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I. Общи положения 

 

Годишната план-програма за развитие на туризма в Община 

Поморие през 2022 г. е оперативен документ за реализация на основните 

приоритети и цели в сектор „Туризъм”. Основната цел е да се допринесе за 

създаване на добра бизнес среда за развитие и повишаване на 

конкурентоспособността на местната икономиката.  

Програмата е изцяло съобразена с постигнатите резултати от 

изминалата 2021 г., наличните ресурси с които Община Поморие 

разполага, както и с извънредната епидемиологична обстановка, породена 

от кризата „COVID – 19”. 

Настоящата план-програма за развитие на туризма в Община 

Поморие през 2022 г. е разработена на основание на чл. 11 от Закона за 

туризма и е в съответствие с: 

1.Закона за туризма и всички съпътстващи го поднормативни актове; 

 2.Програма за развитие на туризма в Община Поморие през периода 

2021-2027 г.; 

 3.Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в 

България за периода 2014-2030 г.; 

 4.Национална концепция за туристическо райониране в страната; 

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

 

Тя представлява платформа от координирани съвместни действия на 

всички заинтересовани от туризма страни за развитието на туристическия 

потенция на Община Поморие. 

 

 Предвид неяснотата докога ще бъде удължена извънредната 

епидемиологична обстановка след 31 март 2022 г., както и какви ще са 

последващите мерки за „Летен сезон 2022 г.”, сме ограничили 

планирането на конкретни събития през 2022 г. Ето защо план-

програмата може да бъде допълнена по всяко време.    
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II. Основни цели и приоритети при развитието на туризма през 

2022 г. 

 

Цел 1 Популяризиране на идентифицирания туристически продукт в 

общината; 

 

Цел 2 Обогатяване на онлайн присъствието на Община Поморие; 

 

Цел 3 Устойчиво развитие на делови взаимоотношения между Община 

Поморие и ресорните министерства и институции; 

 

Цел 4 Осъществяване на текущи оперативни дейности; 

 

Цел 5 Функциониране на общински туристически информационен център; 

 

Цел 6 Организиране на събития и мероприятия от местно, регионално и 

национално значение;  

 

Цел 7 Взаимодействие с КСВТ към Община Поморие; 

 

Цел 8 Подобряване качеството на общинската инфраструктура (в т.ч. 

пътища, пешеходни зони, озеленяване, поставяне на информационни 

табели и др.)  
 

 

III. Мерки за осъществяване на основните цели и приоритети 

 

 

Цел първа „Популяризиране на идентифицирания туристически 

продукт в общината“ 

 

 

Мярка 1.1. Разработване на тематични туристически маршрути за 

популяризиране на алтернативни форми на туризъм (в т.ч. отпечатване на 

необходимите рекламни материали, свързани с тях; изработване на 

дигитални рекламни материали); 

Мярка 1.2. Участие на туристически борси и изложения („Ваканция § 

СПА ЕКСПО“ – София; „Културен туризъм“ – Велико Търново; „Уикенд 

туризъм“ – Русе; „Вашата ваканция“ – Бургас и др.); 

Мярка 1.3. Рекламни публикации в туристически списания, уеб-

сайтове и други медии; 

Мярка 1.4. Реклама на общински туристически обекти на билбордове и 

друг вид рекламни съоръжения; 
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Мярка 1.5. Разработване на нови и актуални информационни и 

рекламни материали (химикали, ключодържатели, тефтери, магнити, 

брошури, рекламни спотове,  рекламни снимки, тениски, шапки, пъзели за 

деца, сувенири и др.     

Мярка 1.6. Провеждане на рекламна кампания на чуждестранен 

туристически пазар 

Мярка 1.7. Привличане на български туристи със сантиментални 

детски спомени (примерно да се осъществи съвместна рекламна кампания 

под  надслов „…Поморие спомен от детството…“ или „…Градът на моето 

детство…“). 
 

