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 в Община Приморско, засвидетелствувани в картографски 
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СТАРИ ПРИСТАНИЩА
 в Община Приморско, засвидетелствувани в картографски 

паметници  от IVдо XIX в.

Западното  черноморско  крайбрежие  -  според  повечето 

изследователи,  е  един  от  най-старите  плавателни  райони  в  света, 
който има непрекъсната и интензивна активност от Античността до наши 

дни. 

Картите,  дело  на  световните  картографи,  създадени  за  този 

плавателен район, представляват безценен, но все още малко познат и 

използван източник на информация за историята на българските земи, в 

т.ч. и на Община Приморско. Липсата на достатъчен наративен изворов 

материал  още  повече  засилва  тяхното  научно  значение  при 

възстановяването  на  историческата  обстановка.  За  Черноморското 

крайбрежие  с  най-голяма  стойност  са  морските  карти  и  портуланите. 

Последните  в  своята  същност  са  кратки  описания  на  пристанищата 

(портовете, откъдето произлиза и името им), като в повечето случаи се 

давали  разстоянията  между  тях  в  мили,  посоката  на  плаване,  а  по 

изключение, някои конкретни навигационни бележки. Съставителите на 

морските карти през Средновековието преимуществено били италиански 

и каталонски моряци. Досега са известни най-малко 1500 морски карти от 

XIII  -  XV в.,  от  които  поне 300 включват  или изобразяват  само Черно 

море.

Ръководството на АЛБЕНА АД поиска от нас научна консултация за 

старите  наименования  на  пристанища  в  Община  Приморско.  Това 

наложи  отново  да  се  обърнем  към  старите  карти  на  Черно  море. 

Конкретният  въпрос  поставен  пред  нас  е   –  съществувало  ли  е 

пристанище или селище с наименование  PORTOVIZAE  на територията 

на днешна Община Приморско или по Южното Черноморско крайбрежие?
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За  изпълнението  на  възложената  ни  консултация  се  наложи  да 

прегледаме 51 стари карти създадени в  периода  между 1300 – 1903 

година. Прегледът бе извършен от нас по високотехнологични дигитални 

копия, позволяващи разчитането и на най-дребните знаци,  използвани от 

картните майстори.

    I. Установени стари пристанища в района на Община 
Приморско

Извършените  през  миналия  XX  век  научни 
изследвания установиха шест стари пристанища в района. 
Това са:

1. Пристанище  в  залива  Атлиман южно  от  залива  на 

Приморско  и  западно  от  северния  полуостров  на  Китен.  То  се 

засвидетелствува  от  подводните  археологически  проучвания  и 

намерената  каменна  котва  с  отвор  /ГИМ Созопол,  инв.N  1863/  и 

каменен щок /ГИМ Созопол, инв.N 1887/.

2. Пристанище в залива, южно от полуостров Урдовиза и е 

обслужвало  селището  на  полуострова.  Сред  находките  от 

подводните  проучвания  фигурират  каменна  котва  с  отвор  /ГИМ 

Созопол,  инв.N  1871/,  шест  каменни  щока  /ГИМ  Созопол,  инв.N 

1813,1818,1834,  1889 и  1908/  и  четири  счупени  наполовина  /ГИМ 

Созопол, инв.N 1817, 1823, 1824 и 1827/, и заначително количество 

керамични  фрагменти  и  цели  съдове  /предимно  амбалаж/  от 

бронзовата  до  средновековната  епоха.  Между  материалите  от 

бронзовата  епоха  фигурират  два  сферични  съда  със  сиво-черен 

цвят /ОИМ Бургас, инв.N 2639 и 2640/. Според местното предание, 

заливът между полуостров Урдовиза и нос Караагач бил преграден 

с  вълноломен  зид,  в  който  бил  оставен  отвор  за  влизане  на 
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корабите,  преграждан  с  верига  /Шкорпил  1891:  128-129;  Лазаров 

1975: 34,45, N3; Димитров 1977: 69-70; Мегалитите в Тракия 2: 451/. 

фиг. 6-7

3.  Пристанище  -  естествено  защитено  в  южната  част  на 
големия залив,  ограничен на север от полуостровв Урдовиза, 
при  устието  на  река  Караагач.  При  подводни  проучвания  тук  е 

намерен античен оловен щок /ГИМ Созопол, инв.N 1786/ и керамика 

от бронзовата епоха.

