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КАТАЛОГ 

на 

изложбата „МОРЕТО СБЛИЖАВА ВСИЧКО ДАЛЕЧНО” 

„Западното черноморско крайбрежие в стари карти и гравюри” 
(отделен екпозиционен модул) 

 
Интересът на картографията към Черноморието датира от дълбока древност. За 

съжаление, най-старите картографски паметници, за които е известно от историческите 
извори, че са съществували, не са се запазили до наши дни. Така например за основател 
на географската наука се смята Анаксимандър от Милет, който “пръв в Елада” създал 
“карта на Света” около 550 г. пр. Хр. Вероятно на него се дължат и първите маркирания на 
гръцките градове-колонии по крайбрежието на Черно море. Античната география и 
картография стигнала твърде далеч, след като анализ на монети от гр. Ефес доказва, че са 
били изработвани дори релефни карти. За съжаление до наши дни не е достигнала нито 
една от тях. Най-ранните картографски свидетелства за българското Черноморие през 
античността са показаните карта на Черно море върху кожено покривало на щит от 230 – 
240 г. сл. Хр., намерена при археологически разкопки на крепостта Дура Еуропос на р. 
Ефрат, Сирия и т.нар. Tabula Peutingeriana (IV в.), която е плод на римската инженерна 
мисъл, тъй като е итинерарий (пътеводител). През епохата на Ренесанса се правят и по-
нови карти, показващи европейските земи в древността. 

Западното Черноморие на север от Стара планина влиза в пределите на 
българската държава след нейното основаване през 681 г., а тези на юг – през 812 г., 
когато кан Крум (802-814) отнема пристанищата Дебелт, Анхиало (Поморие), Созопол и 
Несебър от Византийската империя. Цялата Причерноморска област започва да се нарича 
със старобългарското име Поморие (област по брега на море). 

Възстановената след близо 170 г. византийско владичество българска държава 
достига своя връх по времето на цар Йоан Асен ІІ (1218-1241), когато тя разполага с излаз 
на три морета – Черно, Бяло и Адриатическо. През втората половина на ХІV в. 
българският деспот Добротица владеел северните черноморски крепости-пристанища 
Калиакра, Каварна, Карвуна (Балчик), Кастрици (квартал на Варна), Варна, Галата, 
Росито, Вича, Козяк (Обзор) и Емона. Южните български пристанища при крепостите-
градове Несебър, Анхиало, Скафида (с. Димчево, Бургаско), Созопол, Урдовиза (Китен) и 
Агатопол (Ахтопол) са били във владение на цар Йоан Александър (1331-1371).  

Без географските сведения и картите, които са дело на италиaнската традиция, 
развитието на европейската картография от XIII в. насетне би било немислимо. В пълна 
сила това важи и за европейските представи за българското Черноморие. Развитието на 
търговията и корабоплаването в Средиземноморския басейн, осъществявано главно от 
италианските градове-републики Венеция, Генуа, Анкона и Амалфи, наложило 
създаването на портоланите – описание на пристанищата, връзката и разстоянията 
между тях и най-удобните начини за влизане там. Към тях се прилагат и ръкописни 
карти, даващи подробно само бреговата ивица и снабдени с мрежа от компасни линии и 
красиво декорирани рози на ветровете. Най-известните майстори на мореплавателни 
карти са Петрус Весконте от Генуа, Анджелино де Далорто и Гилелмо Солери от Майорка, 
и др. Така в картографските ателиета на Венеция, Генуа, Пиза, Амалфи и Майорка се 
полагат основите на модерната европейска картография.  
През периода ХІІІ – ХV в., вследствие на интензивните търговски отношения, българските 
черноморски селища се превръщат в космополитни европейски градове. В техните 
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пристанища, тържища и таверни се чува разноезична реч – българска, гръцка, 
италианска (венециански и генуезки диалекти), каталанска, еврейска и др. От тях се 
изнася жито, вино, риба, восък, кожи и т. н., а “еврото на средновековието” – 
византийската перпера – има свой собствен курс (“по курса на Варна”, “по курса на 
Несебър”). Край на този разцвет слага османското завладяване на Балканите. Черно море 
се превръща в почти затворено море за близо два века, а търговията на неговите 
пристанищни градове е насочена главно за снабдяването на Цариград. Независимо от 
това интересът към тези земи остава, но се развива след ХVІІ в. и кризата на Османската 
империя. 

Тласък на развитието на европейската картография през ХVІ в. дава съчинението 
“География” на Клавдий Птолемей (ІІ в.), разпространено чрез превод от арабски език. 
Изработените по него карти дават значителна информация за Югоизточната част на 
Европа. Това важи изцяло и за района на Черно море. Под силното влияние на античната 
традиция се запазва почти цялата древна географска номенклатура. Не е случаен фактът, 
че се съхраняват дълго античните имена на черноморските градове: Аполония (Созопол), 
Агатопол, Урдовиза, Месемврия (Несебър), Дионисополис (Балчик) и др. Поради липса на 
точна информация, причинена от вековното османско владичество, дълго време се 
смесват древни, средновековни и съвременни имена на области, селища, реки и планини. 
За равнището на европейската картографска мисъл най-доброто свидетелство са картите 
на "бащите" на модерната картография Герард Меркатор и Абрахам Ортелиус, творили 
под силното влияние на Клавдий Птолемей. На Герард Меркатор се дължи традицията в 
представянето на териториите на отделните държави и области, обединени под 
скиптъра на османските султани. Абрахам Ортелиус е сред първите европейци, които 
творят исторически карти, сред които и на Черно море. Състоянието на представите за 
Балканите и българското Черноморие през XVI – XVIII в. личи в продукцията на много 
европейски картографи, картографски фамилии и ателиета. Известни картографи, които 
се открояват със своите постижения са Никола и Гийом Сансон, Гийом дьо Лил, Йохан 
Баптист Хоман, Исак Тирион, Йохан ван дер Бруген и др. Така европейската географска и 
картографска традиция утвърждава термините България и Романия = Тракия (Romania 
vel (ou) Thraciae) в пределите на "Европейска Турция". 

