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3. Полезни връзки с морска информация за района, актуализирани ежедневно /напр.
морския трафик, морското време и др./
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4.2. Географски наименования, агломерации, транспортни мрежи, характеристики на
бреговата линия.
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І.Главна информация
І.General information
1. Карта на крайбрежието от н.Емине до р. Резовска
1. Map of the coast from cape Emine to Rezovo River
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2. Процедури за швартоване
2. Mooring procedures
Швартоването се извършва от екипажа на плавателният съд, с изключение на
пристанищата в Св. Влас, Несебър, Поморие, Сарафово, Созопол и Царево, където има
моряци и посрещат/изпращат плавателните съдове. При подхождане към съответното
пристанище е препоръчително да се направи комуникация на посочените УКВ канали за
съответното пристанище: Яхтено пристанище „Марина Диневи” УКВ 73, Рибарско
пристанище „Северна буна-Несебър” УКВ 73, Яхтено пристанище”Северно пристанищеНесебър” УКВ 73, Терминал „Несебър”, част от пристанище „Бургас” УКВ 16, Яхтено
пристанище „Марина Несебър” УКВ 73, Яхтено пристанище „Национална ветроходна
база-Несебър” УКВ 8, Рибарско пристанище „Поморие” УКВ 73, Пристанище „Поморие”
УКВ 73, Яхтено пристанище „Марина Бургас” УКВ 11, Пристанище „Бургас” УКВ 11,
Пристанище „Сарафово” УКВ 73,
Пристанище „Черноморец” УКВ 73, Рибарско
пристанище „Созопол” УКВ 73, Яхтено пристанище „Марина порт Созопол” УКВ 88,
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Яхтено пристанище „Марина Созопол” УКВ 73, Пристанище „Приморско” УКВ 16, Яхтено
пристанище „Китен” УКВ 16, Пристанище „Царево” УКВ 16, Рибарско пристанище
„Мичурин” УКВ 16 и Пристанище „Ахтопол” УКВ 16.
Mooring shall be carried out by the crew of the vessel, with the exception of the ports in St.
Vlas, Nessebar, Pomorie, Sozopol and Tsarevo, where there are port sailors and they assist
the arrival and departure of crafts. When approaching the appropriate port, it is advisable
to make communication on the mentioned VHF channels:
Yacht port „Marina Dinevi” VHF 73, Fishing port „North buna-Nesebar” VHF 73, Yacht
port”North port-Nesebar” VHF 73, Terminal „Nesebar”, part of Port of Burgas VHF 16, Yacht
port „Marina Nesebar” VHF 73, Yacht port „National Sailing center- Nesebar” VHF 8, Fishing
port „Pomorie” VHF73, port „Pomorie” VHF 73, Yacht port „Marina Burgas” VHF 11, port
„Burgas” VHF 11, port „Sarafovo” VHF 73, port „Chernomorets” VHF 73, Fishing port
„Sozopol” VHF 73, Yacht port „Marina port Sozopol” VHF 88, Yacht port „Marina Sozopol”
VHF 73, port „Primorsko” VHF 16, Yacht port „Kiten” VHF 16, port „Tsarevo” VHF 16, Fishing
port „Michurin” VHF 16 and port „Ahtopol” VHF 16.
3. Полезни връзки с морска информация за района, актуализирани ежедневно напр.
морския трафик, морското време и др.
3. Useful links with maritime information about the area, updated daily/eg. Sea traffic,
sea time, etc.
За получаване на актуална информация за района на плаване може да се използват
следните интернет страници:
The following websites may be used to obtain up-to-date information on the voyage area:
http://www.vtmis.bg/
https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:27.6/centery:42.4/zoom:9
https://www.windfinder.com/#9/42.4204/27.7625/2019-05-08T12:00Z
https://www.sinoptik.bg/
https://www.yr.no/
http://poseidon.hcmr.gr/
http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM5sea1&lng=0
4. Хидрографски, геоложки и топографски характеристики на района, като
географски наименования, агломерации, транспортни мрежи, характеристики на
бреговата линия, плавателни реки, плавателни езера
4. Hydrographic, geological and topographical features of the area, such as
geographical names, agglomerations, transport networks, shoreline characteristics,
rivers, lakes.
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Wind rose diagram of Bulgarian Black Sea stations
____ Shabla