Цел втора „Обогатяване на онлайн присъствието на Община 

Поморие“ 

 

Мярка 2.1. Обогатяване и поддръжка на официалния туристически сайт 

на Община Поморие www.pomorietourism.bg, както и оптимизирането му в 

„GOOGLE“. 

Мярка 2.2. Разработване на цялостна рекламна концепция за 

промотиране на общината като туристическа дестинация в социалните 

мрежи (пример: Facebook, Instagram, tik-tok, YouTube и други). 

 

Цел трета „Устойчиво развитие на делови взаимоотношения между 

Община Поморие и ресорните министерства и институции“ 

Мярка 3.1. Провеждане на съвместна рекламна кампания с 

Министерство на туризма в България и извън страната или друг вид 

мероприятия; 

Мярка 3.2. Провеждане на съвместна масирана рекламна стратегия с 

ОУТР „БЧТР“ за популяризиране на алтернативните форми на туризъм в 

т.ч. отправяне на предложение до организацията за създаване на съвместни 

рекламни брошури на региона, спотове и филми за района; Съвместно 

участие на големи (международни) борси и туристически изложения. 

Мярка 3.3. Предложения до Министерство на туризма за необходими 

законодателни промени, които възпрепятстват развитието на 

туристическия сектор по българското Черноморие, респективно в Община 

Поморие 

 

 

http://www.pomorietourism.bg/
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Цел четвърта „Осъществяване на текущи оперативни дейности“ 

Мярка 4.1. Изготвяне на тримесечни справки и анализи за заетостта на 

легловия фонд в общината; 

Мярка 4.2. Участие в разработване и реализиране на проекти за 

туризма в т.ч. Организиране и участие в национални, областни и 

регионални общински форуми в сферата на туризма; 

Мярка 4.3. Участие в контрола при проверка на предлаганите 

туристически услуги в туристически обекти; 

Мярка 4.4 Извършване на рекламно и информационно обслужване на 

клиентите от „Туристически информационен център“ – гр. Поморие, за 

видовете услуги, които предоставят следните обекти: „Исторически музей“ 

– гр. Поморие, „Музей на солта“ – гр. Поморие, Посетителски център 

„Поморийско езеро“ – гр. Поморие; Антична куполна гробница“ – гр. 

Поморие, ГХГ – „Дечко Стоев“ – гр. Поморие и за други туристически 

обекти; 

 

Цел пета Функциониране на общински туристически 

информационен център 

Мярка 5.1. Организация на информационното обслужване на туристите; 

Мярка 5.2. Подобряване качеството на обслужване на туристите; 

Мярка 5.3. Разработване на дигитални информационни материали; 

Мярка 5.4. Осъществяване на текущи ремонтни дейности на ТИЦ – 

Поморие и допълнително експониране на туристически атракции в 

общината.; 

 

Цел шеста „Организиране на събития и мероприятия от местно, 

регионално и национално значение“  

Мярка 6.1. Културен календар 2022 г. 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ ЗА 2022 ГОДИНА 

І. КУЛТУРНИ  СЪБИТИЯ  ОТ  НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ  

Дата Културна проява Място на провеждане Организатор/и 

6.1.2022 г. Богоявление, 

ритуално изваждане 

на Светия кръст 

гр. Поморие,  гр. 

Ахелой 

Община Поморие и 

православните храмове 

6.1.2022 г. 174 г. от рождението Паметника на Христо Община Поморие и 
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на Христо Ботев Ботев, кв. "Св. Георги", 

гр. Поморие 

народно читалище 

”Светлина 1939“ 

13.1.2022 г. Честване на 144 

години от 

рождението на 

П.К.Яворов 

Паметника на Пейо 

Яворов 

Община Поморие и 

НЧ”Просвета 1888” 

19.2.2022 г. 149 години от 

гибелта на Васил 

Левски. Литературен 

конкурс „Мечтите на 

Левски“ 

Паметника на Васил 

Левски, пешеходна 

зона -център, гр. 

