и Община Поморие; 

 Утвърждаване на Община Поморие, като целогодишна 

туристическа дестинация и минимизиране на сезонните 

колебания при търсенето на туристически услуги;  

 Провеждане на ефективна и ефикасна рекламно-информационна 

кампания в страната и чужбина; 

 Разгръщане потенциала на местната икономика и изграждане на 

комбиниран туристически продукт; 

 Полагане на целенасочени действия за повишаване качеството и 

стандарта на живот на местното население; 

 

Подходи при изпълнение на заложените цели:  

 

Цел първа: Постигане на ефективна връзка и системно 

прилагане на координирани съвместни действия между Община 

Поморие, отделните бизнес единици и гражданите на Община 

Поморие 

 

Мярка 1  

 Община Поморие да бъде активна страна, търсеща диалог с бизнеса 

и всички заинтересовани страни; 

 Надграждане и повишаване на туристическа култура сред 

населението в Община Поморие, т. е. създаване на положителна 

нагласа към туризма; 

 Организиране на срещи с бранша и съвместно планиране с всички 

заинтересовани страни (бизнес, граждани, НПО и др.); 

Мярка 2 

 Разширяване на институционалната рамка за развитие на туризма в 

Община Поморие (Провеждане на кръгли маси, workshop`s, форуми 

и друг вид мероприятия, необходими за създаване и/или укрепване 

на партньорства на които да присъстват представители на отделните 

министерства и на институции от ЕС; 

 Възлагане на отговорности на членове от КСВТ във връзка с 

провеждането и организирането на посочените по-горе форуми) вкл. 

Мониторинг и контрол над постигнатите резултати; 

 Обогатяване и развитие на селски туризъм; 
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 Насърчаване на туристически турове и дестинации (селски и винени 

турове, бази за вело и конна езда, екопътеки, сафари туризъм, 

минерални извори и др.); 

 

Цел втора: Засилване на сътрудничеството между Община 

Поморие и Министерство на туризма 

 

Мярка 1 

 Обобщаване и систематизиране на предизвикателствата пред бизнеса 

от Община Поморие и запознаване на министъра на туризма или 

други експерти с тях; 

Мярка 2  

 Обсъждане на законодателни промени с Министерство на туризма; 

Мярка 3 

 Утвърждаване на Поморие, като безопасна и достъпна дестинация;  

 

Цел трета: Утвърждаване на Община Поморие, като 

целогодишна туристическа дестинация и минимизиране на сезонните 

колебания при търсенето на туристически услуги 

 

Мярка 1 

 Изграждане и възстановяване на инфраструктурни проекти и 

съоръжения, осигуряващи възможност за развитие на алтернативен 

туризъм (пътища, велоалеи и екопътеки); 

 

Мярка 2 

 Постигане на синергичен ефект по отношение на индивидуалните 

характеристики, допринасящи за атрактивността на туристическата 

дестинация т.е. изграждане на такива взаимоотношения, при което 

полученият ефект е по-голям от сумата на индивидуалните ефекти  

 

Мярка 3 

 Изграждане на туристически информационен център в гр. Поморие в 

посока дигитализация; 

 Изграждане на туристически информационен център в гр. Ахелой; 

 

Цел четвърта: Провеждане на ефективна и ефикасна рекламно-

информационна кампания в страната и чужбина 

 

Мярка 1 

 Извършване на ежегодни анализи, определящи профила на 

характерния за общината турист; 
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Мярка 2 

 Изработване на рекламни материали, подходящи за представяне и 

позициониране на Община Поморие на целевите пазари; 

Мярка 3 

 Иницииране провеждането на семинари, изложби, научни 

конференции и др. мероприятия по въпросите на туризма; 

Мярка 4 

 Сътрудничество с други общини, с цел провеждане на съвместна 

международна рекламна кампания; 

Мярка 5 

 Участие в туристически борси и специализирани изложения; 