4.  Пристанище  в  залива  Еля -  южно  от  Маслен  нос.  В 

защитената  от  носа  акватория  са  открити  при  подводни 

археологически  проучвания  девет  каменни  котви  с  отвори  /ГИМ 

Созопол,  инв.N  1795,  1796,  1797,  1832,  1838,  1839,  1844,  1870 и 

1875/  и  една с  цилиндрична форма /ГИМ Созопол,  инв.  N 1821/; 

шест каменни щока /ГИМ Созопол,  инв.N 1798,  1800,  1801,  1802, 

1803, 1804/ и тринадесет оловни /ГИМ Созопол, инв.N 81, 82, 84, 85, 

87, 88, 89, 92, 1949, 1950, 1951, 1952 и ОИМ Бургас, инв.N 3131/, 

както и три оловни стегачки от дървени котви /ГИМ Созопол, инв. N 

1953,  1954  и  1955/.  Котвите  документират  използването  на 

пристанището през  бронзовата  и желязната  епоха.  По дъното са 

пръснати  фрагменти  от  стотици  амфори  и  обикновена  битова 

керамика, включително и средновековни материали. Югозападно от 

Маслен  нос  в  залива  Мириос  е  намерен  също един  оловен  щок 

/ГИМ Созопол, инв.N 1944/. Пристанището е обслужвало крепостта 

"Кале  баир"  е  вероятно  е  служило  като  убежище  за  транзитно 

преминаващи кораби /Гълъбов 1961: 19-21; Димитров 1973: 6-7, N 

1 ; Димитров 1974: 54-55; Димитров-Николов 1975: 308-312; Лазаров 
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1975:  16-17;  Мегалитите  в  Тракия  1:  129-130,  N  1;  Мегалитите  в 

Тракия 2: 450-451/ /Фиг. 8-13/

5.  Пристанище  в  залива  Ватрохи и  представлява  малък 

фиорд,  разположен  на  северния  бряг  на  нос  Коракя  северно  от 

Маслен нос и югоизточно от устието на р. Ропотамо. При подводни 

археологически  проучвания  са  намерени  каменен  /ГИМ  Созопол, 

инв.N  1886/  и  два  оловни  щока,  средновековни,  турски  и 

съвременни  котви.  Пристанището  е  използвано  предимно  като 

убежище /Мегалитите в Тракия 2: 450/.

  6. Пристанище в залива при устието на р. Ропотамо.

В  южната  част  са  открити 

четири каменни котви с отвори /ГИМ 

Созопол,  инв.N  1812,  1830,  1832  и 

1840/,  пет  оловни  щока  /ГИМ 

Созопол,  ивн.  N1774,  1787,  1788, 

1789  и  1790/  и  една  оловна 

стегачка /ГИМ Созопол, инв.N 1911/.

Спътникова снимка на крайбрежната 
ивица между устието на Ропотамо и  
нос  Урдовиза.  В лявата долна част 
на  снимката,  по  пътя  Приморско  – 
Ясна  поляна,  се  вижда  пистата  на 
летище Приморско.
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      II.Стари  пристанища  в   Община  Приморско  в 
картографски документи. Каталог.

От прегледаните картографски документи установихме 

следните наименования на стари пристанища в района на 

Община Приморско:
Thera,  Aesine,  Verdiso,  Aessine,  Verdisso,  Aesine,Verdizo,  Axine,Verdico,  

Arsine,  Verdiuzo,  Aesine,Verdizo,  Asine,  Verduizo,Vredizo,  Asine,Asine,Verduizo,  

Axine,Verdixo,Verdiso,Verdizo,Lesini,Uerdizo,  Asini,Verdizo,Verdiso,Lesini,Verdiso,  

Asine,  Verduiz,  Asine, Verduiz, Atlimani, Вердуизо,  Atliman, Vodrovica?,  Чифлик,  

Урдовиза, Ченгелъ (заличено Ченгер),нос Кюприя, Ченгелъ (заличено Ченгер),  

Sunarita, Altiliman,Köprou Alty, Кюприя , Ченгелъ (заличеното Ченгер)

Западното крайбрежие 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!
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Thera
в Tabula Peutingeriana
Римска карта - пътеводител (итинерарий), IV век сл.Р.Хр.
рисувана, цветна, пергамент - отсечка

Наименованието  Thera, вероятно  се  отнася  за 

пристанището   в залива при устието на р.  Ропотамо. 

Напоследът  бе  изказано  предположението,  че  това  

наименование означава „Лъва“ и произлиза от  т.н. скално  

образование  „Лъвската  глава“,   край  р.  Ропотамо.  В  

древността  Thera  е  било  името  на  римска  пътна 

станция, в устието на Ропотамо.
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Aesine-Приморско
Verdiso - Китен
в Карта на Южна България, Средиземно и Черно море, Неизвестен автор
Рисувана, цветна 
Година на изработка - неизвестна
Британска библиотека:. Add. Ms. 11548
- копие: цв.д. 6 х 6 см.
Има надпис Burgaria и са дадени черноморските пристанища на юг от Бургас