____ Suvorovo
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____ Tzarevo

Основен източник на информация за характеристиките на вятъра е в публикувания през
1982г. от НИМХ – БАН климатичен справочник – том ІV – Вятър. Разработките в
справочника са на основа на измервания за периода 1931 – 1970. Използвани са били
още и данни от метеорологичните наблюдения за станциите при Емине, Обзор, Поморие,
Бургас и Созопол. Разположението на тези пунктове достатъчно добре е обхващало
района на изследване, обхващащо крайбрежието на Бургаски залив.
Станцията в Бургас се намира на надморска височина 21м и е разположена
северозападно от морското казино. Измерванията се провеждат с ветромер „Вилд”, с
лека и тежка плочка. Височината на разположение на ветромера е 10м.
Станцията в Емине е разположена до фара на самия нос. Измерванията се
провеждат с ветромер „Вилд” с лека и с тежка плочка на височина 10м.
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Станцията в Обзор е разположена на надморска височина 214м. Намира се в двора
на Община Обзор. Измерванията на вятъра се провеждат с ветромер „Вилд” с лека и с
тежка плочка, разположен на мачта с височина 10м.
Станция Поморие - измерванията започват през 1908г., но през 1996г. тя е закрита.
Наблюденията са се провеждали с ветромер „Вилд” от мачта с височина 10м.
Надморската височина на станцията е била 13.632м.
Станцията в Созопол - работила до 1986г., след което е била закрита.
Наблюденията са се провеждали с ветромер „Вилд” от мачта с височина 10м.
Надморската височина на станцията е 10м.
За посочените станции измерванията се провеждат в стандартните метеорологични
срокове – 07h, 14h, 21h. Не се разполага с обработени анемометрични записи или данни.
Продължителността на ветровото въздействие е регистрирана само за станцията в
Бургас, за която може да се състави и 20-годишен ред за всички характеристики на
ветровете по основните осем посоки: N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. За останалите станции
за тези посоки са били съставени редове само за скорост на вятъра и брой случаи.
Изследванията са показали, че:
• За всички станции максималните годишни скорости на вятъра за отделните посоки
и за сроковете на наблюдение са в обхвата от 5 до 34 m/s;
• За станциите в Обзор и Созопол данните са ненадеждни поради масовото
„отрязване” на скоростта на вятъра над 20 m/s;
• Значителен брой от годишните максимуми за отделни посоки са по-малки от 14
m/s.
От направения анализ на условията за измерване е било установено, че точността на
измерване на скоростта на вятъра е +/- 1 m/s за скорости до 10 m/s, +/- 2 m/s за
скорости от 10 до 20 m/s и вероятно +/- 4 m/s за скорости над 20 m/s.
Въз основа на направените измервания са получени следните резултати за вълновите
характеристики в района на Бургаския залив.
The detached region from the cape Emine to the Rezovo River is distinctive with
meteorological phenomena for each of the seasons during the year.
A main source of information on wind characteristics is published in 1982 by the NIMH Bulgarian academy of sciences Climate Guidebook - volume IV - Wind. The development of
the guidebook is based on measurements for the period 1931 - 1970. Data on the
meteorological observations of the stations at Emine, Obzor, Pomorie, Burgas and Sozopol
were also used. The location of these points is well enough to cover the area of the survey
covering the coast of Burgas Bay.
The station in Bourgas is situated at an altitude of 21 meters and is located northwest
of the sea casino. The measurements are carried out with anemometer “Vild”, with a light
and heavy tile (plates). The height of the anemometer is 10m.
The station in Emine is located next to the lighthouse of the cape itself. The
measurements are carried out with an anemometer “Vild” with light and heavy tile (plates)
at a height of 10 m.
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The station in Obzor is situated at an altitude of 214 meters. It is located in the
courtyard of the Municipality of Obzor. The wind measurements are carried out with
anemometer “Vild”, with a light and heavy tile (plates), located on a 10m high mast.
The Pomorie station - the measurements begin in 1908, but in 1996, it is closed.
Observations were conducted with an anemometer "Vild" from a 10m high mast. The altitude
of the station was 13,632m. The station in Sozopol - worked until 1986, after which it was
closed. Observations were conducted with an anemometer "Veld" from a 10m high mast. The
altitude of the station is 10m.
For these stations the measurements are carried out in standard meteorological terms - 07h,
14h, and 21h. No anomalous records or data are processed. The duration of the wind impact
is recorded only for the station in Burgas, for which a 20-year order can be compiled for all
wind characteristics in the eight main directions: N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. For the other
stations, rows for wind speed and number of cases were drawn for these directions only.
Research has shown that:
For all stations, the maximum annual wind speeds for the individual directions and for
the observation periods are in the range of 5 to 34 m/s;
§ For the stations in Obzor and Sozopol the data are unreliable due to the mass "cutting"
of the wind speed over 20 m/s;
§ A significant number of annual maximums for individual directions are less than 14
m/s.
From the analysis of the measurement conditions it was found that the accuracy of the wind
speed measurement is +/- 1 m/s for speeds of up to 10 m/s, +/- 2 m/s for speeds of 10 to
20 m/s and possibly +/- 4 m /s for speeds above 20 m/s.
On the basis of the measurements made, the following results for the wave characteristics
in the area of Burgas Bay have been obtained.
§

Средно месечна и годишна скорост на вятъра (m/s) / Average monthly and yearly wind
speed (m /s)
І
5,2
3,7
4,5
3,0
3,7

Станция/мес. Station/month

Обзор/Obzor
Несебъ р/Nessebar
Поморие /Pomorie
Бургас/Burgas
С озопол/Sozopol

ІІ
4,8
3,0
4,6
3,5
3,4

ІІІ
4,5
3,1
4,5
4,4
3,2

ІV
3,9
2,2
4,1
3,6
2,0

V
4,0
2,0
3,9
3,3
1,7

VІ
3,8
2,2
3,7
3,1
1,9

VІІ
4,2
2,1
3,8
3,3
2,0

VІІІ
4,4
2,3
3,7
3,7
2,2

ІХ
4,7
2,7
4,0
3,9
2,7

Х
5,3
3,1
4,1
3,5
2,9

ХІ
4,8
3,4
4,1
3,3
3,3

ХІІ
5,3
3,4
4,1
2,9
3,5

Год.
4,6
2,7
4,1
3,4
3,7
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Относителна честота (%) за вятър с V>5m/s за Емине/ Relative frequency (%) for wind with
V> 5m / s for Emine
V, m/s
5-10
10-15
15-20
>20
Честота за пос.direction freq.

N
NE
18,78 8,56
17,07 5,44
1,62
0,70
1,91
0,62
39,38 15,34

E
1,50
0,38
0,06
0,06
2,00

SE
1,48
0,32
0,00
0,10
1,90

S
SW
W
NW
4,03 8,41 11,11 4,77
1,76 2,91
4,79 2,60
0,11 0,17
0,12 0,12
0,13 0,10
0,10 0,15
6,03 11,59 16,12 7,64

Честота за скор. Speed freq

58,66
35,27
2,90
3,17
100,00

Относителна честота (%) за вятър с V>5m/s за Бургас / Relative frequency (%) for wind
with V> 5m / s for Burgas
V, m/s
5-10
10-15
15-20
>20
Честота за пос.direction freq.

N
9,81
4,66
0,39
0,26
15,12

NE
18,44
10,98
0,69
0,64
30,75

E
23,91
7,29
0,08
0,08
31,36

SE
2,06
0,28
0,00
0,00
2,34

S
0,99
0,29
0,08
0,07
1,44

SW
5,36
0,67
0,10
0,04
6,17

W
5,81
0,41
0,00
0,00
6,22

NW
5,97
0,62
0,01
0,00
6,60

Честота за скор. Speed freq

72,35
25,20
1,35
1,09
100,00

Относителна честота (%) за вятър с V>5m/s за Созопол / Relative frequency (%) for wind
with V> 5m / s for Sozopol
V, m/s
5-10
10-15
15-20
>20
Честота за пос.direction freq.