Мярка 6 

 Изработване на рекламни спотове, които да се качват в социалните 

мрежи, приложениея и игри за smartphone и др. подобни; 

 

Цел пета: Разгръщане потенциала на местната икономика и 

изграждане на комбиниран туристически продукт 

 

Мярка 1 

 Провеждане на информационни кампании с цел изграждане на нови 

организационни форми за съвместна спортно-туристическа и 

стопанска дейност базирани на кооперативния принцип по Закона за 

кооперациите или други юридически форми за обединение; 

 Стимулиране местната инициатива и предприемачество, 

посредством провеждане на информационни кампании, позволяващи 

обективното представяне на възможностите за инвестиции в региона; 

 

Мярка 2 

 

 Провеждане на обществени обсъждания с бизнеса и жителите на 

Община Поморие по населени места за създаване и изграждане на 

нови туристически съоръжения и проекти  за развитие на туризма, в 

Община Поморие; 

 

Мярка 3 

 Изграждане на нови туристически обекти, позволяващи пълно 

диверсифициране на предлагания туристически продукт в общината 

сред които са :  

o Паркоустройство на района на „Антична куполна гробница“ – 

гр. Поморие с подходящо озеленяване и паркови елементи; 

o Поставяне на нови информационни табели на български и 

други чужди езици; 
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o Проучване на възможностите за създаване на проект за 

изграждане крайбрежна алея (вело и пешеходна) между 

Поморие и Ахелой; 

o Възстановяване на Общинска калолечебница; 

o Определяне на място и създаване на проект за 

демонстрационни процедури, онагледяващи кало и 

луголечението; 

o Изграждане на „Египетски плаж“ в близост до „Музей на 

солта“ – гр. Поморие; 

o Изграждане на обиколна алея с площадки за наблюдение; 

o Ремонт на солниците и каналите в тях; 

o Изграждане на „Вятърна мелница за сол“; 

o Изграждане и оборудване на мултимедийна зала в „Музей на 

солта“ – гр. Поморие, в която да се представят посредством 

нови технологии историята  на производството на сол в 

Поморие; 

o Възстановяване на системата от канали, които да запазят 

солеността на езерото ( в района на Помориейско солено езеро) 

o Изграждане на помещение за провеждане на workshop`s и игри 

с деца и ученици на тема солта, езерото и други; 

 

 

 

 

Мярка 4 

 

 Полагане на системни и целенасочени действия, позволяващи 

ребрандирането на Поморие. Изграждане на бранд Поморие – четири 

сезона; 

 

Шеста цел: Полагане на целенасочени действия за повишаване 

качеството и стандарта на живот на местното население 

 

Мярка 1 

 Стимулиране подобряването на квалификационните умения на 

персонала, зает в туризма, посредством организиране на курсове за 

подобряване на: чуждоезиковата подготовка, екскурзоводско 

обслужване на местните екскурзоводи, компютърните умения на 

заетите в обслужването, информационно обслужване на туристите на 

територията на общината, кулинарни способности и др. 
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Количествени стратегически цели през периода 2021 – 2027 г. 

 

1. Увеличаване на легловата база към края на 2027 г.  средно с  10%          

(от 15 286легла  16 815 легла); 

2. Ежегодно повишаване на реализираните нощувки в общината с 3-

7%; 

3. Поддържане на относителен дял на реализираните нощувки от 

български граждани в диапазон не по-малко от 40 – 60% от всички 

реализирани нощувки през календарната година; 

4. Поддържане на относителен дял на реализираните нощувки от 

туристи от  Европейски съюз в диапазон 20-30%; 

5. Поддържане на относителен дял на реализираните нощувки от 

туристи извън Европейски съюз в диапазон 10-20%.  

 

3.4.Мониторинг и оценка на Програма за развитие на туризма в 

Община Поморие за периода 2021 – 2027 г.  
 