Aessine - Приморско
Verdisso- Китен
в Портуланна карта на Черно море. 1320 г., Петрус Весконте
Рисувана, цветна, пергамент 45,7 х 27,7 см - отсечка
Ватиканска апостолическа библиотека
Фонд Палатино – Cod. Palat. Lat. 1362 a
Дадени са черноморските пристанища на юг от Gixopoli - Созопол.
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Aesine - Приморско
Verdizo- Китен
в Карта на Средиземно и Черно море
/мореплавателна карта/ от Guillelmus Soleri, 1380 
Рисувана, цветна
Национална библиотека, Париж: Ge B 1131 СС, n. 11
- копие: цв.д. 18 х 24 см.
Дадени са черноморските пристанища на юг от Sisopolli- Созопол

Axine- Приморско
Verdico – Китен
в Карта на Черно море, Кр.на 15 в., Неизвестен автор
Рисувана, цветна
Британска библиотека: Add. Ms. 15760, f. 74 v - 75
- копие: цв.д. 6 х 6 см.
Голям надпис TRACIA и черноморски пристанища на юг от Sisopolis- Созопол

Arsine - Приморско
Verdiuzo- Китен
в Карта на Черно море /мореплавателна карта/ от Francesco Becaro, XV в.
Рисувана, цветна
Британска библиотека: Egerton 73, 9
- копие: цв.д. 6 х 6 см.
Пристанища на черноморския бряг на юг от Созопол:

Aesine - Приморско
Verdizo - Китен
Mediterranee (Mer)
в Carte de l Ocean Atlantique Nord - Est, de la Mer Mediterranee, de la Mer Noir, de la Mer 
Caspienne, d une partie de la Mer Rouge et du Golfe Persique (S.I.n.d.). 1 flle velin ms 
enluminee portant une autre carte ou verso./Мореплавателна карта/ от Lopo Homem, 1519
Рисувана, цветна
Национална библиотека - Париж:, Cartes et Plans: Res. (Ge.AA. 640 r)
- копие: цв.д. 18 х 24 см.
Пристанища на черноморския бряг на юг от Sisopoli - Созопол

Asine- Приморско
Verduizo- Китен
в Карта на Черно море /мореплавателна карта/ от Неизвестен автор /венецианец или 
анконец/, 1538 
Рисувана, цветна
Британска библиотека: Add.Ms. 10132, f.5
- копие: цв.д. 6 х 6 см.
На сушата има надпис Burgaria и черноморските престанища на юг от Sixopoli- Созопол /с 
рисунка на крепост/
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Vredizo - Китен
в Карта на Черно море /мореплавателна карта/, Неизвестен автор, 1542 
Рисувана, цветна
Британска библиотека: Old Royal Ms. 20 e IX, f=19 v
- копие: цв.д. 6 х 6 см.
На юг от Бургаския залив е дадено пристанището Vredizo – Китен

Asine- Приморско
в Морска (портуланна) карта на Черно море. 1559 г. , Диого Хомем
Рисувана, цветна, 58,6 х 44 см - отсечка
Френска национална библиотека – Париж 
Карти и планове – Rés. Ge. DD. 2003 

Картата  е южно ориентирана. За удобство тук сме я обърнали – за добро разчитане на 
наименованията на селищата.
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Asine
Verduizo
Никола Сансон 
в Карта на Романия [Тракия], България и част от Молдова. 1648 г.
Печатна, оцветена, 61,7 х 51,2 см., отсечка
Частна колекция, д-р С.Симов 

Axine - Приморско
Verdixo- Китен
Jacobus de MaggioloMediterranee (Mer), 
в Carte de lOcean Atlantique Nord-Est, de la Mer Mediterranee, de la Mer Noire et de la Mer 
Rouge). Jacobus de Maiolo composuit hamc cartam in ianua* anno Domini 1563 die XX maij in 
hospitaleto - Genes 1563 /мореплавателна карта/
Рисувана, цветна
Национална библиотека - Париж:. S.G.Y. 1704
- копие: цв.д. 18 х 24 см.
Дадени са черноморските пристанища на юг от Sisopoli – Созопол
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Verdiso-Китен
в Карта на Черно море /мореплавателна карта/, Неизвестен автор, XVI в.
Рисувана, цветна
Британска библиотека: Add. Ms. 9947, f. 1v
- копие: цв.д. 6 х 6 см.
Дадени са черноморските пристанища 

Verdizo- Китен
Mediterranee (Mer)
в (Atlas nautique de l Ocean Atlantique Nord - Est, de la Mer Mediterranee et de la Mer Noire) 
(S.I.n.d.) /Мореплавателна карта/ от Joan Martines, Втората половина на XVIв.
Рисувана, цветна
Национална библиотека – Париж: Res.Ge.FF.16119, pl.4
-копие: цв.д. 13 х 18 см.
Дадени са черноморските пристанища на юг от Sisopoli – Созопол

