
5. НЕСЕБЪР В СВЕТОВНОТО                   
КАРТОГРАФСКО НАСЛЕДСТВО 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изследването е разработено като част от Плана за опазване и управление на 
„Старинен град Несебър” от „Международен търговски и културен център „ГЕОПАН”, 
декември 2011 г., от авторски колектив с ръководител д-р Стефан Пейков, член на БКА 
и Комисията по дигитализация на картографското наследство на Международната 
картографска асоциация.     

Изследването включва: 

 Общо описание на ценността – исторически и научен преглед - Несебър в 
световното картографско наследство (текст и приложени карти, гравюри и 
детайлни отсечки) IV – XIX век; 

 Актуално състояние на ценността и нейната охранителна зона - състояние на 
информацията за картата на подводната археология на Несебър (включително 
информация за дейността по времето на НЕК). 
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5. НЕСЕБЪР В СВЕТОВНОТО КАРТОГРАФСКО НАСЛЕДСТВО  

МЕЖДУНАРОДЕН ТЪРГОВСКИ И КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР •ГЕОПАН• 
ЧЛЕН НА БЪЛГАРСКАТА КАРТОГРАФСКА АСОЦИАЦИЯ (БКА) 

5.1. Общо описание на ценността – исторически и научен преглед - 
Ннесебър в световното картографско наследство, IV – XIX век (текст и 
приложени карти, гравюри и детайлни отсечки)    

 

Несебър (Mesembria) в античния черноморски свят 
Отсечка от Карта на Черно море  

Съставена и издадена от Картографското заведение А. Ильин в Санкт 
Петербург към 1900 

Осъществена пълна реставрация от ГЕОПАН, 2005 

 

Публикува се за първи път! 
© Всички права запазени! 



План за опазване и управление на „Старинен град Несебър”, 2011 – ТОМ 3: ПРИЛОЖЕНИЯ, ЧАСТ I. т. 5.                 3/49 

Целта на раздела е да покаже дълготрайния интерес на европейския свят към 
Югоизточна Европа и в частност към черноморското крайбрежие и Несебър, 
както и постепенното развитие и обогатяване на знанията и представите за тях 
с помощта на картографията, пътеписната литература и изобразителното 
изкуство. Европейските християнски представи за България, българите и 
Европа се формират повече от хилядолетие и половина, и проявяват 
удивителна устойчивост във времето. Най- важният етап – началният, започва 
още през IV век сл.Р.Хр. - времето на активната християнизация на Балканите. 
Тя съвпада с преместването на столицата на Римската империя от Рим в Nea 
Roma (Byzantion - Константинопол – Цариград) и появата на българите в 
Европа и на Балканите. Това време е началото на новата роля на Несебър – 
град, който става основно средище на българо-византийските контакти. 

За разработката на раздела е използван Дигитален архив "Тракия" - 
ГЕОПАН, създаден и поддържан от Международния търговски и културен 
център •ГЕОПАН• Бургас на основата на  богатата колекция от копия на над 900 
карти, пътеписи и гравюри, , събирани десетилетия от известни и богати 
архивохранилища и библиотеки във Франция, Германия, Испания, Италия, 
Великобритания, Австрия, Ватикана и много други. За първи път са включени 
някои лични колекции. В тази част на разработката ще бъде показано новото 
попълнение на Дигитален архив “Тракия” - част от картографската колекция на 
Българската Екзархия в Истанбул. 

Местоположението на България като част от “единствената сухоземна врата“ 
между Европа, Азия и Африка определя постоянния интерес на европейската 
географска наука към нея. Пътната мрежа и пристанищата, свързващи 
страната с останалия свят са не само сред най-древните, но и сред най-дълго 
просъществувалите в Европа. Мястото на Несебър е илюстрирано богато с 
карти от различните направления на картографията – пътни, морски, 
континентални, исторически, търговски, етнографски и др., които обхващат 
периода от ІV до ХІХ век. Сред подбраните 55 дигитализирани копия са 
извънредно интересните: Табула Пойтингериана (римски пътеводител от ІV в., 
достигнал до наши дни в копие от ХІІІ в.), морските карти на Петрус Весконте 
(1320-1321 г.) и Гилелмо Солери (1385 г.), Карта на древна Тракия от Абрахам 
Ортелиус (1585 г.), Карта на Влахия, Сърбия, България и Романия (Тракия) от 
Герард Меркатор (1589 г.), Карта на Царство България от Йохан ван дер Бруген 
(1737 г.) и много други, които се показват в размери и качество на оригиналите. 

Европейската представа за Несебър и залива е показана и с помощта на 
гравюри, придружени с откъси от исторически хроники и текстове от френски, 
немски, английски и други пътешественици, преминавали през българските 
земи в периода от ХІV до ХІХ век, най-известен от които е големият приятел на 
българите - унгарският пътешественик и художник Феликс Каниц. 

При  подготовката на този раздел са използвани разработките и консултациите 
на Димитър Стоименов – старши експерт в ДАА, д-р Борис Давидков от 
Софийски университет, ст. н. с. Боян Бешевлиев от Института по балканистика 
при БАН, полк.от резерва Николай Николов – Троян и др. 

д-р Стефан ПЕЙКОВ,  

член на БКА и Комисията по дигитализация на картографското наследство 
на Международната картографска асоциация 



План за опазване и управление на „Старинен град Несебър”, 2011 – ТОМ 3: ПРИЛОЖЕНИЯ, ЧАСТ I. т. 5.                 4/49 

(1) Tabula Peutingeriana. Римска пътна карта-пътеводител (итинерарий), IV в. н.е. 

Рисувана, цветна, пергамент, 674 х 34 см; Австрийска национална библиотека – Виена; 
Ръкописна и инкунабулна колекция – Cod. 324; Дигитален архив “Тракия” – Геопан 

 

 

Римска карта-пътеводител (Itinerarium), която е назована по името на нейния 
откривател хуманиста Конрад Пойтингер – Tabula Peunteingeriana. Прототипът 
на пътеводителя е изготвен най-вероятно във II в., а достигналото до наши дни 
копие от XIIІ в. е сериозно редактирано и коригирано през IV в. сл. Хр. от 
неизвестен автор за военните, административните, а и търговските нужди на 
Римската империя. Картата представлява свитък широк 34 см и дълъг 674 см, 
сиреч пътеводителят представлява навита на руло карта, която могла да се 
ползва лесно и удобно. 

Съставянето на тези итинерарии започва по времето на Гай Юлий Цезар, 
когато римският сенат постановява да се измерят пътищата и да се обозначат с 
“милиарни колони” (през 1 римска миля – 1204 м). (Приема се сега, че една 
римска сухопътна миля или “milia passum” е прибл. равна на 1482 м., т.е. 1,5 
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км.). Към края на принципата на император Октавиан Август измерванията са 
завършени и римският учен Марк Випсаний Агрипа (ок. 63 г.пр.Р.Хр. – 12 
г.сл.Р.Хр) е натоварен да събере материали за карта на “познатия на 
римляните свят”, която се базира тъкмо върху итинерариите. Измерването и 
маркирането с милиарни колони е така точно, че на 20 км са получавани 
отклонения в рамките на максимум 2 м. 

Върху итинерариите стриктно се отбелязва името на селището (станцията – 
mansio или mutatio) и разстоянието в римски мили до следващата станция (или 
град) по пътя. Маркираната върху Певтингеровата карта пътна система на 
Тракия и особено разклоненията от и за “Царския друм” (т.нар. диагонален път 
от Белград за Цариград) и от и за крайбрежния западночерноморски път 
показват инженерно и административно-стопанско мислене, което най-малкото 
впечатлява и в наши дни. 

“… от Одесос 11 мили до Ерите (на устието на Камчия), 16 мили до Темплум 
Йовис (Обзор), 16 мили до Месембрия, 12 мили до Анхиало…” 

(2) Абу’Абд Аллах Мухамад ибн Мухамад ал-Идриси. Карта на обитаемия 
свят (Mappa mundi). 1153 г. 

Рисувана, цветна, 37х26 см; Народна библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" – 
София; Дигитален архив “Тракия” – Геопан 

 

Ал-Идриси (1100 – 1165) е един от най-значимите представители на 
средновековната арабска география и картография. Роден е в гр. Сеута, 
Северна Африка, но израства и получава образованието си в арабска 
“Кордоба” (Испания). Неизвестно точно кога, той постъпва на служба в двора на 
Роджер II (1130-1154) в Палермо като личен кралски географ. Тук – за около 
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петнадесет години – съставя на арабски език съчинението “Китаб нузхат ал-
муштак” (“Китаб Руджар” (Книга на Роджер) или “Географията” на Идриси). 
Географските описания обособяват познатия тогава свят по “климати” – общо 
седем климата, които делят света на седем успоредни зони и са разположени 
на север от екватора. Картографските материали обемат 70 “секции” (карти), 
които са по-съвършени от творбите на съвременната му европейска 
“манастирска картография”. Макар и да не са построени и рисувани в мащабна 
проекция, те се характеризират с подробната и сравнително точна за времето 
си географска номенклатура. Чрез текстовете на “Географията” тя се съчетава 
с политически, стопански, а на места дори и с културни данни за някои региони. 
Представената карта кореспондира с някои антични географски представи, 
където “Обитаемия свят” е заобиколен от околосветски Поток-Океан, с който 
всички морета имат връзка. 

(3) Абу’Абд Аллах Мухамад ибн Мухамад ал-Идриси. Карта на част от 
Югоизточна Тракия. 1153 г. 

Рисувана, цветна, 37 х 26 см; Народна библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" – 
София; Дигитален архив “Тракия” – Геопан 

 

Едно от най-добрите копия на “Географията” на Ал-Идриси (1100 – 1165) се 
съхранява в Народната библиотека “Св.св. равноап. Кирил и Методий” в 
София.  На картата (секция VI.4) e изобразена Югоизточна Европа с част от 
МалаАзия, Средиземноморието и Черно море. Географското описание e 
сравнително най-подробнотo за цялото Средновековие. Дадени са и точните 
размери на Бургаския залив. 
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В описанието към картата обаче Идриси пропуска Месемврия: “От Басилику 
(Василико) до град Сузубули (Созопол) на морето има 25 мили. Също така от 
последния до град Ахилу (Анхиало) има 25 мили. Между тях (Созопол и 
Анхиало) се намира морски залив (Бургаския), чиято широчина е 12 мили, а 
дължината на този залив е 20 мили. От Ахилу до град Аймен (Емине) на морето 
има 25 мили”. 

Български апокрифен летопис (ХІ в.): “И след това излезе друг цар на име 
Гаган, а прозвището му беше Оделян (цар Петър Делян), много красив. И 
този прие българското и гръцкото царство… И създаде три града на 
българската земя: 1. Червен; 2. Несебър; 3. Щип. И там царува 28 години, и 
бе посечен от другоплеменник на Овче поле.” 