Поморие 

Община Поморие, 

ЦПЛР-ОДК Поморие , 

Исторически музей 

Поморие. 

1.3.2022 г. „Баба Марта” в 

училища и детски 

градини. Конкурс за 

най-добра мартеница. 

Изложба на 

мартеници.  

ЦПЛР – ОДК Поморие, 

училищата и детските 

градини в общината 

Община Поморие , 

ЦПЛР -ОДК Поморие, 

училищата в Община 

Поморие. 

3.3.2022 г. Национален празник 

на Република 

България 

Паметните плочи на 

участниците в 

Освободителната 

война. 

Община Поморие  

26.3.2022 г. Ден на Тракия. Час на 

класа в училищата, 

посветен на темата. 

училищата на 

територията на община 

Поморие 

Община Поморие и 

Тракийско дружество 

“Одринска епопея” 

20.4.2022 г. Откриване на 

паметника на Тодор 

Каблешков 

гр. Каблешково Община Поморие , 

кметсво Каблешково 

24.4.2022 г.  „На Великден 

заедно” -изложба 

базар. Великденски 

хора. Великденски 

обредни хлябов. 

Площад „Св.св. Кирил 

и Методий”- Поморие 

Община Поморие, 

ЦПЛР-ОДК Поморие,  

Тракийско дружество 

„Одринска епопея” 

4.5.2022 г. Национален 

тракийски събор 

„Гергьовден” 

кв. "Свети Георги", 

външна сцена на 

НЧ”Светлина 1939” 

Община Поморие, 

НЧ”Светлина 1939” и 

Тракийско дружество 

„Одринска епопея” 

24.5.2022 г. Ден на светите братя 

Кирил и Методий, на 

българската азбука, 

просвета и култура и 

на славянската 

книжовност 

Площад „Св. св. Кирил 

и Методий” 

Община Поморие и 

ЦПЛР ОДК-Поморие 

1.6.2022 г. Денят на детето  НЧ „Просвета 1888” Община Поморие, 

училищата и детските 

градини в Община 

Поморие. 

2.6.2022 г. Денят на Ботев Паметника на Христо 

Ботев 

Община Поморие и НЧ 

”Светлина 1939”-

Поморие 
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юни 2022 г.  Младежки театрален 

фестивал "Сцена край 

морето", Поморие 

2022 г. 

НЧ „Светлина 1939” Община Поморие и НЧ 

”Светлина 1939”-

Поморие 

18.07.2022 г. 185 години от 

рождението на 

Левски 

Паметните плочи на 

участниците в 

Освободителната война 

Община Поморие 

август-

септември 

Национална седмица 

на морето 

Открита сцена при НЧ 

„Просвета 1888” 

Община Поморие и НЧ 

"Просвета 1888" 

август-

септември 

Летни културни 

празници "Море от 

вино" 

НЧ „Просвета 1888” Община Поморие и НЧ 

"Просвета 1888" 

август-

септември 

64-то издание на 

Яворови дни, 2022 г. 

Открита сцена при НЧ 

„Просвета 1888” 

Община Поморие и НЧ 

"Просвета 1888" 

6.9.2022 г. 137 години от 

Съединението на 

България. 

Паметните плочи на 

участниците в 

Освободителната война 

Община Поморие и 

читалищата от Община 

Поморие 

22.9.2022 г. 114 години от 

обяваването на 

Независимостта на 

България  

Паметните плочи на 

участниците в 

Освободителната война 

Община Поморие , 

читалищата от Община 

Поморие 

1.10.2022 г. Ден на музиката 

"Море и ритъм" 

НЧ „Просвета 1888” Община Поморие  и 

ОДК-Поморие 

1.11.2022 г. Ден на народните 

будители. Концерт  и 

шествие. 

