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 Информация за Бургас и региона 
 
 
УЧЕБНА БАЗА 
 
БСУ има най-новата и най-модерната учебна сграда в системата на висшето образование в България. Тя 
отговаря на всички съвременни изисквания, построена е по най-новите строителни технологии и е 
оборудвана с най-модерните съоръжения. Тя има собствени отоплителна, вентилационна и климатична 
инсталации и е от типа “умни сгради”. Сградата на БСУ е носител на приза “Сграда на годината” за 2004 г., 
присъждан в конкурс под патронажа на МРРБ и браншовите организации в областа на архитектурата и 
строителството, а главният архитект на сградата е обявен за “Архитект на годината”. 
 
Университетът разполага с общо 4 учебни и конференти зали с капацитет от 100 до 200 места и 40 семинарни 
зали с от 20 до 60 места, 2 фонетични езикови лаборатории, 10 компютърни зали, лабораторен комплекс с 12 
специализирани инженерно-технически лаборатории, медиен център с професионално радио- и 
телевизионно студио, лаборатория по психология, симулационна съдебна зала. 
Заедно с учебните зали, лабораториите, компютърните кабинети, университетът разполага с модерен 
конферентен център конферентен център с две аули с 400 и с 200 места с възможност за симултанен превод, 
както и заседателни зали, подходящи за провеждане на различни събития.  
Триетажният атриум с панорамни стъклени ансансьори се използва за официални церемонии, концерти и др. 
мероприятия до 3000 души. В сградата има книжарница, копирен център, търговски център, банков офис, 
фитнес център, ресторант, два кафе-клуба, нощен клуб, открит и подземен паркинг, както и хотел. 
 
В БСУ е изградена и модерна информационна система, която осигурява учебния процес и административното 
обслужване. В сградата на университета е изградено структурно окабеляване, което осигурява 
високоскоростен достъп както до локалната мрежа на университета, така и до Интернет от всяко работно 
място в учебните зали, преподавателските кабинети и библиотеката. Изградена е и безжична мрежова 
инфраструктура, като е гарантирано пълно покритие на всички зали, кабинети, библиотека и местата за отдих.  
 
Университетската библиотека е разположена на 2 етажа с обща площ 1800 м2 и разполага с три 
книгохранилища за 120000 тома книги и периодични издания на български и чужди езици, служба за 
подготовка и обработка на библиотечните материали, заемна и три читални. В тях може да се правят справки 
в електронния каталог на библиотеката, който включва библиографска информация за целия фонд, обогатена 
с изображения на корица и съдържание на книгите, да се получи информация за новопостъпилите 
източници, да се ползват чуждите пълнотекстови бази данни, да се ползват текстообработващи програми, 
информацията от специализираната база с правна информация “Апис”, “Медийно присъствие”, да се 
сърфира в Интернет. В библиотеката са обособени зони за самостоятелни и групови занимания. Библиотеката 
предоставя достъп до най-значимите научни информационни ресурси: бази от данни в пълен текст и 
резюмета на книги и статии от периодични издания на най-престижните световни научни издатели - 
ProQuest, Scopus, ScienceDirect, Web of Knowledge. 
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УДОБСТВА ЗА СТУДЕНТИ СЪС СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ 
 
В Бургаския свободен университет има създадени всички необходими условия за достъп на студенти със 
специални потребности, самостоятелно или с придружител. Хора с увреждания и намалена работоспособност 
се записват при облекчена процедура и условия. Формата и начинът на провеждане на приемния изпит се 
съобразяват с кандидат-студентите със специални нужди. Тези студенти заплащат преференциални 
семестриални такси. Студентите със специални нужди получават лична методическа помощ по време на 
обучението си – допълнителни консултации. Имат свободен достъп до библиотеката, до всички електронни 
издания. Има налична специализирана програма за незрящи студенти.   
 
 
УЧЕБЕН ОТДЕЛ 
 
Сътрудниците в Учебен отдел на БСУ: 
 Организират учебния процес: съставят график на учебните занятия, изпитните сесии и консултациите 

Уреждат студентското състояние: записване и заверяване на семестъра, прекъсване и възстановяване на 
студентски права, трансфер от друго висше училище, смяна на специалност или форма на обучение. 