Lesini - Приморско
Uerdizo – Китен
Tabulae nauticae Ocean, ac Maris Mediterranei
в Карта на Черно море /мореплавателна карта/, Неизвестен автор
Година на изработка - неизвестна
Рисувана, цветна
Апостолическа библиотека - Ватикана: Cod. Barb. Lat. 4431 a, f. 5v-6r
- копие: цв.д. 13 х 18 см.
Дадени са пристанищата на юг от Sisopoli - Созопол

Asini - Приморско
Verdizo – Китен
в Карта на Източната част на Средиземно и Черно море /мореплавателна карта/, 
Неизвестен автор
Година на изработка - неизвестна
Рисувана, цветна
Британска библиотека: Harley Ms. 3489, Nr. 7
- копие: цв.д. 6 х 6 см.
Дадени са черноморските пристанища на юг от Созопол:

Verdiso - Китен
в Карта на Черно море /мореплавателна карта/, Неизвестен автор
Година на изработка - неизвестна /вероятно XV в./
Британска библиотека: Egerton 73, 35 Av
- копие: цв.д. 6 х 6 см.
Дадени са черноморските пристанища на юг от Созопол:
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Lesini - Приморско
Verdiso – Китен
в Карта на Черно море /мореплавателна карта/ Неизвестен автор
Година на изработка - неизвестна
Апостолическа библиотека - Ватикана: Cod. Barb.Lat. 4313, 
- копие: цв.д. 13 х 18 см.
Дадени са пристанищата по западното черноморско крайбрежие на юг от Sisopoli - Созопол:

Asine - Приморско
Verduiz – Китен
в Карта на течението на река Дунав от Белград до края му при Черно море, 1684 от
Джакомо Кантели (да Виньола)
печатна, с оцветени граници – отсечка
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Asine - Приморско
Verduiz – Китен
в Карта на кралство Унгария и северната част на Турция в Европа…1691, 
Гийом Сансон, Gullaume Sanson
Литография с оцветени граници, 96х63, отсечка
DA “Thracia” – Geopan, MPB-1691_GSanson01
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Atlimani
в Карта на Велика Русия, Черно море и граничните провинции България, Романия и 
Анатолия, след 1716 г. Йохан Баптист Хоман - отсечка
Централен държавен архив (ЦДА) – София
Колекция от микрофилми (КМФ) 35, Инв. № 840/64

На  картата  е  изобразено  т.н.  Дяволско  течение,  

което  е  имало  винаги  голямо  значение  за  

корабоплаването в Черно море. Специално е отбелязано  

пристанището Атлиман (Atlimani). 
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Вердуизо - Китен
в  Nova  et  accurate  Tartariae,  Europae  ac,  seu  Minoris  et  in  specie  Crimae  Delineatio 
geographica cumpomnibus circa Pontus Euxinuus et 
от George Matthaus Seutter ... 1754
Печатна, оцветена
НБ "Св.Св.Кирил и Методий", Кр. IV 818
- копие: цв.д. 6 х 6 см.
В картата са отбелязани главно селищата по черноморското крайбрежие: Созопол, Азине 
/Приморско/ Салмидис /Мидия/ (Карта на Черноморското крайбрежие на България)

Atliman
Vodrovica? - Китен
Джеймс Уайлд 
във Военна карта на територията, разположена между Дунав и 
Константинопол. 1829 г. 
Печатна, оцветена, самостоятелна – отсечка 
Британска библиотека – Лондон, 43680 (1) 
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Чифлик Урдовиза
Ченгелъ – заличено Ченгер
нос Кюприя
Руска Петверстова Генерал Щабна карта , Р.VII., л. 9 Сизополь   Василико
Вероятна година на създаване, 1876-1878 - отсечка
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Ченгелъ – заличено Ченгер
Sunarita - Китен
Хайнрих Киперт 
в Нова карта на България. 1877 г. 
Печатна, оцветена, самостоятелна – отсечка 
Държавна библиотека на Пруското културно наследство – Берлин 
Отдел карти – Q 3951 (1-2) 
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Altiliman
Köprou - Alty
Ф. Бианкони 
в Търговска карта на България и Румелия (Тракия). 1887 г. 
Печатна, оцветена, от книга – отсеча 
Британска библиотека – Лондон, Maps 9c 38 
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Кюприя – Приморско
Ченгелъ – заличеното Ченгер
в Карта на Македония и Одринския вилает, 1902 г.
Дигитална възстановка 2002., Геопан – Бургас - отсечка
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III. Прегледани допълнително карти на Черно море – 
налични в дигитален архив “Thracia” - Geopan
…........
Карта на Черно море /мореплавателна карта от Gracioxo Benincaxa, 1474 
Рисувана, цветна
Британска библиотека: Egerton 73, f. 7 Av
копие: цв.д. 6 х 6 см.

