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Годишният отчет на „План-програма за развитие на туризма в Община 

Поморие през 2021 г.“ е разработен по инициатива на Кмета на Община 

Поморие на основание чл. 12, т.1 от Закона за туризма. Насочен е към 

идентифициране на основните дейности на Община Поморие за развитие на 

туризма през изминалата 2021 г. и ще послужи като индикатор за 

отклоненията от приетата от Консултативен съвет по въпросите за туризма 

към Община Поморие и с решение на Общински съвет – Поморие 

„Програма за развитие на туризма в Община Поморие през периода 2021 – 

2027 г.“  

Настоящият отчет представлява своеобразна платформа, позволяваща 

на ръководството на Община Поморие да идентифицира възможностите и 

заплахите на външната среда и да ги съпостави със силните и слабите страни 

на вътрешната среда за оползотворяване на идентифицирания местен 

потенциал за устойчиво развитие в условията на COVID-19. 

Програмата за 2021 г. е първата за програмен период 2021-2027 г.  

Получените резултати от нейното изпълнение ще послужат за поставяне на 

основите за устойчиво развитите на туризма в Община Поморие през 2022 

г.  

 

I.Отчет на изпълнението на основни цели и приоритети при развитието 

на туризма през 2021 г. 

 

1. По отношение на първа точка от програмата „Устойчиво 

развитие на делови взаимоотношения между Министерство на 

Туризма и Община Поморие“ 

 

През периода 01.01.2021 – 31.12.2021 г. Община Поморие е 

осъществявала непрекъсната комуникация с Министерство на туризма 

посредством кореспонденция по пощата, телефонни разговори и срещи по 

покана на Министерство на туризма. 

Посредством електронен обмен, в Община Поморие са входирани и 

обработени 20 официални писма от Министерство на туризма в поставените 

срокове. 

През посочения по-горе период е сигнализирано на Министерство на 

туризма за нередности, които не са от компетенциите на Община Поморие 

и следва де бъдат предприети по-нататъшни действия за тяхното 

отстраняване. 

По инициатива на Министерство на туризма, Община Поморие е 

участвала в следните дейности: 

По поръчка на Министерство на туризма в края на 2020 г. Медийна 

група Стандарт е издала книга „Легенди за чудесата на България“. Книгата 
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съчетава фактологичната история на богатото ни историческо наследство с 

митовете и легендите за обектите, които са пренесени през вековете и са 

стигнали до наши дни и представлява пътеводител за културен туризъм в 

България.  

Изданието се състои от 160 стр. във формат А5 и е преведена на руски 

и немски езици с по 10 000 бройки тираж за всеки един от тях. Българското 

издание е с тираж 20 000 бройки. 

По предварителна информация Министерството на туризма трябва да 

разпространява книгата през 2021 г. на туристически борси и изложения в 

Русия, Германия и Австрия, на германски, австрийски и руски туроператори 

и туристически агенции, авиокомпании, федерални и регионални власти и 

неправителствения сектор. 

Община Поморие е участвала финансово, като е закупила 30 бройки 

за разпространение в туристически борси и изложения, за туристически 

информационен център и др. 

По инициатива на Министерство на туризма, Община Поморие е 

изявила желание да участва в "Съвместна национална кампания за 

популяризиране на туризма". За целта е предоставила четири от своите 

билбордове. От своя страна Министерство на туризма се ангажира с 

брандирането и отпечатването на предоставените изображения, както и с 

доставката и монтажа на паната върху съоръженията. На ротационен 

принцип в рамките на 4 – 6 месеца най-атрактивните и привлекателни 

туристически обекти на общината ще бъдат рекламирани на територията на 

друга община, не разполагаща с този вид възможности за развитие на 

туризъм, но с потенциал за генериране на посетители. 

По молба на Министерство на туризма, Община Поморие е осигурила 

достъп на гръцката национална телевизия (ERT 3 за предаването Balkania 

Express) до Исторически музей – Поморие; Музей на солта – Поморие; 

Посетителски център „Поморийско езеро“; Антична куполна гробница – 

Поморие; ГХГ „Дечко Стоев“ – Поморие. С цел популяризиране на 

българския културно-исторически туризъм в пазар Гърция.   