(4) Петрус Весконте. Портуланна карта на Черно море. 1320 г. 

Рисувана, цветна, пергамент 45,7 х 27,7 см; Ватиканска апостолическа 
библиотека; Фонд Палатино – Cod. Palat. Lat. 1362 a; Дигитален архив “Тракия” – 
Геопан 
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Петрус Весконте е един от най-известните генуезки морски картографи. Става 
популярен със своите портуланни карти, които издава от 1311 до 1327 г. 

През 1313 г. от ателието му излиза и първата достигнала до наши дни изцяло 
запазена карта на Черно море. Тази негова картна подложка става популярна и 
се използва в перспектива от много ателиета.  

Представената карта е изработена през 1320 г – след редица уточнения и 
допълнения. Владенията на отделните държави се разграничават чрез 
флагове. Над Варна се вее българският царски флаг. Името на Несебър 
(Messenber) е изписано с червен цвят, което се е правило само за важните в 
търговско отношение пристанища. Бургаският залив е сравнително добре 
очертан и е маркирано бургаското пристанище Поро, което се е намирало в 
устието на тогавашния проток-отток на Мандренското езеро. 

Писмо на Марко Миното, байул в Цариград (3 март 1320 г.): “Също, че на 
венецианците не се позволява да продават в Цариград житото, което 
докарват от Голямото море или от Несебър и Анхиало. И ако венецианците 
продават такова жито, което превозват със себе си на своите кораби, се 
налага кумерк (мито) на всички гърци, купуващи жито от венецианците…” 

“Ориентиране по корабоплаване”(ХІІІ – ХІV в.): “…От споменатия Азило 
(Поморие) до Месембре (Несебър) – 17 мили на север и малко на североизток. 
Месембре е добро пристанище и над споменатото пристанище виждате 
един кастел. И можете да бъдете сигурни за всички ветрове и дъното е 
[дълбоко] между 6 и 30 крачки. От Месембре до Ерминио (Емона) – 8 мили на 
североизток.” 

(5) Дарствена грамота на цар Иван Александър, дадена на Венеция (1352 г.) 

Национална библиотека “Марчиана” – Венеция; Mss. Latini, Cl. 10 
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В името на Христа – амин. 1352 г., ден 4 октомври, в Никопол.  

Йоан Александър по божия милост цар на Загора (България), на българите и 
гърците – до велелепния и могъщ приятел и брат, прескъп господин Андреа 
Дандоло, дож на Венеция, с неговия благороден Съвет, поздрав и любов. 

…Винаги моето царство се е отнасяло и се отнася почтено към Ваше 
височество и към вашата република и към всяко едно друго лице, което идва в 
моето царство. Също, ако вашите търговци желаят да дойдат в моето царство 
със своите стоки, моето царство обещава и се заклева във великославния 
Христос и Дева Мария и Света Петка Търновска, и в душата си, те да бъдат 
читави и сигурни – стоките и хората – където пожелаят да идат и да стоят, 
съгласно договора и клетвата, която дадох по- рано [1347 г.]. 

Йоан Александър, цар на всички българи и гърци 

Възхвала на цар Иван Александър (Песнивец, 1336/1337 г.): “Великият Иван 
Александър, който царува над всички българи, който се прояви в големи и 
усилни битки и мощно низложи гръцкия цар, и когато този се скиташе го 
хвана в ръцете си и превзе укрепени градове: Несебър и цялото Поморие с 
Романия, така също Бдин и цялото Подунавие, даже и до Морава. Другите пък 
градове и селища, области и села тичаха и се валяха в нозете на този цар.” 

(6) Гилелмо Солери. Карта на Средиземноморския басейн, част от 
Атлантическото крайбрежие и Черно море, към 1385 г. 

Рисувана, цветна, 102 х 65 см; Френска национална библиотека – Париж; Карти и 
планове – Rés. Ge. B 1131; Дигитален архив “Тракия” – Геопан  

 

Гилермо Солери, един от най-известните каталански (каталонски) картографи 
на XIV в., е живял и работил на остров Майорка през 1380 – 1385 г. Съставил е 
ръкописни морски карти на Средиземно море, Черно море, Атлантическото 



План за опазване и управление на „Старинен град Несебър”, 2011 – ТОМ 3: ПРИЛОЖЕНИЯ, ЧАСТ I. т. 5.                 10/49 

крайбрежие до Азов. Оригиналът на настоящата карта се съхранява в 
Националната библиотека в Париж.  

Картата е украсена с рисунки на градове, знамена и гербове. Надпис Burgaria 
(България) е разположен на юг от р. Дунав. При град Варна е нарисувано знаме 
с монограм буквата „Ш“, означаващ българския царстващ род Шишмановци. По 
това време на българския престол е цар Иван Шишман (1371 – 1395). Град 
Несебър (Mesenber) е нанесен на обичайното си място сред редица български 
градове-пристанища. Но от 1366 –1367 г., след похода на италианския граф 
Амедей VІ Савойски, той вече принадлежи на Византийската империя и е 
център на самостоятелна област – деспотство.  

Йоан Сервион, “Савойска хроника”:  “Графът на Савоя тръгна от 
пристанището на Скафида и пристигна пред град Месемврия, принадлежащ 
на българския император, и там той и неговите барони и хората му слязоха 
на сушата, после обсадиха Месемврия от всички страни, така че оттам 
никой не можеше да влезе и излезе… Българите се сражаваха и защитаваха 
добре, но градът им беше превзет и ограбен и жителите му изклани, 
защото бяха убили много от нападащите християни и защото имаше много 
рицари и оръженосци ранени.” 

(7) Неизвестен автор. Италианска военна карта на Балканите, преди 1396 г. 

Рисувана, цветна, 32,6 х 24,6 см; Френска национална библиотека – Париж;  
Ръкописен отдел – Cod. Lat. Paris. 7239; Дигитален архив “Тракия” – Геопан  

 

 

 



План за опазване и управление на „Старинен град Несебър”, 2011 – ТОМ 3: ПРИЛОЖЕНИЯ, ЧАСТ I. т. 5.                 11/49 

Анонимната военна карта отразява ситуацията от последните десетилетия на 
XIV в. по време на османските походи за завладяване на Балканите. 
Представлява образец на военните карти, които се изработват през XIV в.  
Отбелязани са всички по-големи градове и крепости на Балканите, като над 
завзетите се вее османски, а над незавладените християнски флаг. Река Дунав 
е преднамерено деформирана (разширена), за сметка на Средиземно море.  

Картата е изработена въз основа на реални данни, които са събрани някъде 
между 1388 и 1396 г. (град Никопол е превзет, а над град Видин – столица на 
последното българско царство на Иван Страцимир, се вее християнския флаг). 
Град Несебър е означен само с рисунка, без да бъде изписано името му. 

Анонимна Несебърска хроника (ХІV-ХV в.): “В година 6095 (1396/1397) 
турците превзеха Несебър и преселиха населението му в Чимос (с. Ахелой).” 

Договор на турския султан Сюлейман І с Християнската лига (януари-
февруари 1403 г.): “На моя отец император на гърците и на империята на 
Цариград (Йоан VІІ Палеолог) аз предадох Солун с Каламария с всичките им 
околии, както се уговорихме, и от Галико до Паравардаро… и им отстъпих 
от Панидо до Несебър, заедно с Парория и с крепостите и солниците и с 
всичко принадлежащо към тях…” 

(8) Хуан Мартинес. Карта на Средиземно и Черно море, втора половина на 
XVI век 

Национална библиотека - Париж 

 

 

Една от най-красивите и интересни карти на Средиземноморския басейн и 
Черно море е създадена от португалски майстор на карти, значително след 
падането на Цариград (Константинопол). Картната информация която тя носи, 
отразява състоянието на бреговете на Черно море през XIV век. Това е 
времето на стабилизирането на българската средновековна държава и 
преодоляването на династическите кризи. 

Класическата мореплавателна карта, част от голям атлас на Атлантическия 
океан, Средиземно и Черно море е достигнало до нас в оригинал. Той е 
рисуван, цветен и понастоящем се намира в Националната библиотека в 
Париж.Внимателният анализ на картата, която е изработена прецизно, освен 
всичко друго, дава точна представа за значението на несебърското 
пристанище. Градът е отбелязан с червено мастило, заедно с Константинопол 
и Варна – знак за големи и добри пристанища.  
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Над голямото и добро пристанище Несебър (missenbrja) се вее владетелски 
флаг. Специалистите по старите карти считат, че това е флагът на българския 
цар Иван Александър (1341-1371). Има обаче мнение, че това гордо развято 
знаме е по-късно и принадлежи на деспот или член на царската фамилия. 
Дали наистина това е флага на българския цар Иван Александър или е по-
късна тагма (знаме на едър феодал). 

Една неочаквана съпоставка с короната на българската царица Теодора - 
съпруга на цар Иван Александър от прочутата миниатюра на Лондонското 
четвороевангелие от 1359 г. поражда и нов въпрос – Дали Несебър не е бил 
даден на Теодора? За Византия и България, Месембрия е била значителен 
град. Впрочем, Месемврия е свързана и с друга българска и византийска 
принцеса – Мария Кантакузин. До 1829 г. в Несбър е запазен гроба на Мария 
Кантакузин, дъщеря на императора Йоан Андроник Палеолог Младши, която се 
е омъжила в 1355 г. в Андрианопол за княз Асен Михаил, син на българския цар 
Иван Александър. След смъртта на съпруга си тази принцеса се оттеглила в 
манастира при Месембрия, където се замонашила и умряла в 1390 г. Тя е била 
погребана в Старата катедрала. Гробът й се намирал някъде вляво при 
влизането в развалините. Надгробният камък е бил изваден от несебърския 
архиепископ от страх турците да не го вземат за строежи и днес се пази в 
несебърския музей. 

(9) Клавдий Птоломей. Карта на Тракия. 1542 г. (реконструкция на 
Себастиян Мюнстер и Хенрих Петри по “Космография” на Клавдий Птоломей) 

Рисувана, цветна, 33 х 25,5 см; Частна колекция д-р С. Симов – Хамбург ; Дигитален 
архив “Тракия” – Геопан  
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Клавдий Птолемей (ок. 83 – ок. 161 г.) е последният голям астроном, астролог, 
математик и географ на античността – роден в Александрия. Написва 
съчинението „География", което гради върху строги математически правила 
като допринася извънредно много за общото развитие и на географията и на 
картографията. До наши дни, за съжаление, не е достигнала нито една 
оригинална карта на Птоломей, а различни преработки, дело на т.нар. 
“манастирска география”. Неговият труд е спасен за Европа от арабските 
средновековни учени. Повечето от средновековните – а и не малка част от 
модерните карти (чак до XVIII в.), се съставят по негови данни, копират или 
ползват негови картни подложки, като безразборно смесват съвременна 
информация с “птоломееви реалии”. На представената карта град Месембрия е 
показан сред други градове по Черноморското крайбрежие като Аполония 
(Созопол), Одесос (Варна) и Дионисополис (Балчик).  