НЧ "Светлина - 1939", 

гр. Поморие 

Община Поморие ,  НЧ 

"Светлина 1939" 

21.11.2022 г. Въведение 

Богородично - 

празник на 

християнското 

семейство 

НЧ „Просвета 1888”, 

Храм "Рождество на 

Св. Богородица" 

НЧ „Просвета 1888”, 

Храм "Рождество на Св. 

Богородица" 

6.12.2022 г. Никулден гр. Поморие, гр. 

Ахелой 

Община Поморие, 

кметство Ахелой, 

народно читалище 

"Светлина 1934" 

25.12.2022 г. Коледни трапези НЧ "Просвета 1888", 

НЧ "Светлина - 1939" 

НЧ "Просвета 1888", 

НЧ "Светлина - 1939" 

декември-

януари 2022 

Коледни  и 

новогодишни 

тържества,празнична 

украса 

гр. Поморие Община Поморие, 

читалища, ЦПЛР-ОДК 

Поморие 

декември-

януари 2022 

Коледни  и 

новогодишни 

тържества,празнична 

украса 

 гр. Ахелой кметство Ахелой и НЧ 

"Светлина 1934" 

декември-

януари 2022 

Коледни  и 

новогодишни 

тържества,празнична 

украса 

гр. Каблешково кметство Каблешково  и 

НЧ "Атанас Манчев -

1920" 
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ІІ.  КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ ОТ РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ 

ДАТА Наименование Място на провеждане Организатор/и 

23.1.2022 Ден на защитената 

местност 

"Поморийско езеро" 

гр. Поморие Община Поморие, 

сдружение "Граждани 

за Поморие" 

7.2.2022 144 г. от 

Освобождението на 

Анхиало 

Паметните плочи на 

участниците в 

Освободителната война 

Община Поморие и 

Исторически музей-

Поморие 

14.2.2022 Празник на лозаря  и 

винаря "Трифон 

зарезан" 

гр. Каблешково Община Поморие,  

кметсво Каблешково 

6.3.2022 Карнавал "Сирни 

заговезни".     Обред  

"Кукери" 

НЧ „Просвета 1888” НЧ "Просвета 1888”, 

Танцов състав "Чайка"  

16.4.2022 „Лазаруване”- 

народен обичай  

с.Козичино, 

общ.Поморие 

Община Поморие и 

читалищата в 

населените места 

април-май 

2022 

Изрисуване на 

бетонен зид ул. 

Крайбрежна ( по 

предложение на 

граждани) 

гр. Поморие Община Поморие, с 

участието на местни 

сдружения -  

художници и творци 

6.5.2022 Гергьовден – празник 

на град Поморие. 

Квартал ‘Свети Георги” Община Поморие, НЧ 

"Светлина-1939", гр. 

Поморие 

28.5.2022 Тракийски 

християнски 

фолклорен събор 

"Спасовден". 

гр. Ахелой НЧ "Светлина - 1934", 

кметство Ахелой 

29.08.2022 г. Честване 1105 години 

от битката при 

р.Ахелой 

гр, Ахелой НЧ "Светлина - 1934", 

кметство Ахелой 

31.05.2022 г. Ден на 

предизвикателтсвото 

"Да танцуваме за 

здраве и 

удоволствие" 

гр. Каблешково Община Поморие, 

кметство Каблешково, 

НЧ "Атанас Манчев-

1920", гр. Каблешково 

април 2022 г. „Бисери от 

Поморийския бряг”- 

конкурс за 

изпълнение на 

българска популярна 

песен. 

НЧ „Светлина 1939” НЧ "Светлина-1939”, 

Община Поморие 

18-19.06 

2022 г.  

„Хоро край 

Поморийския бряг” 

Площад „Св. св. Кирил 

и Методий” 

Община Поморие 

и Сдружение “Танцов 

клуб Чайка” 

 юни-юли 

2022 г. 