През 2021 г. Министерство на туризма е разработила маркетингова 

стратегия за развитието Бургаски Черноморски туристически район, като е 

изпратила работен вариант на стратегията до всички заинтересовани лица. 

След внимателно запознаване с документа, Община Поморие е изпратила 

мотивирано становище до г-жа Соня Енилова – изпълнителен директор на  

ОУТР „БЧТР“ за отстраняване на някои нередности по стратегическия 

документ и е взела участие в провелата се работна среща с представители 

на Министерство на туризма и заинтересованите лица. 
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По искане от страна на Министерство на туризма и ОУТР, Община 

Поморие е предоставила в срок своето писмено становище за проекта на 

годишна програма за национална туристическа реклама през 2022 г. - 

Работен вариант. 

През периода 01.01.2021 – 31.12.2021 г. Община Поморие регулярно е 

изпращала по компетентност постъпили сигнали за нередности, които не са 

в нейните компетенции. Своевременно е докладвала по компетентност за 

нередности, относно коректността и надеждността на генерираните справки 

от програмен продукт ЕСТИ, възпрепятстващи работния процес.  

 

2. По отношение на втора точка от програмата „Постигане на 

ефективна връзка и системно прилагане на координирани 

съвместни действия между Община Поморие, отделните бизнес 

единици и гражданите на Община Поморие 

 

През периода 01.01.2021 – 31.12.2021 г. са проведени пет заседания на 

консултативния съвет за въпросите по туризма към Община Поморие. 

Предвид динамичната епидемиологична обстановка и с цел спазване на 

въведените ограничения три от срещите са проведени в онлайн форма, а две 

в присъствена форма със свободен достъп на представители на местния и 

регионален туристически бранш.  

На проведената присъствена среща преди активен летен туристически 

сезон 2021 г. ръководството на Община Поморие е уведомило 

представителите на туристическия бизнес и браншови организации за 

планираните дейности през летен сезон 2021 г., като след заседанието 

препоръките от страна на бранша са внимателно анализирани и 

своевременно са осъществени необходимите корекции. 

На проведената среща след приключване на летен сезон 2021 г., 

Община Поморие е представила на туристическия бизнес „Анализ за летен 

сезон 2021 г. в Община Поморие“ от цялостното взаимодействие с бранша, 

като същевременно се е допитала до присъстващите за ефективността от 

предприетите действия и степента на удовлетвореност на бизнеса от 

постигнатите резултати. 

В процеса на разработване на стратегическата рамка за устойчиво 

развитие на туризма през периода 2021 – 2027 г., Община Поморие е 

осъществявала непрекъснато взаимодействие с представители на местни, 

регионални и национални браншови организации. Разработената програма 

е балансирана в максимална степен и е съобразена с идентифицирания 

потенциал на общината за развитие на устойчив туризъм и отправените 

предложения от страна на туристическия бранш.   

По инициатива на МВнР и Областна администрация Бургас, Община 

Поморие е предоставила текстов и снимков материал за участие на България 
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в изложение 2021 г. Експо за сътрудничество между Западен Китай и ЦИЕ 

през периода 24 – 26 ноември 2021 г. в гр. Ченгду, провинция Съчуан, Китай. 

Като член на Организацията за управление на туристически район 

„Бургаски Черноморски туристически район“ и по покана на председателя 

на УС, Община Поморие е участвала в редовно отчетно-изборно заседание 

на общото събрание на което са приети промени в устава, нов управителен 

и контролен съвет, маркетингова стратегия за развитие на региона, лого и 

слоган на региона. 

През изминалата 2021 г. Дирекция „Приходи, местни данъци и 

туризъм“ е провеждала ежемесечни анализи, относно подаваната 

информация в ПП „ЕСТИ“ и ПП „МАТЕУС“, като при констатирани 

нередности и несъответствия е оказвала необходимото съдействие на 

заинтересованите страни. 