Клавдий Птолемей, “География” (Ptol. III, 11, 1-8): „Тракия се ограничава от 
север с Долна Мизия по споменатата вече линия [вървяща по Стара 
планина]; откъм запад — с Горна Мизия и с тая част от Македония, която се 
простира от споменатата вече планина Орбел чак до пределната точка, 
чието положение заема градусите 49°- 41°45'; откъм юг — с тая част от 
Македония, която се простира от означената вече пределна точка през 
планината Пангей чак до устието на река Нест, после с брега на Егейско 
море, който се простира оттам нататък, след това с част от залива 
Мелас и най-сетне с линията, която отсича Херсонес от материка… Откъм 
изток Тракия се ограничава с Пропонтида оттам нататък, после с устието 
на Понт, което се нарича Тракийски Босфор, и след това с брега на Понт 
оттам нататък чак до предела на Долна Мизия, който заема градусите 550 - 
44040'. От тоя предел насам описанието е това: след Месембрия, град в 
Мизия, дохожда…"  

(10) Николай Софиано. Карта на Антична Гърция. 1549 г. 

Печатна, оцветена; Частна колекция Кл. Атанасов – Бургас; Дигитален архив 
“Тракия” – Геопан  
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Николай Софиано (Nikolaos Sofiano, Sophianos) е учител и картограф от о-в 
Корфу, който живее във Венеция от 1533 до 1552 г. на прословутата “Рио дей 
греки". Съставя и гравира през 1533 г. една карта с наслов “Graecia Antiqua 
Sophiani”, която е изгубена. Познат е нейн вариант от 1549 г., който се копира в 
следващите векове, включително и от Абрахам Ортелиус. 

Представената карта е копие на английския географ, гравьор и книготърговец 
от немски произход Херман Мол, която той гравира най-вероятно малко преди 
1727 г., като добавя в долния десен ъгъл на картата и скала в английски мили. 
Върху нея с кафяв цвят са нанесени границите на римските провинции в Мала 
Азия и Европа. В Европа Николай Софиано е очертал следните провинции: 
Илирик, Дардания, Дакия, Горна и Долна Мизия, Тракия, Македония, Епир, 
Ахайя и Пелопонес. Македония, Епир, Ахайя, Пелопонес и всички провинции в 
Мала Азия допълнително са разграничени на отделни териториални единици, 
които са очертани със синя боя. Не са разграничени Илирик, Дардания, Дакия, 
Горна, Долна Мизия и Тракия, като по този своеобразен начин Софиано ги е 
изключил от “Стара Гърция”. Месембрия е показана като най-крайната 
североизточна точка на Тракия. 

Тази карта може да се приеме за една от най-ранните европейски исторически 
карти и изглежда тъкмо делото на Николай Софиано, наред с много други 
фактори, ще подсети Абрахам Ортелиус да изработи карти с чисто историческо 
съдържание, като влючени в отделни приложения “Parergон” към атласа му 
“Theatrum orbis terrarum”. Graecia Antiqua Sofiani. H. Moll Sculp. Printed for In. 
Nicholson. Newboroug & John Bullord. 

Херодот, “Истории” (V в. пр. Хр.): “… А жителите на Византион и 
калхедонците отсреща не дочакали да ги нападнат финикийците, а като 
напуснали страната си, се отправили навътре в Евксинско море и там 
заселили града Месамбрия.” (VІІ – VІ в. пр. Хр.) 

Страбон, “География” (І в. пр. Хр.): “Месемврия, колония на мегарците, по-
рано наричана Менебрия, т. е. град на Мена, понеже основателят й се 
нарича Мена, а пък на тракийски “брия” значи град.” 
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(11) Диого Хомем. Морска (портуланна) карта на Черно море. 1559 г. 

Рисувана, цветна, 58,6 х 44 см; Френска национална библиотека – Париж ; Карти и 
планове – Rés. Ge. DD. 2003; Дигитален архив “Тракия” – Геопан  

 

 

Този портулан е наречен от специалистите “най-изящната карта на 
Черноморието”. 

Диого Хомем (1530-1576) е от най-известните португалски майстори на 
портуланни карти. Живее и работи в Лисабон, Лондон и Венеция. Става 
популярен със своите Carta Nautica (1569) и Portuguesse Atlas (1558-1561).За 
портулана на Черно море – една от най-красиво изработените черноморски 
портуланни карти, Хомем използва достатъчно сериозни и надеждни данни, 
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които поставя върху добра картна подложка. Надписът ОCCIDANS (запад), 
поставен в лявата част на картата обозначава българското черноморско 
крайбрежие. На този едромащабен портулан Несебър и Залива са представени 
с най-точните си изображения. Несебър (Mesembre) е изписан (но вече не в 
червено) успоредно на тогавашния полуостров, а в пристанището е отбелязана 
плитчина (риф, скала), която е известна от текст от втората четвърт на XV век. 
Впрочем, днешните морски специалисти твърдят, че с малка подготовка може 
да се плава в Черно море и по тази карта. 

Анонимен венециански портолан (ХVІ в.): “От Созопол до Месиври 
(Несебър) са 18 мили. Месиври е град и пристанище и (има) пясъчен рейд. 
Корабите се обръщат към града към запада. От Месиври до Ахило (Поморие) 
са 14 мили. Ахило е град и добро пристанище и има солници. От Месиври до 
Варна са 100 мили по картата от североизток към изток. От Месиври до 
нос Лемано (Емине) по картата от североизток към изток са 30 мили.” 

(12) Абрахам Ортелиус. Карта на древна Тракия. 1585 г. 

Печатна, оцветена, 47,5 х 35,5 см; Частна колекция д-р С. Симов – Хамбург; 
Дигитален архив “Тракия” – Геопан  
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Абрахам Ортелиус е един от най-изявените представители на холандската 
картография от XVI в. и заедно с Герард Меркатор полага основите на 
модерната европейска картография. Роден и израсъл в Антверпен, той живее и 
работи във Фландрия, където започва като декоратор на карти, за да получи 
по-сетне правото да съставя карти – една твърде голяма за времето си 
привилегия.  

Световна известност Ортелиус постига чрез издаването през 1570 г. на атласа 
“Thеatrum Orbis Terrarum”. “Театър на земите в света” се състои от 70 карти, 
всяка от които е придружена от географски и исторически описания. Този 
научен труд се отличава от  всички предходни атласи с критическия подбор на 
картографските  източници и географските  описания, а използването и 
посочването на 87 картографски източника представлява и първата 
картографска библиография. Ортелиус непрекъснато работи върху 
усъвършенстването и допълването на Атласа – още във второто му 
преработено и допълнено Антверпенско издание от 1579 г. използваните 
“извори” вече са 92. Не е случаен и фактът, че само за 42 години Атласът търпи 
41 издания. Всички негови издания от 1579 г. насетне са придружени и от 
специален раздел-приложение (Parergon) за исторически карти. Картата на 
древна Тракия Ортелиус съставя през 1585 г. Тя е включена към Приложението 
на атласа, което е издадено през 1598 г., за да стане първия европейски 
специален исторически атлас. 

Херодот, “Истории” (V в. пр. Хр.): “Преди да стигне до Истър той (Дарий І) 
покорил най-напред гетите, които обезсмъртяват. Защото траките от 
Салмидесос, които живеят над Аполония и Месамбрия, – така   наречените 
скирмиади (кирмияни) и нипсеи – се предали на Дарий без бой…” (492 – 490 г. пр. Хр.) 

(13) Герард Меркатор. Карта на Влахия, Сърбия, България, Романия. 1589 г. 

Печатна, оцветена, 46,5 х 34,5 см; Частна колекция д-р С. Симов – Хамбург; 
Дигитален архив “Тракия” – Геопан  
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Известният математик и географ Герард Меркатор (1512-1594) е роден във 
Фландрия, получава образованието си в Университета в Лувен. През 1541 г. по 
заръка на император Карл V създава глобус на земята и глобус на небето. През 
1554 г. се появява и неговата карта на Европа. Още приживе придобива 
световна известност със своите карти на Европа и света, които изработва  
между 1554 и 1569 г. в гр. Дуисбург, за да се превърнат в еталон за поколения  
картографи. 

Представената карта е изработена през 1589 г. за неговия Атлас, който 
включва Италия и Балканския полуостров. Тя е гравирана наново от Я. Блау 
през 1634 г. за неговия “Atlas Novus”. Меркатор стриктно обособява Романия, 
като в общи линии нейните очертания и географска номенклатура се копират от 
по-сетнешните картографи.В картата си прави пръв съществен опит да отдели 
античните наименования от съвременните, известни по негово време. 

За разлика от другите картографи Меркатор поставя Несебър, заедно с Поро 
(Бургас) в Загора (средновековното име на България). 

(14) Йоан Янсон. Карта на Турската империя. средата на XVII в. 

Печатна, оцветена, 63 х 52 см; Частна колекциа д-р С. Симов – Хамбург ; 
Дигитален архив “Тракия” – Геопан  
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Йоан (Ян) Янсон (1588-1664) от Амстердам е от известна холандска 
картографска фамилия. Става популярен със серията атласи, които публикува, 
следвайки традицията, завещана му от Jodocus Hondius и  Henri Hondius, които 
държат правата върху картите на Герард Меркатор – Атлас от карти на 
Франция и Италия (1616), Голям атлас в 11 т.(1630), Театър на Германската 
империя (1632), Атлас на античния свят (1652), Атлас на градовете в 8 т.(1657). 

Картата доста точно за времето си представя владенията на Османската 
империя в Европа, Азия и Африка. Представени са и нейните съседни държави 
и васални владения. Романия и България са добре обособени. 

Йоан Йонсан следва доста стриктно меркаторовата традиция, като се стреми 
да представя съвременните му реалии – в резултат и в неговите карти по 
показателен начин са размесени антични със средновековни данни. 

Поради големия мащаб на картата Несебър не е отбелязан. 

(15) Никола Сансон. Карта на Романия [Тракия], България и част от 
Молдова. 1648 г. 

Печатна, оцветена, 61,7 х 51,2 см; Частна колекция д-р С. Симов – Хамбург; 
Дигитален архив “Тракия” – Геопан  

 

Никола Сансон – син (ок. 1626 – 1648) е член на една от най-известните 
френски кaртографски фамилии. Баща му Никола Сансон (1600-1667) е “личен 
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кралски географ”. Участва заедно с баща си в изработването на атлас на 
Европа, излязъл в 1648 г. От него са известни и карти на Скандинавия и Русия. 
Картографската подложка на неговата военно-административна карта е 
“стандартна” за европейската картография от XVIII в. и се различава 
значително от онази, която използва в края на века неговия брат Гийом Сансон. 
Картата изобилства със стандартни за века географски грешки, които се 
дължат на стремежа да се “копира” Птоломей чрез съчетаване на данни от 
Помпоний Мела и Гай Юлий Солин. Ето защо река Paniza (Камчия) извира от 
планина /Странджа/, минава покрай Дебелт (Develtus), където се разлива в 
езеро, за да се влее след това в река Урана (Urana flu.), която пък изтича в 
самостоятелен залив при Mesember (Несебър). Градът обаче е поставен в 
Силистренския санджак заедо с Одесос (Варна). 