В края на XVII в. Балканският полуостров става много по-достъпен за дипломати, 
търговци и пътешественици. Пътните бележки и описания на местата, през които те 
минават, стават важен изходен материал за картографите. На картите се появяват много 
нови имена, уточняват се местоположенията на планини, градове, реки и пътища. 
Сериозна крачка напред в европейските военно-административни представи за 
Балканите е Карта на Дунав от Белград до Черно море от Джакомо Кантели (1684). 

Връхната си точка европейските представи за Причерноморските земи достигат 
в картите на Хайнрих Киперт и по-специално в “Нова карта на България” (1877). 
Показаната "Търговска карта" от Бианкони (1887) е едно от добрите свидетелства, колко 
важен е бил търговският обмен, в който значителен дял са имали и земите от 
българското Черноморие. Картите и географските описания в представената експозиция 
показват, че през всички времена и епохи е имало научно и стопански мислещи хора – 
учени, моряци, духовници, търговци, пътешественици и военни, които са преодолявали 
всички препятствия и забрани, за да събират, анализират и да предоставят на света 
информация и сериозни знания, ориентирани не към човешката вяра, а към хуманния 
разум. 
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 Клавдий Птолемей 

Девета карта на Европа 

ІІ в. - 1478 г. 

 

Рисувана, оцветена, 47 х 35 см 

ЦДА, Колекция д-р С. Симов 

КМФ 35, Инв. № 840/2 

 

Клавдий Птолемей (ок. 83 – ок. 161 г.) е астроном, 

астролог, математик и географ от Александрия 

(Египет), смятан за основател на европейската 

география. Неговото съчинение “География” или 

“Космография” претърпява много издания, към които постепенно започват да се добавят 

реконструирани „птолемееви“ карти. Особено популярна е показаната тук Девета карта на 

Европа. Тя е от издадената от Якоб Анжело “Космография” в Рим през 1478 г. Картата обхваща 

северните и централните части на Балканския полуостров. Отбелязани са областите Горна и 

Долна Мизия, Дардания, Дакия, Тракия и Македония. По Черноморското крайбрежие са 

отбелязани десет града, сред които Dionysopolis (Балчик), Odyssvs (Варна), Mesembria (Несебър), 

Anchialvs (Поморие) и Apollonia (Созопол). Отразено е местоположението на различните 

тракийски племена – беси, коелети, дантелети, меди и др. 

 

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 [Черно] море и там заселили 

града Месамбрия. [VІІ – VІ в. пр. Хр.] 

[492 - 490 г. пр. Хр.] Преди да стигне до Истър той [Дарий І] покорил най-напред гетите, които 

обезсмъртяват. Защото траките от Салмидесос, които живеят над Аполония [Созопол] и 

Месамбрия [Несебър], – така наречените скирмиади (кирмияни) и нипсеи, се предали на 

Дарий без бой.”  

 

 

 Клавдий Птоломей 

Карта на Тракия 

ІІ в. - 1542 г. 

 

Печатна, оцветена, 33 х 25,5 см 

ЦДА, Колекция д-р С. Симов 

КМФ 35, Инв. № 840/4  

 

Нито една оригинална карта на Птоломей, за 

съжаление, не е достигнала до наши дни. Повечето от 

средновековните, а и не малка част от картите чак до 

XVIII в., се съставят по негови данни, копират или ползват негови картни подложки, като 

безразборно смесват съвременна информация с “птоломееви реалии”.  

Картата на Тракия по Клавдий Птолемей е реконструирана от Себастиян Мюнстер и Хенрик 

Петри, които издават неговия труд през 1542 г. в Базел, Швейцария. Включени са областите Горна 

и Долна Мизия, Македония и Тракия. Отбелязани са редица антични градове по Черноморското 

крайбрежие като Odesus (Варна), Dionysopolis (Балчик), Mesembria (Несебър), Apollonia 

(Созопол) и др.  

 

Клавдий Птолемей, “География” (II в.): 

„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              
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 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'. 

 

 

 
Неизвестен автор 

Карта на пътя по Черно море 

230-240 г. 

 

Рисунка, цветна, 46,2 х 18,4 см 

Кралска библиотека – Стокхолм  

ЦДА, КМФ 35, Инв. № 821/11 

 

Най-старата, достигнала до нас, карта на която са отразени българските земи в древността. Тя 

е направена върху кожа, покривала войнишки щит, намерен при археологически разкопки на 

град Дура Еуропос на р. Ефрат в Източна Сирия през 1922/1923 г. Тя е южно ориентирана, т.е. 

югът е в горната й част. В центъра й е изобразен кораб, плаващ покрай градове, означени с 

рисунки на крепости и с отбелязано разстояние между тях в мили, подобно на римските 

итинерарии (пътеводители). На запазения фрагмент личат само Одесос (Варна), Бизоне 

(Каварна), Калатис (Мангалия), Томи (Констанца), реките Дунав (означена и с името Истрос) и 

Днепър (Borusthenes). 
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 Петрус Весконте 

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 

ЦДА, КМФ 35, Инв. № 836/3 

 

Макар и неподписана, картата се смята за изработена от 

Петрус Весконте през 1320 г., защото е подвързана с друга, 

датирана и изпълнена в същия стил. Отбелязани са четирите 

основни посоки на света, както и посоките на ветровете. 

Новото в тази карта е, че Весконте означава със знамена 

политическата принадлежност на бреговете. При град Варна 

е изобразено бяло знаме с монограм. Той означава 

българската принадлежност на града. Тогава начело на 

държавата е стоял цар Теодор Светослав Тертер (1300-1322). 

Броят на българските градове-пристанища е увеличен с 

имената на Гросида (Grossida – неуточнено) и Росо (Rosso), 

за което се предполага, че е между Варна и Галата в 

днешния залив Карантината. С червен цвят са изписани имената на важните търговски 

пристанища Созопол, Несебър, Варна и Вичина. 

 

Възхвала на цар Йоан Александър (Песнивец, 1336/1337): 

“Великият Йоан 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.” 

 

 
 

 

 Tabula Peutingeriana 

Римска пътна карта 

ІV в. 

 

Рисувана, цветна, пергамент, 60 х 34 см 

Австрийска национална библиотека – Виена 

Ръкописна и инкунабулна колекция – Cod. 324 

ЦДА, КМФ 35, Инв. № 872/1 

 

Римска карта-пътеводител (Itinerarium), запазена в копие от ХІІІ в., назована по името на 

откривателя си историка Конрад Пойтингер (1465-1547). На показания сектор е маркирана 

пътната система на антична Тракия и Мизия и разклоненията за диагоналния път от Белград за 

Константинопол, както и Дунавския и Крайбрежния западночерноморски път. 

