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КЛУБ   „БУРГАС  И  МОРЕТО” 
 

при  ОУ „Георги Бенковски” – Бургас 

 
 

 Клубът е създаден по Проект BG051РО001-4.2.05 „Да направим училището 

привлекателно за младите хора”. Програмата му включва теоретични и практически 

занятия за изучаване и опознаване на Бургас с неговата история, културни и природни 

забележителности, с неговата неповторимост и многообразие, с възможностите, които 

предоставя на своите жители. Участниците събираха и обработваха информация от 

различни източници, писаха реферати и създаваха компютърни презентации по 

различни теми, правиха снимки, рисуваха и писаха за родния град, посещаваха 

неговите исторически, културни и природни забележителности, подреждаха изложби, 

участваха в неговото почистване , т.е. работиха и се забавляваха. И накрая събраха  

резултата от своя труд в този   Алманах. 
 

 

 



 2 

УЧАСТНИЦИ  В  КЛУБА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Ръководител на клуба:  г-жа  Анета Димитрова 
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Кръстопът на древни цивилизации 
 

 Цялата история на Бургас е свързана с морето. Като че ли самото разположение на 

града, обиколен от три страни с вода, е първопричината за неговото възникване и развитие през 

вековете. Погледнат от птичи поглед, Бургас представлява една тясна ивица земя, която е 

обградена от морето и от три уникални лагуни: Атанасовска, Вая и Мандренска. 

 Градът има многовековна история. Свидетелство за това са многочислените 

археологически находки, открити в неговото землище и околностите му. Те могат да се видят 

във витрините и фондовете на различни български музеи. Най-древни сред тях са предмети от 

медно-каменната епоха, открити по бреговете на Атанасовското и Мандренското езеро. Богата 

информация за праисторически селища около Бургаските лагуни дават разкопките на 

селищната могила „Бургас”, проведени през 2008 – 2009 г. близо до Атанасовското езеро. Там 

са намерени части от жилища, каменни оръдия, керамични съдове и идоли от късната 

новокаменна и ранната медно-каменна епоха, кости от диви и домашни бозайници. Тези 

находки карат археолозите да смятат, че първите обитатели са се заселили тук още през 

новокаменната епоха  - 7000 г. пр. Хр. 

 През 2008 г. в праисторическа могила в местността „Солна нива” северно от Бургас са 

намерени над 250 вещи, датирани от епохата на ранния халколит (около 6000 години пр. Хр.). 

Те свидетелстват за земеделие, скотовъдство и добив на сол като поминък на древните 

обитатели на местността. Открити са и ритуални съдове на царя-жрец. Счита се, че артефактите 

са най-старите, намирани изобщо по крайбрежието на Черно море. Това дава повод на 

директора на регионалния музей Цоня Дражева да определи района на днешен Бургас като    

„… кръстопът на най-древните цивилицации”. 

 Сред първите обитатели на района са траките. Предполага се, че около 6 век пр.Хр. по 

крайбрежието те създават редица селища наред с близките градове Аполония, Месембрия и 

Анхиало. Тази хипотеза се основава отново на редица артефакти, открити преди всичко около 

Мандренското езеро. Само на 5 км от „Меден рудник” има останки от резиденция на древен 

тракийски владетел. Още в онези далечни времена Черно море има важно значение в 

развитието на цивилизацията и поселищния живот на Бургас. Важно значение за това развитие 

има присъствието на древните гърци по тези земи. От тази епоха са останали множество  

керамични съдове, статуи, оброчни плочи, монети и др. Най-впечатляващи са огромното 

количество амфори, три прекрасни кратера, бронзови и сребърни монети, редица статуи на 

Аполон, сред които най-древната негова статуя, открита по нашите земи. 

                                      
 След превземането на Черноморието от римския пълководец Луций през 72 г. пр. Хр. 

император Веспасиан основава Деултум – колония за войни ветерани. През различни години в 

градището на Деултум са били откривани изключително ценни паметници, които говорят за 

интензивен градски живот в колонията,  която през онази далечна епоха е била пристанище.                                    
Деултум е продължил да съществува и през епохата на Късната античност. Неговите развалини 

сега се намират при село Дебелт. 

Тези и още много други археологически открития дават основание районът на днешен 

Бургас да се възприема като истинска люлка на цивилизацията. 

 

Произход на името на Бургас 
 

Относно името на Бургас няма единно мнение на специалистите. Според едната теория 

името на града ни идва от старогръцкото пиргос (пюргос), което означава „кула”. Такава дума 

има и в тракийския език  със значение  „укрепление от дебели дървени стени”. След 

завладяването на Византия от турците през XV век навсякъде „Пиргос” е станал „Бургас”. 
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  Другата теория е, че днешното име на града произлиза от латинската дума Burgus 

(Бургус) – кула. Според местни предания името идва от римски пътен стълб, така наречен 

„бург”, който бил положен в района на днешното пристанище.  

   

Теории за възникване на града 
 

 Независимо от господстващото мнение, че Бургас е сравнително ново селище, редица 

документи и археологически находки доказват, че по тези места през Средновековието е кипял 

живот. На 11 км южно от днешния център на града още в периода на късната античност е била 

построена крепост, разположена на п-в Порос/ Форос край днешния квартал Крайморие. 

Останки от друга средновековна крепост са открити край днешното село Димчево. Това е 

крепостта Скафида. Тя е имала и пристанище на южния бряг на Мандренското езеро, което е 

било свързано с проток с Черно море. Днес там могат да се видят останки от мощна кула, която 

може би е служила като фар и да охранява входа към крепостта. 

 Отдавна битува преданието, че Бургас е създаден около средата на XVII век от гръцки 

рибари от Анхиало, Созопол и Месемврия. В книгата си „История на Бургас” Иван Карайотов и 

Стоян Райчевски отхвърлят това твърдение въз основа на документи от XVI – XVII век, които 

посочват Бургас като пристанище. Освен това в района на днешния център на града са 

намерени редица предмети, датирани към XV – XVII век.  

 

Съживяване и развитие на града  до средата на XIX век 
 

   Местонахождението на Пиргос- Бургас през XVІ в. несъмнено се е намирало около 

днешния център на града. Османското нашествие през XV век довежда до изселване на част от 

жителите в района. До началото на XVII век за историята на Бургас има откъслечни и неясни 

съобщения. В този период  съживяването на града е придружено със съществени трудности. 

Основните причини са: липса на питейна вода; бурният залив, който не предлага защита от 

североизточните ветрове; слаби природни дадености за укрепване и отбрана; комарите и 

маларичните изпарения от трите езера и др. Някъде в края на ХVІ в. Бургас се съживява. 

Документ от 1604 г. ясно показва връзката му с морето - наречен е „ искеле  Пиргос” 

(пристанището Пиргос ). Почти всички съобщения от ХVІІ в. споменават Бургас като 

пристанище. Невероятно е Бургас да се е съживил като рибарско селище, защото заливът е бил 

твърде открит за обикновен пристан, а чак до началото на ХХ в. липсвала питейна вода. 