(16) Николаус Висшер. Карта на Турската империя в Европа, Азия и 
Африка. последна четвърт на XVII в. 

Печатна, оцветена, 61 х 51 см; Частна колекция д-р С. Симов – Хамбург; Дигитален 
архив “Тракия” – Геопан  

 

Николаус Висшер (1649-1702) е известен холандски картограф и гравьор. 
Фамилията Висшер изработва много карти и атласи, които започва да издава в 
Амстердам още Claes Janszoon Visscher (1587-1652). 
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Военно-административната карта на “Турската империя в Европа, Азия и 
Африка” представя и васалните и данъчно задължените на империята 
територии. 

Тя е е сравнително точна за времето си и се използва като подложка от много 
картографи и ателиета през XVIII в. Очертани са България и Романия (Тракия) 
като надписът на последната е разположен по протежение на черноморския 
бряг дори на север от Стара планина. Въпреки големия мащаб на картата 
Несебър е ситуиран правилно, а бреговата ивица е показана подробно. 

Анонимен английски пътешественик, “Описание на всички царства, 
заобикалящи Понтус Евксинус и Каспийско море” (1670-1672): “Сега ще 
спомена най-известните (пристанища), които познавам от Фенара, 
разположен на входа на Черно море до река Данав… Както споменах, близо до 
входа на Черно море е Фенара, след това Инатада (Инеада), Мисевра 
(Месемврия), Варна, Балчик, Мангали, Констанца… Сега ще посоча 
разстоянията между тези места по отделно, като цифрата означава 
разстоянието между предходното и непосредствено следващото го. От 
Фенара до Инатада – 80 мили; до Мисевра – 90; до Варна – 100; до Балчик – 16…” 

(17) Джакомо Кантели да Виньола. Карта на течението на Дунав от Белград 
до края му при Черно море. 1684 г. 

Печатна, с оцветени граници, 55 х 42 см; Национална библиотека “ Св. Св. Кирил и 
Методий” – София; Дигитален архив “Тракия” – Геопан  
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Джакомо Кантели да Виньола (1643-1695) издава през 1684 г.  в Рим – въз  
основа на разнообразни източници, карта на течението на река Дунав от 
Белград до Черно море. В нея са маркирани и съседните на Османската 
империя страни и области . Тази карта е издадена в прословутия Атлас 
“Меркурио географико” на Джакомо де Роси и се използва по-сетне за 
картографска подложка на региона от много картографски ателиета. 

Освен “Дунавския воден път” доста точно е нанесен и т.нар. “Царски друм” - 
диагоналния път от Белград за Цариград – основна балканска сухоземна 
комуникационна артерия с общоевропейско значение. Нанесени са и основните 
западночерноморски трафици – от устиета на Дунав през пристанищата на 
Варна, Несебър и Созопол за Цариград (Stambol, Constantinopol) и дори 
морския път от Цариград за Яш. Предвид наличието на тази карта следва да се 
ревизират някои научни анализи, според които балканските пътища пръв бил 
нанесъл на карта немския картограф и математик Йохан Матиас Хазе. 

България и Романия са добре очертани, като границата между тях “излиза” на 
Черно море покрай Стравико и залива. Границата на Романия (Румелия) прави 
чупка в областта на Източна Стара планина (Еркечкия Балкан) – в резултат 
средновековната българска област Загора и Несебър (Mesembria) са поместени 
в България, а не в Романия. 

(18) Гийом Сансон. Карта на кралство Унгария и северната част на Турция 
в Европа. 1691 г. 

Печатна, оцветена, 96 х 63 см; Частна колекция д-р С. Симов – Хамбург; Дигитален 
архив “Тракия” – Геопан  

 

Гийом Сансон (неизв. -1703) е син на един от най-известните френски 
картографи – Никола Сансон (1600-1667). Неговите синове – Адриан, Никола и 
Гийом също са изявени картографи, а Гийом го наследява на длъжността 
“личен кралски географ”. 
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Военно-административната карта на Балканите на Сансон е основно помагало 
за Балканите на френския политически елит от края на XVII и XVIII в. За нея 
картографът е използвал разнообразни източници, някои от които представят 
доста точна за времето си информация. 

Картата е със сравнително най-подробната държавно-административна 
номенклатура на Балканите, която представлява синтез на европейските 
знания за Югоизточна Европа и Балканите през XVII в. Оказва силно влияние 
не само върху френските географски и картографски представи за региона. 

Бургаският залив е очертан сравнително добре за времето си. Според Сансон, 
границата между България (Bulgaria) и Романия (Romanie) разделя залива на 
две – пристанището Стравико (Stravico) попада в Романия, а Несебър, заедно с 
Дебелт (Deueltus) – в България. 

(19) Йохан Баптист Хоман.Турската империя в Европа, Азия и Африка. нач. 
на XVIII в. 

Печатна, оцветена, 56 х 48 см; Частна колекция д-р С. Симов – Хамбург; Дигитален 
архив “Тракия” – Геопан  

 

Йохан Баптист Хоман (1663 – 1724 г.) е известен немски гравьор – “картограф 
на Свещената римска империя” и член на Пруската кралска академия на 
науките. Той използва една от популярните картни подложки за турската 
империя, която е дело най-вероятно на холандската картографска фамилия 
Висшер. Романия (Тракия) и България са добре обособени. Подобно и на 
предишните карти Несебър и залива, сравнително точно очертан, са поставени 
в България. 
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(20) Гийом дьо Лил. Нова и точна карта на кралство Унгария. Към 1703 

Печатна, оцветена, 61 х 50,5 см; Частна колекция д-р С. Симов – Хамбург; 
Дигитален архив “Тракия” – Геопан  

 

Гийом дьо Лил (1675 – 1725) е представител на френската картографска 
школа. За своите научни постижения през 1702 г. е избран за член на 
Френската академия на науките. 

В “Нова и точна карта на кралство Унгария” Гийом дьо Лил стриктно очертава 
границите на България (с днешните македонски земи). Прави впечатление 
извънредно точната за времето си географска номенклатура, която е събирана 
и нанасяна въз основа на разнообразни и по правило доста точни за времето 
си източници. 

Бургаският залив е добре очертан като в неговия хинтерланд наред с “Руините 
на Загора” е отбелязан като град и Несебър (Misseviria) – на юг от края на 
Стара планина при Черно море. 

(21) Питер ван дер Аа. Карта на Тракия. 1714 г. 

Печатна, чернобяла; Частна колекция д-р С. Симов – Хамбург; Дигитален архив 
“Тракия” – Геопан  

Картата на Тракия е част от Атлас на “Географски карти на стария свят” 
(Veteris orbis tabulae geographicae. Leiden, 1714). Атласните исторически карти – 
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включително и тази карта на холандския картограф Аа, са съставяни по 
сведенията на античните автори и оказват значимо влияние на термина Тракия 
като равнозначен на Романия. 

Повлиян от предшестващите го картографи, той изобразява Месемврия по 
същия начин – на север от Анхиало (Поморие) до границата с Горна Мизия. 

 

Гръцки надпис от Несебър (ІІІ в. пр. Хр.) – договор между Месамбрия и 
тракийския владетел Садала: “…да се изкаже похвала на Садала, по 
възможност скоро. Той да бъде увенчан със златен венец в театъра като 
благодетел на града по време на празника на Дионис. На него и на 
потомците му да се даде месамбрийско гражданство, проксения, правото да 
заема почетно място при състезанията, право да влиза с кораб и да излиза 
от пристанището неприкосновен и без договор предварително. Садала да 
бъде увенчаван всяка година с венец на стойност 50 статера…” 

(22) План на Западният бряг на Черно море. Началото на XVIII в. 

Рисуван върху жълта хартия, самостоятелен; Френска национална библиотека – 
Париж; Карти и планове – Ge. B. 2374; Дигитален архив “Тракия” – Геопан 

Планът е съставен от неизвестен френски автор най-вероятно някъде в 
началото на XVIII в., преди 1724 г. На местата за закотвяне (пристанищата) са 
представени дълбочините. Котвените стоянки са маркирани. 

Отбелязано е българското пристанище Созопол (Izopouli) с три места за 
акостиране. Подробно е представен Бургаският залив (Golphe de Foros) с 
пристанищата Порос (port Poros) с удобно място за акостиране, намиращо се 
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срещу Пиргос (Pyrgos), Циганското пристанище (Ченгене искелеси) и 
Атанаскьой (Athanaski). Нанесени са още Анхиало (Aquelo), Несебър (Mèsèvria) 
и нос Емине (cap Èmònè). На север са означени Варненският залив с две места 
за акостиране и пристанищата Галата (Varna galatasi) и Варна (Varna). 
Последни са отбелязани Балчик (Balchik), Каварна (Cavarna) и нос Калиакра 
(cap Galegra). 
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(23) Исак Тирион. Нова карта на Европейска Турция. 1733 г. 

Печатна, оцветена, 50 х 40 см; Частна колекция д-р С. Симов – Хамбург; Дигитален 
архив “Тракия” – Геопан  

 

В “Нова карта на Европeйска Турция” Исак Тирион използва една от 
популярните през XVIII в. картни подложки, в която е включена и Мала Азия. 

България и Романия (Тракия) са добре представени. Въз основа на 
новосъбрани данни, Исак Тирион оправя някои грешки от по-ранната си карта 
на “Турската империя в Европа, Азия и Африка”.  

Забележително е, че в територията на България са посочени градовете Скопие 
и Прищина, а границите на Романия прехвърлят река Струма. 

С интересна форма е предадено името на Несебър – Misseviria. Градът е 
представен като крайна североизточна точка на Романия. 

(24) Йохан ван дер Бруген. Карта на Царство България. 1737 г. 

Печатна, оцветена, 53 х 39 см; Частна колекция д-р С. Симов – Хамбург; Дигитален 
архив “Тракия” – Геопан  

Холандският картограф Йохан ван дер Бруген (1695 – 1740), работил в Прага 
и Виена, през 1737 г. издава нарочна карта на несъществуващото тогава 
“Царство България”. Мотивите и подбудите, и изобщо поръчителят на това 
картографско начинание не са особено ясни, но вероятно той трябва да се 
търси сред българските католически среди, емигрирали в Австрия в края на 
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ХVІІ и началото на ХVІІІ в. след разгрома на Чипровското въстание. Картата е 
изработена в типичния “холандски стил” с барокова картинна заставка и знаме, 
на което личи герб с “вълк” и надпис “Regnum Bulgariae 1737”. Тя обаче 
отразява реалната ситуация на Балканите - цяла “България” и части от 
Романия (Тракия) и васалните на Османската империя княжества Молдова и 
Влахия. Наред със съвременни са посочени и антични (римски) реалии. 

