
Черноморието ни през обектива – м. май – „Море от зеленина” 
 
На 12 май 2005 г. потеглих със семейството на д-р вет. Емил Енчев на няколкодневна обиколка из Странджа. Снимките са извадка от това пътуване 
и едно твърде скромно отражение на видяното и преживяното.  Природата е винаги красива, но през май цъфти символът на Странджа – 
Странджанската зеленика. Защо не прескочите този уикенд да я видите на живо? Убеден съм, че няма да останете разочаровани! 



 

Море от 
зеленина 
 
 
Това бе 
първото ми 
впечатление за 
странджанския 
пейзаж. 
 
На снимката 
поглед на юг от 
с. Българи. 
Последният 
ред хълмове е 
със сигурност 
отвъд 
държавната 
граница. 
 



 

Утринен поглед 
на изток от 
„Слънчевите 
кръгове” – 
тракийско 
светилище 
непосредствено 
до скалния 
феномен 
„Камъка”. 
 
В дъното 
вляво, забулен 
в облаци, е 
изгасналият 
вулкан и най-
висок врък по 
нашето 
Черноморие –  
Папия (501 м).  
 
Едва няколко 
дни през 
годината 
предоставят 
възможност да 
се види дори от 
далечните 
северни 
склонове на 
Варненския 
залив. Вижда 
се като плавен 
хълм, вляво от 
н. Емине. 



 
 
Скалният феномен „Камъка” 
 



 

Все пак частица от 
възрожденския 
облик на Малко 
Търново е останала 
съхранена. 
 
В къщите на 
снимката се 
помещават 
археологическият и 
исторически музей 
на града. Между тях 
се вижда 
камбанарията на 
католическия храм 
„Света Троица” 



 

Още една 
достолепна къща, 
напомняща за 
богатото минало на 
Малко Търново. 
 
За съжаление 
къщите от този тип в 
Малко Търново са 
само 4, доколкото си 
спомням,  т.е. 3 от 
тях вече сте видели 
на снимките до тук. 
Интересно е, че тази 
къща (ако не греша 
на Данъчната 
админстрация в 
града) е почти 100% 
с идентична 
архитектура като 
историческия музей 
(вж. предната 
снимка) 



 

Типична 
странджанска къща 
от архитектурния 
резерват с. 
„Бръшлян” 



 

Старинна 
странджанска къща 



Бара край 
село 
Стоилово 



 

А край 
барата... 



 

Залез над 
р. Велека.  
Местност 
„Качул”. 



    

 
 

 
 

 

 
Интересни обекти се 
намират и извън 
моловете 



 

В царството на 
Странжданската 
зеленика. 
Терциерен 
реликт, т.е. вид, 
оцелял по 
време на 
ледниковата 
епоха. 
Латинското му 
име е 
Rhododendron 
Ponticuм L.. 
Използва се 
като 
декоративен 
вид. Тук е в 
естествената си 
среда. 



  
 
Цветовете са красиви, но отровни 
 



 

Поглед към най-
високия връх на 
Странджа – Голяма 
Махиада – 1031 м – 
десният хълм в 
дъното на 
снимката. Намира 
се извън България. 
На близък план 
хубавите гори край 
с. Българи. 



 

Православната 
църква в с. 
Българи, пред 
която се 
изпълняват 
нестинасрските 
игри – в днешно 
време смесица от 
взаимно 
изключващите се 
езически и 
християнски 
традиции. 



 

Центърът на с. 
Граматиково. 
Селото напомня 
все още за 
изкуствения подем 
от времето на 
„Републиката на 
младеждта 
Странджа-Сакар”. 
 
Хубав е при всички 
случаи просторът 
пред този много 
ценен,  но за 
съжаление днес  и 
много рядък за 
района „вид” - млад  
странджански 
колоездач. 



 

Плажът на 
Приморско. В 
дъното вдясно е 
Китен, Високият 
хълм най-вляво е 
връх Папия. 

 
Снимки и пояснения – Доси Василев 