По черноморското крайбрежие е отбелязано, че от Одесос (Варна) на север са 32 мили до 

Дионисополис (Балчик), 12 мили до Бизоне (Каварна), 36 мили до Калатис (Мангалия). От 

Одесос на юг са 11 мили до Ерите (на устието на р. Камчия), 16 мили до Темплум Йовис 

(Обзор), 16 мили до Месембрия (Несебър), 12 мили до Анхиало (Поморие) и т.н. 
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Хуан Мартинес 

Карта на Средиземно и Черно море 

1568 г. 

 

Рисувана, цветна, 100,2 х 69,5 см 

Библиотека Medicea Laurenziana – Флоренция  

Acq. е doni 183  

ЦДА, КМФ 35, Инв. № 850/1 

 

Хуан Мартинес е представител на каталанската 

картографска школа в град Месина на остров 

Сицилия. Той остава значителна по обем продукция, която осъществява между 1556 и 1591 г. От 

неговото творчество са се запазили 18 атласа и 8 самостоятелни карти.  

Картата обхваща Средиземноморския басейн с Черно и Азовско море. Тя е богато украсена 

със знамена, гербове и изображения на владетели. За българските земи авторът е ползвал по-

стари картографски данни от втората половина на ХІV в., когато все още са били в пределите 

на самостоятелната българска държава. На дунавската делта е поставена роза на ветровете, 

определяща посоките при корабоплаване. На остров на р. Дунав е нарисуван безименен град 

с изобразен флаг с полумесец. 

Въпреки че вече България не съществува като самостоятелна държава, над град Варна (Barna) е 

поставено знаме със златна корона на червен фон – короната на последните български царе 

Йоан Александър (1331-1371) и Йоан Шишман (1371-1395). Името на града е изписано с червен 

цвят, както имената на Несебър, Калиакра и Ликостомо. 

 

Анонимен гръцки портолан (1553): 

“От Мезеврия [Несебър] до Ахело [Поморие] девет мили в посока на юг. И минаваме на 

разстояние от носа две мили и шест стадия заради подводната скала. Има дъно на две или три 

оргии. От Ахело до Порос [нос Форос, Бургас] – дванадесет мили по посока юг. Порос е река. 

От Порос до острова на Продром [Св. Йоан Предтеча] – шест мили в югоизточна посока. От 

Ахело до Созополи [Созопол] двадесет мили в посока югоизток-юг. Созополи е хубаво 

пристанище и има отпред два острова. Големият остров се нарича Агиос Йоанис [Св. Иван], а 

другият Агиос Кирикос [Св. Кирик]. И от към малкия остров и континента е хубавото пристанище 

и входът е откъм североизток. И ако искаш да влезеш откъм големия остров, дръж разстояние 

след малкия остров три плоризи.” 

 

 
 

25. 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 

ЦДА, КМФ 35, Инв. № 838/4 

 

Гилелмо Солери (Guillelmus Soleri) е каталански майстор на морски карти, работил през 1380-

1385 г. на остров Майорка.  

Картата е южно ориентирана, т.е. югът е в горната й част. Надписът Burgaria (България) е вече 

само 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 Йоан Шишман (1371 

– 1395).  

Авторът е отбелязал следните български пристанища: Gatopoli (Ахтопол), Verdizo (с. Китен, 

Бургаско), Aexine (Приморско), Sisopoli (Созопол), Schafidia (с. Димчево, Бургаско), Lassillo 
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(Поморие), Mesenber (Несебър), Cavo de Lemano (Емона), Viza (при устието на р. Камчия), 

Galato (Галата, квартал на Варна), Varna (Варна), Catrici (Виница, квартал на Варна), Zanauarda 

(Черна вода), Guavarna (Каварна), Caliacra (Калиакра), Lassiluciche (Шабла) и др. 

 

Йоан Сервион, “Савойска хроника”(ХІV в.): 

[1366-1367 г.] “Графът на Савоя [Амедей VІ] тръгна от пристанището на Скафида [с. Димчево, 

Бургаско] 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. 

След като остави хората на гръцкия император да охраняват крепостите, графът на Савоя се 

качи на своите галери и пристигна в България в пристанището на един град, наречен Варна, 

много силен, добре укрепен и добре пазен, и слезе там, обсаждайки го целия. На другия ден 

графът го огледа със старците, за да види дали могат да го превземат с пристъп, но те след 

огледа отговориха, че няма да могат, но предложиха да останат там няколко дни, за да видят 

дали жителите на града щяха някога да поискат да се предадат, и ако те не се предадяха, 

бързо да отидат другаде… 

След като графът на Савоя се убеди, че императорът на Гърция, неговият братовчед, е на 

свобода, той вдигна обсадата от Варна и качвайки се на галерите си, напусна България и се 

отправи към Цариград.” 

 

 
 

Неизвестен автор  

Планисфера (карта на света) 

1430-1450 г. 

 

Кована мед, диам. 64,2 см  

Ватиканска апостолическа библиотека 

Фонд Борджиано – Borgiano XVI 

ЦДА, КМФ 35, Инв. № 836/13 

 

 

 

Картата е известна като „Mappamondo Borgiano“ или „Картата от Валетри“. Предполага се, че 

тя е изработена от южногермански майстор. 

Картата е изпъстрена с рисунки на хора, животни и текстове от антични и средновековни 

легенди. Тя е южно ориентирана, т.е. югът е поставен в горния й край. Едно от устията на река 

Дунав и Черно море, чиито брегове са очертани схематично, са в центъра на планисферата. 

Отбелязан е град Никопол (Nicopoli), станал известен след битката и поражението на крал 

Сигизмунд през 1396 г. Въпреки че българската държава отдавна не съществува на 

политическата карта на Европа, на юг от долното течение на Дунав е поставен надпис Бургария 

(Burgaria). 

Черно море е назовано Mare Ponticum, но по неговия български бряге не е означено нито едно 

пристанище. 
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Договор на цар Йоан Александър с Венеция, 1347 г. 