            Дълго време се смятало, че Бургас е на неудобно място, поради крайно 

неблагоприятните природо-климатични условия. През 1862 г. руски дипломат  счита, че Бургас 

може да бъде изместен при по-защитен залив - Порос или при Ченгене скеле. Дори в края на 

ХІХ в. през управлението на Стефан Стамболов темата с преместването на града е била 

актуална. Говорело се, че бургаските граждани подарили ниви на министър-председателя, за да 

не измести града на отсрещния южен бряг. Преместването не се случило. Побеждава 

икономиката и стратегическата логика за изграждане на голяма пристанище точно на това 

място, въпреки крайно неблагоприятните  други условия. 

През ХVІІ в.  Бургас е  житно пристанище за цяла Тракия, засвидетелствано от 

множество османски документи. Между 1753 и 1757 г. френски 

консул Шарл дъо Пейсонел по Черноморието пише: „Бургас е   

„голяма паланка”- градче, където има много търговци... едно от 

главните пристанища на България за черноморската търговия, която 

е многозначителна в Бургас, както вносната, така и износната. Там се 

докарват и много стоки за нуждите на жителите”. От този период 

има и няколко карти, които изобразяват Бургас като най-голям град в 

залива, а няколко султански фермана наричат града „каза” (център 

на околия). 
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Търговия, занаяти и поминък 
 

 До XVI век търговията в района се осъществява предимно чрез кервани, които пътували 

много бавно – от Бургас до Пловдив за около 10 дни, а платноход при попътен вятър стигал от 

Бургас до Цариград за 10 – 12 часа. Това наложило съживяването на бургаското пристанище. 

Първите документи за това датират от  XVI – XVII век. Разрастването на града безспорно се 

дължи на пристанището и търговията. Доказателство за това са множеството открити  монети: 

османски, венециански, дубровнишки, испански, австрийски и др.  

 Много бурно се развиват  търговията на дребно и занаятите. През 1829 г. в града има 

363 къщи и 112 дюкяна, а през 1878 г. на 1000 къщи се падали 400 такива обекта. Една от 

емблемите на безводния град са били сакаджиите (водари, продавачи на вода), които 

превозвали вода от Сладките кладенци на мулета или коне със саки (кожени мехове или 

дървени бъчонки). Много бургазлии се занимавали и със земеделие, скотовъдство, добив на сол 

и др. Основен поминък било и лозарството, за което има редица сведения. Един от най-

големите лозови масиви е бил разположен на територията на днешния  к-с „Лазур”. 

 През 60-те години на XIX век за Бургас започва период на бурно стопанско и културно 

развитие. През 1860 г. се построява телеграфна станция. Нараства ролята на пристанището. 

През следващите години значението на Бургас за морската търговия нараства, за да добие скоро 

славата на едно от най-значимите пристанища в целия Черноморски басейн. 

 

                   
                 Бургас през 1854 год. 
     

 

Българска община, борба за независима църква 

и за народно училище 
 

 През 60-те години на XIX век цялата Бургаска каза се намира под управлението на 

Гръцката патриаршия, независимо от това, че по-голямата част от населението е било 

българско. Но волята на българите в града е да се отделят от Цариградската патриаршия и да 

имат своя самостоятелна българска църква. През 1862 год. в Цариград  е изпратено прошение 

за откриване на българска община, българска църква и българско училище. До този момент в 

единствената православна църква в града се служи само на гръцки. На 11 май 

1868 г. в Бургас тържествено се отбелязва денят на светите братя Кирил и 

Методий. Тогава се взима решението да се построи българска черква, посветена 

на славянските първоучители.  Поп Георги Стоянов Джелепов създава комитет за 

събиране на средства за нейното изграждане. В края на града е закупена сграда, 

която е преустроена за черква и училище. Първата служба в първия български 

храм в Бургас „Св. Св. Кирил и Методий” се състояла на 20 април 1869 г.                                         

Първият свещеник е поп Георги.                                       

До 60-те години в Бургас няма българско училище и децата на българските семейства 

учат в началното гръцко училище. Първото българско училище е открито през 1865 г. от даскал 

Петко, който провеждал заниманията в дома си по програмата на старите килийни училища. В 

църквата „Св. Св. Кирил и Методий” също се открива  начално училище, но то се развива 

трудно поради липсата на средства и създаваните пречки от фанариотите. 
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Освобождението на Бургас 
 

Още по Коледа 1877 г. сред гражданите на Бургас плъзват слухове за нечувани зверства 

от страна на башибозуци и черкезки шайки. Разтревожените бургазлии нощем се събирали на 

групи, като жените и децата се помещавали на различни места, за да могат в случай на 

нападение да се защитят. Най-значителна част от градското население се събирала в къщата на 

Димитър Бракалов – уважаван градски първенец. Други бургаски семейства търсели защита в 

Боналовата градина, която приютявала всяка нощ по стотина души. По-бедните хора търсели 

спасение в морето, като на малки групички изчаквали по лодките и гемиите да се съмне, за да 

се приберат по домовете си със свити от страх сърца до следващата вечер. 

 На 25 януари (6 февруари 1878 г. нов стил) отрядът на полк. А.М. 

Лермонтов се насочва към Бургас. Преди него  пристига руски разузнавателен 

отряд, който съобщава за пристигането на полк. Лермонтов. Новината  бързо се 

разнася из града. Бургас е завзет без нито един изстрел. Тържественото 

посрещане става извън града, при Татарския кладенец, където по-късно е 

издигнат паметник в тяхна чест (днес до гимназия “Г.С.Раковски”). Начело на 

многохилядното множество от посрещачи са първенците, свещениците, чуждите 

консули  под тържественото биене на камбаните. Приветствено слово на руски език произнася 

учителят Стоян Шивачев. Командирът на летящия отряд полк. Лермонтов е настанен с щаба си 

в къща на днешната улица “Лермонтов”, където днес има паметна плоча.  

 

Клуб „Бургас и морето” 

 

            Пред паметната плоча на полк.Лермонтов                       Цветя на Паметника на 

                                                                                                                 руските войни 

                                                   
 

 

Развитие на Бургас след   Освобождението 
 

 След Освобождението Бургас попада на територията на Източна Румелия. По това 

време той е малък пристанищен град, без водопровод и канализация. Централният площад 

„Папаз-мейдан” е разположен при църквата „Св.Богородица”. Днешната улица „Фердинандова” 

носела името „Сака йолу”, понеже по нея идвали сакаджиите, носещи вода от Сладките 

кладенци. Истинската урбанизация започва след Освобождението.  