 

 

 

3. По отношение на трета точка от програмата „Организиране на 

събития и мероприятия с местно и национално значение, които да 

допринасят за развитието на туризма“ са осъществени следните 

дейности: 

 

 

3.1. През 2021 г. са осъществени следните дейности по „Културен 

календар“, които допринасят за развитието на туризма в Община Поморие: 

 

 

 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ 2021 ГОДИНА                                                                       

І. КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ ОТ НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ 

 Дата на 

провеждане 
Културна проява Място на 

провеждане 

Организатори 

6.1.2021 

174г., от рождението на 

Христо Ботев 

Паметника на 

Христо Ботев 

Община Поморие,   

Читалищате "Светлина 

1939" 

13.1.2021 

Честване на 143 годишнина 

от рождението на 

П.К.Яворов 

Паметник на Пейо 

Яворов 

Община Поморие и 

НЧ”Просвета 1888” 

21.01.20201 

Ден на родилната помощ 

"Бабин ден" 

гр.Поморие и други 

населени места в 

Община Поморие 

Община Поморие, народни 

читалища и пенсионерски 

клубове 
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19.2.2021 

147 г., от гибелта на Васил 

Левски - заупокойна 

литургия в храмовете на 

Община Поморие. 

Литературен конкурс 

"Мечтите на Левски" 

Паметника на Васил 

Левски 

Община Поморие, 

съвместно с ЦПЛР-ОДК 

Поморие и храмовете на 

територията на Община 

Поморие и Исторически 

музей поморие. 

1.3.2021 

"Баба Марта" в училища  и 

детски градини.Конкурс за 

най-добра мартеница. 

Изложба на мартеници. 

ЦПЛР-ОДК 

Поморие, училища и 

детски градини в 

общинаста. 

ЦПЛР-ОДК Поморие, 

училища и детски градини 

в общинаста 

3.3.2021 

3-ти март - Национален 

празник на Р България. 

Поддържане на паметни 

плочи. 

Паметните плочи на 

опълченците в 

Освободителната 

война. 

Община Поморие, 

читалищата на територията 

на Община Поморие. 

24.5.2021 

24-ти май - Ден на светите 

братя Кирил и Методий, на 

българската азбука, 

просвета и култура и на 

славянската книжовност 

Площад "Св. св. 

Кирил и Методий" - 

Поморие. 

Община Поморие, 

читалища и учелища по 

населени места и ЦПЛР 

ОДК - Поморие. 

1.6.2021 

1-ви юни - Ден на детето. гр. Поморие -

централна 

пешеходна зона 

Община Поморие 

2.6.2021 

2-ри юни - Ден на Ботев Паметника на 

Христо Ботев 

Община Поморие, НЧ 

"Светлина-1939", ОУ 

"Христо Ботев", гр. 

Поморие 

02-04.07.2021 

Детски театрален фестивал 

"Сцена край морето" 

Открита сцена на НЧ 

"Светлина 1939" 

Община Поморие и НЧ 

"Сетлина 1939" 

август-септември 

Национална седмица на 

морето 

Открита сцена на НЧ 

"Просвета 1888" 

Община Поморие и НЧ 

"Просвета 1888" 

август-септември 

Летни културни празници 

"Море от вино" 

Открита сцена на НЧ 

"Просвета 1888" 

Община Поморие и НЧ 

"Просвета 1888" 

август-септември 

63-то издание на "Яворови 

дни" 2021г. 

Открита сцена на НЧ 

"Просвета 1888" 

Община Поморие и НЧ 

"Просвета 1888" 

6.9.2021 

Ден на Съединението Паметните плочи на 

опълченците в 

Освободителната 

война. 

Община Поморие и 

читалищата от Община 

Поморие 

22.9.2021 

Ден на Независимостта Паметните плочи на 

опълченците в 

Освободителната 

война. 

Община Поморие и 

читалищата от Община 

Поморие 

1.11.2021 
Ден на народните будители   НЧ "Светлина 1939"  НЧ "Светлина 1939" 
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6.12.2021 

Никулден - ден на моряка и 

рибаря 

гр.Поморие, 

гр.Ахелой 

Община Поморие, 

"Светлина 1934", кметство 

Ахелой. 

