


1. Нашият кратък пътеводител на България

2. Област Рила- Пирин 

3. Област Велико Търново

4. Област Южно Черноморие 

5. Област Северно Черноморие

6. Област Дунавска равнина

7. Област Долината на розите

Какво ще представим?
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XJyEQsSBFRvdXI
YgIDg7cqVqQsM

https://tourbuilder.withgoogle.com/builder#play/ahJzfmd3ZWItdG91cmJ1aWxkZXJyEQsSBFRvdXIYgIDg7cqVqQsM






Бургаското черноморско крайбрежие започва на север от град Обзор, при последните
разклонения на Стара планина и стига на юг до Резовска река, при гористите склонове на 
Странджа планина. Многобройни живописни малки и големи заливи и причудливи скали, 

просторни плажове с пясъчни дюни и топло море създават привлекателната сила на Южното
Черноморие.



Древен и млад,красив и артистичен,чист ,приветлив и модерен морски град и културен център. На 
територията на Бургас са обособени и се развиват кв.Сарафово и кв. Крайморие със своите плажни ивици

и кв. Ветрен със своите топли минерални води. Инвестициите на Община Бургас ще преобразят и 
превърнат тези квартали в желани туристически дестинации. В предвид индустриалния характер на 

нашия град той се налага и като център на конгресен туризъм.

Бургас



Свети Влас се намира в подножието на южните склонове на Стара планина, в непосредствена
близост до брега на Черно море. Свети Влас заема северната част на залива, край който се намира

Слънчев бряг и вилно селище Елените, а Бургас е разположен на 35 км южно.

Свети Влас 



Разположен е в залив във формата на 
полумесец, обърнат на изток. Северната

част на курорта опира в полите на 
последните възвишения на 

Старопланинския масив, където граничи с 
град Свети Влас. Южната му част опира в 
разположения на полуостров древен град 

Несебър. Заедно те определят една 
непрекъсната плажна ивица и са 

предпоставка за бурното развитие на 
туризма в региона.

Слънчев бряг



Градът е административно средище на община Несебър и е един от най-древните
градове в Европа, възникнал преди повече от 3200 години. Разстоянието до Бургас е 

34 километра.

НЕСЕБЪР



Поморие

Поморие е град в Югоизточна България. Той се намира в област Бургас и е в близост до 
град Несебър. Градът е административен център на община Поморие. Разстоянието
до Бургас е 18 км. Според НСИ към 31 декември 2019 г. Поморие има 18 826 жители, 

което го прави четвъртото по големина населено място в Област Бургас.



Созопол
Освен че е един от най-популярните ни 

черноморски курорти, Созопол е и един от 
най-старите градове в България

изобщо. Разположен е на няколко малки 
полуострова в южната част на Бургаския 
залив. Известен е като рибарски и винен 

център. От късната античност градът се 
развива като важен църковен център с 
множество средновековни манастири.



Бъдещ план за развитие на южното черноморие
Южното черноморие обхваща

бреговата ивица от нос Емине до 
устието на Резовска река при границата

с Турция. Прекрасния морски
климат,ценните природни ресурси и 

богато културно -историческо
наследство правят Южното

черноморие притегателен център за 
български и чуждестранни туристи. 
Бъдещите планове и инвестиции са

насочени най-вече в тази посока. 
Нашият екип предлага задълбочаване на 

културните връзки със страните от 
Европа и от бившия Съветски съюз с цел 

популяризиране на България и в 
резултат, повишаване туристопотока

към нашата страна. 



странджанска зеленика

цер източен бук

червена пираканта

водна лилия

Растителен свят
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Катерица



Резервати 
Силкосия – 396,5 хектара – разположен в близост до с. Кости. Това е първият резерват в България, 

обявен през 1931г. 

Витаново – 754,5 хектара . Намира се на девет километра от Малко Търново и на пет от село 
Бръшлян. 

Узунбоджак – 2581,5 хектара – разположен в близост до село Сливарово.



Средока – 607,8 хектара – разположен в землището на Малко Търново и село Стоилово. 

Тисовица – 749,3 хектара – разположен в землището на село Българи

Ропотамо - резерват, разположен на около 50 km южно от град Бургас, в район с изключително разнообразни
биотопи. 

Резервати 



През последните години Община Бургас последователно прилага различни екологични
политики, насочени към намаляване на замърсяването на въздуха в Бургас от различните
източници - автомобилен транспорт, промишленост и битово отопление с твърди горива. 

Замърсяването с фини прахови частици продължава да бъде основен проблем за 
качеството на атмосферния въздух не само за Бургас, но и за страната. 

Екологична обстановка



Избрахме делфина и морето, защото делфините са 
наричани "хората на морето". Също, защото делфинът 

чувства биополето на човека и му въздейства 
енергийно, както и морето, сваляйки стреса и умората, 

възстановявайки душевните сили и вътрешно 
спокойствие. И защото темата ни се "върти" около 

морето.