Карта на Черно море /мореплавателна карта
от Pietro Roseli, 1489 - 1492 
Рисувана, цветна
Британска библиотека: Egerton 73, f. 3 Av
копие: цв.д. 6 х 6 см.

Atlas mit Seekarten и портолан на черноморския бряг от Antonio Millo, 1556 
Рисувана, цветна
Библиотека на пруското културно наследство - Западен Берлин: Ms. Hamilton 449, Blatt 13v - 14 
r.копие: цв.д. 18 х 24 см. и ч.б. фотоси - 2 бр.

Карта на Черно море /мореплавателна карта от Jacopo Vesconte, 1562 
Рисувана, цветна
Британска библиотека: Add. Ms. 9810. Entire
копие: цв.д. 6 х 6 см.

Atlas mit Seekarten
Карта на Черно море /мореплавателна карта/ от Antonio Millo,1586 
Рисувана, цветна
Библиотека на пруското културно наследство: Ms. Hamilton 446, Nr.2862
копие: цв.д. 18 й 24 см.

Карта на Черно море /мореплавателна карта, Неизвестен автор, XVI в.
Рисувана, цветна
Британска библиотека:Royal Lib.Ms. 14 c V, f. 4v - 5
копие: цв.д. 6 х 6 см.

Карта на Средиземно и Черно море 
/мореплавателна карта/ от J.F.Roussin
Марсилия, 1680 
Рисувана, цветна
Кралска библиотека - Стокхолм: Kartavd. AB 50
- копие: цв.д. 13 х 18 см.
Дадени са черноморските пристанища на юг от Sisopoli – Созопол

Карта на източната част на Средиземно и Черно море /мореплавателна карта/, 
Неизвестен автор
Година на изработка - неизвестна
Рисувана, цветна
Апостолическа библиотека – Ватикана:Urb.Lat. 283, f. 13v - 14r
-копие: цв.д. 13 х 18 см.

Pontus Euxinus of Nieuwe en Naaukeurige Paskaart van de Zwarte Zee, nyt verscheydene Stucken
 van die geweltwn toegesonden, ontworpen door
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N.Witsen, Cons: Amst. Apud L. Renard.
Atlas de Navigation et Commerce 
от Nicolaas Witsen, 1715.
Печатна, черно-бяла
Холандски държавен архив, Хага: MCAL 2038
- копие: ч.б. 9 х 12 см.
Дадени са селища по черноморското крайбрежие на юг от Бургас:
 

Nieuwe Wassende Graadigo Pas Kaart van Zwarte - Zee. Ter verbetering van Zee en 
Aardijkskunde in het Licht gegeeven door Joan van Woensel, schout by Nacht, in dienst der 
Bataafsche Republieck
Joan van Woensel, Кр. на XVIII в.
Печатна, черно-бяла
Холандски държавен архивр Хага: DCAL 2042
копие: ч.б.нег. 9 х 12 см.

Thraciae Veteris typus от Abraham Ortelius, 1598
Печатна, цветна
Народна библиотека "Кирил и Методий": Кр. IV 766
- копие: цв.д. 13 х 18 см.
Историческа карта, пресъздаваща антична Тракия

Danubius fluvius Europae maximus a fontibus ad Ostia, Cum omnibus Fluminibus, ad utroque 
latere, in illum defluentibus. Atlas Major.
Amsterdam 1657 - 1665.
Печатна, оцветена
Холандки архив, Хага:Kaartenafdeling, AKF 2
- копие: цв.д. 9 х 12 см.
Една от най-добрите карти на Балканския полуостров правени през XVI в. Авторът й е един от 
най-известните картографи по това време

Exacctissima Tabula, qua tam Danubii Fluvii Pars inferior, a Belgrado Urbe usq ad ejus ostia, et 
minores in eum influentes Fluvii, quam Regiones adjacentes, ut Transylvania, Valachia, 
Moldavia, Bulgaria, Bessarabia et Romania, aliiq Ucraniae ac Podoliae Tractus Finitimi 
ostenductur per Nicolaum Visscher Amst:Bat: cum Privilegio Ordin. General: Belgii Foederati 
от Nicolaus Visscher, 1698
Печатна, оцветена
Университетска библиотека, Упсала – Швеция:Kart och planschavd. Kartor 8 : 84
- копие: цв.д. 9 х 12 см.
Освен че е обогатена с имена, картата съдържа и адмистративно деление на територията на 
Осм.империя в Европа.
(Карта на басейна на р.Дунав и част от Балканския полуостров, вкл. и Молдавия, Влахия, 
България и Румелия)