 

Държавен архив Венеция 

Codex Trevisaneus a. 1415-1418 

ЦДА – КМФ 17, Инв. № 322/1 

 

“Клетва и договор на господин царя на Загора Александър. 

Моето царство дава препоръчително писмо на моите приятели и братя 

франките-венецианци. И се заклева моето царство в Бога Отец и Дева 

Мария, и в светия животворен кръст, и в света Параскева Търновска, и в 

моята душа, че всички венециански търговци могат да идват и да се 

връщат със своите кораби през цялото мое царство читави и сигурни. 

Те трябва да плащат мито 3 на 100; синът за бащата, както бащата за сина не може да носи 

наказание. Ако при корабокрушение се случи да потъне някакъв кораб, да бъдат спасени 

имуществото и хората, също за товар от 100 перпера да плащат 4 гроша… За закотвяне на 

голям кораб – 2 перпери, за малък кораб – 1 перпер… 

Това копие е изпратено от венецианеца Марко Лионардо, консул на венецианците във Варна, 

през октомври 1352 г. …, придружено с една бележка: Напомням ви, че перперът на Варна е 16 

карата и 2 трети и струва 6 гроша, 5 аспри; перперът струва 8 аспри и 1 грош.” 

 
 Герб на България от ръкописен хералдически  

сборник на Грюненберг, 1483 г. 

 

Саксонска библиотека – Дрезден. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дубровнишка грамота на цар Йоан Асен ІІ 

1230 г. 

 

Библиотека на Руската академия на науките – Санкт-

Петербург 

ЦДА, КМФ 35, Инв. № 1005/26 

 

“Моето царство дава тази повеля на дубровнишката 

страна, на обичните и всеверни гости на царството ми да 

ходят по цялата страна на царството ми с каквато и да 

било стока, да внасят или изнасят или каквато и да е стока да пренасят и до която и да е земя 

или област да дойдат: до Бдин ли, или Браничево и Белград дойдат, или ходят до Търново и 

цялото Загоре, или достигнат до Преслав и Карвунската област [Добруджа], или до Крънската 

област, или Боруйската, или в Одрин и в Димотика, или в Скопската област, или в Прилепската, 

или в Деволската област, или в Арбанската земя [Албания], или отиват в Солун – навсякъде да си 

купуват и продават свободно, без всякаква щета, да нямат запрещение по всички области на 

царството ми и купуват и продават без грижа като всеверни и обични гости на царството ми. 

Който ли пък им напакости в каквото и да било на клисурите, на тържищата или гдето да бъде 

против закона за търговията, то да се знае, че той е противник на царството ми и милост не ще 

има, но голям гняв ще изтърпи от царството ми. 

†Асен, цар на българите и гърците†“ 
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Неизвестен автор  

Френска 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 

ЦДА, КМФ 35, Инв. № 838/9 

 

Времето на създаване на картата не е известно с 

точност. Тя обхваща източната част на Балканския 

полуостров и показва политическата принадлежност на отделните градове и постепенното им 

завоюване от османците. Това е постигнато чрез поставяне на флагчета с полумесец на 

завладените крепости. Такива са София, Скопие, Филипопол (Пловдив), Одрин и др. На 

незавладените има флагчета с кръст – Белград, Видин (Ahondin), завладян през 1396 г., 

Константинопол (завладян в 1453 г.), Пера и др. На знамето при град Никопол (превзет в 1395 г.) 

не е отбелязан никакъв знак. Името на България (Bulgaria) е написано на две места – между 

Ниш (Rossia) и Скопие (Schopia), и София и Филипопол. Името на българите (Bulgarj) е 

поставено между Скопие и София. 

Град Несебър е означен само с рисунка, без да бъде изписано името му. Град Варна не е 

означен, но е показано крайбрежието с Варненския залив на север от Несебър и края на 

Стара планина при нос Емине.  

Картата е едно от последните свидетелства за България преди падането й под турско 

владичество. 

Антонио Брешияно, “Нотариални книги” (ХІV в.): 

“Същия ден [25.02.1383 г.]. Правя достояние аз, Леонардо Моро от Венеция, жител на Кандия 

[Крит], че с моите наследници давам, продавам и прехвърлям завинаги на теб, Джорджо 

Ромео, жител на Крит, и на твоите наследници една моя робиня на име Ирина, българка от 

Варна.” 

 

Пътепис на немския рицар Ханс Шилтбергер (1394): 

“Аз бях в три области, които и трите се наричат България. Първата България се простира там, 

където се преминава от Унгария през Железните врата. Столицата и се нарича Будейн [Видин]. 

Другата България лежи срещу Влахия, а столицата и се нарича Тернау [Търново]. Третата 

България се намира там, където Дунав се влива в морето. Столицата и се нарича Калакреа 

[Калиакра]”. 

 

Диoго Хомем  

Морска (портоланна) карта на Черно море, 1559 г. 

 

Рисувана, цветна, 58,6 х 44 см 

Френска национална библиотека – Париж  

Карти и планове – Rés. Ge. DD. 2003 

ЦДА, КМФ 35, Инв. № 838/28 

 

Диого Хомем (ок. 1500-1576) е син на Лопо Хомем, 

официалния географ на краля на Португалия. Изпратен в 

изгнание, след 1545 г. пребивава в Лондон, а по-късно се 

премества във Венеция. От него до нас са достигнали 12 

атласа и 11 самостоятелни карти.  Представената тук карта очертава бреговете на Черно, 

Мраморно и Азовско море. В средата на Черно море е поставена задължителната централна 

роза на ветровете с 32 посоки на вятъра. На българска територия е разположен голям надпис 

“Запад“ (Occidens). Нанесени са 23 български пристанища. На тази портоланна карта са 

отбелязани добруджанските пристанища Carbona (Балчик), Gauarna (Каварна), Chaliacra 

(Калиакра), Losilosicho (Шабла), Pagala (Мангалия), Costança (Констанца), Zanauarda (Черна 
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вода), Groxia (Истрия) и Proslauiça (средновековния български град Малък Преслав, все още не 

локализиран). Варненският залив е очертан с ясно изразени брегове, заедно с устието на р. 

Провадийска. Несебър (Mesembre) и заливът са представени с най-точните си изображения. 