ІІ. КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ ОТ РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ 

  Място на провеждане Наименование Организатори 

7.2.2021 

143г., от Освобождението 

на Анхиало 

Паметна плоча на 

опълченците от 

Освободителната 

война 

Община Поморие и 

Исторически музей - 

Поморие 

14.2.2021 

Празник на лозаря и винаря 

"Трифон зарезан" 

Населени места в 

Община Поморие  

Община Поморие, 

читалища по населени 

места 

6.5.2021 

"Гергьовден" - празник на 

град Поморие  

Квартал "Свети 

Георги" 

Община Поморие, 

читалищата на територията 

на Община Поморие 

8.5.2021 

Танцов фестивал "Танцувай 

в Поморие" 

  Община Поморие, КСТ 

"Поморие" 

4.6.2021 

Изложба на школата по 

изобразително изкуство 

Арт център, НЧ 

"Светлина 1939", гр. 

Поморие 

НЧ "Светлина -1939" 

10.6.2021 

 Празник на населеното 

място "Спасовден", 

празничен концерт 

гр.Ахелой, село 

Медово 

Кметство Ахелой и 

НЧ”Светлина 1934” гр. 

Ахелой 

31.5.2021 

Да танцуваме за здраве в 

гр.Каблешково, Ден на 

предизвикателството. 

гр.Каблешково. НЧ „Атанас Манчев 1920” 

гр.Каблешково 

19-20.06.2021 

"Хоро край Поморийския 

бряг" 

Площад "Св. св. 

Кирил и Методий" 

гр.Поморие 

Община Поморие и 

сдружение "ТК "Чайка" 

23.06.-23.07.2021 

Летен център за изкуство и 

култура в кв."Свети Георги" 

гр.Поморие 

Градинката пред НЧ 

"Светлина 1939"  

Община Поморие и НЧ 

"Светлина 1939" 

гр.Поморие. 

юли-август 21 

Лятна детска работилница 

"Сръчковци" 

гр.Каблешково НЧ "Атанас Манчев 1920" 

гр.Каблешково  

юли--август 21 

Летен базар на изкуствата Алеята до ГХГ 

"Дечко Стоев"  

Община Поморие и местни 

творци 

29.8.2021 

Честванена 1104 години от 

битката при река Ахелой 

гр.Ахелой НЧ "Светлина 1934", 

Кметсто ахелой 

авг.21 

Седмица на морето в 

гр.Ахелой 

гр.Ахелой НЧ "Светлина 1934 " , 

кмество гр.Ахелой 

целогодишно 

Регион "Музей на солта" Отбелязване на 20-

год. Поморийско 

езеро за защитена 

местност - 

Община Поморие и СНЦ 

"Граждани за Поморие" 
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фотоконкурс, 

изработка на каталог 

ІІІ. КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ С МЕЖДУНАРОДНО ЗНАЧЕНИЕ 

Дата на 

провеждане 
Място на провеждане Наименование Организатори 

9.5.2021 

Ден на Европа и Ден на 

победата над 

хитлерофашизма 

Община Поморие Община Поморие 

11-13.06.2021 

XVII Международен 

фестивал на православната 

музика "Света Богородица 

Достойно есть"  

Православни 

храмове в 

гр.Поморие 

Община Поморие, 

Сливенска митрополия 

26.6.2021 

Анхиало Джас и парад на 

ретро автомобили 

гр.Поморие  Община Поморие  

3.7.2021 

XIII Европейски шампионат 

по фолклор Ëuro Folk 2021   

Площад "Св. св. 

Кирил и Методий ",  

гр.Поморие 

Европейска асоциация на 

фолклорните фестивале и 

Euro Folk Academy 

авг.21 

Световен шампионат по 

фолклор Ëuro Folk 2021   

Площад "Св.св. 

Кирил и Методий " 

гр.Поморие 

Европейска асоциация на 

фолклорните фестивале и 

Euro Folk Academy 

август-септ.21 

Международен пленер 

живопис и скулптура 

"Светът е море"  

Крайбрежна алея 

гр.Поморие 

Община Поморие  

сеп.21 

Фестивал "Корабът на 

изкуствата" 

НЧ "Просвета 1888", 

площад "Св.св. 

Кирил и Методий" 

Община Поморие и ЦПЛР 

ОДК - Поморие 

1.10.2021 

Международна детска 

изложба "Децата рисуват 

цветята, морето, света" 

ЦПЛР-ОДК Поморие  Община Поморие, ЦПЛР-

ОДК Поморие 

 

 

3.2. През 2021 г. на територията на Община Поморие са осъществени 

следните събития по „Спортен календар“: 

 

 

Дата  Събитие Място на провеждане 

на събитието 

Организатор 

8.04.2021 г. Семинар „Детска 

атлетика“ 

Конферентна зала – 

Градски стадион 

Поморие 

БФЛА; 

Община 

Поморие 

10.04.2021 г. Кънтри крос – Рън 

България        
Старт – финал, ул. 