Accuratissima orientalioris Districtus Maria Mediterraniei tabula от Iusto Danckerts
Amsterdam. Кр. на XVII в.
Печатна, черно-бяла
Национална библиотека "Св.Св.Кирил и Методия" Кр. IV 780
- копие: цв.д. 6 х 6 см.
На картата е даден пътят от Филипопол през Андрианопол за Константинопол
(Карта на Източното Средиземноморие и Черно море)
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Orbis Romani Descriptio seu Divisio per Themata sub Imperatoribus
Constantinopolitanis post Heraclii tempora facta.
от G. de l Isle, нач.на XVIII в.
Печатна, оцветена
Национална библиотека "Св.Св.Кирил и Методий" Кр. IV 789
- копие: цв.д. 6 х 6 см.
Авторът на картата е един от най-известните картографи на XVIII век.
(Карта на европейските провинции на Османската ивперия)

Guillaume de l lsle
Graeciae Pars Septentrionalis. Amsterdam, 1708
Печатна, оцветена
НБ "Св.Св.Кирил и Методий" Кр. IV 797
- копие: цв.д. 6 х 6 см.
Картата е с преобладаваща антична топонимия
Нанесен е пътят от Девелтус за Адрианопол
(Карта на Северна Гърция, обхващаща и цяла Тракия)

George Mattheus Seutter
Nova mapa Maris Nigri et Freti Constantinopolitani, 1750
Печатна, оцветена
НБ "Св.Св.Кирил и Методий" Кр. IV 795
- копие: цв.д. 6 х 6 см.
На картата са дадени главно черноморските пристанищя: Сизополи, Вердуизо, Гатополи, 
Салмидис, Стагнара.
(Карта на Черно море и крайбрежието)

Неизвестен автор
Charte von Ungarn, Polen, Russland und der Turkey. Enthaelt Polen, Galizien, die Moldau, 
Bukovina und Walachey, Bulgarien, Serwien, Bosnien ... das Schwarze und Asovische Meer ... 
Hurnberg. 1772
Печатна цветна
НБ "Св.Св.Кирил и Методий" Кр. IV 821
- копие: цв.д. 6 х 6 см.
Отбелязани са и нанесени най-вече селищата по
черноморското крайбрежие:
Созопол, Ахтопол, Резово, Мидия. Странджа е дадена само условно.
(Карта на Унгария, Полша, Русия и Османската империя, включително и на България)

Cari Schutz
Kriegstheater oder Graenzkarte Oesterreichs, Russland, und der Turkey, enthaltend das 
Koenigreich ... Bulgarien,... Romanien, Macedonien ... das Schwarze und ... Meer ... Hach den 
besten Karten und Handzeichnungen von C.Schutz entworfen 1788. Gestochen von F.Muler ... 
Zu finden in Wien bey Artaria Compagnie, Kunsthandlern am Michaelerplatz. 1788 
Печатна, оцветена
Военен архив на Швеция, Стокхолм: Utl. kartor. Turkiet. Detaljakartor, 30: XXXIX.
- копие: цв.д. 9 х 12 см.
Дадени са селищата: Созопол, Ахтопол, Резово, Лозенград и др.
(Карта на Балканския полуостров, правена по време на Австро-турската война от 1788 - 1790 г.)
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Неизвестен автор
Генеральная карта Валахии, Булгарии и Румилии. Составленная по масштабу 1:840000 
Генерального Штаба Генераль Майорамъ Хатовьiм. Литографирована при Военно-
Топографическомъ Депо въ 1828 году.
Печатна, черно-бяла
Британска библиотека: 44170 (5)
- копие: цв.д. 6 х 6 см.
Картата е правена по време на Руско-турската война от 1828-1829 г.. Обогатена е с имена и е 
снабдена с подробна пътна мрежа.
Неизвестен автор

Military Sketch of the Country between the Danube and Constantinople. Compiled by the King 
of Prussias General Staff. London 1829 
Печатна, черно-бяла
Британска библиотека: 43680 (1)
- копие: цв.д. 6 х 6 см.
Картата е правена по време на Руско-турската война от 1828 - 1829 г. Снабдена е с подробна 
пътна мрежа.
(Карта на земите между Дунав и Константинопол, правена по време на Руско-турската война от 
1828 - 1829 г.)