Координация, мониторинг и контрол по изпълнение на дейностите 

заложени в Програмата за развитие на туризма в Община Поморие за 

периода 2021 – 2027 г. се извършва  от длъжностни лица на Община 

Поморие. 

Мониторингът се определя като процес на системно и непрекъснато 

събиране и анализ на информация за хода на реализацията на програмата и 

постигането на поставените количествени стратегически цели през 

периода 2021 – 2027 г. В резултат на осъществявания мониторинг могат да 

се направят своевременни корекции в начина на изпълнение на политиките 

на Програмата. Текущият мониторинг ще има особено важна роля при 

изпълнение целите на програмата.  

Информация и оценка за изпълнение на Програмата се изготвят след 

нейното приключване по следните индикатори: 

1. Оценка на процеса. Оценява се как и до каква степен се изпълнява 

публичната политика и дали програмата функционира, както е планирано. 

Оценката засяга съответствието на извършваните дейности и интервенции 

със законовите и нормативните изисквания, съдържанието на програмата, 

професионалните стандарти или очакванията на обществото. 
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2. Анализ на съотношението „разходи/ползи” и анализ на ефикасността на 

разходите. При тези анализи, се сравняват резултатите и постиженията на 

програмата с разходите (изразходваните ресурси) за тяхното получаване. 

Чрез анализа на съотношението „разходи/ползи” се определят 

целесъобразността на направените вложения и адекватността на 

получените ползи. Анализът на ефикасността на разходите оценява 

уместността на разходите за постигане на определена цел, за да се 

идентифицират най-изгодните възможности и начини за постигане на 

предвидените цели. 

3. Оценка на резултатите. Оценява се до каква степен се постигат 

очакваните резултати от програмата. Тази оценка се съсредоточава преди 

всичко върху резултатите и постиженията (включително странични, 

непланирани и нежелани ефекти), за да се прецени ефективността на 

програмата. Възможно е да се поставят и въпроси, свързани с оценка на 

качеството на продуктите и услугите, предоставени на различните целеви 

групи. При оценяването на постиженията може също да се оценят 

програмните процедури, за да се разбере как са получени резултатите или 

защо не са постигнати очакваните ефекти. 

4. Оценка на въздействието. Оценяват се въздействията на програмата в 

различни аспекти, както и чистият ефект на определени нейни цели. Могат 

да се сравнят ефектите от програмата с това, което би се случило, ако тя не 

се прилагаше. Тази оценка се използва, когато е известно, че върху 

резултатите от програмата влияят външни фактори, за да се разграничи 

приносът на програмата за постигане на нейните цели. Оценката в този 

случай е насочена преди всичко към степента на постигане на целите на 

програмата, а също и на постигнатите действителни в сравнение с 

очакваните резултати от прилагането на тези политики/програми. 

• конкретни постигнати цели в количествен аспект – какви са 

изпълнените събития; 

• достигнат етап на въздействие от изпълнението – брой участници; 

• изпълнен финансов план – процентно изпълнение на 

предварителните прогнози; 

• достигната база данни от участия ; 

Чрез мониторинга и оценката могат да се идентифицират 

резултатите и приоритетните проблеми при осъществяването на 

програмата и да се определят начините, по които да се подходи към 

тяхното развитие. Програмата за развитие на туризма в Община Поморие 



77 
 

за периода 2021 – 2027 г. не би била ефективна и устойчива без 

пълноценното включване и участие на основните заинтересовани страни и 

бенефициенти участвали в тяхното разработване, изпълнение и оценка. 

Мониторингът и оценката дават възможност целевите групи и 

заинтересованите страни да се въвличат в самоопределяне на техните 

нужди, в предлагане на приложими решения, в мобилизиране на наличните 

ресурси при получаването на адекватна оценка за резултатите и 

страничните ефекти от реализацията на програмата. Резултата от 

мониторинга ще обособи крайна гледна точка за успех/неуспех на 

Програмата за развитие на туризма в Община Поморие за периода 2021 – 

2027 г. и коя практика от него е добре да се запази, коя да се промени и коя 

да отпадне в последващи негови изпълнения, за следващия програмен 

период. Постепенното наслагване на такива оценки ще формира все по-

доброто изпълнение на бъдещи програми свързани с развитието на 

туризма в Община Поморие. 