„Проф. Стоянов“ №36  

БФЛА; 
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Община 

Поморие 

08.05.2021 г. Турнир по спортни 

танци – Купата на 

Община Поморие 

Сп. Зала-Гранд Хотел 

Поморие 

 

Община 

Поморие; 

КСТ „Поморие” 

18-

20.06.2021 г. 

Ветроходна регата 

„Циклон“ 

Международен  

Олимпийски Ден 

Морски клуб – гр. 

Поморие 

 

Община 

Поморие; 

ОМСК „Циклон”; 

БФВ 

юли / 

август 

Празник на 

плуването: масово 

плуване за граждани 

и гости на Поморие 

Гр. Поморие /морски 

плаж/ 

Община Поморие 

 

4. По отношение на четвърта точка от програмата „Рекламиране и 

промотиране на туристическа дестинация Поморие“ 

 

През 2021 г. регулярно са осъществявани целенасочени дейности, 

свързани с разработване на рекламно-информационни материали, които да 

допринесат за популяризирането на алтернативните форми на туризъм в  

това число: морски, културно-исторически, балнео и СПА, религиозен, 

селски, винен и гурме туризъм.  

 По отношение на маркетинговите и рекламните дейности за 

популяризиране на туризма са осъществени две публикации в туристическо 

списание „Дестинация България“, една публикация в списание „Черга“ и 

една публикация в атлас „ДОМИНО“. През активен летен сезон 2021 г. са 

сключени 3 договора в съвместно участие с бизнеса в общината за 

провеждане на рекламно-информационна кампания на пазар „Румъния“. 

Разработени и отпечатани са рекламни материали тип: 

 Цветна брошура – 500 бр.; 

 Антична брошура – 500 бр.; 

 Магнити – 500 бр.; 

 Тефтери – 500 бр.; 

 Химикалки – 1 000 бр.; 

 Ключодържатели – 1 000 бр.; 

 Флаери алтернативен туризъм (на български, английски, немски и 

руски език) – 16 000 бр.; 

По инициатива на бизнеса е разработен туристически уеб-сайт 

www.pomorietourism.bg;  

Сключен е договор за бартер на рекламни съоръжения тип „Билборд“ с 

Община Самоков. По инициатива на Министерство на туризма на 

http://www.pomorietourism.bg/
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ротационен принцип е осъществен бартер на рекламни съоръжения тип 

„Билборд“. 

Заснет е рекламен филм, който е излъчен по гръцката национална 

телевизия ERT 3, представящ туристическа дестинация „Поморие“.  

През 2021 г. Община Поморие е затвърдила партньорските си 

взаимоотношения с „ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ“ 

АД. 

През периода 17-19.06.2021 г. общината е взела участие на туристическо 

изложение "Уикенд туризъм" – гр. Русе, където съвместно с бизнеса са 

представени всички форми на алтернативен туризъм, които дестинация 

„Поморие“ предлага на своите гости. Поради рязко влошилата се 

епидемиологична обстановка в страната, Община Поморие не е взела пряко 

участие в други туристически изложения в страната. 

Чрез АСОЦИАЦИЯ ФЕСТИВАЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ, Община Поморие 

е представила три от своите големи международни събития на туристическо 

изложение в Атина, Гърция(Летни културни празници „Море от вино“, 

Хоро край поморийския бряг, църковен фестивал на православната музика 

Св. Богородица Достойно есть). Информация за същите тези фестивали е 

публикувана на интернет платформата https://fest-bg.com/.  

Осъществени са първите стъпки по иницииране на кампания за 

популяризиране на винения туризъм в Община Поморие. 

В съвместно сътрудничество с вестник Капитал е публикувана статия, 

представяща Поморие, като туристическа дестинация за Балнео и СПА 

(оздравителен) туризъм. 

За целите на Туристически информационен център – гр. Поморие е 

осъществена цялостна промяна на визията на обекта.  