Неизвестен автор
Karte von einem Theile der Walachei, Bulghar-ili s und Rum-ili s; zur Ubersichts der Kriegs-
Operationen zwischen den Russen und den Turken. Ein Auszug aus des Generals Chatoff 
Karte in IV Blatten. St.Petersburg deutsch herausgegeben. Berlin 1854
Печатна, черно-бяла
Британска библиотека: 44185 (1)
- копие: цв.д. 6 х 6 см.
Картата е правена по време на Кримската война. Отбелязани са селищата: Созопол, Мичурин, 
Ахтопол, Резово, Българи, Граматиково, Малко Търново, Звездец, Факия к др.
(Карта на част от Балканския полуостров, правена по време на "Кримската война")

Неизвестен автор
По распросами зделанная карта на коей показанъ дороги коитъ описаньiе приложено отъ 
подъного лежащихъ местъ до Царя града, 1771 г.
Рисувана, цветна
Австрийски военен архив, Виена: В III с.
- копие: цв.д. 13 х 18 см.
Картата е правена за нуждите на руската армия по време на Руско-турската война от 1768 - 
1774 г. Отбелязани са селищата: Созопол, Ахтопол, Факия, Лозенград и др.

Taitbout de Marigny
Golfe de Burgas 1821 - 1822
Цветна рисунка
Холандски държавен архив, Хага: STS 81, Nr 29
- копие: цв.д. 9 х 12 см.
Представен е подробно Созопол и околността му.
(План на Бургаския залив)

Неизвестен автор
Видьi береговъ Булгарии.
Издано Черноморскимъ депо, Санкт Петерсбург, 1841
Рисунка, цветна
Британска библиотека: 143 е 28р лист XV и XVI
- копие: цв.д. 6 х 6 см., 2 бр.
Вертикален профил на Черноморския бряг на юг от Бургас. Личат силуетите на Созопол, 
Царевои Ахтопол.
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Неизвестен автор
Карта на Югозападното крайбрежие на Черно море 1860 г.
Печатна, черно-бяла
НБ "Св.СВ.Кирил и Методий" Кр. IV 838
- копие: цв.д. 6 х 6 см.
Картата е правена вероятно с военни цели /във връзка с Кримската война/. Дадени са подробно 
населените места и пътищата в района на Странджа:
- Сизеболи - Василико - Агтеболи - Резви - с.Стефану - Мидия
- Карабунар - Фахи - Ерекли - Кирк Клиси - Виза - Араба Бургас
Освен селището по тези пътища са дадени и : Булери, Граматиково, Гектепе, Буюк Дербент, 
Търново, реките Аидере и Резвидере.

J.Riedl
Carte de la Turquie Europeene ou de la Presquile entre la Save, la Danube et la 
Mediterranee.1812
Печатна, черно-бяла
Национална  библиотека "Св.Св.Кирил и Методий": Кр. IV 1284
- копие: цв.д. 6 х 6 см.
Районът на Странджа е обогатен с имена. Има подробна пътна мрежа:
- от Сизебол - Базилик - Актепол - Каландокьой -Инада - Мидия и 
- от Карабурун - Умур Факи - Канара - Ереклер - Кирккилисе - Виза
В детайл - изглед и план на Едрене
(Карта на Румелия, правена по описанията от пътуванията на Хаджи Калфа)
Алексей Алексеевич Ильин

Карта Европейской Турции, Румьiнии, Сербии и Королевство Елинов . Ср. на XIX в.
Печатна, оцветена
Национална библиотека "Св.Св.Кирил и Методий" Кр. IV 124
- копие: цв.д. 6 х 6 см.
На картата фигурират селищата/ Сизеполъ, Василико, Актеволъ, Иниада, Мидия; пътят: 
Карабунаръ - Омур Факи - Киръ - Клиси.

G. Lejean
Carte Ethnographique de la Turquie d Europe et des Etats vassaux autonomes. 1860
Печатна, цветна
Национална библиотека "Св.Св.Кирил и Методий": Кр. IV 224
- копие: цв.д. 13 х 18 см.
Това е една от най-точните и достоверни за времето си етнографски карти на Балканския 
полуостров
(Етнографска карта на европейската част на Османската империя)
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IV. Изводи и препоръки
1. Откриването  на  древното  крайбрежие  на  днешното 

Приморско - като част от тракийската Астике и дял от културно-

информационното пространство в античността, е ставало чрез 

тракийския  изток,  сиреч  откъм  Черноморското  крайбрежие. 

Най-коректният  от  културно-историческо  гледище  „вход  към 

Астике“ и до днес си остава пространството между Приморско 

и Ахтопол - на българското крайбрежие, и отсечката между нос 

Инеада и Мидия - на турското крайбрежие (Ал. Фол). Това е 

легендарният  "източен  вход"  към  Астике,  която  не  е  просто 

днешния  Странджански  масив,  а  в  древността  -  цялата 

територия  между  Византион,  Одрин  и  Черноморското 

крайбрежие.

  2.  В  това  пространство  несъмнено  лежи  един  от 

основните  пластове  на  европейската  култура.  Името  на 

легендарния  тракийски  вожд  Бизас  (Бузес)  става  име  на 

Византион  и  Византия.  Надали  има  съмнение,  че  Истанбул 

(Елинския  Византион)  и  източноримския,  и  византийски 

Константинопол хилядолетие носят името на тракиеца Бизас. 

