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Бургас е най-големият град в Югоизточна България – важно
търговско средище с развит морски туризъм. Привлекателно
място благодарение на широките плажни ивици, богатото
биоразнообразие във влажните зони на трите лиманни езера
край града и наблизо разположените Странджа планина, река
Ропотамо и Бургаски минерални бани. Бургас е притегателен
център за инвестиции със своето неповторимо
месторазположение, летище и най-голямо пристанище,
най-източна точка на Магистрала Тракия, която ни свързва с
Европа.
Благодарение на мащабните инфраструктурни проекти през
2010 г. Бургас заслужено спечели приза “Най-добър град за
бизнес”, а през 2011 г. бе удостоен с титлата “Най-добър град за
живеене”.
Ключов градоустройствен проект е “Супер Бургас”, първият етап
на който е създаване на терминал за круизни кораби и яхтено
пристанище. Чрез разрастване на пристанището с нови терминали
и обществено достъпни пространства и модерни административни
сгради градът ще предлага повече търговски и развлекателни
възможности.
Община Бургас усилено работи и върху други 4 проекта, от
които 2 индустриални зони, нов път покрай Атанасовско езеро,
Зоопарк край езерото. Изграденият пътен възел Юг облекчава
трафика на юг от Бургас и за кв. Меден рудник.
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Градът е модерен и красив – наред със съвременната
архитектура има запазени сгради от началото на 19 век. Заради
малките улички в центъра, старите къщи, живописната Морска
градина и бохемска атмосфера, Бургас е считан и за
най-романтичния град в България. Шопингът е истинско
удоволствие по новото Ларго на града. Разходките в прохладната
Морска градина се допълват от артистичната атмосфера на
Охлюва, Морското казино и Летния театър. През последните
години се изградиха два големи търговски центъра и заедно със
стилни ресторанти, множество клубове, кафенета и хотели
допълват визитката на Бургас. Пъстрата палитра от културни
събития стана причина през последните години той да се утвърди
и като фестивалната столица на България.
Бургас има два университета и четири колежа; има добре
развита мрежа от здравни, образователни и социални
институции. Лидер пред другите градове в страната по
екологично състояние, удобна администрация, възможности за
спорт. Мащабните инфраструктурни проекти ускоряват
икономическия растеж на града и превръщат Бургас в
притегателен център в България с високо качество на живот.
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