Границата между България и Романия (Тракия) е стандартна – завършва на 
изток в Бургаския залив. Месемврия е отбелязана в червено според традицията 
на морската картография, подчертаваща с този цвят важността на нейното 
пристанище. 
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(25) Йохан Якоб Лидъл. Военна карта на Балканския полуостров. 1740 г. 

Печатна, оцветена, 75,9 х 48,5 см; Военен архив – Виена ; Колекция карти – В ІІ а 1; 
Дигитален архив “Тракия” – Геопан 

 
 

Якоб Лидъл (1696 – 1771 ) е известен виенски картограф. След Белградския 
мир, който регламентира резултатите от победата на Османската империя над 
Австрия във войната от 1735 – 1739 г., той изработва военна карта на Средна и 
Югоизточна Европа. Към картата са прибавени и плановете на по-важните 
крепости в Македония, Тракия и по брега на Черно море, както и такива на 
Видин и Никопол на р. Дунав. Показано е териториалното разделение по 
области (санджаци) – Видински, Никополски, Софийски, Скопски, Силистренски 
и др. Освен основния балкански път Via Singidunum са означени и пътища по 
черноморския бряг от Варна до р. Дунав, от Варна до Силистра и др. В 
Дунавската равнина е разположен голям надпис „Царство България“ (Bulgariae 
Regnum). 

Лидъл дава малко по-различно очертание на бреговата ивица на Черно море в 
сравнение с останалите картографи. Несебър (Mesember) правилно е поставен 
на север от Бургаския залив и пристанището Paro (Порос) като всички са 
включени в “Царство България”. 

(26) Йохан Матиас Хазе. Карта на Унгария и част от Хърватско, Далмация, 
Босна, Сърбия, България, Трансилвания... 1744 г. 

Печатна, с оцветени граници, 59 х 47 см; Частна колекция д-р С. Симов – Хамбург; 
Дигитален архив “Тракия” – Геопан 

Йохан Матиас Хазе (1684 – 1742) е известен немски математик и картограф. 
Съставя редица атласи, някои от които са публикувани след неговата смърт – на 
Африка (1737), Гвинея (1743), Исторически атлас (1750) и др. “Карта на Унгария ” е 
издадена след смъртта му от т. нар. наследници на Хоман през 1744 г. в 
Нюрнберг, а по-късно е включена в “Хомановия” Atlas geographicus Major (1763). 
На картата (макар и примитивно) е нанесена и пътната мрежа на Балканите. 
България и Романия са очертани сравнително добре. Хазе е един от първите, 



План за опазване и управление на „Старинен град Несебър”, 2011 – ТОМ 3: ПРИЛОЖЕНИЯ, ЧАСТ I. т. 5.                 30/49 

които изписва названието Turciae Euroрae (Европейска Турция). Показателно е 
неговото изписване Rumilia, а под него Thracie a Roma (Римска Тракия). 

Името на Несебър е изписано в два варианта – Mesembria и Misseviria. Градът 
е поставен под края на планинската верига на Стара планина, означена с 
древното българско име Балкан (Balkan). 
 

 

Шарл дьо Пейсонел, “Трактат върху търговията в Черно море”(50-те – 
70-те години на ХVІІІ в.): “Мизеврия, по древному Месемврия, е малко гръцко 
село, в което има само много лошо пристанище. Забележително е с виното 
си, което произвежда и което се разпространява из много места по 
Черноморието. То е червено и много долнокачествено… 

България и Доброже (Добруджа) произвеждат твърде голямо количество 
червено вино, но лошокачествено. Изнася се от Исакча, Тулча, Мачин, 
Мизеврия, Дели Орман. Ежегодно идват 5000 - 6000 коли от Русия и Полша, 
за да товарят тези вина, които обикновено струват на място 50 пари 
квинтала.” 

(27) Кристиан Лудвиг Томас. Карта от мястото на войните в Молдова, 
Влахия и България. 1788 г. 

Печатна, оцветена, самостоятелна; Военен архив – Виена; Картна колекция – H III 
e 2851; Дигитален архив “Тракия” – Геопан 
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Кристиан Томас е немски инженер, географ и картограф, който работи във 
Франкфурт на Майн. Особена популярност добиват неговите карти на Белград 
и Кримския полуостров (1788), които се отличават с добра прецизност на 
представената информация във време, когато австро-турските войни водят до 
необходимостта от изработване на точни карти на Балканите и т. нар. 
Новорусийски край. В “Карта от мястото на войните...” селищната и 
пристанищната система на Тракия и Черно море е представена доста подробно 
въз основа на разнообразни и доста точни източници. 

Надписът „България“ е по протежение на днешна Северна България до 
градовете Томи и Кюстенджа. В нея са включени градовете Лесковац, Скопие, 
Пирот и тези от цяла Северна Добруджа до устието на р. Дунав. Авторът е 
отбелязал важните от военна гледна точка градове като Видин, Никопол, 
Силистра, Варна, Мачин, Исакча, Измаил, София и Одрин. С различно 
оцветени линии са показани движенията на армиите. 

Несебър (Misseviria) е поставен правилно в Романия (Тракия). По много   
интересен начин е очертан Бургаския залив. 

В. фон Броняр, “Дневник на моето пътуване от Константинопол по западния 
бряг на Черно море” (1786): “Месемврия има корабостроене – тук се строят 
годишно по 80 до 100 “каика” или “чеке”, които се търсят извънредно много от 
моряците поради доброто качество на дървения им материал, и донасят 
значителни суми пари.” 

Минас Пъжъшкян, “История на Понтос” (1817-1819): “Там [до планината] е и 
селището Мисеври с няколко стари крепости и храмове от антично и византийско 
време, които все още изглеждат красиви. Малкият град е вдаден 18 (?) мили навътре в 
морето и представлява нос… Мисеври е вратата към Бургаския залив. В миналото се е 
наричал Месимврия или Меневрия, сиреч на неговия строител, защото думата “врия” на 
езика на траките означава град. Следователно значи град на Менес. Населението му е 
гръцко, но живеят и българи. Тук ловят хубава риба и жителите на града се 
препитават с риболов. Оттук започва голямата планина Емос, на турски Балкан.” 
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(28) Е. Тетбу дьо Марини. План на Бургаския залив, 1830 г. 

Печатан, оцветен, от книга; Национален държавен архив – Хага; Картен отдел – 
STS 81. Nr 29 

 
 

Тетбу дьо Марини е холандски морски офицер, вероятно от френски произход. 
Като консул за пристанищата на Черно море събира много данни от 
разноообразни източници, които публикува във вид на серия от карти и планове 
на различни пристанища и други удобни за корабоплаване черноморски заливи. 
Между тях е и Бургас и залива, към чието пристанище е имало особен интерес 
и Несебър. През 1828-1829 г. холандският консул го проучва детайлно. Тетбу 
дьо Марини изготвя рисуван цветен план на Бургаския залив - много точен и с 
доста подробни за времето си батиметрични данни.  
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Бургаският залив е очертан с означения на дълбочините и пясъчните наноси. 
Внимателният поглед към Несебър и залива показва изобатата на античния 
Несебър. Това са граници в които могат при бъдещи подводни проучвания да 
се търсят паметници. Измерванията са направени прецизно и лично, и затова 
можем да се доверим на тези най-ранни батиметрични данни. Очевидно е, че 
те са събирани с оглед на бъдещи военни действия от флота в Черно море. 

Серията от карти и планове на различни пристанища, между които и на Варна, 
Кюстенджа, Дунавските устия и други черноморски заливи и пристанища сe 
намират в: Taitbout de Marigni: Plans des golfes, baies, ports et rades de la Mer 
Noire. Odessa 1830; Portulan de la Mer Noire et de la Mer d’Azov ou Description des 
cotes de ces deux mers de’usage des navigateurs. Odessa 1830; Atlas de la Mer 
Noire et de la Mer d’Azov. Odessa 1850. 

(29) Джеймс Уайлд. Военна карта на територията, разположена между 
Дунав и Константинопол. 1829 г. 

Печатна, оцветена, самостоятелна; Британска библиотека – Лондон,  43680 (1); 
Дигитален архив “Тракия” – Геопан 

  

Джеймс Уайлд (1790 – 1836) е английски кралски географ – един  от 
основателите на Кралското географско дружество в Лондон през 1830 г. 
Изработва картите за редица атласи като: Общ атлас (1819), Поселенията в 
Нов Южен Уелс (1820), Генерален атлас (1825), Северна Америка (1836) и др.  



План за опазване и управление на „Старинен град Несебър”, 2011 – ТОМ 3: ПРИЛОЖЕНИЯ, ЧАСТ I. т. 5.                 34/49 

Картата обхваща територията между устието на р. Дунав и Константинопол. 
Този район е терен на войната между Русия и Турция през 1828 – 1829 г. След 
тази война множество българи от Одринска Тракия и Странджанско са се 
преселили в Бесарабия, Крим и други части на дн. Украйна (тогава т.нар. 
Новорусийски край), вследствие на което в изоставените места се е получил 
демографски срив.  

Авторът е обърнал внимание на пътищата, водещи към Константинопол и 
другите големи градове. Означена е част от Диагоналния балкански път 
Харманли – Адрианопол – Чорлу – Константинопол; частта от Дунавския път 
Рушчук (Русе) – Тутракан – Силистра – Хърсово – Исакча; Черноморският път 
от Константинопол през Мидия – Ахтопол – Бургас – Несебър – Варна  – 
Мангалия – Кюстенджа и до Тулча на р. Дунав. На картата са нанесени и други 
по-важни сухоземни пътища, които водят от и към Несебър. 