Градът е изписан (но вече не в червено) успоредно на тогавашния полуостров, а в 

пристанището е отбелязана плитчина (скала), която е известна чрез текст от втората четвърт на 

XV в. С червен цвят са изписани имената на Созопол, Варна, Калиакра, Занаварда (Черна вода) 

и Ликостомо. 

Впрочем, днешните морски специалисти твърдят, че с малка подготовка може да се плава в 

Черно море и по тази “най-изящна карта на Черноморието”. 

 

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 [Несебър] 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. От Лемано до Визе [устието на Камчия] са 15 мили. От Визе 

до Мавро Моло [Черни нос] са 15 мили. От Мавро Моло до Галата са 10 мили. От Росито [при 

Карантината] до Варна от запад на изток са 6 мили. Варна е град и до Кагиакара [Калиакра] са 

50 мили. От Варна до Катричи [Кестрич] от североизток на югозапад са 10 мили.” 

Джакомо Касталди 

Карта на Романия (някога наричана Тракия) и съседните 

области България, Влахия, Сирфия (Добруджа)1 1584 г. 

 

Печатна, оцветена, 50 х 36,5 см 

ЦДА, Колекция д-р С. Симов 

КМФ 35, Инв. № 840/19 

 

Джакомо (Якобо) Касталди (ок. 1500-ок. 1565) е 

италиански географ от Пиемонт (Вила Франка), но 

работил през целия си живот във Венеция, където е обявен 

за „космограф на Република Венеция“. Изработил над 

100 карти, издадени в двадесетина атласа. Българските земи са разположени между 44 и 48 

паралели. Тук са отбелязани три Българии, плод на средновековните източници, които е 

използвал авторът: България, разположена между реките Морава и Искър, България на север от 

р. Дунав и Загора, името с което е било известно на запад Търновското царство (ХІІ-ХІV в.). 

Отбелязани са редица градове, много от тях с имена, които не могат да бъдат 

идентифицирани. За означаване на градовете по Черноморското крайбрежие са използвани 

данни главно от морските карти. Отбелязани са пристанищата Созопол, Poro (Бургас), 

Несебър, Галата, Варна, Балчик, Калиакра, Шабла и др.  

 

Джон Нюбъри, ”Две пътешествия” (1582): 

“На седми [април] сутринта вятърът, който дойде от изток-североизток, донесе много бурно 

време и през същия ден свърнахме към един град, наречен Sissopolw [Созопол], който е едно 

хубаво пристанище. Тук има много вятърни мелници и големи складове с вино… Силният вятър 

разкъса платното на предната мачта и бяхме изправени пред най-голяма опастност, защото 

дълго време не можеха да смъкнат главното платно. Тази най-силна буря, която преживяхме в 

Черно море, започна в събота сутринта към един часа, и това беше седмият ден на април, 

както споменах преди това, и тя продължи до вторник сутринта, което беше десетият ден [на 

месеца], със силен сняг и студ като че беше Коледа. На 12 април отплавахме от Созопол и 

същата нощ пуснахме котва при един нос, където има крепост, наречена Емона. На 13 

тръгнахме от Емона и същата нощ минахме покрай един голям град на име Варна, който е 

разположен в един много голям залив, който е и много хубаво пристанище. На 14 сутринта 

минахме покрай една крепост, наречена Caliacca [Калиакра], която е издигната на един 

нос…” 
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Абрахам Ортелиус  

Карта на Черно море 

1590 г. 

 

Печатна, оцветена, 50 х 36 см 

ЦДА, Колекция д-р С. Симов 

КМФ 35, Инв. № 840/16 

 

Абрахам Ортелиус (1527-1598) е един от най-известните 

представители на холандската картография, който заедно 

с Герард Меркатор се приемат за създатели на 

модерната картография. Ортелиус става световно 

известен с атласа си “Theatrum Orbis Terrarum” (Театър на земите в света), издаден през 1570 г. 

Картата, показана тук, се смята за първата запазена и достигнала до нас историческа карта. 

На нея са отбелязани областите, обитавани от тракийските племена през античността, в които 

по-късно се настаняват българите. 

Някои от нанесените градове по бреговете на Черно море са Apollonia Magna (Созопол), 

Mesembria (Несебър), Martianopolis (Девня), Odyssus (Варна), Dionysopolis (Балчик), Tomos (Томи) – 

място на заточение на римския поет Овидий и Istria (Истрия). Означен е източният край на Стара 

планина (Aemus mons), дунавската делта, някои реки и областите Moesia (Мизия), Thracia 

(Тракия), Pontus (Понт) и Caria (Кария). Отбелязани са и племената, населяващи според автора 

българските земи в древността –bastarne (бастарни), troglodytae (троглодити), crobyzi (кробизи) 

и др.  

 

Псевдо Скилакс, “Описание на Евксински Понт” (356 г. пр. Хр.): 

“...Селимбрия – град с пристанище. Оттук до устието на Понт има петстотин стадии [88,800 км]. 

Плаването по Босфора нагоре, докато стигнеш при храма на Хермес, се нарича анаплус. 

Отвъд храма широчината на Понтийското устие е седем стадии [1,243 км]. При Понт в Тракия са 

следните елински градове: Аполония, Месембрия, Одесопол, Калатис и р. Истър. Плаването 

покрай Тракия от р. Стримон до Сест трае два дни и две нощи, от устието [Босфорския проток] 

до р. Истър – три дни и три нощи. Цялото крайбрежно плаване от Тракия и от реката Стримон до 

реката Истър трае осем дни и осем нощи (всъщност седем дни и седем нощи).” 

 
 

Герб на България от ръкопис на арабски пътешественик 

Края на ХІV в. 

 

Кралски архив – Мароко 

 

Трите лъва върху щит, бягащи на ляво, символизират трите 

Българии, на които е била разделена страната в края на ХІV в. 
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 Себастиан Мюнстер 

Карта на Европа, 1550 г. 

 

Печатна, оцветена, 8 х 19 см 

Колекция д-р С. Симов 

ЦДА, КМФ 35, Инв. № 840/336 

 

Себастиан Мюнстер (1489-1552) е известен немски географ, 

картограф и математик. Роден в Ингелхайм, Бавария, учил в 

Хайделберг и Тюбинген, по-късно, през 1536 г. се установява в 

Базел. Най-важният и значителен труд на Мюнстер е „Космография 

или Описание на целия свят“, публикувана през 1544 г. Като 

приложение към нея Мюнстер изработва 142 карти. 