 Издават документи за студентско състояние и резултати от обучението: уверения, служебни бележки, 
академични справки. 

 Подпомагат и информират студентите и кандидат-студентите по академични и административни въпроси 
 
Стая Длъжност Име Телефон E-mail 

26 Началник Дарина Димитрова 900-426  darina@bfu.bg 

19 Прием на студенти Димитричка Цонева 900-449  delovod@bfu.bg 

19 Прием на студенти Мария Апостолова-Андреева 900-419  mapostolova@bfu.bg 

20 Инспектор ЦЮН Лазарина Георгиева 900-450  lazy@bfu.bg 

20 Инспектор ЦЮН Станка Мирчева 900-420  mircheva@bfu.bg  

21 Инспектор ЦИУН Тонка Троева 900-421  toni@bfu.bg 

21 Инспектор ЦИУН Марияна Атанасова 900-422  mariana@bfu.bg 

23 Инспектор ЦХН Добринка Кирова 900-453  dobi@bfu.bg 

23 Инспектор ЦХН Теменуга Патърова 900-423  nusha@bfu.bg 

24 Инспектор ЦИТН Златина Николова 900-454  nikolovazl@bfu.bg 

24 Инспектор ЦИТН Милена Жечева 900-424  mjecheva@bfu.bg 

17 Технически сътрудник Ваня Абаджиева 900-417  vpetrova@bfu.bg 

 
 
СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ 
 
Председател: Николай Буковинов, ЦЮН 
Зам-председатели: Весела Велчева, ЦЮН, Васил Иванов, ЦИТН 
Секретар:  Зорница Петрова, ЦЮН 
Членове:  Александър Алексиев, ЦИУН 

Ани Манукян, ЦИУН 
Георги Марковски, ЦИТН 
Ивона Панайотова, ЦИУН 
Кармелита Стефанова, ЦЮН 
Кристина Рашкова, ЦХН 
Моника Атанасова, ЦХН 
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НАСТАНЯВАНЕ 
 
БСУ разполага с хотел за преподаватели и студенти. Той е обзаведен по съвременните стандарти за хотелско 
обслужване и е оборудван с централна климатизация, кабелна телевизия и високоскоростен интернет. 
Хотелът е с информационна свързаност с БСУ, студентите и преподавателите, пребиваващи в него, имат 
достъп до библиотечни бази данни и до модулите за електронни услуги и справки на БСУ. 
Намира на ул. „Вардар“ 34А в непосредствена близост до университета в центъра на град Бургас и разполага с 
20 просторни стаи, като 12 от тях са с две отделни легла и 8 спални. Всички стаи са звукоизолирани, с красив 
изглед, с работен кът и кът за почивка, баня със санитарен възел и душ кабина. Оборудвани са с LCD 
телевизор с кабелни програми, климатик, хладилник, интернет Wi Fi, телефон. Повече информация на: 
http://hotel.bfu.bg/.  
 
 
 
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПОРТ И СВОБОДНО ВРЕМЕ 
 
Бургаският свободен университет стимулира студентите за високи постижения и социално реализиране, като 
създава среда за развитие и изява на техните качества. БСУ поощрява и подпомага финансово и 
организационно всяка идея, подкрепяща успехите на своите студенти, развиваща конкуретните им 
професионални предимства и формираща активна и ефективна студентска общност. По идея на студентите в 
БСУ са създадени студентска PR агенция, различни клубове, ателиета, издания, които отразяват техните 
интереси и имат за цел да развиват таланта и способностите им, практическите им умения и да ги подготвят за 
успешна кариера.  
 
Студентска PR агенция 
Студентската PR агенция ПРАКТА e създадена на 15 декември 2006 г. Основната цел на Агенцията е да дава 
възможност на студентите по пъблик рилейшънс в Бургаския свободен университет да развиват практически 
комуникационни умения на базата на задълбочена теоретична подготовка и ръководейки се от препоръките 
на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО), Международната PR асоциация (IPRA) и 
Европейската асоциация по PR образование и проучвания. 
 