N
NE
E
15,00 16,58 12,94
5,54 3,38 0,97
1,50 1,00 0,41
3,68 1,66 0,11
25,72 22,62 14,43

SE
5,58
0,70
0,12
0,18
6,58

S
1,95
0,52
0,10
0,45
3,02

SW
2,73
0,49
0,05
0,85
4,12

W
NW
5,92 14,66
0,22 1,66
0,03 0,25
0,04 0,73
6,21 17,30

Честота за скор. Speed freq

75,36
13,48
3,46
7,70
100,00

Максимална скорост на вятъра (m/s) с различна обезпеченост – Емине / Maximum wind
speed (m/s) with different possibilities – Emine
Обезпеченост / possibility

Повтаряемост по веднъж/г

р,%

Repeatability once per year

1
2
5
10
20
50
80
90

100
50
20
10
5
2
1,25
1,11

Скорости
N
NE
40,5 35,1
37,7 33,3
33,9 30,8
31
28,8
28
26,7
23,7 23,5
21,1 21,1
20,3 20,2

по посоки Speed at direction, m/s
E
SE
S
SW
W
NW
28,8 23,5 27,2 25,3 23,9 29,1
25,1 21,8 25,7 24,6 22,8 27,7
20,8 19,5 23,6 23,6 21,2 25,8
17,8 17,7 21,9 22,7 19,9 24,2
15,1 15,7 19,9 21,5 18,4 22,4
11,5 12,5 16,4 19,1 15,9 19,1
9,3
10,1 13,3 16,3 13,9 16,1
8,5
9,1
11,9 14,7 12,9 14,7
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Максимална скорост на вятъра (m/s) с различна обезпеченост – Бургас / Maximum wind
speed (m/s) with different possibilities – Burgas
Обезпеченост / possibility

Повтаряемост по веднъж/г

р,%

Repeatability once per year

1
2
5
10
20
50
80
90

100
50
20
10
5
2
1,25
1,11

Скорости
N
NE
29
39,5
27,7 35,3
25,6 30,3
23,9 26,8
22
23,4
18,7 18,7
15,7 15,6
14,3 14,3

по посоки Speed at direction, m/s
E
SE
S
SW
W
NW
35,1 15,9 31,2 29,2 14,4 18,2
30,8 15,1 28,7 26,9 13,8 17,1
25,1 13,8 25,2 23,7 13,3 15,7
21,4 12,8 22,3 21,1 12,7 14,5
18,1 11,6 19,1 18,2
12
13,3
14,3
9,6
13,9 13,3 10,4 11,3
12,1
7,8
9,7
9,5
8,6
9,7
11,3
6,9
7,9
7,8
7,6
9,1

Максимална скорост на вятъра (m/s) с различна обезпеченост – Созопол / Maximum wind
speed (m/s) with different possibilities – Sozopol
Обезпеченост / possibility

Повтаряемост по веднъж/г

р,%

Repeatability once per year

1
2
5
10
20
50
80
90

100
50
20
10
5
2
1,25
1,11

Скорости
N
NE
28,9 33,6
27,8 31,9
26,3 29,5
24,9 27,5
23,3 25,2
20,5 21,2
18
17,9
16,7 16,4

по посоки Speed at direction, m/s
E
SE
S
SW
W
NW
28,8 34,3 33,7 32,9
24
34,2
26,4 31,1 31,8
31
22,2 31,8
23,2 26,8 28,8 28,2 21,5 28,4
20,6 23,3 26,2 25,6 17,7 25,6
18
19,6
23
22,4 15,4 22,5
14
14
17,1 16,6 11,5 17,2
11,5
10
11,6 11,6
8,4
12,8
10,6
8,5
9
9,3
7,1
10,9

При моделиране на вълновите процеси в големия Бургаски залив се препоръчва да се
използват данните за вятъра от Емине при вълнение от NE, от Бургас при вълнение от E
и от Созопол при вълнение от SE.
В областта на от 1 до 10% между максималните скорости на вятъра, определени от
безусловните криви на обезпеченост по посока за Бургас и публикуваните безусловна
крива на обезпеченост за максималните скорости на вятъра от изследователи, е имало
добро съответствие. Трябва да се има предвид, че скалата на Бофорт за скорости поголеми от 20-23m/s описва разрушения, които за района на Бургас не се наблюдават
всяка година. Това се е приело като косвено доказателство за това, че предлаганите в
разработката оценки за максималната скорост на вятъра в района на Бургас са по-близки
до реалността.
For modeling the wave processes in the Burgas Bay, it is recommended to use the wind data
from Emine during waves from NE, for Burgas during waves from E and for Sozopol during
waves from SE.
In the range of 1 to 10% between the maximum wind speeds determined by the unconditional
curves for possibilities in the direction for Burgas and the published unconditional curve of
possibilities for maximum wind speeds by researchers, there was a good match. It should be
kept in mind that the Beaufort scale for speeds greater than 20-23m /s describes the
devastation that is not observed every year for the Burgas region. This has been accepted as
indirect proof that the estimates of the maximum wind speed in the Burgas area are closer
to reality.
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4.1. Геоложки и топографски характеристики на района
4.1. Geological and topographical characteristics of the area
Характерните грундове на морското дъно в описвания район са пясъци. Наблюдават се,
в определени места, и скалисти образувания по дъното в пристанищата, но те са
характерни само за района на Созопол, Приморско и Китен. Топографските
характеристики са ограничени в няколко характерни региони:
Тhe characteristic of the sea-bed in the described area are the sands. In certain places are
observed a rocky formations on the bottom in the harbors, but they are typical only for the
region of Sozopol, Primorsko and Kiten. Topographic features are limited in several distinct
regions:
Нос Емине / Cape Emine
Нос Емине е скален нос на Черноморското крайбрежие на България. Намира се на 79 км
южно от Варна, 54 км северно от Бургас и 14 км южно от Обзор. Носът представлява
източния край на Старопланинската верига и условно разделя българското Черноморско
крайбрежие на Северно и Южно. Нос Емине е защитена територия от категорията
„природна забележителност“. Обявен е за такава през 1976 година. Емине представлява
почти отвесна 60-метрова скала, заобиколена от стотици подводни и стърчащи над
водата скали, пръснати навътре в морето на повече от 250 метра. Точно затова брегът
тук е изключително опасен за корабоплаване и моряците го заобикалят от далеч. На носа
действа морски фар. В района на нос Емине има останки от Средновековен манастир и
от крепостта Емона. Названието ̀ѝ произлиза от древногръцкото име на Стара планина –
Аемон. Същото име носи и близкото село Емона.