Картата на Европа е от най-реномираното издание на 

Космографията на Себастиан Мюнстер от 1550 г. Любопитното в 

нея е представянето на Европа като женска фигура – императрица с корона, държаща 

скиптър и държава (кълбо с кръст).  

България е поставена на север от река Дунав. Дали това е станало под влияние на 

средновековните автори или е просто грешка, понеже в друг вариант на картата България е 

означена на юг от Дунав, не е известно. На Балканския полуостров са посочени още Гърция с 

Константинопол, град Белград и областите Македония и Морея. Черно море е означено с 

гръцкото си име Pontus Euxinus. Поради големия мащаб на картата не са означени градове по 

крайбрежието му.  

 
 

 Неизвестен автор 

Герб на България от Берлински ръкописен гербовник, ХVІІІ в. 

 

Рисунка, цветна, от ръкопис 

Берлинска държавна библиотека – Ms. Phill. 1892 

ЦДА, КМФ 35, Инв. № 1005/8 

 

Такива сборници с гербове се разпространяват през ХVІІ – ХVІІІ в. 

сред дубровничани и българите-католици, емигранти в Австрия. 

Освен гербове на различни държави, те съдържат и гербове на 

отделни родове. Подобен сборник, съставен от Корпенич и Неорич, 

се съхранява в университетската библиотека в Загреб (Хърватска), 

а през 1741 г. Христофор Жефарович печата своята прочута “Стематография”. 
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Жан Барбие дьо Бокаж 

Карта на Черно и Азовско море, 1781 г. 

 

Печатна, оцветена, 24,5 х 16 см 

ЦДА, Колекция д-р С. Симов 

КМФ 35, Инв. № 840/297 

 

Картата е изработена от френския географ и картограф 

Жан Барбие дьо Бокаж (1760-1825), един от основателите 

на Парижкото географско дружество, като илюстрация 

към книгата му за пътуването на Анахарсис-младия в 

Гърция през ІV в. пр. Хр., издадена в Лондон през 1781 и 1793 г. Бокаж използва картна подложка 

на своя учител Жан Батист д’Анвил. Означени са античните градове по днешното българско 

черноморско крайбрежие Odesse (Варна), Mesembrie (Несебър), Anchiali (Поморие) и Apollonie 

(Созопол). 

 

Плиний Стари, “Естествена история” (I в.): 

“...Планината Хемус с пространно било се надвесва над Понт; там на върха й имало един град 

Аристеум, а сега на брега се намират Месембрия и Анхиало, гдето бил градът на Меса. В 

областта Астика имало град Антиум, а сега Аполония. Реки: Панисос, Юрас, Теар, Оросинес; 

градове: Тиниас, Салмидесос, Дебелтон с блато, който сега се нарича Дебелтум на 

ветераните. От устието на Искър до устието на Понт някои смятат 500 мили [540 км].” 

 

Йохан ван дер Бруген 

Карта на Царство България, 1737 г. 

 

Печатна, оцветена, 53 х 39 см 

ЦДА, Колекция д-р С. Симов 

КМФ 35, Инв. № 840/84 

 

Йохан ван дер Бруген (1676-1744) е холандски гравьор, 

работил в Прага и Виена. През 1737 г. издава уникална 

карта на несъществуващото тогава „Царство България“ 

(Regnum Bulgariae). Картата е забележителна с 

великолепната си картинна заставка и знамето с герб, изобразяващ вълк (куче) върху овален 

щит. Тя обхваща България и части от Романия (Тракия). Западната граница на България е 

очертана точно и удивително съвпада със съвременната. Особено внимание е обърнато на 

католическите селища Копиловец и Чипровец, като за второто изрично е отбелязано, че е 

резиденция на архиепископ. В него наистина е резидирал Софийският католически епископ от 

кустодия България. Според Бруген черноморски градове в България са Poro (Бургас), Mesember 

(Несебър), Varna (Варна), Caverna (Каварна), Galegri (Калиакра), Lozilusicho (Шабла) и др., а в 

Романия (Тракия) – Gatopoli (Ахтопол), Verduizo (Китен), Asine (Приморско), Anchialo (Поморие) 

и Sisopoli (Созопол). Несебър е отбелязан в червено според традицията на морската 

картография, подчертаваща с този цвят важността на нейното пристанище. 

 

Джон Бел от Антермони. “Описание на моето пътуване до Константинопол” (1738): 

“На 16-и [януари] прекосихме с лодка северния ръкав на Дунава до следващия остров, но тъй 

като другите ръкави бяха напълно замръзнали, оттам се качихме на конете, като редувахме 

езда и ходене през целия останал път по леда… Все пак привечер пристигнахме благополучно в 

един град, наречен Тулчин [Тулча], разположен на южния бряг на реката на четири левги от 

Измаил, където намерихме подслон и други неща за ободряване. 

Тулчин [Тулча] е първият град от древното царство на траките, сега сведено до турска провинция, 

известна под името България. Българите, които са християни от гръцката църква, живеят 

предимно в селата, а градовете са населени главно с турци. На това място има стар изоставен 

замък, подобен на европейските и тъй като се издига между хълмовете, на брега на реката, 
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разположението му е много приятно. На 17-и сутринта напуснахме Тулчин. Към обед 

пристигнахме в голям град, наречен Бабадаг, разположен в прекрасна долина, заобиколена с 

хълмове. Недалеч оттук, от височините на хълмовете, в източна посока се открива просторна 

гледка с чудесен изглед към Черно море…” 

 

Герб на България в Стематография на Христофор Жефарович 

1741 г.  

 

Народна библиотека “Св. Св. Кирил и Методий” – София 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ян Елв и Д. Лангевелд 

Нова карта на Малка Тартария или Таврия, която посочва 

границите на императрицата на Русия и императора на 

Турция, както в Европа, така и в Азия, 1787 г. 

 

Печатна, оцветена, 60 х 51,4 см 

ЦДА, Колекция д-р С. Симов 

КМФ 35, Инв. № 840/496 

 

Ян Баренд Елв, холандски издател, и неговият сънародник 

Д. М. Лангевелд, търговец на книги и картини, съставят 

заедно два атласа на Нидерландските (Холандските) 

провинции през 1785 и 1786 г.  