Клуб „Дебати” 
На студентите в БСУ се дава възможност да усъвършенстват комуникативните си умения и да развият 
способности за убеждаващо говорене чрез участие в дискусии по различни проблемни области. Клуб 
„Дебати” обединява студенти от всички специалности на БСУ. 
 
Клуб „Мениджър“ 
Клуб „Мениджър” обединява студенти по специалностите в областта на икономиката и управлението в БСУ, 
които търсят среда за изява, развитие и обмен на идеи.  Клубът работи със специалисти и практици от 
публичния и частния сектор и създава реални възможности за реализирането на студентите от БСУ . 
 
Клуб по гражданскоправни науки и граждански процес 
Клубът по гражданскоправни науки и граждански процес е място за подготовка на студенти за участие в 
състезания по решаване на казуси и обединява студенти от специалност „Право” в БСУ, които проявяват по-
сериозен интерес към гражданскоправните науки и се стремят към по-високи постижения. Освен решаване на 
казуси, взети от практиката, участниците в Клуба провеждат дискусии и правят писмени разработки по 
сложни въпроси на правната теория, анализира се практиката на съдилищата и в частност – тълкувателната 
практика на Върховния касационен съд. 
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Клуб по състезателно програмиране 
Клубът по състезателно програмиране в БСУ насочва и подпомага студентите с допълнителни интереси в 
областта на програмирането, съставянето на алгоритми за решаване на нетривиални задачи, оценяване 
сложността на алгоритми, справяне с допълнителни ограничения, свързани с ефективност, бързодействие и 
др. Клубът провежда вътрешноуниверситетско състезание по програмиране и селектира отбори, които вземат 
участие в ежегодната Републиканска студентска олимпиада по програмиране, провеждана по правилата на 
престижната международна организация ACM. 
 
Театрално ателие 
Театралното ателие на БСУ е създадено през 2007 г. Актьорите са студенти от всички центрове на 
университета и до момента те са представили над 10 спектакъла от български и чуждестранни автори. Всяка 
година се провежда кастинг за нови таланти. 
 
Вестник „Студентски страсти” 
Вестник „Студентски страсти” е издание на студентите от Бургаския свободен университет,  поле за изява на 
бъдещите журналисти и шанс за проява на младите таланти. Вестникът е популярно издание сред студентите 
от БСУ, което обобщава всички значими събития в академичния живот на университета, информира за новите 
възможности, които се откриват пред студентите и изразява тяхното мнение за обучението им в БСУ. 
 
Радиопредаване „Стената” 
Радиопредаване „Стената” е съвместен проект на Бургаския свободен университет и Българското национално 
радио – гр. Бургас и се реализира от студенти от специалност „Журналистика” в БСУ . Основната идея на 
проекта е да се изгради мост между академичната подготовка на студентите и журналистическата практика 
на терен. 
 
Университетски спортен клуб 
Университетският спортен клуб в Бургаския свободен университет осигурява възможност на студентите, 
преподавателите и служителите в БСУ за безплатно практикуване на различни видове спорт в зависимост от 
техните предпочитания. Програмата на заниманията се изготвя ежегодно и се обявява на таблото за спортни 
мероприятия и в интернет страницата на университета. 
 
За допълнителна информация http://www.bfu.bg/bg/studenti/studentski-zhivot 
 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БУРГАС И РЕГИОНА 
 