  Първият председател на градския съвет в Бургас е Нико Попов. Голяма роля за 

модернизацията и европеизацията на града играят редица видни личности:  Димитър Бракалов , 

Григор Дяков, Никола Александров, Атанас Славов и др. С тяхна подкрепа са построени 

прекрасни сгради: Гръцкото училище (на мястото на днешната Търговска гимназия), 

училищата „Клементина” и „Отец Паисий”,  Девическата гимназия на 

ул.”Богориди” (днес там се помещават Археологическият музей и 

Регионалната библиотека), катедралата „Св. Св. Кирил и Методий”,  

първите хотели и др. Проблемът за водоснабдяването на Бургас е една от 

основните грижи на общинския съвет . Първият водопровод в Бургас  е 

открит официално през 1907 г.   
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Търговия, транспорт, земеделие, промишленост 
 

Сухопътна връзка на пристанищния Бургас с вътрешността преди Освобождението било 

само шосето Бургас - Айтос - Карнобат- Сливен. Но развитието на търговията налага 

усъвършенстване на транспорта и пътната мрежа. Построяват се първите мостове, на етапи се 

строят шосетата към Варна и Созопол. Нараства необходимостта и от въвеждане на 

железопътен транспорт. През 1890 г. е открита за експлоатация жп линията Бургас – Ямбол. 

На 20.12.1894г. Народното събрание взема решение за 

строежа на бургаското пристанище, което е открито на 

18.05.1903г. лично от княз Фердинанд. Новото пристанище 

разширява чувствително морските контакти на България със света. 

През последната четвърт на XIX и първото десетилетие на XX век 

Бургас се превръща в център на българската търговия. 1907г.  През 

1927г. на терена на днешното летище каца първият самолет. 

Култура и образование 

Значителен подем бележи и  културното развитие на града. Първият седмичник 

„Бургаски вестник” излиза през 1885 г. Започва и развитието на библиотечното дело. Читалище 

„Пробуда” се ражда  през 1880г, а през 1888г. общинската управа 

създава днешната Регионална библиотека. Наченките на 

театралната дейност също датират от десетилетията между 

Освобождението и Балканската война. Първото театрално 

представление е изнесено през 1882г. в сградата на училище 

„Княгина Клементина”. През 1912 г. прочутата актриса Роза 

Попова организира театрална трупа „Бургаски градски театър”. Следвоенната 1919 г. се счита 

за рождена година на „постоянния” Бургаски театър. От началото на ХХ век води началото си и 

бургаската музикална култура. На 01.12.1905г. центърът на града тържествено е озвучен от 

изпълненията на Бургаския духов оркестър. 

Като окръжен център след Освобождението Бургас се формира и като център на 

българската просвета в района на Южното Черноморие. В първите 

години повече деца посещават гръцкото училище. Това мотивира 

бургаската общественост да насочи усилията си за развитие на 

българското училище. Скоро класовете в него набъбнали и основното 

училище се разделило на мъжко и девическо.  По-късно гръцкото 

училище е закрито, а в неговата сграда се 

настанява българското училище „Хан Крум”. Липсата на пълно 

гимназиално образование обаче принуждава състоятелните бургазлии 

да изпращат децата си  Цариград, Варна и Сливен. Бургаските  

първенци използват влиянието  си, за да се създаде  Търговска 

гимназия, открита на 01.10.1905г.                  

Комплексното развитие на културата и образованието в Бургас през първите 

десетилетия след Освобождението напълно съответства на  неговия статут на окръжен град и 

на пристанище с международно значение.    
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Народни традиции и обичаи в бургаския край 

 В българския празничен календар има много и изключително разнообразни традиции и 

обичаи, голяма част от които се празнуват в нашия край. Представяме ви някои от най-

интересните и най-значимите за хората от Бургаско.   

Пеперуда 

Така в народната традиция се нарича обред, изпълняван за 

предизвикване на дъжд при продължително засушаване. Обредната група от 

млади момичета се води от „Пеперуда” –младо момиче, което задължително 

трябва да е сираче или първородно дете. В уречения ден групата се събира в 

неговия дом или край реката и го облича цялото в листа от бъз. Всички 

момичета са боси и с разпуснати коси. Те повеждат пеперудата из селото, като влизат във всяка 

къща и изпълняват специално подбрани за случая обредни песни. Стопанките ги посрещат със 

съд, пълен с вода, и тя тръска с ръце, наподобявайки крила . След приключването на 

обиколката момите отиват отново край реката, където събличат зеленото облекло на 

пеперудата и го хвърлят по течението. Всички се пръскат с вода и заливат обилно пеперудата. 

Този обичай днес се изпълнява в автентичния му вид във всички краища на Бургаска област : 

Люляково, Подвис, Момина църква, Малко Търново и др. 

                                Герман 

Това  е обичай за измолване на дъжд, разпространен в Странджа, 

Северна България, южните склонове на Централна и Източна Стара 

планина. Обичаят не е календарно обвързан, а се изпълнява при 

продължително засушаване или непосредствено след другия обичай за 

измолване на дъжд. Основна част от обичая Герман е изработването на 

антропоморфна мъжка фигура от кал или глина - Герман, която ритуално се погребва. 

Изработва се от девствени момичета под ръководството на по-възрастни жени и е доста 

детайлна - правят   се очи, вежди, уста и  ясно изразеният фалос.  Ръцете се кръстосват на 

гърдите като на умрял човек. Фигурата тя се полага в ковчег и жените я оплакват като мъртвец.  

След това с тържествена погребална процесия се отнася край някой водоизточник, обикновено 

река, където се погребва. На гроба се поставя малък дървен кръст и жените правят помени (до 

деветия ден). Вярва се, че след изпълнението на този обичай, завалява дъжд. Ако дъждовете 

обаче са прекалено силни или проливни, куклата се изважда от гроба.                                                                                              

   Нестинарство 

 
 Нестинарството е много стар български обичай, при който хората 

танцуват боси върху жарава. Той се е практикувал в няколко села в 

Странджа. За пръв е документиран през 1862 г. от П.Р. Славейков. 

Ритуалът има езически корени, въпреки че при неговото изпълнение 

танцуващите носят икона. Дълги години православната църква преследва 

нестинарите и ги заклеймява като обладани от дявола. Ритуалът в 

автентичния си вид в се извършва в странджанските села Българи, Кости, Бродилово, 

Граматиково, Кондолово в деня на Св. Св. Константин и Елена - 21 май  (3 юни по стар стил). 

Само определени хора могат да танцуват върху жаравата – обикновено те принадлежат към 

стари нестинарски фамилии, а нестинарството се предава с поколенията. Главният нестинар 

обикновено получава тази титла от своя баща или майка след тяхната смърт или когато 

остареят и не могат вече да танцуват. В деня на празника след църковната служба нестинарите 

се събират в малък параклис, където се пазят иконите на Св. Св. Константин и Елена. Там 

главният нестинар прекадява иконите и останалите нестинари и им предава силата и 

вдъхновението, които е получил от Св. Константин. След това с тъпан и гайда се свири 
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специална нестинарска мелодия, която подготвя просветените и нерядко те изпадат в транс. 

Цял ден на главния селски площад гори огън . Привечер, когато изгасне, жаравата му се 

разстила в кръг с диаметър  два метра. Пръв танца започва главният нестинар или нестинарка, 

като пред това обикаля три пъти около кръга и държи икона на Св. Св. Константин и Елена.   

 Нестинарството е включено в списъка на ЮНЕСКО на световното културно, 

нематериално и природно наследство. 

