
Икономическа характеристика на Бургас 

 

Бургас е най-големият град в Югоизточна България и вторият по големина на 

българското Черноморие, а със своята площ от 253,644 km² той е и един от най-

големите в страната. Според последното преброяване на НСИ към 31 декември 2016 

година населението е 202 766 жители и така става четвъртият по големина град в 

страната. Бургас е най-важният стопански, транспортен, управленски и просветен 

център в Югоизточна България. Градът е административно средище на едноименната 

община и област, както и седалище на регионални и национални институции. 

 До Бургас се намира най-голямата в Югоизточна Европа химическа и нефтена 

рафинерия, която е и най-големият работодател в България. Там се намират 

международното и второто по натовареност българско летище, най-голямото българско 

пристанище и единственото нефтено пристанище в страната. Няколкото природни 

резервати и защитени местности, антични и средновековни селища, Черно море и 

ежегодните фестивали привличат множество туристи. 
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В Бургас се намира генерално консулство на Турция и почетните консулства на 

Беларус, Грузия, Индия, Румъния, Русия, Сиера Леоне и Украйна. През 2004 година в 

града е открит Черноморският граничен координационен и информационен център, 

който осъществява сътрудничество между органите за гранична охрана на държавите 

от Черноморския басейн по отношение на граничния контрол. Бургас е член в 12 

международни организации, между които Конвент на кметовете, Eurocities, ICLEI и 

BALCINET. Градът има свое представителство и в Брюксел. Бургас е важен 

промишлен, търговски, транспортен и туристически център. Някои от производствата 

са единствени или определящи за страната, като тъмни и светли нефтопродукти, 

химически влакна, пластмаси и други химически изделия; корабостроене, 

вентилационна и пречиствателна техника, товарно вагоностроене, рибопреработвателна 

промишленост .   



По икономически потенциал Община Бургас заема второ място сред българските 

общини. Делът на безработицата e 4.4 % при 12.4 % . На територията на Община Бургас 

са регистрирани 16 083 фирми. Фирмите в частния сектор се разпределят главно в 

следните отрасли: индустрия, строителство, транспорт, търговия. Среден списъчен 

брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение по райони през 2015 

година в Бургас е 123 543 хил. души.  

Средна годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно 

правоотношение по райони 06.12.2016 в Бургас е 9 102 лв.  Чуждестранни преки 

инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12.2015 в Бургaс е 1 704 391.8 (Хил. 

евро). 

Фирми с чуждестранно участие по произход 

Държава Брой фирми  Относителен дял 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 90 22,73% 

РУСИЯ 45 11,36% 

ТУРЦИЯ 30 7,58% 

ГЕРМАНИЯ 27 6,82% 

АРМЕНИЯ 23 5,81% 

ИРЛАНДИЯ 22 5,56% 

КИПЪР 13 3,28% 

САЩ 11 2,78% 

НИДЕРЛАНДИЯ 10 2,53% 

УКРАЙНА 8 2,02% 

 

Наименование на дейността Предприятия с чуждестранно участие 

Търговия, ремонт на автомобили; 

търговия на дребно с горива 

376 

Операции с недвижимо имущество 1 191 

Строителство 65 

Сухопътен транспорт, вкл. 

тръбопроводния 

27 

Селско и ловно стопанство и свързани с 

тях услуги 

19 

Производство на дървен материал и 

изделия от него , без мебели 

17 

Производство на електрически машини и 

апарати, н.д. 

7 

Събиране и третиране на отпадъци; 

санитарни и почистващи дейности 

5 

Производство и разпределение на газ , 

електро и топлинна енергия 

1 

Хуманно здравеопазване и социални 

дейности 

2 

Други  575 

 



Бургаска Община се отличава с високото си ниво на индустриализация. 

Промишлеността е основният клон, на който се пада 86.2% от производството, 

използва 81.9% от дълготрайните активи и 50,6% от заетите хора в материалното 

производство, което се дължи на нефтохимическото производство. Главните 

структуроопределящи отрасли са химическата и нефтопреработващата промишленост 

хранително-вкусовата, електротехническата и електронна промишленост, както и 

машиностроене и металообработване.     

 Химическата и нефтопреработващата промишленост са абсолютно доминиращи. 

Те дават 84.5% от реализираните приходи с тенденция към нарастване. Обемът на 

дълготрайни материални активи е приблизително 71% от целия за този отрасъл в 

областта. 

 

 

Бургаска Свободна зона 

 Промишленост 

Промишлеността със своята многоотраслова специфика е водещ сектор в 

икономическата структура на Бургас. Застъпени са повечето отрасли с изключение на 

автомобилостроене, ниско- и високоволтови инсталации и отчасти електроника. Някои 

от производствата са единствени или определящи за страната, като например: тъмни и 

светли нефтопродукти, химически влакна, пластмаси и други химически изделия; 

корабостроене, вентилационна и пречиствателна техника, товарно вагоностроене, 

рибопреработвателна промишленост и т.н. 

 Следните промишлени отрасли са от решаващо структурно значение: 

 Нефтохимическа /нефтопреработваща промишленост/ - дава 70 % от обема на 

промишленото производство; 

 Хранително-вкусовата промишленост и винопроизводство - 12,2 %; 

 Производство на електрическа и топлинна енергия-3,6 %; 

 Текстилна промишленост - 2,4 %. 

През първото тримесечие търсенето на луксозни имоти остава предимно за 

жилищни нужди, но покупките с инвестиционна цел набират скорост. Такива са 

около 40% от сделките с луксозни имоти. Поскъпването на имотите продължава да е 

между 5 и 7% при 12% ръст на инвестиционните сделки. Наблюдава се и засилен 

интерес към жилищата с площ над 200 м².  Средните продажни цени на 

търговските площи в гр.Бургас са в порядъка на 650€ на м². В различните райони 

цените варират от 400€ до 1200€ на м². Средната наемна цена на търговските площи е 

4,09€. Като цената на един магазин в центъра е между 14€-15€.   

  Наема на магазините в центъра са варират от 6,50€ до 8,50€ на м² в 

останалите квартали наема е от порядъка на 3,50€ до 6,50€ – 7,0€ на м². 

 