 

 

5. Подобряване качеството на общинската инфраструктура (в 

т.ч. пътища, пешеходни зони, озеленяване, поставяне на 

информационни табели и др.)  
 

През 2021 г. е осъществен ремонт на пътя, водещ до „Антична куполна 

гробница“ – гр. Поморие в участъка от входа на републиканска пътна мрежа 

до обекта.  

Поставени са три соларни тела за осветяване на „Антична куполна 

гробница“ – гр. Поморие, а в самата гробница са поставени нови рекламни 

табла, които са добре осветени. Изградено е предпазно съоръжение, което 

не допуска дъждовна вода в гробницата. 

Осъществен е ремонт на дървена конструкция тип „подиума пейка“ 

при Музей на солта – гр. Поморие, както и на дървения под пред 

Посетителски център – „Поморийско езеро“. Извършен е ремонт в сградата 

на Посетителски център – „Поморийско езеро“. 

https://fest-bg.com/
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През 2021 г. е възложено проектиране на видеонаблюдение на   

Антична куполна гробница“ – гр. Поморие и Посетителски център – 

„Поморийско езеро“. 

По отношение на реализираните програми съфинансирани от 

Европейския съюз, които пряко или косвено спомагат за развитието на 

туризма в Община Поморие: 

 
№ Източник на 

финансиране 

Наименование на проекта Период на 

изпълнение/степен на 

завършеност 

1.  ФМ на ЕИП 2014-2021 

г., Програма „Опазване 

на околната среда и 

климатични промени“ 

„Намаляване на морските отпадъци от 

земни източници в целева акватория на 

територията на Община Поморие в едно 

с образовано и информирано общество 

спрямо замърсяването на морските 

води" 

26.02.2021г.- 

26.02.2023г.  

(24 месеца)  

В процес на 

изпълнение 

2.  ФМ на ЕИП 2014-2021 

г., Програма 

„Възобновяема 

енергия, енергийна 

ефективност, 

енергийна сигурност“ 

„Рехабилитация и модернизация на 

общинската инфраструктура - системи 

за външно изкуствено осветление на 

общините“ 

26.02.2021г.- 

26.08.2022г. 

(18 месеца) 

В процес на 

изпълнение 

3.  Програма за развитие 

на селските райони 

2014-2020г. 

„Обновяване на площи за широко 

обществено ползване- паркове в с. Лъка, 

с. Александрово, с. Медово, с. Страцин 

и с. Порой, Община Поморие“ 

25.11.2020г.- 

30.06.2023г. 

(36 месеца) 

В процес на 

изпълнение 

4.  Програма за развитие 

на селските райони 

2014-2020г. 

„Благоустрояване и реновация на 

общински селищен парк в УПИ I, кв. 52, 

гр. Каблешково, общ. Поморие, обл. 

Бургас.“ 

18.06.2020г.- 

18.06.2023г. 

(36 месеца) 

В процес на 

изпълнение 

5.  Програма за развитие 

на селските райони 

2014-2020г. 

„Изграждане и закупуване на 

оборудване или обзавеждане на 

туристически информационен център- 

гр. Ахелой“ 

23.06.2020г.- 

23.06.2022г. 

(24 месеца) 

В процес на 

изпълнение 

6.  Програма за морско 

дело и рибарство 2014-

2020г. 

„АРТ КОМПЛЕКС – ВОДНА КУЛА – 

МУЗЕЙ НА РИБАРСТВОТО, ГР. 

ПОМОРИЕ“ 

09.10.2020г.- 

09.10.2022г. 

(24 месеца) В процес 

на изпълнение 

7.  Оперативна програма 

"Околна среда 2014-

2020г." 

„ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРИНОС КЪМ 

ПОДДЪРЖАНЕ/ПОДОБРЯВАНЕ НА 

ПРИРОДОЗАЩИТНОТО 

СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ И ТИПОВЕ 

ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ ОТ 

МРЕЖАТА НАТУРА 2000, ЦЕЛЯЩИ 

НАМАЛЯВАНЕ НА УСТАНОВЕНИ 

08.06.2020г.- 

08.11.2022г. 

(29 месеца) 

В процес на 

изпълнение 
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ЗАПЛАХИ И ВЛИЯНИЯ ЗА 

ВИДОВЕТЕ И МЕСТООБИТАНИЯТА 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ 

ПОМОРИЕ.“ 

8.  Програма за морско 

дело и рибарство 2014-

2020г. 

