
КАРТА НА БУРГАСКИЯ ЗАЛИВ НА КАПИТАН ПИЕР-АНРИ ГОТИЕ 
ОТ 1854 ГОДИНА 

 

▲ Plan de la Baie de Bourgas (Roumelie), 
1854.  

► Pierre-Henry Gauttier du Parc (1772-
1850). 

Автора на картата “Plan de la Baie de 
Bourgas (Roumelie)” не е посочен. Най-
вероятно тя е работа на френския капитан 
(Capitaine de Vaisseau) Пиер-Анри Готие 
дю Парк (Pierre-Henry Gauttier du Parc). 
Картата е включена в том II на атласа 
“Recueil des Plans des Ports & Rades de la 
Mer Méditerranée de la Mer Noire & de la Mer 
d'Azof”, публикуван през 1854 г. в 
Марсилия от Jh. Maistre, hydrographe, 
editeur* (Колекция от планове на 
пристанищата и рейдовете на 
Средиземно море, Черно море и Азовско 
море). 

Кой е капитан Готие?  



Пиер-Анри Готие дю Парк (Pierre-Henry Gauttier du Parc, 1772-1850) е френски морски 
офицер и хидрограф. Достига до чин контраадмирал (1829). От 3 април до 7 октомври 
1820 г. капитан Пиер-Анри Готие с фрегатата „Ла Шеврет“ (La Chevrette) е на 
хидрографска експедиция в Леванта и Черно море. 

Картата е с мащаб в английски мили (Echelle de Quatre Milles). 

На картата са отбелязани дълбочините в залива в английски фатоми (Les sondes sont 
en brasses Anglaises), типа на дъното (Vase, Vase et Coq., Sable, Sable et Coq., Sable & 
Coquille, Coquillage), магнитното склонение (Var. 12° О), както и котвените стоянки (със 
знак котва). 

На картата са означени селищата Месамбрия (Messemvria), Анхиало (Ankhialou), Бургас 
(Bourgas), Ченгене искелеси (Tchinghenehiskelesi) и Созопол (Sizopoli), както и островите 
Света Анастасия (Ile et Batterie Anastasi), Свети Кирик (Ile Kirios) и Свети Иван (Ile de St. 
Jean). 

На 25 юли 1820 г. на път от Одеса за Константинопол, фрегатата „Ла Шеврет“ акостира 
във Варненския залив и оттам се отправя за Созопол (и Бургаския залив). В докладите 
на експедицията, един от офицерите на кораба – лейтенант Луи Мариус Барал (Louis 
Marius Barral, enseigne de vaisseau) пише: 

„Сизополи или Сизополе (отклонение на компаса: 9 градуса северозапад) е разположен 
в южната част на обширен залив, наречен Бургас. Закотвяне на остров Свети Иван, 
който се намира срещу града, на седем сажена вода, с пясъчно дъно и раковини. Тази 
котвена стоянка е най-добрата от четирите, тъй като е най-затворена. Слязохме на 
остров Свети Иван, за да определим Бургаския залив и по този начин да получим най-
голямата дължина на Черно море, защото този залив, разположен срещу Фаза (Phase), 
е най-западната част на това море. 

Вярвам, че градът Созопол, построен в края на полуостров, се намира на мястото на 
древна Аполония. От това място се виждат град Месемврия, съществувал под името 
Месембрия по време на управлението на гръцките императори, и град Акили, древната 
Анхиало, които се намират в северната част на залива, западно от нос Емине. Беше ни 
невъзможно да разберем дали град Деултум (Delvetie), построен на заден план, близо 
до езеро, е оставил някакви останки. Като цяло бреговете на Румелия са култивирани и 
запазват височината си до Босфора. Пред Бургаския залив се вижда много висока 
планина, известна като планината Бабия“**. 

През 1822 г., след хидрографска експедиция в Леванта и Черно море, капитан Пиер-
Анри Готие (Pierre-Henry Gauttier) и Бартелеми Беноа (Barthélémy Benoist, Ingénieur 
Hydrographe) издават картата “Carte réduite de la Mer Noire” (Paris, Dépôt-général de la 
Marine, 1822). Тя е гравирана от Шарл-Етиен Колин (Charles-Étienne Collin) и Жан 
Баптист Безансон (Jean Baptiste Besançon). Копие от картата се съхранява в: Archives et 
bibliothèques Pau Béarn Pyrénées, 220040. 

Картата на Бургаския залив (Plan de la Baie de Bourgas (Roumelie), 1854) на Пиер-Анри 
Готие е копирана от италианския картограф Луиджи Ламберти (гравирана от Томазо 
Сантини) и е публикувана през 1865 г. в: “Raccolta dei più interessanti Piani dei Porti e delle 
Rade dei Mari Mediterraneo, Adriatico, Arcipelago, Mar Nero e Mar d'Azoff, Compilato dal Luigi 
Lamberti, Livorno 1865”. https://pou-nesebar.org/wp-content/uploads/2012/11/POU-
Nessebar-PP5-Kartograph-Nasledstvo.pdf 

Бележки:  



* Recueil des Plans des Ports & Rades de la Mer Méditerranée de la Mer Noire & de la Mer 
d'Azof d'apres les Observations le plu recentes. Faites par Messrs. Gauttier Capt. De 
Vaisseau, Monnier, Ingenieur Hydrographe de premiere Classe, Chevalier de la Legionner 
d'Honneur Hell Capitaine de Vaisseau, Chevalier des Ordres Royaux et Berard, Lieutenant de 
Vaisseau de la Marine Francaise d'Après le Portulan de Messrs Baudin, les Capts WH Smyth 
et Beauffort, de la Marine Royale d'Angleterre et Tofino de la Marine, Royale d'Espagne &tc. 
Jh. Maistre, Hydrographe Editeur, Marseille, 1854. 

** Première relation de la Campagne hydrographique de la gabare du Roi la Chevrette dans 
le Levant et la mer Noire, pendant lʼannée 1820 (histoire et antiquités); par M. Barral, enseigne 
de vaisseau. In : Annales maritimes et coloniales: publiés avec lʼapprobation du ministre de la 
marine et des colonies par M. Bajot. A Paris, De lʼImprimerie royale, 1821, p. 49. 
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