Джеймс Алекзандър, “Пътешествия до мястото на военните действия 
в Ориента през Русия и Крим в 1829 г.”: “На 30-и юли адмиралът [Грейг] 
докара една ескадра, която да бомбардира Мисемврия и да окаже съдействие 
на армията, настъпваща през Балкана. Мисемврия също се намира на 
скалист полуостров. На материка близо до полуострова имаше укрепен 
лагер, а върху ивицата земя – наблюдателна кула. По-късно, докато 
плавахме покрай залива на Мисемврия, между плоските покриви на турските 
къщи забелязях няколко интересни останки от гръцки църкви, а в самия 
град, който наброяваше около 4000 жители, има много ценни неща с голяма 
стойност във вид на стенописи, които обаче гърците се погрижиха да 
скрият. Свещениците внимателно свалиха скулптурните и покритите с 
надписи камъни от стените на различните къщи и ги закопаха, докато 
премине опасността от посещението на руските учени…  

Улиците на Мисемврия след окупирането й изглеждаха много потискащо. 
Стрехите на къщите, които почти се допираха от двете страни, 
образуваха дълбоки чардаци, под които гърци със сини тюрбани апатично 
седяха по тезгяхите на магазините си с по няколко кошници край тях, в 
които имаше ориз тютюн, сушени плодове и др. Жените най-старателно се 
криеха, като че ли бяха мюсюлманки, и няколкото момчета, наети при 
дълбоките кладенци, бяха единствените дейни личности. Седнах в един 
магазин и попитах гърка дали възнамерява да остане в града. Той каза, че 
той и братята му страшно се боели, че ако след края на войната руснаците 
трябва да върнат провинциите и градовете, които вече са завзели, 
османлиите, завръщайки се в старите си къщи, ще се отнасят много 
жестоко с гърците поради това, че не са взели активно участие срещу 
нашествениците, и следователно голям брой гърци били готови да 
последват руската армия при оттеглянето й и да се лишат от всякаква 
надежда да могат отново да се заселят южно от Балкана.” 

С. Сейже, “Описание на едно пътуване” (1829): 

“След като прекарахме шест дни в Анкиол (Поморие), отидохме в Меземврия, 
отдалечена оттам на 15 версти и на 3 часа път. Страбон ни съобщава, че 
Мезембрия е колония на мегарците и преди е била наречена Менебри, от 
Менас (името на основателя й). Стефан Византийски казва, че градът се е 
наричал Мелсебрис на някой си Мелсос и че впоследствие са го нарекли 
Месамбрия, за да смекчат произношението му. Древната колония се 
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простираше очевидно отвъд носа, на който се намираше съвременният 
град; до него се достига по тясна ивица земя, дълга половин верста. Когато 
водите спаднат, на южния бряг се откриват значителни развалини от 
древни стени, откъдето рибарите извличат множество медали и някои 
гравирани камъни. Месемврия дори в сегашния си вид съхранява някои 
останки от древния блясък.”  

“Под Византийската империя изглежда, че Мезембрия ще да е била 
значителен град. От тази епоха още стоят останки от древни укрепления 
от дялан камък, устояли под въздействието на вековете, и целият град е 
осеян с развалините на многобройните си черкви. Между тях развалините 
на старата катедрала са най-внушителни. Там се вижда доста добре 
запазеният гроб на принцесата Мария Кантакузин, дъщеря на императора 
Йоан Андроник Палеолог Младши, която се е омъжила в 1355 г. в 
Андрианопол за княз Асаниус Михаил, син на българския цар Иван Александър. 
След смъртта на съпруга си тази принцеса се оттеглила в манастира при 
Мезембрия, където се замонашила и умряла в 1390 г. Тя е била погребана в 
Старата катедрала, където гробът й се намира вляво при влизането в 
развалините. Надгробният камък е бил изваден от сегашния архиепископ от 
страх турците да не го вземат за строежи.” 

(30) Феликс Каниц. Църквата Пантократор в Несебър. ХІХ в. 

Гравюра; Научен архив на БАН; Дигитален архив “Тракия” – Геопан 
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(31) Луиджи Ламберти.План на Бургаския залив. 1865 г. 

Печатен, черно-бял, от книга; Частна колекция д-р С. Симов – Хамбург; Дигитален 
архив “Тракия” – Геопан 

 

Луиджи Ламберти е италиански морски картограф известен главно със своя 
“Сборник от най-интересните планове на пристанищата и заливите в 
Средиземно, Адриатическо, Черно и Азовско морета” в два тома. Планът се 
репродуцира от второто издание, направено в Ливорно през 1865 г. Той показва 
подробно очертанията на Бургаския залив с означаване на всеки нос и 
височината на брега. Отделено е и място на Несебър и неговия залив. Авторът 
дава изобилни батиметрични за дълбочините, опасните плитчини и 
натрупвания на пясъци, а удобните за акостиране места са отбелязани с 
рисунки на котви. Отбелязани са и нос Равда (Raveda) и село Чимос (Tchimos), 
днешното с. Ахелой. 

Планът е снабден със скàла в мили, а авторът изрично отбелязва, че 
дълбочините са измерени в английски лакти. Гравиран е от Том[азо] Сантани. 

Жан-Батист Льошьовалие, “Пътуване в Пропонтида и Евксински понт 
(Черно море)” (1801): “ Бургаският залив, чиято среда лежи на 42º,22' 
северна ширина, обхваща в една площ от около 4 левги и половина ширина на 
5 дълбочина множество заливи, достъпни за най-големи кораби. Там се 
намират заливите на Месемврия, Ахиолу, Бургас, Чингане, Сизеболу и 
древното пристанище Форос, при което няма вече град… 
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Месемврия, която турците наричат Месури, древен град, разположен на 
полуостров, окръжен от скали, до който се достига само по един провлак, 
много нисък, тесен и заливан от вълните в бурно време, предлага още някои 
останки от зиданата стена, която морето постепенно е разрушавало... 
Няколко артилерийски пункта, направени през последната война, в Бургас, 
Ахиолу и Месемврия, за да бранят техните заливчета и които при това 
никак не ги охраняваха, са разрушени сега. Целият бряг от езерото и реката 
Бургас чак отвъд Месемврия, макар и приветлив в голямата му част, 
предлага множество заливчета или пясъчни плажове, благоприятни за 
слизане.” 

(32) Неизвестен автор. Османо-турска карта на Черно море. XIX в. (след 1870 г.) 

Френска национална библиотека – Париж; Дигитален архив “Тракия” – Геопан 

 

Картата е на османо-турски език. Съхранява се във Френската национална 
библиотека в Париж. Тя е неразчетена, недатирана и непубликувана. 

Предвид отбелязването на “булгар милиети”, тя най-вероятно е съставена след 
1870 г., когато е обнародван султанският ферман за създаване на Българската 
Екзархия, признаващ съществуването на български народ. 

(33) Хайнрих Киперт. Нова карта на България. 1877 г. 

Печатна, оцветена, самостоятелна; Държавна библиотека на Пруското културно 
наследство – Берлин; Отдел карти – Q   3951 (1-2); Дигитален архив “Тракия” – Геопан 

Хайнрих Киперт (1818-1899) е историк, филолог – професор по география в 
Берлинския университет. Известен е със своите исторически карти за 
отделните епохи и региони през античността, които не са загубили своето 
значение и в наши дни. Изработил е около 400 карти и е съставил значителен 
брой атласи като: Атлас на Елада (1846), Нов атлас-наръчник за всички части 
на света (1855, 1878), Голям атлас-наръчник (1871, 1893) и др. 
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Картата на “Нова България” – предчувствие за освобождението на страната – е 
постижение за времето си, макар Феликс Каниц да отбелязва редица нейни 
неточности за “Дунавска България”. Великолепен е и печатът – дело на 
известното берлинско издателство на Дитмар Раймер. Черноморският бряг е 
очертан много точно, както и местоположението на Несебър (Misivria). Означени 
са и пътищата, които излизат от града – крайбрежният път към Анхиало (Поморие) 
на юг и към Варна на север през Стара планина, както и пътят на северозапад към 
вътрешността на страната. Бургаският залив е даден заедно с трите езера: 
Атанасовско, Вая и Мандренско. Киперт представя името на Бургас като Бергас 
(Bergas), като в скоби отбелязва неговото гръцко съответствие (Pyrgos). 

 

(34) Неизвестен автор. Несебър – турският конак. Преди 1878 г. 

Гравюра; Дигитален архив “Тракия” – Геопан 

С. Сейже, “Описание на едно пътуване” (1829): 

“Месембрия е населена главно с гърци, на брой около 4000, и от малко 
българи. Турското население не надвишава 800 души. Множество гръцки 
семейства бяха склонни да търсят убежище в Русия. В града няма и следа от 
манифактурно производство. Чаршията му е извънредно бедна. Жителите се 
предават на земеделие, на лозарство, риболов и търговия. Околностите, 
богати на дървен материал, доставят материал за строеж на малки кораби, 
които докарват в Константинопол добива от риболов и дърва за горене. 
Видяхме дори в един док на известно разстояние от града двумачтов военен 
кораб, който турското правителство бе наредило да се построи.” 
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(35) Александър Хаджи Русет. “Карта на сегашная Болгария, Тракия, 
Македония и на прилежащите земли”, 1843 

отпечатана в 4 листа; приблизителен мащаб 1:1 648 000 
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НЕСЕБЪР В ПЪРВАТА ГЕОГРАФСКА КАРТА НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

Първата географска карта на български език се появява през Възраждането 
преди 168 години от изкусните ръце на родолюбивия българин, роден и живял в 
Румъния (Влашко) – Александър Хаджи Русет. Тя е отпечатана през 1843 г. в 
Страсбург и е един от редките и ценни паметници от това време с определено 
значение и за историята на Несебър. Създадена, както сам пише в нея автора 
“...в ползата на новосоставленото в Русчука словеноболгарско училище...” и 
озаглавена “Карта на сегашная Болгария, Тракия, Македония и на 
прилежащите земли”, отпечатана в 4 листа и в приблизителен мащаб 1:1 648 
000 и с “иждивението на г-на Димитрия Хаджи Русета”, баща или чичо на 
автора. Тя обхваща земите на Балканския полуостров, части от Мала Азия и 
Апенинския полуостров. Тук са включени земите на Влашко и Молдова. Картата 
е чертана, рисувана, писана и литографирана от Александър Хаджи Русет и 
като източник е използвана картата на френския картограф Пиер Лапи 
“Генерална карта на Европейска Турция” (Karte generale de la Turqie d’Europe), 
издадена в Париж през 1822 г. в М 1:800 000. Изработена с майсторство и 
художествен усет, без да е утежнена с излишни надписи, картата е оформена 
едноцветно, като само границите на държавите и областите са повдигнати с 
цветен бордюр. Релефът е изобразен с щрихи, придаващи неговата 
пластичност, но няма отбелязани върхове и коти. 

От архива на видния български възрожденец Найден Геров научаваме, че 
Александър Хаджи Русет и Георги С. Раковски вземат решение да направят 
подробна етническа карта на българските земи, където да се отразят 
народностите, населяващи нашите земи и тяхната численост. През 1860 г. 
браилските българи подпомагат Хаджи Русет в издаването на учебник за 
българските деца “Първоначална практическа геометрия”. Но този учебник, 
етнографската карта, както и започнатата работа по “просторна история на 
българите” остават недовършени и непубликувани поради неочакваната смърт 
на Хаджи Русет от простуда през ноември 1861 г. 