Cape Emine is a rocky cape on the Black Sea coast of Bulgaria. It is 79 km south of Varna, 54
km north of Bourgas and 14 km south of Obzor. The cape represents the eastern end of the
Stara Planina and separates the Bulgarian Black Sea coast to North and South.
Cape Emine is a protected area of the "natural landmark" category. It was proclaimed as such
in 1976. Emine is an almost 60-meter vertical rock, surrounded by hundreds of underwater
and overhanging rocks, scattered in the sea more than 250 meters around it. That is why the
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coast here is extremely dangerous for shipping and the sailors surround it from afar. On the
cape is situated а lighthouse.
In the area of Emine Cape there are remains of the Medieval Monastery and the Emona
Fortress. The name came from the ancient Greek name of Stara Planina - Aemon. The same
name bears the nearby village of Emona.
Нос Атия / Cape Atia
Над нос Атия са намира връх Буджака с височина от 108,8 м. На нос Атия е разположена
военноморската база Атия, по настоящем преименувана на военноморска база „Бургас”.
Намира се източно от Крайморие и западно от Черноморец. Най-нов етап в развитието
на Военноморска база Бургас започва със строителството на пункта за базиране Атия
(1969 – 1972 г.). От 1972 година корабите и част от бреговите поделения се преместват
от Бургас в Атия, където впоследствие е изградена съвременна учебно-материална база,
жилищни блокове за командния състав в близкото селище Росен, културноинформационен център, спортен комплекс и е създадена цялостна инфраструктура,
характерна за модерна военноморска база.

Budjaka peak with a height of 108.8 m is located above Cape Atia. At Atia Cape is situated
Atia naval base, now renamed as "Burgas" naval base. It is located east of Kraimorie and west
of Chernomorets. A headquarters, a minesweeper division, a training company, a
communications and a domestic part were formed.A new stage in the development of the
“Burgas” Naval Base starts with the construction of Atia Base Station (1969 - 1972). Since
1972 the ships and part of the coastal units have moved from Burgas to Atia, where they
have subsequently built up a modern educational facility and a residential compounds for
the command line in the nearby village of Rosen, an information center, a sports complex
and a complete infrastructure, for a modern naval base.
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Нос Акин / Cape Akin
Акин е дълъг и тесен нос на Черно море, в северния край на вдадения на 1,5 км
в Бургаския залив полуостров Акра. Други стари имена на носа са „Афиболо“ и „Св.
Никола“. Разположен е югоизточно от Бургас, на 6,5 км северозападно от Созопол и в
близост до Военноморската база Атия. На югоизток е град Черноморец, Бургаска област.
Наименованието „Акин“ има древногръцки произход и в буквален превод означава „къс,
извит персийски меч“. Гърците назовават носа така заради коварството и въоръжението
на вековните им врагове - персите. Вероятно, това име е свързано с надводните скали
„Ати-воло“ (от гр.: „Отсрещната земя“), популярни и с името „Малаците“, намиращи
се пред носа.

Cape Akin is a long and narrow Cape on the Black Sea, at the northern end of the Akra
Peninsula, which is 1.5 km away from the Burgas Bay. Other old names of the cape are
"Afibolo" and "St. Nicholas ". It is located southeast of Burgas, 6.5 km northwest of Sozopol
and near the Atia Naval Base. Southeast is the town of Chernomorets, Burgas region. The
name "Akin" is with ancient Greek origin and literally means "short, curved Persian sword".
The Greeks name this cape for the sake of the courage and armament of their centuries-old
enemies - the Persians. Probably, this name is related to the Atti-Volo (from Greek: "The
opposite land"), which is also popular with the name "Malatsite", located in front of the nose.
Нос Колокита / Cape Kalokita
Колокита е живописен нос на 2 километра южно от град Созопол, над него височината
на брегът е 60,9 м.
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През 2007 година на него започва
изграждането на курортно селище
Созополис в архитектурния стил на
стария Созопол. Селището ще бъде
застроено на площ от 88 500 m².
Заедно с това археологическите
разкопки на носа ще бъдат запазени и
обновени. Релефът на Колокита е
начупен от древни тракийски могили.
10 от тях са разкопани от френския
консул в Пловдив Дегран в края на 19
век и от там за Лувъра са отнесени
десетки антични рисувани съдове от 5
и 4 век пр. Хр. Те са били поставени в
гробниците на траки, жители на
Аполония, погребани по тракийски
обичай. Нос Колокита е любимо място
за гмуркане с дълбочина от 5 до 20
метра.
Kolokita is a picturesque cape 2 km south of Sozopol, the height of the shore is 60.9 m. In
2007, the construction of the Sozopolis village in the architectural style of the old Sozopol
began. The village will be built on an area of 88,500 m². Along with this, archaeological
excavations on the cape will be preserved and renewed. The relief of Kolokita is fractured
by ancient Thracian hills. 10 of them were excavated by the French consul in Plovdiv Degran
at the end of the 19th century and from there were taken dozens of antique painted vessels
from the 5th and 4th centuries BC to the Louvre. They were placed in the Thracian tombs,
the inhabitants of Apollonia, buried in Thracian custom. Cape Kolokita is a favorite diving
place with a depth of 5 to 20 meters.
Маслен Нос / Cape Maslen
Над Маслен нос
се намира връх
Китка с височина
214,7 м.
Маслен нос е
част
от
найизточния ръкав
на
Странджа
планина, вдаден
навътре
в
морето. Намира
се
до
град
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Приморско, заобиколен от огромни златисти плажове. Населен е от дълбока древност на мястото където Ропотамо се врязва в Странджанските склонове, върху огромните
скали изваяни от реката, е възникнал древния град Ранули. На устието на реката личат
останките на римски град. На самия край на носа все още стоят зидовете на крепостта
Тера, охранявала този бряг. През XIII-XIV век на носа е разположено пристанището Сива.
Голяма част от Маслен нос е включена в едноименната защитена територия от
категорията "природна забележителност". В района на Маслен нос се намира
тракийското светилище Бегликташ.
Above Maslen Cape is Peak Kitka with a height of 214.7 m. Cape Maslen is part of the
easternmost arm of the Strandzha Mountain, jutting out into the sea. It is located near the
town of Primorsko, surrounded by huge golden beaches. It has been inhabited since ancient
times - at the place where Ropotamo cuts into the Strandzha slopes, on the huge rocks
sculpted by the river, the ancient city of Ranuli arose. At the mouth of the river are the
remains of a Roman city. At the very end of the promontory are still the walls of the fortress
Terra, which guarded this coast. In the XIII-XIV century the port of Siva was located on the
promontory. A large part of Cape Maslen is included in the eponymous protected area of the
"natural landmark" category. The Thracian sanctuary Begliktash is located in the area of
Cape Maslen.