От  тази  епоха  е  и  името  на  Босфора  -  „Тракийския 

Босфор“Забележителният  тракийски  принос  към  цялата 

европейска култура не се изчерпва с това. В Астике, имета на 

Бизас се запазва и до днес с град Виза, крепостта и острова 

Урдовиза и по-късната Визица във вътрешна Странджа.

 3.Съвременната  българска  култура  (и  в  частност 

намиращият се в подем културен туризъм у нас), не е открила 
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тази връзка и голямото послание, и рекламен потенциал, което 

се  съдържа  в  нея.  Усвоени  са  много  други  послания  от 

гръцката древност, но не и от наследството на траките .

4.Шестте  стари  пристанища,  разположени  по 

крайбрежието на днешната община Приморско,  присъстват в 

почти  всички  достъпни  за  ползване  стари  карти.  Те  са 

източната врата към Астике, позната на елинските и по-късните 

наблюдатели,  пътешественици,  писатели,  авантюристи  и 

военни  командири.  Земята  на  Приморско  е  част  от  древна 

Тракия,  дала много от героите на троянския епос.        

5.Проследеното  от  нас  наименование  -  в  основите,  на 

което  стои  името  на  митичния  основател  на  Византион  – 

тракийския  вожд  Бизас,  е  съхранено  като  местно 

наименование  на  две  селища  по  разглежданото  от  нас 

крайбрежие.  Името  на  Бизас  е  запазено   в  названието  на 

крепост Урдовиза, по-късния чифлик Урдовиза и днешния нос 

Урдовиза. Митичният тракийски цар – жрец е достигнал и до 

наши  дни.  Чрез  сведения  на  френски  пътешественици  и 

картографи  от  средновековието  представените  карти  са 

разпространили този топоним в най -  различни форми.  Един 

мит достига до XXI век – като отглас от най-старите легенди на 

човечеството, съхранен на земята на Приморско.
6.  В  по-късна  карта  открихме  (отдалечено  от  морето) 

наименование  на  селище  БОРДОВИЗА.  Близко  до  това 

наименование  е  сведението  на  френски  пътешественик  за 

пристанището  на  дн.  Китен  като  ПОРТОВИЦА.  Това  е  лесно 
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обяснимо,  тъй  като  крайбрежното  гръцко  говорящо  население 

обикновенно трансформира имената започващи с Б (Ордовиза) в П 

( Ортовица).

7.Уместно  е  да  споделим  хипотезата  на  някои  наши 

специалисти  по  история  на  южното  черноморско  крайбрежие,  че 

Урдовиза  е  била  централното  селище  на  голямо  императорско 

имение – вероятно възстановено антично владение от Василий  II 

Българоубиец.  По-късно  –  с  възстановяването  на  българската 

държава,  Урдовиза  е  център  на  значително  феодално  имение. 

След завоюване от турците  то преминава в султанското имение 

Хорозлар, свещен вакъф на майката на турски султан. 

Днес, на тези изключително богати на история и митове земи 

е  разположена  територията  на  община  Приморско  и  „Приморско 

клуб“ ЕАД.

Използвани източници:
1.Научен архив на Програмата за научни изследвания на Странджанско-Сакарския край.
2.Дигитален архив „Тракия – Геопан“.Международен търговски и културен център – Геопан, Бургас.  За разработката 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 разработката е използвана и част от картографската колекция на Българската Екзархия . 
3.Петър  КОЛЕДАРОВ,  Първото  отбелязване  на  Странджа  върху  географската  карта,името  на  светилището  при  Малко  Търново  и  
локализацията на стратегията. Селетика и територията, населявана от племето селети в района му, в Странджанско-Сакарски сборник,  
том II, кн.1, М.Търново, 1984
4.Преслав И. ПЕЕВ, Веселин Д. ПЕЙЧЕВ, Българският черноморски бряг по данни от средновековни карти, Трудове на Института по океанология,  
Т о м   3 .   В а р н а ,   2 0 0 1

5.Иван КАРАЙОТОВ, Легендарната и реалната Урдовиза, www.morskivestnik.com/  27.02.2012  
6.Ал. ФОЛ, "Земя между морета", версия 2004 г.- публикувано най-напред във в-к "Странджа", 1990 г., бр.32-39 (ръкописа е откупен с всички права  
от МТКЦ - Геопан) 
7.Изображението под всяка страница е : Брегът между връх Папия и Маслен нос, гледан от разстояние 13 морски  
мили. Източник: Лоция на Черно море, съставена през 50-те години на XX век за целите на Черноморския флот  
на СССР ( ДА „Тракия“- Геопан)
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д-р Стефан ПЕЙКОВ – член на БКА и 
Комисия  на  Международната  картографска  
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