Картите от онова време се съставяли върху неточна основа поради липсата на 
геодезически и топографски измервания и заснемане. Затова в картата на Лапи 
съществували много грешки, които Хаджи Русет не е отстранил напълно в 
своята карта. Въпреки това нейното създаване е светла страница както в 
историята на българската картография, така и в историята на българската 
култура. В картата са транскрибирани хиляди названия на държави, 
исторически области, имена на планини, реки, населени места и др. Въпреки 
допуснатите грешки и неточности тя е истинска съкровищница за много научни 
дисциплини като география, история, етнография, езикознание и др. 

Родолюбието на Александър Хаджи Русет личи и от дописка от Русчук, 
поместена във вестник “Цариградски вестник” от февруари 1851 г., където 
четем: “Родолюбивий и достапочтенний Г-н Хаджи Русет дари русчушкото 
училище с карта на сегашная Европейска Турция и ежегоден приход от 1500 
гроша... Блазе ти, господине Хаджи Русет! Дано се подражат и другите 
еднородци! А най-паче първенците рушчушки!” 
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(36) Феликс Каниц.Несебър на Черно море. ХІХ в. 

Гравюра, 19,5 х 12,6 см; Частна колекция д-р С. Симов – Хамбург; Дигитален архив 
“Тракия” – Геопан 

 

(37) Ф. Бианкони. Търговска карта на България и Румелия (Тракия). 1887 г. 

Печатна, оцветена, от книга; Британска библиотека – Лондон, Maps 9c 38; 
Дигитален архив “Тракия” – Геопан 
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Ф. Бианкони е французин – главен инженер и архитект на Отоманските 
железници. Освен представената карта, изработил подобна търговска карта на 
Македония, Етнографска карта и оро – хидрографска карта на европейска 
Турция (1877) и др.  

Представената карта включва територията на освободените само преди девет 
години български земи, но без град Кърджали и областта Рупчос, които са били в 
територията на Турция. Авторът дава много интересни данни за производството 
на даден продукт в определен град или област. 
Несебър и черноморският бряг са очертани много точно. За непосредствената 
околност на града е отбелязано, че там се отглеждат жито, царевица и овце. 
Според автора неговите жители по това време (1887 г.) наброявали 2600 човека. 

(38) КАРТА НА МАКЕДОНИЯ И ОДРИНСКИЯ ВИЛАЕТ. 1902 г. 

Дигитална възстановка 2002. DA "Thracia” – GEOPAN.  Всички права запазени! 

 
 

Картата на Македония и Одринския вилает е отпечатана в Картографския 
институт при Генералния щаб в София през 1902 г. Тя е важен исторически и 
картографски паметник. На нея са запазени сведения за селищната мрежа и 
имената на изчезнали села в Македония и Тракия, преди да настъпят големите 
принудителни изселвания след Илинденско-Преображенското възстание (1903) 
и войните за национално обединение (1912-1918 г.). За сега са известни две 
версии: в мащаб 1: 500,000 и в мащаб 1: 210,000. И двете версии спадат към т. 
нар. "Специални карти". Тези карти днес са ценни източници за достоверна 
информация. 
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Първата версия се пази в Народната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" в 
София (архив Л. Божков). Тя е в сравнително добро състояние. За 
пълноценното й възстановяване ДА "Тракия" на "Геопан", в сътрудничество с 
Главно управление на архивите при МС (дн. ДАА) и НБКМ, предприе цялостна 
дигитална възстановка в М 1:500,000. Всъщност, картата съществува в своя 
цялостен вид само в дигиталната възстановка на Геопан. Тя заслужава да бъде 
отпечатана в мемориален тираж по някакъв повод,тъй като съдържа 
безупречна номенклатура на селищата в Източна и Западна Тракия. Днес 
повечето от тези селища са със сменени имена. 

Втората версия в М 1:210,000 е намерена като част от библиотеката на 
Българската екзархия (под № 3326) и в частната колекция на художника Кл. 
Атанасов в Бургас. Екземплярът от частната колекция е в много лошо 
състояние (подлепена върху вестник). Досега е възстановена част от нея – 
района на Източна Тракия. От нея бяха дигитализирани 29 листа на 
картографската колекция към библиотеката на Българската екзархия. 
Колекцията е изключително важен паметник на нашето възраждане и развитие, 
която заслужава да бъде преиздадена като един от най-значимите паметници 
на българската картография от началото на XX век. 

5.2. Актуално състояние на ценността и нейната охранителна зона - 
състояние на информацията за картата на подводната археология на 
Несебър (включително информация за дейността по времето на НЕК). 

Кратък исторически преглед на подводните археологически проучвания 
на Несебър – стар град. 

Вместо въведение към проблема следва изрично да се посочи, че по принцип 
всички подводни археологически обекти по Българското Черноморие са 
подценени от гледна точка на консервация, реставрация и социализация. 
Наблюдението с пълна сила важи и за акваторията на Месамбрия. Освен 
описаните по-долу части от стени (тракийска, класическа и елинистическа), под 
пясъчните наслаги се намират и пристанищните съоръжения на Месамбрия, 
останки от квартали, храмове (почти целия акропол?) и дори средновековни 
църкви (за доримските обекти може да се съди по описаните  археологически 
материали). 

Полуостровния град-музей е разположен на старокарангатска тераса с 12 м 
надморска височина, формирана върху миоценски варовити пясъчници, 
мергелни варовици и глини. До началото на брегоукрепващите дейности  
през втората половина на ХХ в. тя е ограничена от клифов бряг, подложен 
на въздействието на вълно-прибойната дейност и повърхностно течащите 
води. Ефектът на тези процеси се усилва от евстатичните колебания на 
морското ниво и сеизмичната активност, които активизират свлачищните 
и срутищни процеси.   

В началото на 70-те години на миналия век започва да се проявява интерес към 
потъналите части на Несебър. През 1960 г. Велизар Велков започва подводни 
изследвания в северния залив като пряко продължение на проучванията на 
сушата. От следващата година техен ръководител е Люба Огненова-Маринова 
– първият български археолог-леководолаз. До началото на 80-те години тя 
провежда шест подводни проучвания, в които основно участие взема 
водолазната група при БАН, а от 1975 г. в подводните археологически 
изследвания на Несебър активно се включва добре подготвената и 
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комплектувана леководолазна група на НЕК-ЮНЕСКО. Тя е натрупала богат 
опит от участието си  в Международната кампания за спасяването на античния 
Картаген. В състава й влизат леководолази, геодезисти, архитекти, геофизици, 
археолози и помощен персонал. След подновяването им през 1977 г., 
подводните изследвания се извършват ежегодно до 1994 г. от групата за 
подводна дейност при НЕК – ЮНЕСКО ръководството на Александър Стрезов. 

Днес се счита, че подводните проучвания в Несебър са продължение на 
археологическите разкопки в едноименния археологически и архитектурно-
градоустройствен резерват, включен през 1983 г. в списъка на световното 
културно наследство на ЮНЕСКО. Справедливо е да отбележим, че това е 
исторически неточно и препоръчаме коригирането на тази дата и причините за  
усвояването на методите на водолазното дело и за целите на археологията. 
Реално подводните проучвания на Старинния Несебър, както споменахме вече 
започват през 60-те години на миналия век, предхождат и допринасят за 
обявяването на Несебър за световно културно наследство. За съжаление те и 
до ден днешен не са изпълнени в онзи обем, методи и резултати, който 
световния паметник заслужава. Въпреки, че се твърди „те са част от 
комплексна програма за проучване, опазване и социализиране в естествена 
среда на културното наследство”  в тях проличават редица слабости на 
методиката на подводните дейности. Две от тези слабости слагат траен 
отпечатък върху подводната археология на Несебър: липсата на унифициран 
архив, който да отговаря на изискванията на ЮНЕСКО и подчинеността на 
подводните дейности само на задачата на археологията, за която методите на 
леководолазните проучвания са помощно средство. 
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Карта на античната Месамбрия (по Velkov 1995) 

 

Скица от планшет като първичен информационен документ за създаване на 
карта на изследваното дъно и отразяване на намерените находки.Всички карти 
са предадени към отчетите на подводната група  на НЕК-ЮНЕСКО и се намират 
в архива на НАИМ (писмено сведение от проф. Ал. Стрезов – ръководител на 
леководолазната група на НЕК-ЮНЕСКО, 1978 – 1994 , 2.12.2011 г.) 
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От 1960-2010 г. в района на Стария Несебър са осъществени следните 
подводни археологически експедиции, а техните научни материали са 
сравнително достъпни въпреки, че се намират в различни архиви и научни 
фондове: 

Проучвания на ивици от крайбрежието. 

Подводни археологически проучвания, на ивица от крайбрежието, с 
приблизителна широчина в северозападната част от около 30 м., на 
днешната 4-метрова изобата - 1961-1963, 1969, 1971-1972 г., Л. Огненова-
Маринова (Огненова-Маринова 1974, 30; 1975, 47; 1980, 27; Ognénova-Marinova 
1980, 98-109): 

Източно от полуострова  

Подводни археологически проучвания, на 180 м от полуострова, на дълбочина 
от 3.00-3.50 м.- 1982 г., Л. Огненова-Маринова (Огненова–Маринова, 
Чимбулева, Теоклиева 1983, 48-49): сектор от античната крепостна стена. 

Подводни археологически 1982 проучвания, с дължина по оста север-юг 200 и 
изток-запад 60 м, от 30 до 400 м от брега, на дълбочина между 1.50 и 10 м.- 
1975-1978, 1984, 1986 г. (Огненова-Маринова 1975, 43-48; Огненова-Маринова, 
Чимбулева, Теоклиева 1979, 55; Ognénova-Marinova, 74, fig. 3; Огненова-
Маринова, Рехо, Чимбулева, Тотешев, Съсълов 1985. 139; Velkov, Ognénova-
Marinova, Čimbuléva 1991, 10, 34,  fig.7): 

Южно от полуострова 

Подводни археологически проучвания, на дълбочина 10 м (Dimitrov 1977, 160, 
№ 18; Димитров, Порожанов, Орачев 1982, 455; Димитров, Орачев 1982, 3-5; 
Огненова-Маринова, Чимбулева, Кожухаров, Съселов 1988, 90; Порожанов 
1989, 8, 10; Velkov, Ognénova-Marinova, Čimbuléva 1991, 48-50; Ognénova-
Marinova 1994, 140-141; Порожанов 2000, 35, №5): 

Случайни находки „в морето при риболов” (Lazarov 1980, 164, 168-170, 173-
174, 177, 180-182): амфорни печати - хераклейски (АМ-Несебър инв. №№ 109, 
1070, 1071), родоски (АМ-Несебър инв. №№ 1072-1076, 1059), синопски (АМ-
Несебър инв. № 415), неопределени (АМ-Несебър инв. №№ 1077, 1078) 

 

Снимка на „подводната част на тракийската крепостна стена” (?) в дн. южен 
залив на Несебър 
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Тракийската стена 

На днешния Несебърски полуостров е локализирано тракийско селище, което 
по-късно е превърнато в елинската апойкия - Месамбрия. В историографията 
се приема, че през І хил.пр.Хр. на полуострова е било разположено укрепено 
тракийско пристанищно селище – брия, което е просъществувало от 
къснобронзовата епоха до края на VІ - началото на V в.пр.Хр. и след това 
възниква елинската Месамбрия (края на VІ - началото на V в.пр.Хр.). 