Летен център за 

изкуство и култура в 

Арт клуба на НЧ 

„Светлина 1939” 

Община Поморие и НЧ 

”Светлина 1939” гр. 
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кв.”Св.Георги” 

гр.Поморие 

Поморие 

20.6.-

20.07.2022 г. 

Занимания за деца 

"Лято в 

библиотеката" и 

лятна детска 

театрална школа. 

НЧ "Светлина 1934", 

гр. Ахелой 

НЧ "Светлина - 1934", 

Община Поморие 

01.06-

31.08.2022 г. 

Лятна детска 

работилница 

"Сръчковци" 

гр. Каблешково НЧ "Атанас Манчев-

1920", гр. Каблешково 

юли-август 

2022 г.  

Лятна видео академия гр. Поморие Община Поморие, 

съвместно с външна 

организация 

юни-август 

2022 г. 

Летен базар на 

изкуствата 

алеята до ГХР "Дечко 

Стоев" 

Община Поморие и 

местни творци 

юли-август 

2022 г.  

Винен фестивал Пешеходна зона в 

центъра             на град 

Поморие 

Община Поморие и 

местни 

винопроизводители 

август 2022 

г. 

Седмица на морето в 

град Ахелой 

гр. Ахелой НЧ "Светлина - 1934", 

кметство Ахелой 

септември 

2022 г. 

Фестивал за 

народните 

инструменталисти и 

народното пеене "Да 

излееш душата си с 

музика..." в памет на 

Петко Дачев 

гр. Каблешково Община Поморие, 

кметство Каблешково, 

НЧ "Атанас Манчев-

1920", гр. Каблешково 

целогодишно 25 години 

Исторически музей 

Поморие 

Исторически музей , гр. 

Поморие 

Исторически музей, 

Община Поморие 

целогодишно 20 години Музей на 

солта. Издаване на 

Алманах  

Музей на солта Исторически музей, 

Община Поморие 

целогодишно Празници по 

населените места 

Населени места в 

община Поморие, 

празник на гр. Ахелой - 

3 000 лв., празник на гр. 

Каблешково - 3 000 лв. 

Община Поморие, 

кметства и читалища на 

територията на Община 

Поморие 

        

ІІІ. КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ ОТ МЕЖДУНАРОДНО ЗНАЧЕНИЕ 

ДАТА Културна проява Място на провеждане Организатор/и 

2.4.2022 г. Световен ден на 

детската книга 

Фоайето на НЧ 

"Просвета 1888"/НЧ 

"Светлина 1939" 

Община Поморие, 

читалища,  издателства 

и автори  

9.5.2022 г. Ден на Европа и Ден 

на победата над 

хитлерофашизма. 

паметнитните плочи в 

гр. Поморие 

Община Поморие 
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2022 г. - 

2023 г. 

Отбелязване 110 г. 

Балканска война. 

Изложба на тема 

"Балканската война и 

отражението и в 

Анхиалския край" 

Исторически музей , гр. 

Поморие 

Исторически музей, 

Община Поморие 

юни 2022 г.  30 години Българо-

Гръцко дружество 

"Анхиало". Концерт и 

празнична програма. 

гр. Поморие Община Поморие и 

Българо-гръцко 

дружество "Анхило" 

юни 2022 г.  Фестивал „Анхиало - 

джаз"  и "Ретро 

парад", Поморие 2022 

Площад „Св. св. Кирил 

и Методий 

Община Поморие, НЧ 

„Просвета 1888” 

юни 2022 г.  Корабът на 

изкуствата 

НЧ „Просвета 1888”, 

Площад „Св. св. Кирил 

и Методий 

Община Поморие  и 

ЦПЛР-ОДК, гр. 

Поморие 

юни 2022 г.  Международен 

конкурс за изкуства 

"Радост на морския 

бряг" 

гр. Ахелой НЧ "Светлина - 1934", 

кметство Ахелой 

3-7.06.2022 

г. 