 

                                  Кукеровден 
 

 Кукерите са българските карнавални фигури — мъже, 

предрешени като зверове или типични персонажи (бабата, дядото, царят, 

бирникът), винаги са с маски на главите, често с чанове на пояса и с 

кожуси с козината навън. В Източна България се  провежда в периода 

между Месни и Сирни Заговезни. Кукерите танцуват по улиците, за да 

изплашат лошите сили, а за плодородие и здраве извършват обредни  

действия като оране, сеитба и други. Млади и стари се маскират и 

започват да гонят злите духове. Всяка кукерска дружина си има водач, 

който единствен е женен мъж. В източна България водачите са 

облечени в булчински и младоженски костюми , а в останалите части  -  

с кози или овчи  кожи с козината отвън, имат кожени маски на главите 

или пък са с начернени лица. На кръста са окачени звънци (чанове), в 

ръка се държи обагрен в червено дървен фалос и пометаш (дървен прът с привързан накрая 

парцал за измитане на пещта).  Обичаят по нашите земи води началото си от Тракия, където се 

празнувал по време на дните на бог Дионисий .                    

 

 

 

Никулден 
  

 На 6 декември източноправославните християни честват Свети 

Николай Чудотворец. Първообразът е историческа личност – Николай 

Мираклийски, роден през 270 г. в Патара -  Мала Азия. За добрите му дела 

се разказвали множество легенди. Почита се като и покровител  на 

морелавателите. Според една легенда, по време на силна морска буря 

светецът спасил с молитви моряците на кораба, с който пътувал към божи 

гроб. Според друга – запушил дупката в кораба с шаран и възкресил 

моряк, починал при падане от висока мачта. В едно от житията му се 

разказва, че обърнал към християнството пирати, които нападнали кораба, с който пътувал. 

 В образа на Свети Никола се преплитат черти на добродетелния 

християнин и на езически бог (Посейдон). Това е причината българите да го 

почитат като патрон на моряците и рибарите. Смята се, че когато е ядосан, 

светецът причинява бурите и ураганите. Затова на Никулден моряците 

остават на сушата. 

             По традиция на този празник се приготвя риба с люспи, най-вече 

шаран, защото той е слуга на светеца. Голата риба навява асоциации за бедност. Люспите се 

почистват внимателно, така че да не падат на земята Ако някоя люспа все пак падне, тя не 

трябва да се настъпва, защото който я настъпи, ще се разболее и ще умре. Костите на рибата се 

събират и изгарят, закопават се в земята или се пускат в реката или морето – така ще се умножи 

плодородието и благополучието на семейството. Костта от темето на шарана, която е във 

формата на кръстче и се нарича “кръхче”, възрастните жени пришивали на калпаците на децата, 

за да за да ги пази от зли сили и уроки. Традиционните празнични ястия са рибник (пълнен 

шаран в тесто) и обреден хляб. 

             Никулден е обявен за официален празник на град Бургас през 1992 година. Оттогава до 

днес бургазлии почитат този ден. 
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                                      Гергьовден 
 

 В българския народен календар Гергьовден е един от най-големите 

празници през годината и най-големият пролетен празник редом с Великден. 

Празнува в чест на Св. Георги, традиционно приеман като повелител на 

пролетната влага и плодородието, на овчарите и стадата.   

  Свети великомъченик Георги живял през времето на римския 

император Диоклетиан (284-305 г.) Кападокия. Християнската му същност 

се съчетава с древни езически вярвания. В традицията св. Георги винаги е представен като 

конник, който побеждава змея и освобождава девойката, предопределена за жертва.       

На този празник се извършват редица обредни  ритуали, целящи осигуряването на 

здраве за хората и плодородие на нивите и животните. Един от тях се нарича 

„Блага роса”. В нощта срещу празника, преди да пропеят петлите, хората 

отиват на някоя ливада или поляна, където се търкалят в утринната роса или 

обредно се къпят в реки и извори. На връщане към домовете си  берат свежи 

зелени клонки, с които се окичват вратите и праговете на домовете, оборите и 

кошарите,  завивките на децата. Рано сутринта се извършва ритуалното 

извеждане на животните на първа зелена паша и се прави  първото обредно 

доене на овцете.                               

 Гергьовден е обявен за Ден на храбростта и Българската армия. 

 

 

Забележителностите на Бургас 

 Бургас може да се похвали с много и най-разнообразни обекти, с които да се гордее. Те 

пазят спомена за славни събития и личности, разказват историята на града и я предават от 

поколение на поколение, представят традициите и съвременността му. Сред всички тях обаче 

няколко са особено скъпи на жителите на Бургас и са се превърнали в символи на нашия град. 

Мостът 

 Мостът, или както бургазлии с обич го наричат мостика,  през 2009 г. е обявен 

официално за символ на Бургас. Изграден е през 1936 г. до новите общински бани. Той е бил с 

метална конструкция и дървен гредоред на платформата. Специално каменно стълбище 

свързвало моста с морското казино и панорамната алея на парка. През 80-те години на ХХ век 

старият дървен мост е заменен от масивен мост – кей с дължина около 300 м, който днес е 

любимо място за разходки на жители и гости на града. От него по традиция на 6 януари се 

извършва тържествен молебен в чест на християнския празник Богоявление, а Владиката 

хвърля в морето кръст, за който се състезават смели плувци.  

                                 

 Сега предстои нова реконструкция на моста, която ще бъде част от проекта за 

реконструкция на о-в Света Анастасия. Ще бъде закупен малък пътнически кораб – хидробус, 

който ще превозва желаещите до острова. 
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Морската градина на Бургас 

Морската градина е друга емблема на града и всеки бургазлия има поне едно тайно 

кътче в нея.  Нейното изграждане  започва през 1910 г. от градинаря Георги Духтев. Той 

превръща пустеещото пространство между града и морето в един от най-красивите паркове в 

България. Благодарение на това днес тук има стотици видове растения, някои от които са 

пропътували хиляди километри, за да бъдат засадени тук, а старата част на градината е обявена 

за паметник на парковото изкуство. Площта на парка е около 600 дка. Сред декоративните 

храсти и дървета са разположени скулптури и паметници на известни личности, най-популярен 

от които е този на А.С.Пушкин, дело на Петко Задгорски.   

                                        

     Наблизо е Летният театър, открит през 1957 г. Днес той има 

подвижен покрив, който дава възможност да се представят спектакли 

независимо от времето.  Допреди около 25 години тук е имало и зоопарк, 

а до него – оранжерия. 

                                    

 Повечето бургазлии свързват спомените от своето детство именно с него 

и, разбира се, със стената на приказките. През 2011 г. тя е възстановена и 

се превръща отново в любимо място за забавление на бургаските деца. 

 

Морско казино 

През 1936 г. Бургаската община обявява конкурс за изграждане на казино в морската 

градина. Строителството започва на 20 май 1937г., а официалното откриване е на 21.08. 1938 г. 

