www.burgas.bg
25.06.2019 05:04

Добре дошли в Бургас!

Бургас е най-големият град в Югоизточна България – родно място и дом на известни поети,
композитори, певци, актьори, режисьори, художници, фотографи и спортисти.
Йоан Екзарх, един от българските предренесансови автори, пише, че “Морето събира всичко
далечно”. Тази максима важи с пълна сила и днес. Увеличаващият се брой на населението, все подобрите условия за почивка и бизнес доказват нарастващия интерес към града.
Община Бургас граничи с Черно море, като обгражда големия Бургаски залив. В близост до морския
бряг се намират езерата Атанасовско, Поморийско, Мандренско и Бургаско (Вая), които образуват найголемия комплекс от крайморски езера в България - уникален с изключителното си биологично
разнообразие. Оттук минава “Виа Понтика” - един от основните пътища за миграция на европейските
прелетни птици.
Бургас има изключително благоприятно геостратегическо положение и предлага на инвеститорите
уникални възможности за комуникация. Тук се намира най-голямото товарно пристанище в страната.
Международно летище - Бургас, на което предстои разширяване, обслужва над 2 милиона пътници
годишно.
През Бургас минава Общоевропейският транспортен коридор №8, чрез който се осъществява найкратката сухоземна връзка между Адриатическото и Черноморското крайбрежие.
Природо-географската и климатична характеристика на общината е подходяща за развитие на
селскостопанска дейност. Наличието на красива плажна ивица, защитени територии, биоразнообразие,
културно наследство и богата фестивална програма, е предпоставка за развитието на всякакъв вид
туризъм.
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Градът ни е важно средище на морския туризъм с много удобства и връзки към курортите от Южното
черноморие. Курортният комплекс се обогатява от наличието на Бургаските минерални бани /на 15 км.
от града/, които са един от най-древните български балнеологични центрове.
Като кмет на община Бургас съм амбициран да съхраня добрата традиция гостите на града да се
превръщат в негови приятели за цял живот.

Добре дошли в Бургас!
Димитър Николов
кмет на Община Бургас
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