Международен 

фестивал на 

православната музика 

„Света Богородица 

Достойно есть” XVIII 

фестивал 2022 година 

Православни храмове в 

гр. Поморие 

Община Поморие, 

Сливенска митрополия 

29.06-

03.07.2022 г. 

XVI Европейски 

шампионат по 

фолклор „Euro Folk 

2022” 

Площад „Св. св. Кирил 

и Методий 

Европейска асоциация 

на фолклорните 

фестивали и Euro Folk 

Academy 

13.08.-

14.08.2022 г. 

„Фестивал на калта“, 

Поморие 2022 

ЗМ Поморийско езеро Община Поморие 

август-

септември 

Скулптурен 

симпозиум и пленер 

по живопис "Светът е 

море" 

Крайбрежна алея, 

гр.Поморие 

Община Поморие 

18-

28.08.2022 г. 

XII Световен 

шампионат по 

фолклор “World Folk 

2022“ 

Площад „Св. св. Кирил 

и Методий 

Европейска асоциация 

на фолклорните 

фестивали и Euro Folk 

Academy 

септември  Културен маратон 

"КАМЪК И ВОДА" 

Площад „Св. св. Кирил 

и Методий 

Община Поморие, 

Сдружение "АРТ 

ПРЕМИЕРА" , в 

сътрудничество с 

"Асоциация на 

Професионалните 

географи и 

регионалисти" 
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Началото на 

м. септември 

2022 г. 

Фестивал на духовите 

оркестри и 

мажоретните състави 

"Ритъмът на морето" 

Площад „Св. св. Кирил 

и Методий 

Община Поморие, НЧ 

"Просвета 1888" 

1.10.2022 г. Международна 

детска изложба 

„Децата рисуват 

цветята,морето, 

света” 

ЦПЛР-ОДК Поморие Община Поморие  и и 

ЦПЛР-ОДК Поморие 

 

Мярка 6.2. Спортен календар за 2022 г. 
 

ПРОЕКТ СПОРТЕН КАЛЕНДАР-2022 

№  СЪБИТИЕ 

„Спортни дейности” 

1. Ученически игри 2021/2022 

2. Детска атлетика 08.04.2022 г. 

3. Кънтри крос-Рън България 10.04.2022 г. 

4. Международен турнир по спортни танци 

5. Кампания „Да раздвижим Поморие” 

6. Ветроходна Регата „Циклон” 

7. Празник на плуването: масово плуване за граждани и гости на Поморие  

8. Шосеен пробег - Поморие 2022 -състезание за  деца от 10 до 16 год. 

9. Държавен отворен турнир по кудо с международно участие 

10. Награждаване на 10-те най-добри спортисти на Община Поморие 2022 

„Младежки дейности” на Община Поморие 

11. Фонд "Младежки дейности" - проектни предложения за финансиране на 

младежки инициативи 

 

Цел седма „Взаимодействие с КСВТ към Община Поморие“ 

Мярка 7.1. Провеждане на най-малко две срещи с КСВТ; 

Мярка 7.2. Съвместно планирани на програмата за развитие на 

туризма през 2023 г.; 

Мярка 7.3. Предоставяне на тримесечни данни за заетостта на 

легловата база в общината, броя на реализираните нощувки, начисления 

туристически данък, броя на туристите пренощували в местата за 

настаняване по националности  

Мярка 7.4. Изработване на съвместна стратегия за рекламиране на 

туристически продукти в общината. 
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Цел осма Подобряване качеството на общинската 

инфраструктура (в т.ч. пътища, пешеходни зони, озеленяване, 

поставяне на информационни табели и др.). 

 

 

Мярка 8.1. Реализиране на програми съфинансирани от Европейския 

съюз, които пряко или косвено спомагат за развитието на туризма в 

Община Поморие. 