 

Приложения 
Приложение 1 

Реализирани нощувки по дестинации в местата за настаняване на територията на 

Община ПОМОРИЕ 

Националнос

т 

Брой 

нощувк

и 2017 г. 

Брой 

нощувк

и 2018 г. 

Брой 

нощувк

и 2019 г. 

Относителе

н дял 2017 

г. ( %) 

Относителе

н дял 2018 

г. ( %) 

Относителе

н дял 2019 

г. ( %) 

Австралия 81 131 81 0,01 0,02 0,01 

Австрия 11255 12336 12785 1,97 2,01 1,78 

Аржентина 1482 1140 12 0,26 0,19 0,00 

БЮР 

Македония 
708 628 973 0,12 0,10 0,14 

Белгия 4644 5506 4472 0,81 0,90 0,62 

Бразилия 0 1159 26 0,00 0,19 0,00 

България 185848 197013 282088 32,57 32,07 39,35 

Германия 101530 93816 80892 17,79 15,27 11,28 

Гърция 591 306 278 0,10 0,05 0,04 

Дания 4744 2460 3511 0,83 0,40 0,49 

Друга 15580 23945 12431 2,73 3,90 1,73 

Египет 11 104 42 0,00 0,02 0,01 
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Естония 1790 1703 1632 0,31 0,28 0,23 

Израел 5444 7800 10949 0,95 1,27 1,53 

Ирландия 451 1818 1787 0,08 0,30 0,25 

Исландия 1 126 40 0,00 0,02 0,01 

Испания 285 375 397 0,05 0,06 0,06 

Италия 755 780 865 0,13 0,13 0,12 

Канада 335 860 279 0,06 0,14 0,04 

Кипър 93 189 34 0,02 0,03 0,00 

Китай 290 149 197 0,05 0,02 0,03 

Латвия 2084 2744 2484 0,37 0,45 0,35 

Литва 1409 1969 2471 0,25 0,32 0,34 

Люксембург 495 521 548 0,09 0,08 0,08 

Малта 197 11 50 0,03 0,00 0,01 

Мексико 378 134 13 0,07 0,02 0,00 

Нидерландия 7520 4601 8023 1,32 0,75 1,12 

Норвегия 8627 6365 7870 1,51 1,04 1,10 

Обединено 

кралство 
16438 29432 35301 2,88 4,79 4,92 

Полша 24172 32387 37179 4,24 5,27 5,19 

Португалия 147 167 89 0,03 0,03 0,01 

Румъния 13701 14791 17642 2,40 2,41 2,46 

Руска 

федерация 
68276 51998 48631 11,96 8,47 6,78 

Словакия 20521 18846 20615 3,60 3,07 2,88 

Словения 2226 1488 2175 0,39 0,24 0,30 

Съединени 

американски 

щати 

732 942 1072 0,13 0,15 0,15 

Сърбия 1329 1177 1988 0,23 0,19 0,28 

Турция 799 512 851 0,14 0,08 0,12 

Украйна 29384 53911 74174 5,15 8,78 10,35 

Унгария 9112 7910 7801 1,60 1,29 1,09 

Финландия 1710 3086 3809 0,30 0,50 0,53 

Франция 2376 3306 2162 0,42 0,54 0,30 

Хърватия 45 161 207 0,01 0,03 0,03 

Чешка 

република 
19243 21307 24117 3,37 3,47 3,36 
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Швейцария 1382 1215 1244 0,24 0,20 0,17 

Швеция 2405 2626 2275 0,42 0,43 0,32 

Южна 

Африка 
6 202 105 0,00 0,03 0,01 

Япония 25 78 156 0,00 0,01 0,02 

Общо 570657 614231 716823 100,00 100,00 100,00 

/Източник: Община Поморие на основание данни от ПП „МАТЕУС /   

             

Приложение 2  

Брой гости по дестинации в местата за настаняване на територията на Община 

Поморие 

Националност 

Брой 

гости 

2017 

г. 