Географско разположение, релеф, климат 
Град Бургас е разположен на брега на Черно море край Бургаския залив в равнина, известна под името 
Бургаска плоча. Средната му надморска височина е 17 м. На север и на юг от него са разположени солени 
езера, които са защитени територии, поради факта че са част от трасето на мигриращите на юг птици, известно 
като Via Pontica. Климатът е умерено континентален с ясно изразено влияние на морето. Лятото е приятно 
прохладно поради характерното непрекъснато движение на въздушните маси. Средната дневна температура 
на въздуха през лятото е 26.4° С, на морската вода – 24.8° С. Слънчевите дни през лятото варират от 24 до 27 
на месец със средно 10–11 слънчеви часове в денонощието. Зимата е мека, почти безснежна. Средната зимна 
температура на въздуха е 4.6° С, на водата – 7.4° С. Поради влиянието на морето есента е дълга и значително 
по-топла, отколкото във вътрешността на страната, а пролетта е сравнително студена и настъпва с около един 
месец по-късно. 
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История 
Благодатните условия за живот в плодородна равнина в близост до морето са привлекли човека в този район 
още в дълбока древност. Най-ранните признаци на живот датират от бронзовата и началото на желязната 
епоха. Районът на Бургас е богат на археологически находки, свързани с тракийската епоха (4-ти век пр. н. е.). 
Името на Бургас се свързва с латинската дума "бургос", която означава кула. В местните легенди се разказва 
за римска пътническа станция, която се е намирала в района на днешното пристанище Бургас. 15 века по-
късно като Пиргос селището се споменава в произведенията на византийския поет Мануил Фил. През 18-ти 
век Бургас е най-голямото пристанище на юг от Балкана. Първата карта, която показва градоустройственото 
планиране на Бургас, е от 1854 г. Първото българско училище и православен храм са открити през 1868 г. На 
6.II.1878 г. Бургас е освободен от Османско владичество от отряда на полковник Лермонтов, брат на великия 
руски поет Михаил Лермонтов. На 7. II.1878 г. е създадена първата българска градска община. През 1888 г. е 
открита общинска библиотека, а три години по-късно е утвърден първият благоустройствен план на Бургас. 
През първите десетилетия на 20-ти век градът преживява ускорена индустриализация. Започва небивал 
културен подем – създават се читалища, археологическо дружество, градски музей, открити са Търговската 
гимназия и Държавното механо-техническо училище. Нов тласък в индустриализацията на града дават 
разширяването и модернизацията на пристанището, построяването на летище, строежът на най-голямата на 
Балканите петролна рафинерия. 
 
Съвременният Бургас  
В началото на 21 век Бургас e общински и областен център и четвъртият по големина град на България с 
население наброяващо над 200 хил. жители. По икономически потенциал община Бургас заема второ място 
сред българските общини. Бургас е важен промишлен, търговски, транспортен и туристически център. Тук 
работи най-голямата рафинерия на Балканския полуостров – Лукойл Нефтохим ЕАД. Палитрата на бургаските 
производства е изключително пъстра – горива и синтетични влакна, кораби, кабели и проводници, вагони, 
вентилатори, строителни материали, рибни консерви, растителни мазнини, бонбони, бисквити, трикотажни и 
шивашки изделия. Бургас разполага с най-голямото пристанище на страната, с единствения нефтен терминал 
на юг от Балкана, с добре развита железопътна и шосейна мрежа. Летището има най-добрите атмосферни 
условия на Балканския полуостров и е единственото, пригодено да приема свръхзвукови самолети. От 1989 г. 
функционира Безмитна зона – Бургас. Бургас е голям туристически център, както и изходна точка за 
посещение на черноморските курорти Слънчев бряг, вилно селище Елените, вилно селище Дюни, на 
градовете музеи Несебър и Созопол, на резервата Ропотамо, на природен парк Странджа. 
 