„Реконструкция и модернизация на 

рибарско пристанище Поморие - II етап“ 

27.03.2019г.- 

27.03.2021г. 

(24 месеца) 

Приключен 

9.  Програма Интеррег – 

ИПП за трансгранично 

сътрудничество 

България-Турция 2014-

2020 г. (Реставрация на 

сградата на бившия 

„Пионерски дом” – гр. 

Поморие) 

„Традициите - вчера, днес и утре“ 

23.07.2019 г.-23.07.2021 

г. 

Приключен 

10.  ОПОС 2014-2020 „Изграждане на анаеробна инсталация 

за разделно събрани биоразградими 

отпадъци на територията на регион 

Бургас /проектът се изпълнява 

съвместно с Община Бургас- водеща 

община и общините партньори Поморие 

и Несебър/“ 

17.12.2018 г.-17.05.2023 

г. 

В процес на 

изпълнение 

 

  

6. По отношение на точка шеста „Намаляване дела на сивия сектор 

в Община Поморие са инициирани следните действия: 

 

          Дирекция ПМДТ като част от Община Поморие непрекъснато се 

стреми към подобряване на качеството на услугите и същевременно 

минимизиране на дела на сивия сектор в тази връзка през периода 

01.01.2021-31.12.2022 г. са осъществени следните дейности:   

Приети са 174 заявления от физически и юридически лица в това 

число (Заявления за прекратяване на определена категория, Заявления-

декларации за категоризиране на МН, Заявления-декларации за 

категоризиране на ЗХР, Заявления за промяна в обстоятелствата вписани в 

Национален туристически регистър, Заявления-декларации за 

потвърждаване на определена категория, Заявления-декларации за 

регистриране за упражняване на дейност хотелиерство в стая за гости или 

апартаменти за гости). 

Проведени са 26 редовни заседания на „Общинска експертна комисия 

по категоризация на туристически обект“ (ОЕККТО) 

Вследствие на заседанията на ОЕККТО са осъществени проверки по 

местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения от експертна 

работна група , която е удостоверила, посредством констативни протоколи, 
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издаването на удостоверения за утвърдена категория на 28 места за 

настаняване и 38 заведения за хранене и развлечения. 

Издадени са 18 бр. заповеди за регистрация и удостоверения към тях 

на места на настаняване клас „В“ от типа „Стаи за гости“ и 77 бр. заповеди 

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

от типа „Апартаменти за гости“. 

През 2021 г. са приети и обработени 359 бр. годишни декларации по 

чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък за 2020 г. Изпратени 

са 83 бр. покани за подаване на декларация по чл. 61р., ал. 5 от ЗМДТ. 

Поради подадени извън законоустановения срок по чл. 61р, ал. 5 от 

ЗМДТ са съставени 37 бр. фишове и 55 бр. акта за установяване на 

административно нарушение с 55 бр. наказателни постановления.  

Разработена и одобрена е от КСВТ и Общински съвет – Поморие 

„Програма за развитие на туризма в Община Поморие през периода 2021 – 

2027 г.“ Въз основа на нея е изготвена „План-програма за развитие на 

туризма в Община Поморие през 2021 г.“ Осъществен е задълбочен „Анализ 

на Летен сезон 2021 г. в Община Поморие“, всички визирани по-горе 

документи са публикуван на официалната интернет страница на общината.  

Съгласно предварителни анализи и направен план са извършени 117 

бр. проверки на туристически и търговски обекти, при които е констатирано 

17 бр. неточности и нарушения. Изпратени са 48 бр. покани за доброволно 

плащане на просрочен туристически данък. 

 При проверките са установени 8 бр. лица, които работят с изтекла 

категоризация и 2 бр. които не подават данни за реализираните нощувки към 

Единната Система за Туристическа Информация(ЕСТИ). След 

предприемане на действия по компетентност, лицата са подали искане за 

издаване на категоризация. 

 

 

Отчетът на програмата за развитие на туризма в Община 

Поморие за 2021 г. е приет с решение 

№………………………/………………….2022 г. на Общински съвет – 

Поморие. 