(стар стил). Мястото не е избрано случайно. Невероятната гледка към морето разкрива целия 

залив, а самата сграда се вижда от корабите в морето и откъм мостика.  Първоначално сградата 

е общинска и носи името Голямото казино. В периода на социализма е преименувано на 

„Москва” . В края на 90-те години на миналия век сградата започва да се руши поради 

безстопанственост. През 2008 г. е одобрен европейски проект на общината и казиното е 

превърнато в Културен център, в който се провеждат концерти, изложби, рецитали, 

литературни четения и др. В непосредствена близост се намира и откритата сцена „Охлюва”. 
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Катедралната църква "Св. Св. Кирил и Методий  

      Катедралният храм „Св.Св. Кирил и Методий” се намира в центъра 

на Бургас и един от символите му. Построен е през 1894 – 1905 г. на 

мястото на първата българска черква в града – пристройка към дома на 

свещеника поп Георги Стоянов. Автори на проекта са италианският 

архитект Рикардо Тоскани и българските архитекти А.Карамалаков, 

Г.Козаров, Д.Майсторов, Св.Славов, Хр.Станишев и др. Започва 

събиране на средства за градежа – златни турски лири,  сребърни чаши, 

кандилници, свещници, копринени и сърмени свещенически одежди, икони.  Строежът започва 

през 1896 г. и в него вземат участие най-добрите местни и външни майстори – строители, 

дърворезбари, иконописци. За изработката на колоните и украсата от камък специално са 

поканени италиански каменоделци. Открит е официално на 11 май 1907 г.  Храмът е строен 

като катедрална църква – трикорабна базилика с централна апсида. Дължината му е 32 м, а 

ширината – 21 м. Куполът лежи върху  дванадесетостенен барабан с прозорци. В западната част 

има две камбанарии. Стените са иззидани от сиво-зелен камък. Три великолепни корниза 

обрамчват сградата отвън. Иконостасът има фриз от малки икони с резбовани рамки, царски 

икони, дърворезбена лозница и венец с разпятие. С дантела от дърво е покрит и архиерейският 

трон. Братята Кирил и Методий са изобразени на красив стъклопис на главния вход. 

       В църквата има уникални икони. Две от тях се считат за чудодейни. 

Едната, винаги отрупана с цветя, е патронната икона – на Св.Св. Кирил и 

Методий. Според историята на храма тя оцеляла като по чудо, след като 

дървената колона, на която била поставяна, горяла цяла нощ. Другата икона, 

пред която може би са изречени  най-много съкровени желания и молби, е тази 

на света. Богородица. Вярващи твърдят, че тя е излекувала много хора.                     

През 1953 г. пожар нанася щети на стенописите и иконите и това налага 

реставрация. През 1994 г. се отпускат средства и започва ремонт. През 2008 г. е завършено 

цялостното ремонтиране на храма и той отваря врати напълно обновен на катедралния си 

празник 11 май. През пролетта на 2012 г. стените на църквата сериозно се напукват поради 

изкопни работи за подземен паркинг в непосредствена близост. Това налага да се вземат 

спешни мерки за укрепване на най-голямата бургаска църква.  

 

Остров  „Света Анастасия” 

Остров “Св. Анастасия” е най-големият остров на българска територия, разполoжен  на 

8 км от Бургас. В античността и ранновизантийската епоха тук е имало малка  християнска 

монашеска обител. През XI век тук вече има изграден манастир, който е в групата на 

Созополската епископия. След 1913 г. манастирът вече не функционира, а през 1921 г. е 

превърнат в затвор. Като такъв се използва до 1944 г. През 1965 г. манастирските сгради и 

църквата са обявени за паметници на културата. Създадена е музейна експозиция, посветена на 

историята на острова и бунта на 43 антифашисти, а островът е преименуван на Болшевик. През 

2001 г. островът е обявен за природо-археологически резерват. През 2012 г. стартира 

Европейски проект за превръщането му в атрактивна туристическа дестинация.  
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                                               Бургас днес  

Бургас е най-големият град в югоизточна България, а със своята площ от 253,644 km² 

той е и един от най-големите в страната. Според преброяването през 2011 година той има 

население от 200 271 души и е четвъртият по население град в страната. Бургас е най-важният 

икономически, транспортен, административен и културен център в Югоизточна България. Той 

е административен център на едноименната община и област и седалище на регионални и 

национални институции.  

На своите жители и гости Бургас предоставя много възможности за забавление. С 

голяма популярност се ползват разнообразните културни и спортни събития. 

 

                                           
 

 

Фестивал  на  пясъчните фигури  
 

Първият по рода си Фестивал на пясъчните скулптури в България се провежда през м. 

юли 2008 г. в гр. Бургас. В него се представят световно известни творци от Индонезия, Англия, 

Белгия, Холандия, Ирландия, Русия, Украйна, България. На площ от пет декара на територията 

на бургаския парк "Езеро" в Морската градина в началото на юли се появявяват замъци, кули, 

всякакви морски (и не само) обитатели, русалки, пирати и други приказни същества, като някои 

от тях с височина над 8 метра. За причудливите модели се използва около 2500 тона специален, 

устойчив на дъжд пясък. Специално осветление и денонощна охрана допълват чара на 

уникалния пясъчен град. За двата месеца на своето съществуване първият Фестивал на 

пясъчните скулптури в Бургас привлича над 15 000 посетители. 

Всяка година Фестивалът представя различна тема: 

            

             2008 г.   Карнавал                                              2009 г.   Приказни герои 
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          2010 г.   Цирк                                                     2011 г.   Кино                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Spirit  of  Burgas 

 

Спирит ъф Бургас (на англ. 'Spirit of Burgas' — Духът на Бургас") е 

музикален фестивал за българска и интернационална музика провеждащ се в 

Бургас. Той се провежда всяка година през втората седмица на август. 
Фестивалът е замислен като ежегоден, като след големия успех MTV гарантира медийна 

подкрепа за няколко години. Той успява да привлече стотици чужденци, излъчен е по VH1 и 

MTV и се нарежда сред 15-те най-добри фестивали в Европа.  

Стартирал през 2008 година, Спирит ъф Бургас е първото по рода си събитие в страната, 

предлагащо разнообразие от сцени и разнородни изпълнители, обхващащи всички музикални 

жанрове. Фестивалът продължава да расте с всяка изминала година. 

 

Изложение на цветя „Флора” 
 

 Нека всички, които имат лошо настроение или мрачни мисли, да посетят изложението 

на цветя с международно участие и да се насладят на многобройните икебани и красиви 

композиции, майсторски сътворени от участниците в този празник на цветята и тържество на 

природата. То се провежда всяка пролет в началото на месец май в Приморския парк на Бургас 

под патронажа на кмета на града. През 2012 г. бе неговото XXIX издание. 

  

                                           
 

 

София филм фест „На брега” 
 

 Началото на Международния "София филм фест на брега" се поставя 

през 2003г. в Бургас като филиал на Международния "София филм фест", 

следвайки неговите принципи и правила. Морското издание се провежда 

винаги през март, като началото му е три дни преди финала на големия 

фестивал. Старинни валсове, изсвирени от бургаския духов оркестър 

в София и Бургас, засилват емоционалната връзка между двете 

събития. От 2012 г. Фестивалът има нов дом в Драматичен театър “Адриана Будевска”. 