Инфраструктура и транспорт  
Бургас има типичната за българските градове структура и наземна планировка – централна градска част, в 
която са разположени основните административни и обществени учреждения, културни институции и 
търговски обекти, и разположени по периферията жилищни зони с прилежаща инфраструктура и райони за 
отдих. Характерна особеност за града е ориентацията му на изток по посока морето. Старата част на Бургас 
има формата на дъга, отворена към плажната ивица и крайморския парк – двете основни атракции на града. В 
близост до тях са разположени административните учреждения, централните пешеходни и търговски зони, 
всички културни институции и основната част от увеселителните заведения. Около централната част са 
разположени жилищните зони – предимно панелни комплекси с прилежащи транспортна инфраструктура, 
училища, търговски обекти, паркове. В периферията си по протежение на морския бряг чрез квартали с ниско 
строителство градът плавно преминава в типичните за България морски туристически селища. Добре 
обособените пешеходни зони на града позволяват придвижването в централната част през Морската градина 
до плажната ивица без превозни средства. Връзката с жилищните комплекси се осъществява чрез автобусен и 
тролейбусен транспорт. Цената на билета е 1 лв. До София може да се пътува с влак или автобус. Всеки ден до 
столицата пътуват два експресни влака и шест бързи. Цената на билета е 18-20 лв. Цената за автобусен билет 
до София е 28-32 лв. Този вид транспорт е по-предпочитан. 
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Образование, наука, култура 
Бургас е голям образователен център, средище на науката и изкуството. Благодарение на разположението си 
край морето, развитието на специфични икономически отрасли и отдалечеността му от други големи градове 
и столицата, което позволява да не е град сателит, Бургас има свой собствен духовен и културен облик.  
 
Училища и университети 
В града има 31 основни и средни училища, 11 професионални гимназии, 4 колежа и 2 университета. Гордост 
за града са четирите езикови гимназии, търговската гимназия, техникума по строителство и архитектура, 
техникума по индустриална химия, спортното училище, музикалното училище, природо-математическата 
гимназия. Благодарение на тях общото ниво на образованост на населението в града и областта е значително 
по-високо от средното за страната. И което е по-важно - за човек, който не говори български, не е проблем да 
се разбере на някой от ползваните в Европа езици. 
 
Храмове 
Българите се отнасят с почит и уважение към Християнството и Българската православна църква. В народната 
ценностна система те заедно с просветата са най-важните фактори, помогнали да се съхранят българската 
духовност и националната идентичност през 13-вековната нелека история на България. Православните 
храмове в България са повече духовни и културни центрове, отколкото религиозно-обредни сгради. В Бургас 
такъв център, а едновременно с това и образец на православното изкуство, е катедралният храм Св. Св. Кирил 
и Методий. Останалите църкви са по-малки, но по своето вътрешно оформление са интересни образци на 
църковното изкуство, което в този край на страната има ясно изразено гръцко влияние. В храмовете се влиза 
свободно. В Бургас има и действащи католически и протестантски храмове. 
 
Театър 
Драматичният театър “Адриана Будевска” носи името на една от най-известните български театрални 
актриси. Той има дългогодишна история и е дал на България безценна галерия от имена на големи 
режисьори, актьори, сценографи. Бургаският театър е един от най-ярките символи на града и част от неговата 
магия. Активният сезон в Бургас е от октомври до май, но на практика не прекъсва, защото през летния сезон 
културният живот на страната се пренася в курортните градове. Бургаският театър играе на собствена сцена и 
на сцената на оперния театър. За гастроли се използват залите на Гарнизонен военен клуб и Културен дом на 
нефтохимика. Цената на билетите варира между 10 и 20 лв. 
  
Опера, балет, класическа музика 
Бургас е един от малкото български градове, които имат свой оперен театър с балетна трупа. Репертоарът му 
включва класически и български произведения и оперетна класика. Залата на бургаската опера, която се 
ползва и от филхармонията, има авангарден дизайн и отлична акустика. Цените варират между 8 и 15 лв. 
 
Художествени галерии 
Художествените галерии в Бургас са повече от десет. Безспорен лидер е Градската художествена галерия. 
Експозицията й е подредена в бивша еврейска синагога, построена в началото на 20-ти век по проект на 
италиански архитекти. Днес тя е обявена за паметник на културата. Галерията притежава произведения на 
всички български класици, на съвременни бургаски художници и най-богатата сбирка от икони от 
странджанския край. 
 
Музика 
Бургас е град с богата музикална история и още по-богато настояще. В него живеят и работят най-продаваната 
българска поп-певица, най-популярната поп-група, едни от най-титулованите композитори и музиканти. Може 
да се каже, че освен столицата София, Бургас е единственият български град, който след началото на 
реформите успя да върне и задържи своите музикални таланти. Концертните прояви са особено активни през 
летния сезон, когато морето се превръща в основен притегателен център на културния живот и българската 
бохема. 
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Кино 
В града има 2 закрити кина – едно в центъра на града и едно в Мол Галерия с 10 кинозали. Цените на 
билетите варират от 6 до 12 лв. 
 