През първата половина на І хил.пр.Хр. полуостровът е имал значително по-голяма 
площ, защото бреговата линия се е движела най-вероятно около днешната 8-9 
метровата изобата (Орачев 1990, 2002 с пос.лит.). Следователно голяма част от 
тракийската пристанищна брия днес се намира под водата. След края на V-IV 
в.пр.Хр. бреговата ивица постепенно се премества към 3-4 метровата изобата и за 
залятата вследствие на черноморската трансгресия (с характер на ингресия) 
елинистическа брегова ивица може да се предлоположи приблизителна широчина 
около 30 м, а за югоизточната част на полуострова докъм 400 м. 

За времето на укрепяване на тази тракийска брия липсват сигурни 
археологически данни. Откритият в югоизточната акватория на Несебър 
участък от крепостна стената се датира от Л. Огненова-Маринова в бронзовата 
епоха въз основа на паралели в Егеида – Полиохни, Левкадия (Ognénova-
Marinova 1982: 74), П. Балабанов я отнася към VІІІ-VІ в.пр.Хр. (Балабанов 2000, 
28-29), а Ив. Венедиков (въз основа на начина на градеж и на откритите 
материали - в контекста на стената, датира градежа в VІІІ-VІІ в.пр.Хр. 
Значението на тази потънала стена е огромно, но до по-отговорни изводи може 
да се стигне само след сериозни геофизични проучвания на суша и под 
вода. И това е така, защото досега не е установена нейната връзка със 
тракийските градежи на сушата: тази потънала стена няма нито конструктивни, 
нито морфологични сходства, освен дъговидно извитото трасе с тази на 
сушата. По същия начин стои и въпросът и за предположенията относно 
едновременното функциониране на двата пристанищни басейна и обема на 
тяхната дейност. 

Елинистическа фортификационна система 

Етапите на укрепяване на полуострова от страна на дорийците са неясни. Въз 
основа на откритата керамика Ив. Венедиков отнася едно преустройство на 
старата тракийска стена в северозападния ъгъл на града „в V в., но може би 
още в самия край на VІ в.пр.Хр.”. Л. Огненова-Маринова пък поставя 
укрепителна система, към която принадлежала шестоъгълната кула, в периода 
510 г. - ІV в.пр.Хр. (Огненова-Маринова 1975: 47; Ognénova -Marinova 1980, 108-
109), като впоследствие предатира - между края на VІ - първата половина на V 
в.пр.Хр. (Ognеnova-Marinova 1990, 126). 

След като се настаняват, дорийците започват да застрояват града чрез издигане 
на изкуствени подпорни тераси, които са археологически документирани в 
няколко части на полуострова. Те се различават по структурата от подпорните 
стени, като се съобразяват с конфигурацията на терена (Preshlenov 2003, 158). 
Новата крепостна стена е вървяла по протежение на целия полуостров. Сектори 
от нея са запазени в източната, югоизточна и главно в западна и северозападна 
посока. Под водата, източно от полуострова лежи сектор (с дълж. 60 м), изграден 
от дялани каменни блокове, свързани със скоби тип лястовича опашка, а в 



План за опазване и управление на „Старинен град Несебър”, 2011 – ТОМ 3: ПРИЛОЖЕНИЯ, ЧАСТ I. т. 5.                 48/49 

югоизточната - части от стена, проследена до около 300 м , които се редуват със 
скалисти блокове (Ognеnova-Marinova 1990, 127). 

Останките от крепостната стена, разкрити на суша и под вода, позволяват 
да се възстанови изцяло облика на елинската крепостна система откъм 
страната на провлака и на северния залив. 

Инвентаризация на находки от акваторията на Несебърския полуостров 
(по М. Гюзелев 2009) 

Северен залив. Подветрената страна от северния бряг на полуострова е тази от 
запад, която на това място оформя малък залив. Брегът, предпазващ залива е 
тясна ивица с височина 1 до 2 метра. Голяма част от него е подложена на 
вълноприбойната дейност и поради това неговата широчина от 3 до 5 метра 
непрекъснато се стеснява. 

Подводни археологически проучвания, на ивица от крайбрежието, с приблизителна 
широчина в северозападната част от около 30 м., на днешната 4-метрова изобата - 
1961-1963, 1969, 1971-1972 г., Л. Огненова-Маринова (Огненова-Маринова 1974, 30; 
1975, 47; 1980, 27; Ognénova-Marinova 1980, 98-109): 
- Северната част на стената на елинския полис започва от запад с масивната 
кула № 3. Куртината върви на 11 м в североизточно направление, след което 
завива в източна посока. Фланкирана е от правоъгълна кула, издаваща се 
спрямо куртината. В североизточния край на този секто се локализира 
структура с форма на зъб. Трасето на куртината има обща дължина 104 м. 
- Вторият сектор на изток от куртината, открит под водата на дълбочина от 3 до 
5 м, има обща дължина 106 м. Този сектор на куртината следва античната 
брегова линия с трасе от типа нар. зъб на трион. Издадените части следват 
моделите на полиоркетиката на 30 м една от друга осигуряват защитата по 
цялата куртина. В западната част на този сектор, на 28 м от брега се 
локализира шестоъгълна кула с диаметър 11 м. По план представлява 
правилен шестоъгълник със страни 5.50 м и широчина на стените 1.60 м. 

Според Л. Огненова-Маринова, строежът на тази част от стената по време 
отговаря на периода от конституирането на Месамбрия в полис от гръцки тип в 
края на VІ - началото на V в.пр.Хр. до края на века. 

Подводни археологически проучвания на 150 м от брега, срещу тракийската 
крепостна стена, между полуострова и един подводен риф днес на дълбочина 
6-8 м, ориентиран изток-запад, на дълбочина от 8 до 25 м.- 1977 г., Л. Огненова-
Маринова (Огненова-Маринова, Чимбулева, Теоклиева 1978, 63-64; Dimitrov 
1979, 75-79, fig.fig. 1, 7-9; Димитров, Орачев 1982, 3-4, 9, фиг. 2 и 5; Димитров, 
Порожанов, Орачев 1982, 455; Порожанов 1989, 8; 1995, 16; 2001, 65; 
Ognénova-Marinova 1994, 139–142):  23 каменни блока с 1, 2 и 3 отвора. Те са 
разделени по тегло на две групи - между 11 и 30 и между 150 до 362 кг. От тях 
13 бр. са открити на дълбочина 8-12 и 10 бр. на дълбочина 14-20 м. 

Според Л. Огненова-Маринова, Б. Димитров и Ат. Орачев (1982, 9) и К. 
Порожанов (2001, 65) тук се е намирало пристанището на тракийската „брия” - 
от ІІ хил.пр.Хр. до VІ в.пр.Хр. и елинско пристанище от втората половина на І 
хил.пр.Хр. Според Димитров, Порожанов, Орачев (1982, 455) – пристанищният 
басеин е съществувал от ХV в.пр.Хр. вероятно до ІV в.пр.Хр. Последният е бил 
снабдено с пристанищни съоръжения - стената с хексагоналната кула. 
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Източно от полуострова. Подводни археологически проучвания, на 180 м от 
полуострова, на дълбочина от 3.00-3.50 м.- 1982 г., Л. Огненова-Маринова 
(Огненова–Маринова, Чимбулева, Теоклиева 1983, 48-49): сектор от античната 
крепостна стена. Изградена е от дялани каменни блокове 0.80 на 0.60 м, със и 
свързващи скоби, тип „лястовича опашка”, проследена до на дължина до 60 м. 

Южен залив. Там се намира съвременното пристанище на града, защитено 
чрез полуострова от североизточните ветрове. 

Югоизточно от полуострова. Подводни археологически проучвания, с 
дължина по оста север-юг 200 и изток-запад 60 м, от 30 до 400 м от брега, на 
дълбочина между 1.50 и 10 м.- 1975-1978, 1984, 1986 г. (Огненова-Маринова 
1975, 43-48; Огненова-Маринова, Чимбулева, Теоклиева 1979, 55; Ognénova-
Marinova 1982, 74, fig. 3; Огненова-Маринова, Рехо, Чимбулева, Тотешев, 
Съсълов 1985. 139; Velkov, Ognénova-Marinova, Čimbuléva 1991, 10, 34,  fig.7): 
- Тракийска крепостна стена, изградена от едри ломени камъни, с широчина 
около метър. Като свързващ елемент са използвани дъбови греди в сантрачна 
система. Трасето й е дъговидно извито и проследено на дължина около 10 м; 
- Застъпването на тракийската и полисната крепостна стена; 
- Варовикови блокове, вероятно от сринала се в морето постройка от южния 
скат на полуострова. 
Според Огненова-Маринова, тракийската крепостна стена тук повтаря 
традициите на микенското крепостно строителство.  
(Огненова-Маринова, Чимбулева, Попов 1987, 129-130): 
- Амфори и амфорни печати; 
- Фрагменти от чернофирнисова керамика, кантароси и др. 

Южно от полуострова. Подводни археологически проучвания, на дълбочина 
10 м (Dimitrov 1977, 160, № 18; Димитров, Порожанов, Орачев 1982, 455; 
Димитров, Орачев 1982, 3-5; Огненова-Маринова, Чимбулева, Кожухаров, 
Съселов 1988, 90; Порожанов 1989, 8, 10; Velkov, Ognénova-Marinova, Čimbuléva 
1991, 48-50; Ognénova-Marinova 1994, 140-141; Порожанов 2000, 35, №5): 
- Каменни котви с отвори; 
- Каменен щок. VІІ-ІV в.пр.Хр.; 
- Оловен щок. Края на VІ - кр. на V до средата на ІІ в.пр.Хр. 
-Амфори, скифоси, кантароси, ихтии, лутерии, гърнета, пиксиди, капаци, 
паници, купи, лампи и др. Елинистическа епоха 

Според всички изследователи тук се е намирало пристанището на елинския 
полис, под покровителството на Аполон. 

 „Акваторията на Несебър” (Данни ИК на АМ-Бургас): 
- Гърне, местно, със сферично тяло (АМ-Бургас инв. № 3821); 
- Атически чернофирнисов кантарос (АМ-Бургас инв. № 3820); 

Случайни находки „в морето при риболов” (Lazarov 1980, 164, 168-170, 173-174, 
177, 180-182): амфорни печати - хераклейски (АМ-Несебър инв. №№ 109, 1070, 
1071), родоски (АМ-Несебър инв. №№ 1072-1076, 1059), синопски (АМ-Несебър 
инв. № 415), неопределени (АМ-Несебър инв. №№ 1077, 1078) 