От второто издание на феста се връчват две награди “Сребриста чайка” – награда на 

публиката за най-добър филм на фестивала и награда на Община Бургас, определена от 

професионално жури.              
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Международен фолклорен фестивал 
 

Международният фолклорен фестивал се 

организира от Община Бургас под надслов: "Да съхраним 

завещаното от дедите ни и го предадем на децата си!" 

Започнал като Балканиада на народните песни и танци, за 

кратко време фестивалът се превръща в значимо 

международно събитие за ценителите на народното 

творчество. В биографията на международния 

фолклорен фестивал са вписани имената на 440 фолклорни състава с над 18 

хиляди участници. Традиционно при откриването на фестивала се връчва 

наградата за народно песенно и танцово творчество "Нестинарка", учредена 

от Община Бургас -  статуетка "Нестинарка" - дело на скулптора Ненчо 

Русев, диплом и парична сума. 

МФФ включва концерти на сцената на Летен театър Бургас, на открити сцени, концерти 

в региона, празнични дефилета, научна сесия по проблемите на фолклора, изложба-базар на 

традиционни сувенири, демонстрация на народни занаяти. 

                                                             

 

Фестивал  за  съвременно  изкуство 

„Включи  града” 

 
            Най-новият фестивал за съвременно изкуство се организира в рамките на проект на 

община Бургас “Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще”. “Включи града” е фестивал, 

в който изкуството и публиката заживяват в една среда – те се провокират и развиват взаимно. 

Фестивалът включва поредица от събития, в които аудиторията има възможност да участва 

активно и от пасивен наблюдател или случаен минувач да се превърне в главно действащо 

лице. В този фестивал границите между артисти и публика не съществуват. Можеш да видиш, 

да докоснеш, да почувстваш или да създаваш изкуство – как ще се включиш, избираш ти.  

 

                                              

Бургас и морето     

 Националният конкурс за забавна песен „Бургас и морето” е 

организиран за  първи път през 1973 г. под името „Песни за Бургас, морето и 

неговите трудови хора” от оркестър Бургас в летния театър на града. След 13 

издания той престава да съществува. Възстановен е през 1996 г. с името „Бургас и морето” от 

група „Горещ пясък” и оттогава се провежда всяка година. Конкурсът е дал старт на много 

български композитори, автори на текстове и изпълнители, създал е емблематични български 

забавни песни. Днес конкурсът създава и разпространява български песни и развива 

българската музикална култура. Събитието се провежда всяка година през първата седмица на 

август под патронажа на кмета на Община Бургас. Над 300 песни са поели своя път от сцената 

на Летния театър в Бургас. Принос за утвърждаването на конкурса дават автори като К. Ташев, 

Ат. Косев, М. Щерев, Н. Андреев, Т. Русев и мн. др.  
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Бургас  в  художествената литература 
 

Бургас е родното и творческо място на много известни личности сред които и много 

писатели като: Иван Вазов, Дядо Благо, Петко Росен, Антон Страшимиров,   Антон Дончев 

Недялко Йорданов; поетите  Христо Фотев, Петя Дубарова, Стефан Станчев и много други. 

Почти няма български лирик, който е зърнал морето и не го е възпял. Едни с възхита от 

могъществото му, от безбрежната му мамеща същност и от доловимата близост с неспокойния 

човешки дух. Други – само като фон, на който пластично рисуват собствените си чувства, 

терзания и мисли. 

 

                                                 ПО ВЪЛНИТЕ НА ЧЕРНО МОРЕ         

                                                               ИВАН ВАЗОВ 

 

Големият български писател посетил Бургас през 1921г. Впечатленията си от това 

пътуване Вазов изразил в пътеписа “По вълните на Черно море”.  В него той рисува красива 

картина на Бургас , морето и залива. 

  “Моторната лодка се отдели от кея на пристанището и запори 

мътнозелените вълни. Бързо тя се движеше навътре, полукръгът голи хълмове,що 

заобикаляха широкия Бургаски залив,на всеки миг изменяваше очертанията си, разтваряше се, 

бягаше. Морето ставаше вълшебно хубаво, трептящо от разноцветното озарение на лъчите 

на пролетното слънце. Няколко платноходки и рибарски лодки и един италиански параход 

оживяваха със своите силуети пристанището. А Бургас, като се отдалечаваше зад нас, 

добиваше спретнат и красив вид с белите си здания, обърнати към морето. Той галеше взора 

със своята картинност…”. 

 

 

БУРГАСКИ ВЕЧЕРИ 
ИВАН ВАНЕВ 

 

Бургаски вечери, рибарски мрежи                     Там е зеленият бряг на мълчанието, 

сръчно изплетени от тънка мъгла.                   чайки и гларуси там не летят. 

О, разкажете ми, откъде взехте                      Там е закотвен черният вятър, 

толкова синя, добра тишина.                             мъртвият кораб на стария свят. 

 

Не сте ли слизали ничком по гребена               Спомени, спомени идват, отлитат. 

на уморените, вечни вълни,                               Стари приятели от минали дни.  

гдето почиват синьо зелени                              Вий не забравяйте кой ви остави  

бури, родени от зли ветрове                              толкова синя добра тишина.  

 

 

 

СЛЕД СЯНКАТА 
ПЕТЯ ДУБАРОВА 

 

Във сините вълшебства на града                                И сякаш парят капките безброй 

потапям се, замислена и няма,                                    и сякаш са със лято напоени, 

причаква ме зад ъгъла дъжда                                      шумят като възторжен пчелен рой  

и близва ме дъхът му като пламък.                            и гонят се като листа над мен.  

        

        Най-синьото вълшебство на Бургас 

са сенките, прогонили съня си.                                                                                                                                                          

Сред тях намирам своята и аз 

     и гоня я, тъй както радостта си. 
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ТОЯ ВЛАК ЗА БУРГАС 
ХРИСТО ФОТЕВ 

 

 Христо Фотев е един от най-нежните български поети. Морето е централен философско 

- поетичен символ в лириката му. 

 

Тоя влак за Бургас е тъй бавен.                                 Там съм целият аз – там забравям, 

Аз сънувам дъждовния плаж.                                    че съм кратък и лош – че съм аз.  

Там е моя живот - моя странен                               Глас на гларус и аз осезавам  

и единствен словесен пейзаж.                                   тоя – целия свят… Там в Бургас,  

 

                                               аз умирам от нежност и ярост. 

                                               (А се мислех за подвиг роден.) 

                                               Глас на гларус, о, писък на гларус - 

                                               възмутителен спомен за мен. 

 

 

Бургас се гордее с тях 
 

Видни бургазлии 
 

 Бургас се гордее не само със своята история, с традициите и обичаите си, с културните и 

природните си забележителности, но особено много с хората, които са родени, живели и 

творили тук. Сред многото видни бургазлии ние с особено вълнение искаме да припомним само 

няколко,  към които се отнасяме с много обич и уважение. 

 

  Христо  Фотев 

                                          / 1934 – 2002 / 

      Роден е в Истанбул, но  по-голямата част от живота му преминава в Бургас. 