Литература, библиотеки, книгоиздаване 
Част от харизматичния образ на Бургас се формира от неговите поети и писатели. Бургас е родно място на 
поетесата Петя Дубарова и духовно убежище на живия класик Христо Фотев. Освен университетските 
библиотеки, които имат строго регламентиран достъп, в Бургас има една голяма библиотека и няколко по-
малки читалищни библиотеки. Окръжната библиотека “П. К. Яворов” носи името на един от най-големите 
български поети и драматурзи. Тя е създадена през 1888 г. За своята вековна история библиотеката е 
натрупала изключително богат книжен фонд - художествена литература, научни и справочни издания, 
учебници и помагала, периодика и музикални записи. Библиотеката има отдел за чуждоезична литература, 
която може да се ползва в читални. Регистрацията е еднократна и срещу минимална сума, а заемането на 
книги е безплатно. 
Литературният портрет на Бургас не би бил пълен, ако се пропусне особеното място на книжарница Хеликон в 
него. Това е най-модерната българска книжарница и единствената, която отговаря на европейските 
изисквания като организация на продажбите, доставките, рекламата. От години тя работи не само като 
търговски обект, но и като огнище на духовността. В нея се провеждат литературни четения, промоции на 
книги, представят се млади автори. 
 
Музеи 
Историята в древността и археологическото богатство по днешните земи на Община Бургас са представени в 
Бургаския археологически музей, а историята от Възраждането до наши дни може да бъде проследена в 
Градския исторически музей. Богатството на народния бит и култура е събрано в експозицията на 
Етнографския музей. До красотата, спецификата и изключителното богатство на природата в района на Бургас 
можете да се докоснете в залите на Природо-научния музей.  
 
Фестивали 
Бургас е известен в България като град на фестивалите. Всяко лято в летния театър в Морската градина се 
провежда фестивал на българската популярна песен “Бургас и морето”. Летният театър е домакин и на 
ежегоден Международен фолклорен фестивал. На открити сцени в Морската градина се провеждат Бирен 
фест, Фестивал на българската рок-музика “Рок-експлозия”, Блус-фестивал, Театрален фестивал “На брега”. 
През октомври всяка година Бургас е домакин на Есенни литературни празници. През няколко години градът 
става домакин и на Седмица на морето с богата културна програма. Традиционен е и музикалният фестивал, 
носещ името на рано починалия български диригент, ученик на Херберт фон Караян-Емил Чакъров. От 2008 г. 
на Централния плаж в Бургас се провежда фестивала SPIRIT of Burgas под патронажа на Община Бургас. SPIRIT 
of Burgas е най-мащабното музикално събитие в България, на коeто всяка година свирят най-големите имена 
от световната музикална сценa. Два пъти в годината-през май и септември-Бургас се превръща в рай на 
цветята. Тогава в специално устроени павилиони и на открито в Морската градина се провежда 
международната изложба базар “Флора - Бургас”. Патрон на Бургас е Св. Николай Чудотворец. Всяка година в 
седмицата преди и след 6. XII.-Никулден-под патронажа на Община Бургас се организират празници на града, 
които намират своето естествено продължение в Коледните празници с многобройни културни събития. 
 
