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Аз съм млад човек. Амбициозен и енергичен. Знам къде искам да живея и да се
реализирам. Същото ще посъветвам вас. Предлагам Ви БУРГАС. Защо ли? Веднага се
сещам поне за 5 причини: 1. Хората. Бургазлиите са сред най-активните младежи в цяла
България. Рядко ще видите някой между 18-25 години който да не спортува, или
тренира нещо. Нерядко съчетават ученето и с работа и със спорт. Какво по-добро в
един град от младите му и активни жители?

2. Морето и Морската Градина. Както е казал Ърнест Хемингуей "Всичко, което е
далеч от морето, е провинция!" Какво по-хубаво от това да живееш в град, който е
най-бързо развиващия се в страната, че има и море, а през лятото морския бриз гали
телата на плажуващите. Разбира се, на подобен град му трябва и морска градина. А
тази в Бургас е най- красивата която сте виждали. Уникална, поддържана, красива...
Ако не сте обикнали Бургас, значи не сте били в Морската градина. Това е сърцето на
любимия ни морски град!

3. Високите стандарти на живот. Ако морето и активните хора не са ви достатъчни,
то със сигурност перспективата и възможностите, които градът предлага, са доста
привлекателни. Бургас носи гордо титлата "Най-добър град за живеене в България"
цели 3 години подред, заедно с новата му титла - "Европейска столица на спорта 2015".
Заплатите са едни от най-високите в страната. "Лукойл" е най-големия работодател в
България. Възможностите за развитие в Бургас са огромни, стига човек да иска и да се
старае. Независимо в каква сфера смятате да се развивате, четвъртият най-голям град
в България може да ви го осигури!
4. Фестивалите. Бургас е прочут с фестивалите си (които през лятото нямат край свършва един и започва друг), както и с талантливите си хора в сферата на изкуствата
(художници, певци, актьори и т.н.). В него можете да откриете всичко - от експозиции на
чудати растения до джаз фестивали и разбира се, Spirit of Burgas - винаги има какво да
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правите и къде да отидете. Което е прекрасно. Разходете се до Флората, вижте
програмата им за следващата седмица - все ще откриете нещо по вкуса ви.
5. Общината. Най-силно привличащия фактор в Бургас е икономиката му, но не само
това. Община Бургас работи за хората. Всеки ден се откриват нови спортни площадки,
паркове, културни центрове... Изключително активна община, в която всичко се
подържа и всичко ремонтира в кратки срокове. Първото, което ще ви направи
впечетление и ще остави трайна следа в съзнанието ви, е именно колко поддържан е
целия град.
Ако сте млад, целеустремен и амбициозен човек, Бургас е мястото, където можете да
се реализирате!
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