Брой 

гости 

2018 г. 

Брой 

гости 

2019 г. 

Относителен 

дял 2017 г.   

( %) 

Относителен 

дял 2018 г.  

( %) 

Относителен 

дял 2019 г.  

( %) 

Австралия 21 32 19 0,02 0,03 0,02 

Австрия 1788 1916 2145 1,82 1,67 1,76 

Аржентина 186 194 3 0,19 0,17 0,00 

БЮР Македония 112 113 157 0,11 0,10 0,13 

Белгия 746 886 780 0,76 0,77 0,64 

Бразилия 0 172 6 0,00 0,15 0,00 

България - 46% 44029 53511 56470 44,84 46,67 46,36 

Германия - 9% 12963 13017 11119 13,20 11,35 9,13 

Гърция 341 92 89 0,35 0,08 0,07 

Дания 770 419 620 0,78 0,37 0,51 

Друга 2078 3264 1748 2,12 2,85 1,43 

Египет 5 30 28 0,01 0,03 0,02 

Естония 293 424 254 0,30 0,37 0,21 

Израел - 3% 621 1346 4028 0,63 1,17 3,31 

Ирландия 85 606 309 0,09 0,53 0,25 

Исландия 1 27 10 0,00 0,02 0,01 

Испания 93 102 119 0,09 0,09 0,10 

Италия 184 182 160 0,19 0,16 0,13 

Канада 51 152 52 0,05 0,13 0,04 

Кипър 17 40 6 0,02 0,03 0,00 

Китай 93 65 69 0,09 0,06 0,06 

Латвия 357 384 355 0,36 0,33 0,29 
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Литва 224 329 404 0,23 0,29 0,33 

Люксембург 73 85 83 0,07 0,07 0,07 

Малта 76 5 14 0,08 0,00 0,01 

Мексико 45 26 4 0,05 0,02 0,00 

Нидерландия 1035 681 1091 1,05 0,59 0,90 

Норвегия 1304 850 1250 1,33 0,74 1,03 

Обединено кралство -

5% 
2596 4808 5515 2,64 4,19 4,53 

Полша - 5% 3723 4921 5679 3,79 4,29 4,66 

Португалия 23 33 17 0,02 0,03 0,01 

Румъния - 3% 2788 2828 3544 2,84 2,47 2,91 

Руска федерация - 5% 7780 6186 5665 7,92 5,40 4,65 

Словакия - 2% 3205 2838 2750 3,26 2,48 2,26 

Словения 326 252 309 0,33 0,22 0,25 

Съединени 

американски щати 
143 213 268 0,15 0,19 0,22 

Сърбия 261 235 294 0,27 0,20 0,24 

Турция 324 192 271 0,33 0,17 0,22 

Украйна - 8% 3592 6396 9333 3,66 5,58 7,66 

Унгария 1567 1482 1359 1,60 1,29 1,12 

Финландия 398 530 605 0,41 0,46 0,50 

Франция 396 642 442 0,40 0,56 0,36 

Хърватия 10 36 44 0,01 0,03 0,04 

Чешка република -3% 2835 3343 3679 2,89 2,92 3,02 

Швейцария 209 212 188 0,21 0,18 0,15 

Швеция 405 496 402 0,41 0,43 0,33 

Южна Африка 2 40 20 0,00 0,03 0,02 

Япония 11 23 38 0,01 0,02 0,03 

Общо 98185 114656 121814 100,00 100,00 100,00 

/Източник: Община Поморие на основание данни от ПП „МАТЕУС”/   

      

 