Нос Лимнос / Cape Lemnos

Над нос Лимнос се намира връх Лештовица с височина 146,3 м.
Above Lemnos Cape is situated Leshtovica pеаk at the height of 146.3 m.
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Нос Буруна / Cape Buruna
Буруна се намира северозападно
от Ахтопол, югозападно
от Царево над селата Варвара (4,5
км западно) и Бродилово. Над носа
се намира връх Папия с височина
501,4 м., където има има и
късноантична тракийска крепост.
Достъпът е невъзможен, тъй като
има военно поделение.
Cape Buruna is located to the northwest of Ahtopol, southwest of Tsarevo over the villages
of Varvara (4.5 km west) and Brodilovo. Papaya Peak is located on the cape at the height
of 501.4 m. On the top of it there is a late antique Thracian fortress. Access is impossible
because there is a military unit.
4.2. Географски наименования, агломерации, транспортни мрежи, характеристики
на бреговата линия
4.2. Geographical names, agglomerations, transport networks, coastline characteristics
Южното черноморско крайбрежие обхваща 50.0% от бреговата линия на България с
Черно море. В тази част на страната бреговата линия е по-силно нарязана. Южното
черноморско крайбрежие се състои от две съществено отличаващи се части – Бургаско
крайбрежие (Бургаска низина) и Странджанско крайбрежие.
Старопланинската част на Българското Черноморие представлява удивителна панорама
от необятна морска шир, плажни ивици и гористи планински била, увенчани от
величествения нос Емине. След него се открояват Несебърският и Поморийският
полуостров и големият Бургаски залив - най-западната точка на Черно море. Край него,
в обширната Бургаска низина, се намират най-големите български езера.
На юг, чак до границата с Турция, се простира прекрасното Южно Черноморие - истинска
огърлица от скалисти носове, завършващи планинските разклонения на Странджа,
малки живописни заливчета с плажни ивици и пясъчни коси, и няколко малки острова
(Св.Анастасия, Св.Иван, Св.Петър и Змийски остров), пръснати по брега.
The southern Black Sea coast covers 50.0% of Bulgaria's Black Sea coastline. In this
part of the country, the coastline is cut more heavily. The southern Black Sea coast consists
of two distinct parts - Burgas Coast (Burgas Lowland) and Strandzha Coast.
The north part of Burgas Bay represent an amazing panorama of unexplained seashore,
beaches and mountain forest ridge, crowned by the majestic Cape Emine. Then stands
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Nessebar and Pomorie Peninsula and the big bay of Burgas – the western point of the Black
Sea. Beside it, in the extensive Burgas lowland, there are the biggest Bulgarian lakes.
To the south, to the border with Turkey, lies the splendid southern Black Sea coast - a real
necklace of rocky capes, ending the mountain hillside of Strandzha, small pictorial bays with
sandy beaches, and several small islands (St. Anastasia, St. Ivan, St .Peter and Snake Island)
scattered along the shore.
Остров Света Анастасия е български остров в Бургаския залив в Черно море. Между
1945 и 1991 г. островът носи името Болшевик. Намира се на 6,5 км югоизточно от Бургас,
между нос Света Анастасия и нос Атия. Островът е изграден от вулканични скали. На
него се намира манастирът „Света Анастасия“. Остров Света Анастасия е един от
седемте български острова в Черно море и третият по големина след островите Свети
Иван и Свети Кирик. Макар и площта му да е само 9 дка (може да бъде обходен целия
за 10 минути пешеходно вървене), остров Света Анастасия има много интересна и
драматична история.
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През летният сезон от месец май до месец октомври между острова и пристанище Бургас
има редовна линия с кораб за посещение на острова от туристи. За допълнителна
информация
може
да
се
посети
официалният
интернет
сайт:
https://www.gotoburgas.com/
The island St. Anastasia is a Bulgarian island in Burgas bay in Black Sea. Between 1945 and
1991, the island has named “Bolshevik”. It is located 6.5 km southeast of Bourgas, between
Cape St. Anastasia and Cape Atia. The island is built of volcanic rocks. On it is situated the
monastery "Saint Anastasia". The island St. Anastasia is one of the seven Bulgarian islands in
the Black Sea and the third largest island after St. Ivan and St. Kirik. Although its area is only
90 acres (it can be encircling all in 10 minutes by walking), the island Saint Anastasia has a
very interesting and dramatic history.
During the summer season from May to October, between the island and the port of Burgas
there is a regular ship-to-shore tour to the island. For more information, visit the official
website: https://www.gotoburgas.com/
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Свети Иван е най-големият от петте острова в българските териториални води на Черно
море с площ от 0,66 km2. Намира се на 910 m от най-северната точка на полуостров
Столец (старият Созопол). Най-високата му точка се издига на 33 m над морското
равнище. На Св. Иван е построен морски фар, който подава звукови сигнали и заедно с
фара на нос Емине показва пътя на плавателните съдове към Бургаския залив. Островът
е бил свято място за древните траки, които направили тук свое светилище още през VII
в. пр.н.е. Тогава на южния бряг на острова е издигнат голям храмов комплекс, чието
средище е високата 13,2 m бронзова статуя на бог Аполон Лечител, дело на скулптора
Каламис. В средата на V век на о-в Св. Иван е издигната раннохристиянска базилика. В
края на V и началото на VI в. е изграден храмът „Св. Богородица“, който вероятно е бил
свързан със значителен манастирски комплекс. След значително прекъсване
манастирът е възстановен през втората половина на Х век и се превръща в активен
книжовен център. Най-ранната книга, създадена тук, е датирана от Х век, а най-ценната
– романът „Варлаам и Йоасаф“, от ХІІ в., днес се съхранява във Ватиканската
апостолическа библиотека.