Спорт 
Бургас предлага богат набор от спортни съоръжения и възможности за активен спорт и спортни развлечения. 
Той има два футболни отбора, които играят във Висшата лига на България. Стадионите също са два. Гордост за 
града е стадион “Нефтохимик”. Той има 24 550 места, 13 000 от които покрити, затревена площ и осветление, 
които отговарят на световните изисквания. Към него функционират фитнес център, тенис кортове, 
тренировъчни зала, тренировъчни игрища на открито и хотел. Бургас разполага с две спортни зали. Зала 
“Изгрев” е подходяща за провеждане на състезания по колективни спортове. Зала “Младост” е 
полифункционална и се използва и за културни събития. В нея са провеждани континентални и световни 
младежки първенства. Тя всяка година е домакин на турнири по художествена гимнастика и спортни танци.  
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Бургас предлага добри условия за аматьорски спорт и поддържане на активен двигателен режим. Фитнес 
залите са повече от десет и разполагат с необходимите условия, техника и специалисти. Цените се движат в 
широк диапазон в зависимост от вида на услугата и категорията на залата. 
За всички услуги се предлагат различни варианти на абонаментни карти, при които цената на единичната 
услуга е по-ниска. Учениците и студентите ползват намаления от 30 до 50 %. За любителите на плувните 
спортове Бургас предлага два 50-метрови басейна и топло море от май до октомври. Почитателите на тениса 
могат да поиграят на три места в града срещу заплащане. Особено предпочитани са кортовете в Морската 
градина, които могат да поемат най-много желаещи и комбинират добра настилка и морски въздух. За 
любителите на джогинга Морската градина предлага идеални условия - подходящ климат (в Бургас рядко 
температурите падат под 0° С), добре поддържани алеи, близост до морето. Има и специални алеи, 
предназначени за велосипедисти. Градината е приятно място за разходки и социални контакти. През активния 
туристически сезон в Бургаския залив могат да се карат сърф и водни ски. В Бургас и около него няма високи 
планини и рядко се задържа сняг, но само на 4-5 часа път с кола в планината Родопи се намира зимният 
курорт Пампорово, на 6 часа път недалече от София в Рила е курортът Боровец, на 6-7 часа са Юндола, 
Добринище и Банско. Всички зимни курорти предлагат възможности за наемане на пълна екипировка под 
наем. Пистите са удобни за ски от края на ноември до края на март, понякога до средата на април. 
 
Отдих и туризъм 
Ако в културните и спортните обекти на Бургас не откривате своите места за отдих, има още възможности. 
Централната градска част е любимо място за разходка. Жителите на града казват, че при хубаво време по 
улица “Богориди” тече река от хора. Тя естествено се свързва с Морската градина, от която може да се види 
заливът, да се слезе до морето. Една от атракциите на града са рибарите на градския мостик. Със сигурност 
няма друг български град, който да има повече кафенета, сладкарници, клубове, дискотеки. Те имат особена 
атмосфера, защото в тях си дават среща изтокът и западът, европейските стандарти и духът на балканския юг. 
През лятото да почиваш в Бургас означава да ходиш на плаж. Топлото море, пясъчните плажове и южното 
слънце придават на града атмосферата на курортен град. За любителите на пътуванията районът предлага 
богатство от възможности. На север от града на около два часа път с автобус се намира другият голям морски 
град на България - Варна. На по-малко от един час път са вилно селище Елените и курортен комплекс Слънчев 
бряг. В същата посока и в непосредствена близост до него е градът музей Несебър, запазил останките на 
древния римски град Месемврия. На юг от Бургас са разположени курортните селища Черноморец, 
Приморско, Китен, Царево, Лозенец, Ахтопол. В същата посока са градът музей Созопол, вилно селище Дюни, 
Международен младежки център Приморско и резерватът Ропотамо. В най-южната част на областта се 
намира природен парк Странджа. Това е най-големият природен парк в България. Той съхранява 
изключително природно богатство – над 50 % от флората на страната. Паркът е своеобразен етнографски 
резерват – на територията му се намира село Българи, в което е съхранен езическият обред нестинарство 
(танц върху жарава). 
 
На пазар и на заведение в Бургас 
Основните търговските зони в града са обособени по продължение на улиците “Александровска”, “Алеко 
Богориди” и “Фердинандова”, където е и централната пешеходна зона и са разположени и множество 
ресторанти, кафенета, заведения за бързо хранене, сладкарници и клубове. В Бургас има два мола – Мол 
Бургас Плаза в ж.к. „Изгрев“ и Мол Галерия в ж.к. „Славейков“. 
 
За допълнителна информация: http://gotoburgas.com/ 
 