 

Табл. 1 

Списък проекти в процес на изпълнение 

 

 

Списък проекти в процес на изпълнение 

№ Наименование на проекта 
Начало и край 

на проекта 

Източник на средствата 

(%) 

1 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ 

НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГРАД АХЕЛОЙ 

И ГРАД КАБЛЕШКОВО, ОБЩИНА 

ПОМОРИЕ 

от 31.05.2019 до 

31.05.2022 

85% - Европейско 

финансиране; 

15% национално 

финансиране; 

2 

Реконструкция и рехабилитация на 

водоснабдителни системи и съоръжения в 

с. Бата и с. Страцин, Община Поморие 

от 12.06.2018 г. 

до 12.06.2021 г. 

100% - Европейско 

финансиране 

3 

Изграждане и закупуване на оборудване 

или обзавеждане на туристически 

информационен център- гр. Ахелой 

23.06.2020-

23.06.2022 

90% - Европейско 

финансиране; 

10% национално 

финансиране 

4 

Благоустрояване и реновация на общински 

селищен парк в УПИ I, кв. 52, гр. 

Каблешково, общ. Поморие, обл. Бургас. 

от 18.06.2020 

до18.06.2023 

90 % Европейско 

финансиране; 

10 % национално 

финансиране 

5 
Рехабилитация и реконструкция на улица 

Искър, гр. Ахелой 

от 02.09.2021 до 

30.06.2023 

90 % Европейско 

финансиране;  

10 % национално 

финансиране  

6 

Разширение и реконструкция на обект, 

свързан с културния живот в Община 

Поморие – сграда на Читалище „Просвета 

1888” гр. Поморие, филиал с. Каменар 

от 25.11.2020 до 

30.06.2023 

90 % Европейско 

финансиране; 10% - 

национално финансиране  
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7 

Обновяване на площи за широко 

обществено ползване- паркове в с. Лъка, с. 

Александрово, с. Медово, с. Страцин и с. 

Порой, Община Поморие 

от 25.11.2020 до 

30.06.2023 

90 % Европейско 

финансиране; 10 % 

национално финансиране  

8 

Активно приобщаване с оглед насърчаване 

на равните възможности и социалното 

включване на семейства с деца и младежи с 

увреждания на територията на община 

Поморие- Етап 2 

от 26.10.2021 до   

26.11.2022 

85% Европейско 

финансиране; 15 % 

национално финансиране   

9 

Рекултивация на общинско депо за битови 

отпадъци, находящо се в землището на с. 

Каменар, община Поморие 

от 20.06.2020 до 

20.05.2022 

85% Европейско 

финансиране; 15 % 

национално финансиране  

10 

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 заплахи и влияния за 

видовете и местообитанията на 

територията на МИГ Поморие. 

от 08.06.2020 до 

08.11.2022 

85% Европейско 

финансиране; 15 % 

национално финансиране  

11 

Реконструкция на съществуващи гаражи, 

складове в ателиета за приложно и изящно 

изкуство в УПИ XI, кв. 46- ПИ 

57491.503.90 гр. Поморие, Община 

Поморие 

от 20.07.2021 до 

20.07.2023 

85% Европейско 

финансиране; 15 % 

национално финансиране  

12 

АРТ КОМПЛЕКС – ВОДНА КУЛА – 

МУЗЕЙ НА РИБАРСТВОТО, ГР. 

ПОМОРИЕ 

от 09.10.2020 до 

09.10.2022 

85% - Европейско 

финансиране; 15% 

Национално финансиране  

13 

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 

от 26.02.2021 до 

26.02.2023 

85% - Европейско 

финансиране; 15%- 

Национално финансиране      

14 

Рехабилитация и модернизация на 

общинската инфраструктура - системи за 

външно изкуствено осветление на 

територията на община Поморие 

от 26.02.2021 до   

26.08.2022 

85% - Европейско 

финансиране; 15%- 

Национално финансиране  
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Табл. 2 

Списък проекти на етап кандидатстване 

 
Списък проекти на етап кандидатстване 

№ Наименование на проекта Финансиращ орган 
Начало и край на 

проекта 

1 

Изграждане, реконструкция, ремонт и 

закупуване на съоръжения за туристически 

атракции, свързани с местното природно, 

културно и историческо наследство, 

предоставящи услуги с познавателна или 

образователна цел в гр. Ахелой 

ПРСР 2014-2020 

Одобрено проектно 

предложение. 