St. Ivan Island is the largest of the five islands in the Bulgarian territorial waters of the Black
Sea with an area of 0.66 km2. It is 910 m from the northernmost point of the “Stolets”
Peninsula (old Sozopol). Its highest point rises 33 m above sea level. On “St. Ivan” was built
a marine lighthouse that beeps and along with the lighthouse on Cape Emine shows the way
of the vessels to the Burgas Bay. The island was a holy place for the ancient Thracians who
made their sanctuary here in the 7th century BC. Then a large temple complex was built on
the southern coast of the island, whose center is the 13.2 m high bronze statue of the god
Apollo Healer. It was made by the sculptor Kalamis.
In the middle of the 5th century on St. Ivan Island was build an early Christian basilica. At
the end of the 5th and the beginning of the 6th century the temple "St. Bogorodica ", which
was probably connected with a significant monastery complex was build. After a significant
interruption the monastery was restored in the second half of the 10th century and became
an active literary center. The earliest book written here is dated back to the 10th century,
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and the most precious - the novel "Varlaam and Joasaff" from the 12th century. Today the
novel is preserved in the Vatican's Apostolic Library.
Змийският остров или Свети Тома е друг остров на България в Черно море. От 1962
година островът е част от резерват „Ропотамо“, Община Приморско. Намира се на 36
км. от Бургас. Змийският остров е получил името си от множеството сиви водни змии,
които го обитават и се хранят с риба във водите около него. Островът е разположен
северно от устието на река Ропотамо (срещу Аркутино) на площ 12 декара. Той е едно
от местата в България, където се срещат диворастящи кактуси. Те са засадени през 1933
г. от цар Борис III, който ги е пренесъл от ботаническата градина в Братислава.
Кактусите са два различни вида от род Опунция, разпространили са се на близо
половината от територията на Змийския остров и го правят трудно проходим. Особено
красиви са през юни, когато цъфтят с едри, жълти цветове. Кактусите плододават, а
плодовете им (август – септември), с големина на синя слива и аромат на ягода и са
ядливи.
The Snake Island or St. Thoma Island is an island in Bulgaria in the Black Sea. Since 1962
the island is part of the “Ropotamo” Reserve, Primorsko Municipality. It is 36 km away from
Burgas. The Snake Island has got its name from the many gray snakes inhabiting the water
and feed on fish in the waters around it. The island is located north of the outfall of
“Ropotamo” River (opposite to Arkutino) on an area of 12 acres. It is one of the places in
Bulgaria, where wild cactuses grown. The wild cactuses were first planted in 1933 by King
Boris III, who brought them from the botanical garden in Bratislava. The Cactuses are from
two different species of the genus Opuntia, spreading to nearly half of the territory of Snake
Island and making it difficult to pass through. They are particularly beautiful in June when
they are blooming in large, yellow colors. Cactus fruits (August - September), with a size of
blue plum and strawberry flavor are edible.