Драматург на Бургаския драматичен театър „А.Будевска”, 

творчески секретар на Дружеството на бургаските писатели, 

главен редактор на алманах „Море”. Основна емоционална и 

художествена доминанта в поетичния му стил е баладично-

романтичното. Една от централните и най-плодотворни теми 

в творчеството му е морето в многообразието на неговата символика. 

Поезията му е подчертано лирична, с вътрешен драматизъм, с приглушена и 

мелодична реч. Стихосбирки: „Лирика”, „Сантиментални посвещения”, 

„Пристанище”, „Обещание за поезия”, „Литургия за делфини”, „Венецианска нощ”, „Колко си 

хубава, господи” и др.   

 

     Петя  Дубарова     

                                                                        / 1962 – 1979 / 

                                             „Понякога съм бяла и добра.” 
     Родена в Бургас в семейството на учителка по литература и работник – 

майстор в бургаски завод. Учи в училище „Иван Вазов” и в английската 

гимназия, която не успява да завърши, защото на 4.XII.1979 

г. поставя край на живота си. Поетичният й талант се изявява 

в най-ранните й години. Още не може да пише, когато 

съчинява стихове игрословици. Първите й публикации са във в. 

„Септемврийче” и сп. „Родна реч”. Открива я поетът Христо Фотев, който е 

неин духовен наставник. Петя има и артистични изяви. През 1978 г. участва във 

филма на режисьора Георги Дюлгеров – „Трампа”.  
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      Георги  Баев     

                                                                        / 1924 – 2007 / 

 

     Роден, живял и творил в Бургас. Завършва  живопис в Художествената 

академия в София. През 60-те години на ХХ век организира първите си 

самостоятелни изложби в София и Бургас. Правил е изложби и в Лондон, 

Москва, Виена, Будапеща, Никозия, Лимасол, Линц, Тунис. Лауреат на 

Хердерова награда на Виенския университет, носител на 

наградата „Владимир Димитров – Майстора”. Почетен член 

на Австрийското дружество на артистите. Джурлата, както го наричат с 

обич приятелите и почитателите му, създава магнетична морска живопис. 

Цветовете в картините му „греят” сякаш двойно осветени от отразителната 

сила на водата. Земята, водата и линията, в която те се събират, привличат 

художника с хармонията на тоновете си. В последните години от живота си 

рисува и планински пейзажи. 

 

      Фоти  Фотев    

 
     Роден през 1941 г. в с. Раклица, Бургаско. През 1976 г. завършва 

Националната художествена академия – София, факултет по изящни изкуства, 

специалност „Стенопис”. Член на Съюза на българските 

художници, на Международната асоциация за пластични 

изкуства АИАП (ЮНЕСКО) и на Дружеството на бургаските 

художници. Има 9 самостоятелни изложби. Участвал е и в 

много общи и национални изложби. Негови творби са 

притежание на много частни колекции в България и чужбина. Основна тема 

в творбите му е морето, което действа магнетично със своята мощ, 

тайнственост и красота.  

Живее и твори в Бургас. За нас е гордост, че г-н Фотев е бил преподавател по 

изобразително изкуство в нашето училище. 

 

Димитър  Рачков 

 
     Роден в Бургас през 1972 г. Завършва НАТФИЗ  през 1995 г. Работил е в 

варненския и сливенския драматичен театър, в Малък 

градски театър зад канала и в Народния театър „Иван 

Вазов”. Част е от театрална формация „Мелпомена”.  

Особено популярен става с ролите си в редица 

телевизионни предавания: Клуб „НЛО” , „Господари на ефира”, „Пълна 

лудница”. Носител на Аскеер за изгряваща звезда през 2000 г. 

 

 

Тони  Димитрова 

 
Антоанета Димитрова Петкова е родена на 10 януари 1963 г. в гр. Бургас, но 

едва през 1977 година заживява там. Преди това израства в с. Звездец  и  в 

Сливен. Завършва гимназия в гр. Бургас. Работа като машинописка, а след това 

започва да се занимава сериозно с музика. Първо пее в заведения в Бургас. 

През 1995 година се явява на конкурс, организиран от Ева и Гого от група 

„Тоника“. В журито на конкурса е Стефан Диомов, който търси хора за 

попълнение на тогавашната група „Горещ пясък“. С това започва кариерата   

на професионална певица.  
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            През лятото на 1996 година участва в конкурса “Бургас и морето“, 

където   е присъдена 3-а награда за песента „Ах, морето“. Тя влиза в първия 

  самостоятелен албум „Ах, морето“ (1997). Следват албумите „Как си 

Тони?”, „Съмва се“, „Тони Димитрова — дуети“,  „Made in Burgas”, „The 

Best”. Много нейни хитове са познати в цялата страна, има много 

самостоятелни концерти и участия в България и чужбина. Тони Димитрова 

участва в благотворителен концерт, организиран от ОУ „Георги Бенковски”  в помощ на болна 

ученичка.  

 
 

         Димитър  Атанасов    
 

     Роден е през 1985 г. в Бургас. Първите си стъпки в музиката  прави на пет 

години в школа по изкуствата със специалност „Пиано”. От 2002 г. започва да 

се изявява и като аранжор, композитор и изпълнител. Първата 

си награда получава за кавъра на песента „Двама” на Мария 

Нейкова. През 2006г. снима първия си клип към песента 

„Нямам”. Солист е на Биг Бенда на БНР. Следват силни изяви 

на Music Idol 3, където стига до финалната петица. През 

2011г. извоюва второ място на фестивала „Бургас и морето” с песента „Преди 

да свърши любовта” и първо място на конкурса „Пирин фолк” за песента „Сърце на птица” в 

дует с Христо Младенов.    

 Димитър Атанасов е почетен член на Клуб  „ Бургас и Морето”. 
 

                                  

 

 
 

ФК  „Черноморец” 
  

Футболът в Бургас води началото си от 1910 г., а Стефан Илич е 

човекът, запознал съгражданите си с най-популярния спорт 

днес. Общински футболен клуб „Черноморец”  Бургас е 

създаден през 1919 г. За пръв път отборът влиза в А група през 

сезон 1967/1968 г., когато завършва на 13 място в класирането. 

Няколко пъти след това отборът изпада от футболния елит и пак се завръща там. 

През сезон 2011/2012 „Черноморец” постига най-доброто си класиранe               

– 4. място с актив от 60 точки под ръководството на треньора Димитър 

Димитров – Херо. 

  През годините на своето съществуване отборът на „Черноморец” носи 

много емоции на бургазлии – и радост, и разочарование, но винаги има своите 

верни привърженици . 
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Защитени природни зони 

 

Бургаско езеро  

Бургаското езеро или Вая (до 1942 г. Ваякьойско езеро) е 

плитък лиман на брега на Черно море, западно от Бургас. То е най-

голямото естествено езеро в България. Дължината му е 9,6 км, ш. 2,5 - 

5,0 км., площ 28 кв. км, дълб. до 13 м. Отделено е от морето 

посредством пясъчната коса Кумлука.Образувано в края на плиоцена. 