Предстои сключване 

на АДБФП 

2 „АНХИАЛО – ДРЕВНОСТ И ИЗКУСТВО“ 

Програма "Културно 

предприемачество, 

наследство и 

сътрудничество" по ФМ 

на ЕИП и НФМ 2014-

2021 

Подадено проектно 

предложение на 

23.08.2021 г. В 

процес на оценяване 

е. 

3 

Реконструкция на съществуващи гаражи, 

складове в ателиета за приложно и изящно 

изкуство в УПИ XI, кв. 46- ПИ 57491.503.90 

гр. Поморие, Община Поморие 

ПМДР 2014-2020 

Подадено проектно 

предложение на 

23.11.2020 г. В 

процес на оценяване 

е. 

4 
Модернизация на слип за рибарски лодки в 

„Рибарско пристанище Поморие" 
ПМДР 2014-2020 

Подадено проектно 

предложение на 

10.01.2022 г. В 

процес на оценяване 

е. 

5 
Солта - традиция и културно богатство на 

Поморие 
ПМДР 2014-2020 

Подадено проектно 

предложение на 

16.12.2021 г. В 

процес на оценяване 

е. 

6 

„Изграждане на плаващ музикален фонтан 

тип „Водно шоу” в Поморийски залив - гр. 

Поморие" 

ПМДР 2014-2020 

Подадено проектно 

предложение на 

27.10.2021 г. В 

процес на оценяване 

е. 

7 

Морски център „Магазия” - Поморие, за 

обслужване на рибарско пристанище 

Поморие 

ПМДР 2014-2020 

Подадено проектно 

предложение на 

20.10.2021 г. В 

процес на оценяване 

е. 

8 
Рехабилитация на крайбрежна алея "Яворов", 

гр. Поморие 
ПМДР 2014-2020 

Подадено проектно 

предложение на 

07.09.2021 г. В 

процес на оценяване 

е. 
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9 

“Насърчаване развитието и популяризирането 

на рибарството на територията на община 

Поморие” 

ПМДР 2014-2020 

Подадено проектно 

предложение на 

20.08.2021 г. В 

процес на оценяване 

е. 

10 

Изпълнение на подземни инсталации за 

съхранение на смесени битови отпадъци и 

разделно събиране на специфични потоци от 

битови отпадъци 

ОПОС 2014-2020 

Одобрено проектно 

предложение. 

Предстои сключване 

на АДБФП 

11 

Енергийна ефективност в сградата на ОУ 

”Христо Ботев”, град Ахелой, община 

Поморие. 

Програма 

"Възобновяема енергия, 

енергийна ефективност, 

енергийна сигурност" по 

ФМ на ЕИП и НФМ 

2014-2021 

Подадено проектно 

предложение на 

09.11.2021 г. В 

процес на оценяване 

е. 

12 

Внедряване на мерки за използване на 

геотермална енергия за отопление или за 

отопление и охлаждане в сграда на Детска 

градина "Веселушко", гр. Поморие 

Програма 

"Възобновяема енергия, 

енергийна ефективност, 

енергийна сигурност" по 

ФМ на ЕИП и НФМ 

2014-2021 

Подадено проектно 

предложение на 

10.09.2021 г. В 

процес на оценяване 

е. 

13 

„Прилагане на мерки за превенция и 

адаптация към климатичните промени на 

територията на община Поморие“ 

Опазване на околната 

среда и климатични 

промени по ФМ на ЕИП 

и НФМ 2014-2021 

Подадено проектно 

предложение на 

16.11.2021 г. В 

процес на оценяване 

е. 

 