Между Приморско и Китен се намира обширният Дяволски залив, в който още по-навътре
в сушата се вдава малкият и тих залив Атлиман. Някога красивата мома Стана Урдовизка
се съгласила да стане жена на султана, ако той освободи земята, която тя успее да
обиколи с кон от изгрев до залез слънце. Конят, с който Стана обиколила областта,
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вечерта издъхнал от преумора сред малко заливче. Оттогава местните хора наричат
близката странджанска област Хасекия (т.е. земя, освободена от всякакви данъци),
заливчето - Атлима (залива на коня), а стръмния скалист нос, южно от залива - Урдовиза.
Between Primorsko and Kiten is the vast Devil's Bay, where the small and quiet bay Atliman
is coming further into land. According to the legend, the beautiful girl Stana Urdovizka
agreed to become a Sultan's wife if he agree to free the land that she managed cross riding
a horse from sunrise to sunset. The horse that Stana rode ran out of exhaustion in the evening
near a small bay. Since then, the locals have called the nearby Strandzha region of Hasekia
(i.e land, free of all taxes), the bay - Atlima (the bay of the horse), and the steep rocky cape
south of it - Urdoviza.
Агломерации / Agglomerations
От нос Емине по бреговата ивица са разположени различни по площ, застроеност и
население градове, села и курортни селища. Непосредствено след носът е к.к.
Елените, следван от град Св. Влас, в който се намира пристанище „Марина Диневи”,
свързани са националната пътна мрежа и са достъпни с автомобил или автобус. Почти
свързани са град Св. Влас и к.к. Слънчев бряг с живописна плажна ивица.
From Cape Emine along the coastline are situated different by size and population towns,
villages and resort villages. Immediately after the nose is complex Elenite, followed by the
town St. Vlas, in which Marina Dinevi is located, and is connected to the national road
network and is accessible by car or bus. The town of St. Vlas and Sunny Beach complex are
connected with picturesque beach curve.
Следва град Несебър, който е включен в „Програма за опазване на световното
наследство“ на ЮНЕСКО. В града са разположени пристанище „Несебър”, обслужващо
пътници, пристанище „Марина Несебър”, пристанище „Национална спортна база” и
пристанище „Северно пристанище”. От град Несебър през летния сезон е действаща
транспортна връзка по море до град Созопол. По продължение на бреговата ивица град
Несебър е свързан от хотели със село Равда, след което следва село Ахелой. Всички
описани населени места са свързани с националната пътна мрежа и са достъпни с
автомобил или автобус. На 11 км. по националната пътна мрежа е град Поморие, в който
се намират пристанище „Поморие” и пристанище „Рибарско пристанище”. По
продължение на бреговата ивица е град Бургас, който е най-голямото населено място в
южното Черноморско крайбрежие, където са разположени пристанище „Сарафово”,
пристанище „Марина Бургас” и пристанище „Бургас”, където се обслужват пътници и
обработват товари. В град Бургас са обединени всички транспортни връзки чрез ж.п.
гара, автогара, летище и морска гара.
The town of Nessebar is included in the UNESCO World Heritage Program. In the town are
situated the port of "Nessebar", serving passenger ships, "Marina Nessebar", port "National
Sports Base" and port "North port".
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Along the coastline the town of Nessebar is connected with hotels with the village of Ravda,
followed by the village of Aheloy. All the populated areas are linked to the national road
network and are accessible by car or bus. At 11 km south on the national road network is the
town of Pomorie, which includes the port "Pomorie" and "Fish port". Along the coastline is
city of Burgas and it is the largest city on the southern Black Sea coast, where the port of
Sarafovo, Marina Burgas and Port of Burgas are situated and serving passenger ships and
cargoes ships. In the city of Bourgas all transport links are united by railway station, bus
station, airport and marine station.
Бургас е уникално място за всеки любител на природата и птиците. Той е единственият
град не само в България, но и в Европа, в рамките на който има природен резерват и
толкова много птици. Откъдето и да го погледнете, Бургас е заобиколен от вода – на
изток е Черно море, а западно от морския бряг се намират три различни по своя характер
езера – Бургаско, Атанасовско и Мандренско. Те образуват най-големия комплекс от
крайморски езера в България и са обявени за защитени територии и Натура 2000 зони.
Отличават се със значителни природни ресурси и с изключително биологично
разнообразие. В езерата са установени 340 от всички 430 вида птици, описани за
страната, което ги прави привлекателно място за любителите на орнитологията. Над
Бургас преминава един от основните миграционни пътища в Европа – Виа Понтика. Този
маршрут следват много видове грабливи, водолюбиви и пойни птици, като някои
традиционно спират да почиват, а други остават да зимуват и гнездят.
Burgas is a unique place for every lover of nature and birds. It is the only city not only in
Bulgaria, but also in Europe, where there is a nature reserve with many birds. Wherever you
look, Bourgas is surrounded by water - to the east is the Black Sea, and to the west there
are three different lakes – lake “Burgas”, lake “Atanasovsko” and lake “Mandrensko”.
The lakes form the largest complex of coastal lakes in Bulgaria, and are designated as
protected areas. They are distinguished by significant natural resources and extremely
biodiversity. In the lakes there are 340 of the 430 birds described for the country, making
them an attractive place for ornithologists. Over Burgas passes one of the main migratory
routes in Europe - Via Pontica. This route follows many species of predatory birds and
songbirds, some of them stop just to rest and others remaining to nest during winter.
Атанасовското езеро се намира в северната част на Бургас. Пътят Бургас – Варна
разделя езерото на две – северната част е с лиманен характер, а южната е лагуна.
Общата площ на езерото е 1690 ха, дълго е близо 9 км, широко 4,3 км. Естествените
крайбрежни местообитания са превърнати в солници през 1906 г. Водното огледало е
разделено на басейни с различна големина с помощта на диги и валове. Средната му
дълбочина е едва 30 см, а водите му са свръхсолени. Добивът на сол се извършва по
традиционен начин, който е щадящ за околната среда и не се отразява отрицателно на
обитателите на резервата. В южната част на Атанасовското езеро е разположен найголемият „СПА център“ на открито в страната. Лечебната кал е утаечен продукт на
затвореното солено езеро, тя е чиста и хомогенна, с тъмносив до черен цвят и мирис на
сероводород. Съдържа неорганични съставки като силикати, пясъци, гипс, железни и
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алуминиеви съединения, различни хидроокиси и соли. Този състав се е формирал с
хилядолетия от гниенето на едноклетъчни организми, водорасли, риби, раци, миди.
Един сантиметър лечебна кал се образува за около 10 години.
Lake Atanasovsko is located in the northern part of Burgas. The road Bourgas - Varna divide
the lake into two. The total size of the lake is 1690 ha, it is 9 km long, 4.3 km wide. The