Солеността на водата е около 4 - 11% и е със значителни сезонни и 

годишни колебания. Свързано е с морето чрез канал с шлюз. Подхранва се предимно от  водите 

на Айтоска река, Съндердере , Чукарска река и от Мандренското езеро. Дъното на Бургаското 

езеро е покрито с глинести наноси. До североизточната му  част има няколко малки блатни 

водоема, а в северозападната са изградени рибарници. Бреговете му са обрасли с водолюбива 

растителност, главно тръстика. Зарибява се с шаран. Над езерото минава Виа Понтика - една от 

големите въздушни магистрали на мигриращи птици от цяла Европа. В него гнездят 254 вида 

птици, 61 от които са включени в Червената книга на България.  

Язовир Мандра 

То е най-южното и най-голямо от четирите Бургаски 

езера.Дължината му е 8 км., максималната ширина 1,3 км. 

Разположено е в добре оформена речна долина в непосредствена 

близост до южния край на Бургас. Четири реки се вливат в езерото: 

Изворска, Факийска, Средецка и Русокастренска. Носи името си от 

старото прозвище на с. Константиново - Мандрата. Името Мандренско 

езеро няма нищо общо с понятието мандра, тъй като такава на това място никога не е имало. 

Близо до с. Константиново е имало полицейски участък и когато са вкарвали някого там, между 

хората се е говорело, че са го „мандрували“ (биели); и оттам - Мандрата. Най-интересни са 

птиците на езерото и крайбрежието -  над 250 вида.  Световно застрашени са малкият корморан, 

къдроглавият пеликан, червеногушата гъска, тръноопашатата потапница, ливадният дърдарец. 

Най-значимото място за гнездене са "Пода", крайбрежните ливади, пясъчните брегове - за 

синявицата, пчелояда, червения ангъч и др.Тук зимуват още кафявоглавата и качулатата 

потапници , лебеди,  голямата белочела гъска и др. .Поради това Мандра е орнитологично 

важно място с европейска значимост. От бозайниците най-добре са запазени популациите на 

видрата и белката. В езерото са установени 5 вида риби от Червената книга на 

България.Мандренското езеро съхранява големи количества сладка вода. 

Атанасовско езеро 

 Атанасовското езеро е свръхсолено езеро с лиманен характер в 

северната си страна и белези на лагуна в южната. Значителна част от 

площта му се използва за солодобив по традиционен начин. 

Разположено е северно от Бургас, непосредствено до морския бряг. В 

района му са установени 288 водолюбиви птици, от които 84 са 

включени в Червената книга на България. Като световно застрашени 

са определени 28 вида. Тук гнездят саблеклюн, гривеста рибарка, дъждосвирец. Атанасовско 

езеро се намира на прелетния път Via Pontica. Над 240 000 щъркела и до 60 000 грабливи птици 

прелитат тук по време на есенната миграция. Тук е най-голямата 

концентрация в Европа по време на прелет на розовия и къдроглавия 

пеликан, тръстиковия блатар и вечерната ветрушка. Тъй като не замръзва 

през зимата, езерото е място с международно значение за концентриране на 

зимуващи водолюбиви птици: къдроглав пеликан, голяма белочела гъска, 

червеногуша гъска, бял ангъч, саблеклюн и др.  
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Тъй като се намира в покрайнините на града, езерото е подложено на силен 

антропогенен натиск, което застрашава гнездящите, мигриращите и зимуващите птици. През 

1980 г. северната част на езерото е обявена за резерват, а южната част и 200-метровата ивица в 

северната му част е буферна зона. През 1984 г. Атанасовско езеро е обявено за Влажна зона с 

международно значение съгласно Рамсарската Конвенция.  

 

                  
 
                                                               Посещение ва Атанасовското езеро 

   Морето не е само за ваканция 

Черно море е вътрешно море между Югоизточна Европа и Мала Азия. Свързано е със 

Средиземно море чрез Босфора, Мраморно море и Дарданелите, а с Азовско море — чрез 

Керченския проток. Граничи с Украйна, Русия, Грузия, Турция, България и Румъния и заема 

територия от 465000 кв.км., максималната му дълбочина е 2210м. В него се вливат реки от 

Европа и Азия, а водосборната му площ е около 2 500 000 кв. км. Образувало се е при 

разместване на земни пластове в Азия, когато Каспийският басейн се отделя от Средиземно 

море и Черно море постепенно става изолирано. Общата му брегова линия е 4090 км. Климатът 

по Черноморието се характеризира с мека зима и прохладно лято. В сравнение с всички океани 

и морета солеността на Черно море е два пъти по-ниска (18‰). Приливите и отливите са 

незначителни. Интересна особеност е наличието на сероводород на дълбочина от 120-150 м до 

дъното, което прави невъзможно там да съществуват  живи същества. 

 В древността морето е наричано Понтос Аксинос, Евксински Понт. През Черно море 

минава едно от разклоненията на средновековния Път на коприната, свързващо Европа през 

Кавказ и Централна Азия с Китай. 

           Черно море е изключително богато на биологични видове. В него живеят около 180 вида 

риба (26 от тях имат търговска стойност) и три вида делфини. До последната четвърт на ХХ в. в 

Черно море живее и застрашеният тюлен монах. Рибите изхвърлят хайвера си в черноморския 

шелф и речните устия. 

Черно море има много екологични проблеми. В него постъпват води и отпадъци от 18 

държави. През втората половина на ХХ век в него се наблюдава усилен „цъфтеж”на планктона, 

намалена прозрачност на водите, замърсяване на дъното и масово измиране на малките 

животински видове, обитаващи дъното. Най-сериозните екологични проблеми на Черно море са 

свързани със замърсяването, прекомерния улов на риба и хаотичното развитие на бреговата 

зона. Те водят до влошаване качеството на водите, намаляване на рибните ресурси и общо 

намаляване на биологичното разнообразие. Всичко това оказва отрицателно влияние върху ред 

човешки дейности, върху здравето на човека  и качеството на живота. 

 Отчитайки сериозното влошаване на екологичното здраве на Черно море, България, 

Грузия, Румъния, Турция, Русия и Украйна подписват през 1992 г. в Букурещ  Конвенция за 

опазване на Черно море от замърсяване  (Букурещка конвенция), а през 1996 г. – 

Стратегически план за действие за възстановяване и опазване на Черно море. 

 Ние сме още малки и нямаме възможностите на политиците и учените, но също можем 

да помогнем за опазването на нашето море, като пазим чисти плажовете и изхвърляме 

отпадъците само на определените места. А ние, участниците в Клуб “Бургас и морето”, 

участвахме в Кампанията „Да изчистим България за един ден”, като почиствахме бургаския 

плаж . Изготвихме и табло  в училище, с което запознахме  съучениците си с екологичните 
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особености и проблеми на нашия регион и предложихме  съвети за опазването на чистотата на 

нашия град. Защото сме убедени, че всички сме отговорни към природата. И не бива да 

забравяме, че  МОРЕТО  НЕ  Е  САМО  ЗА  ВАКАНЦИЯ !    
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                                               Бургас  и морето 
 

            През  обектива  на  нашите  фотоапарати 
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И в нашите рисунки 
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