Руско-турските войни от времето на Петър Велики и особено на руската императрица 

Екатерина повишават извънредно много интереса на висшите европейски среди към 

границите на Русия и Турция.Своеобразен отговор на този повишен интерес е и картата на Елв и 

Лангевелд, които с обединени усилия успяват да я изработят и издадат в Амстердам през 1787 г. 

Черноморският бряг е представен сравнително добре. Авторът е имал точна представа за 

местоположението на Варна. Отделно с надпис е отбелязал “пристанище на Варна или Проват 

(Провадия)” (Port de Varna ou Prouat), загатвайки за близката връзка между двата града, 

разделени според него от Девненското езеро (Dewina). В Добруджа (Drobugie) ясно е отбелязан 

днешният град Каварна (Kavarna) и неговото пристанище (Port Kavarna), както обикновено 

между Балчик (Balzik) и Калиакра (Galegre). За да фиксира града, авторът е използвал рисунка, 

чрез която обикновено се отразяват селища от среден тип големина. Други означени по-важни 

градове са Балчик, Шабла (Lozilusicho) и Хърсово (Kersova). За пристанището на Мангалия 

изрично е подчертано, че е “едно от най-добрите на Черно море. 

 

Хугас Индженджиян, Степанос Агонц, “География за четирите страни на света”(1789-1800): 

“Неговите [на еялет Озу – Очаков] кадилъци, според княжеската канцелария и архив, са 

следните: Силистре,… Ахьоли (където се намира Ахтапол и Сюзополи), Варна, Енибазар,… 

Балчък [Балчик] (където се намира Каварна), Исакче или Исакча… 

Балчък има забележително пристанище и е крепостен град. Намира се североизточно от 

Варна, почти на едно денонощие път от него, в съседство с големия залив, чийто нос се нарича 

Келазра или Калорзия бурну, преиначено от гръцкото Калиакра, означаващо добър или красив 

нос…  

Като се пътува на североизток, се минава през малкото селище Каварна, съседно на Балчък и 

северно от Калиакра, и оттам се пристига в Исакча.” 
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Гийом дьо Лил 

Нова и точна карта на кралство Унгария 

Към 1703 г. 

 

Печатна, оцветена, 61 х 50,5 см 

ЦДА, Колекция д-р С. Симов 

КМФ 35, Инв. № 840/334 

 

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 точно очертава, според тогавашните 

географски представи, границите на България с част от днешните македонски земи до Скопие. 

Прави впечатление извънредно прецизната за времето си географска номенклатура, която е 

събирана и нанасяна въз основа на разнообразни и по правило доста точни за времето си 

източници. 

В сравнение с останалите картографи дьо Лил предава най-близо до оригинала съвременните 

имена на селищата по черноморското крайбрежие на Добруджа: Балчик (Balzic), Каварна 

(Kavarna), Мангалия (Mangalia), Кара Харман (Carahirmen) и др. Изрично е отбелязано и 

пристанището на Каварна (Port de Kavarna). 

Между Провадия (Prouat) и Варна (Varna) е нанесено Девненското езеро (Lac Dewina). Самата 

Варна, с рисунка на град в червен цвят, е поставена сравнително навътре от брега на една 

безименна река между Балчик и Costriz (Виница, квартал на Варна). 

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. 

Останалите пристанища по южното (Странджанското) крайбрежие са с номенклатура, 

използвана по късно и от Исак Тирион – Созопол, града и пристанището, Баглар (?), Фила (?), 

Ахтопол и др. 

 

Джакомо Кантели да Виньола 

Карта на Дунав от Белград до Черно море, 1684 г. 

 

Печатна, оцветена, 55 х 42 см 

ЦДА, Колекция д-р С. Симов 

КМФ 35, Инв. № 840/40 

 

Джакомо Кантели да Виньола (1643-1695) е италиански 

географ и картограф, назначен за географ на дука на 

Модена. Той съставя редица карти и атласи на 

Ломбардия, Венеция, Франция, Италия и др. Най-известен 

е атласът му „Меркурио географико“ (1688). 

Картата очертава Дунавския воден път от Белград до Черно море. Твърде точно е нанесен и 

диагоналният път от Белград за Цариград – основна балканска сухоземна комуникационна 

артерия с общоевропейско значение. Нанесени са и основните черноморски трафици – от 

устията на Дунав през пристанищата на Варна, Несебър и Созопол за Цариград (Stambol, 

Constantinopol) и дори морския път от Цариград за Яш. България и Романия са добре очертани, 

като границата между тях излиза на Черно море покрай Стравико и Бургаския залив. 

Имената на градовете са предадени много точно до съвременните. 
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Йохан Якоб Лидл 

Точна карта на царствата Горна и Долна Унгария, Славония, 

Хърватия, Далмация, Босна, Сърбия, България и Романия 

1740 г. 

 

Печатна, оцветена, 75,9 х 48,5 см 

Военен архив – Виена  

Колекция карти – В ІІ а 1 

ЦДА, КМФ 03, Инв. № 296/8 

 

Йохан Якоб Лидл (1696-1771) е австрийски картограф, живял и 

работил във Виена.  

Представената карта отразява политическото положение след 

подписването на Белградския мирен договор от 1739 г., според 

който след войната с Османската империя през 1735-1739 г. 

Австрия загубва голяма част от придобитите територии според 

Пожаревацкия мир (1718). Придружена е с планове на по-

важните крепости като Видин, Никопол, Ниш и др. 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 дунавското устие Св. 

Георги, 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 линия на Черно море в сравнение с 

останалите картографи – твърде врязани в сушата заливи и необичайна брегова ивица. Така 

например поставя Девненското езеро далеч на север при Мангалия (Magnegale). Поради 

малкия мащаб на картата, Каварна (Coverna) е поставена между Варна и Нова Мангалия 

(Nova Pengala), като останалите пристанища не са отбелязани. Варна (Varna) е отбелязана 

правилно в северната част на Варненския залив (Golfo de la Varna), както и Несебър 

(Mesember),означен на север от Бургаския залив и пристанището Paro (Порос – Бургас), като 

всички са включени в “Царство България”. 

 

Шарл дьо Пейсонел, “Трактат върху търговията в Черно море”(50-те – 70-те години на ХVІІІ в.): 

“България, в която включвам и Доброже [Добруджа], е била някога велико царство и днес е 

голяма провинция на Османската империя. Подразделя се на Приморска, Придунавска и 

Средиземноморска… 

Каварна е паланка почти от същия обхват като Балчик. Вносната й и износната търговия е 

същата. 

Гелегра [Калиакра] е ненаселено място, където обаче има много хубаво пристанище. 

Дъното му е пясъчно и могат да влизат и престояват всякакви плавателни съдове.” 
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Хайнрих Киперт 

Нова карта на България, 1877 г. 

 

Печатна, оцветена, самостоятелна 

Държавна библиотека на Пруското културно наследство – 

Берлин 

Отдел карти – Q 3951 (1-2)  

ЦДА, КМФ 35, Инв. № 868/11 

 

Хайнрих Киперт (1818-1899) е известен берлински 

картограф и историк. Изработил е около 400 карти и 

значителен брой атласи.  

Картата е предвестник на възраждането на България. Тя е върхово постижение на европейската 

картография в отразяването на българските земи. Очертани са границите на отделните 

административни области. Имената на селищата са предадени сравнително точно. На места 

авторът дава турските и българските им названия – например „Ески Стамбул на български 

Преслава“. Подробно е предадена и физикогеографската характеристика на българските 

земи. Отбелязана е почти пълната мрежа от главни и второстепенни пътища, пресичащи 

България. 

Черноморският бряг е очертан много точно, както и местоположението на българските 

черноморски пристанища и пътищата, с които се свързват с вътрешността. Така например от 

Варна водят два пътя: към Силистра през Добруджа и към Шумен и Търново. Означена е и жп 

линията Русе (Rustschuk) – Варна. Град Каварна е поставен между Балчик и Калиакра, малко по-

навътре от брега. От Несебър (Misivria) излиза път на северозапад към вътрешността на 

страната. 

Очертан е и южният черноморски бряг с пристанищата Бургас, Созопол, Василико, Ахтопол. 

Бургаският залив е даден заедно с трите езера: Атанасовско (Athanasi), Вая (Muris) и 

Мандренско (Akrania). Киперт представя името на Бургас под формата Бергас (Bergas), като в 

скоби отбелязва неговото гръцко съответствие Pyrgos).  

 

Д-р Ами Буе, “Сборник от маршрути” (1836-1838): 

“Силистри е седалище на високопоставен паша, защото нему е подведомствен един от най-

големите пашалъци, обхващащ цялата турска територия на североизток по протежението на 

Черно море, която преминава дори отвъд Балкана чак до Бургас. Населението на този пашалък 

вероятно достига 200-300 000 души, доста малобройно с оглед на обхвата му, но областта 

Добруджа е твърде ненаселена. Основната част от населението е главно българско, но 

мохамеданите там са доста многобройни било онези, които произхождат от азиатски турци, 

било пък най-вече българи, станали мохамедани… Този пашалък наброява 7-8 града… и 16-18 

градчета: …Мангалия, Каварна, Балчик, Хърсова, Мачин, Исакчи, Тулча и Бабадаг.” 

 

Ф. Бианкони 

Търговска карта на България и Румелия, 1887 г. 

 

Печатна, оцветена, от книга 

Британска библиотека – Лондон, Maps 9c 38 

ЦДА, КМФ 35, Инв. № 957/49 

 

Ф. Бианкони е френски инженер-географ, работил в 

Париж. Специализирал се е в областта на търговските 

карти, които изработва в периода 1885-1896 г.  

Картата включва територията на освободените само 

преди девет години български земи. Авторът дава много 

интересни данни за производството на даден продукт в определен град или област. Картата е 

служила на френските и западноевропейските търговци за получаване на информация за 

суровините, които могли да закупуват. Ето защо авторът е очертал пътната и жп мрежа на 
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страната, включително и черноморския път Константинопол – Бургас – Варна до р. Дунав, а като 

допълнение под всеки по-голям град е отбелязал броя на жителите му. 

Основните видове култури за черноморските градове в Добруджа са жито, по-малко царевица 

и лозя. Овцевъдството също е основен поминък. Каварна е показана като център на 

производство на жито. Според Бианкони градът е имал 2 500 жители. Град Балчик (Baltchik) е 

посочен като център на овцевъдство и производство на жито, а броят на жителите му бил 7 500. 

Варненският залив и черноморският бряг са очертани много точно. Град Варна, с 21 000 жители, 

е отбелязан като център на окръг, в който се отглеждат жито и царевица. 

За непосредствената околност на Несебър е отбелязано, че там се отглеждат жито, царевица и 

овце. Според автора неговите жители по това време наброявали 2 600 човека.  

Странджанското крайбрежие е отбелязано чрез главния си град Бургас (3 100 жители). Според 

автора там се отглежда най-много жито и грозде. Извън България е останали Василико (Vasili 

Keui – Царево) и Ахтопол.  

 

Е. Тетбу дьо Марини 

План на Бургаския залив, 1830 г. 

 

Печатан, оцветен, от книга 

Главен държавен архив – Хага  

Картен отдел – STS 81. Nr 29 

ЦДА, КМФ 35, Инв. № 862/7 

 

Планът очертава подробно крайбрежието на Бургаския залив 

от нос Емине (Eméné) до Созопол (Sisopoli). Подробно са 

посочени плитчините и дълбочините, на които се намират и удобните места за акостиране. 

Освен Бургас (Bourghas) са отбелязани пристанището Форос (Foros), селото и пристанището 

Ченгене скеле (Tchingane iskelessi – Циганско скеле), остров Св. Анастасий, нос Св. Никола и др. 

Срещу Созопол са означени островите Св. Кирик и Св. Йоан.  

 

Минас Пъжъшкян, “История на Понтос” (1817-1819): 

“Бургас отстои на около 80 мили (?) от Ахйолу. Има чудесно пристанище, крепост и е място за 

оживена търговия. Всяка година тук стават големи тържища. Пристигат и се изпращат стоки в 

близки и далечни страни. В района се произвежда много аба. Жителите на града са от най-

различна националност, но преобладават гърците и българите. Има и арменци, които си имат 

църква и се занимават главно с търговия и занаяти.” 
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