natural coastal habitats have been converted into salt marshes in 1906. The water is divided
into pools of varying sizes using embankment and shafts. Its average depth is only 30 cm,
and its waters are super-salty. The extraction of salt is done in a traditional way which is
environmentally friendly and does not affect negatively the inhabitants of the reserve. In
the southern part of the lake “Atanasovsko” is located the biggest outdoor SPA center in the
country. Healing mud is the sediment of the closed salty lake, it is clean and homogeneous,
with a dark gray to black color and a smell of hydrogen sulphide. It contains inorganic
compounds such as silicates, sands, gypsum, iron and aluminum compounds, various
hydroxides and salts. This composition has been formed for millennia by the decay of
unicellular organisms, seaweed, fish, crabs, mussels. One centimeter of healing mud is
formed for about 10 years.
Бургаското езеро/Вая/ е плитък лиман и е отделено от морето чрез пясъчна коса.
Образувало се е преди хиляди години, след ледниковия период, при покачване на
морското равнище. Вая е най-голямото естествено езеро в България. Дължината му е
9,6 км, ширината от 2,5 до 5 км, а
дълбочината достига до 1,3 м. Солеността
на водата е между 4-11‰, а общата му
площ е 28 кв. км. През 1997 г. 380 ха от
западната част на езерото са обявени за
защитена местност. Цялото езеро е
Натура 2000 зона. В района на езерото са
установени 245 вида птици, 71 от които са
включени в Червената книга на България.
От срещащите се видове над 100 са от
европейско природозащитно значение,
като 9 от тях са световно застрашени. Бургаското езеро е единственото място в България
където се концентрира до 7% от Черноморската популация на тръноопашатата
потапница. Езерото е едно от най-важните места в Европа за опазването на гнездящия
тук малък воден бик.
Lake Burgas (Vaya) is a shallow firth and is separated from the sea by sandy hair. It was
formed thousands of years ago, after the ice age, during the rise of sea level. Vaya is the
largest natural lake in Bulgaria. Its length is 9.6 km, the width is from 2.5 to 5 km and the
depth reaches 1.3 m. The salinity of the water is between 4-11 ‰ and its total area is 28
km2. In 1997, 380 ha of the western part of the lake was declared as a protected area.
In the area of the lake there are 245 species of birds, 71 of which are included in the Red
Book of Bulgaria. Over 100 species are of European conservation importance, with 9 of them
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being threatened worldwide. Lake “Burgas” is the only place in Bulgaria where it
concentrates up to 7% of the Black Sea population of the Oxyura leucocephala. The lake is
one of the most important places in Europe for protection of Ixobrychus minutus.
Мандра е най-южното от Бургаските езера, което след построяването на язовирна стена
се превръща в най-голямото и дълбокото от влажните зони на града. Дължината му е 8
км, а максималната ширина - 1,3 км. Разположено е в добре оформена речна долина,
ориентирана напречно на морския бряг. В езерото се вливат четири реки – Изворска,
Факийска, Средецка и Русокастренска. Езерото е било запазено в естествения си вид до
1934 г., когато са извършени корекции на някои от реките и са построени диги в
западната му част за предотвратяване на пролетните наводнения. Втората основна
промяна на езерото е през 1963 г., с построяването на язовирна стена в източната му
част, което увеличава площта му близо 4 пъти. По този начин се прекъсва връзката на
езерото с морето и то става изцяло сладководно.
Lake Mandra is southernmost of the Bourgas lakes, which after the construction of a dam
wall becomes the largest and deepest of the wetlands in the city. Its length is 8 km and the
maximum width is 1.3 km. It is situated in a well-shaped river valley, oriented across the
seashore. There are four rivers flowing into the lake - Izvorska, Fakiiska, Sredetska and
Rusokastrenska.
The lake was preserved in its natural form until 1934 when some of the rivers were corrected
and embankments were built in its western part to prevent spring floods. The second major
change of the lake was in 1963, with the construction of a dam in its eastern part, which
increased its size nearly 4 times. This interrupts the connection of the lake with the sea and
it becomes entirely freshwater.
След Бургас, бреговата линия продължава на изток и преминава през Военноморска база
„Бургас”, град Черноморец с новопостроено рибарско пристанище „Черноморец”. Град
Созопол с разположени две яхтени пристанища - „Марина Созопол” и „Марина Порт
Созопол” и две рибарски пристанища - „Созопол” и „Рибни ресурси” е следващото
населено място. Както Созопол така и Черноморец са свързани с националната пътна
мрежа. Крайбрежието продължава на югоизток, където са разположени курортни
комплекси „Дюни“, „Аркутино” и „Св.Тома”, след тях е разположен резерват
„Ропотамо,” известен с красивата природа, и едноименната река „Ропотамо”. По
продължение на крайбрежието е град Приморско и пристанище „Приморско”, следва
град Китен с яхтено пристанище „Китен”. Градовете Приморско и Китен са свързани с
националната пътна мрежа и до тях може да се пътува с автомобил или автобус. Още на
юг е град Царево с две пристанища - пристанище „Царево” и рибарско пристанище
„Мичурин”. Следва град Ахтопол с пристанище „Ахтопол” в него. На юг преди границата
с Турция е последното населено място – село Синеморец, което е известно с красивите
си плажове.
Активният яхтен сезон на българското Черноморие продължава близо пет месеца - от
май до септември. Дневните температури, в периода май – септември, са най-често
между 25°C и 35°C, най-високи в началото на месец август. Температурата на морската
вода в разгара на лятото достига до 26 – 29°C, малко по-хладна в края, и особено в
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началото на сезона. През по-топли години са възможни слънчеви и топли дни с добри
условия за плуване и слънчеви бани, дори и в началото на октомври, макар че това е
по-скоро изключение. Обикновено летните месеци са много сухи. Валежите са рядко
явление, но когато се случи да завали, обикновено валежите са силни и придружени от
гръмотевици и пориви на вятъра.
Характерно за описвания регион е течението „Западният кръг”, което се заражда поради
силното въздействие на североизточните ветрове и постоянния приток на сладки води
от големите реки Дунав, Днепър, Днестър. Това течение, което слиза на юг, минавайки
покрай българските брегове и стига до Босфора е известно като “Дяволско течение”.
Вълнението в Черно море има сезонен характер, като максималното му развитие е през
есента и зимата, а минималното – през май и юни. Под влияние на вятъра вълните в
открито море могат да достигнат височина 6-7 м. и дължина 50 м., но в българската
акватория средногодишната височина на вълните е 31 см. По цялото Черноморско
крайбрежие прибоят на вълните има важно значение за формирането и измененията на
морския бряг.
Трябва да се отбележи, че по южното Черноморско крайбрежие се намират плажове и
пристанище, които са покрили изискванията по Международната програма „Син флаг”,
а именно: яхтено пристанище „Марина Диневи”, плаж „Оазис”, плаж „Дюни”, „Созопол
Харманите”, плаж „Поморие Изток”, плаж „Несебър Юг”, плаж „Слънчев бряг Север”,
плаж „Слънчев бряг Централен”, плаж „Слънчев бряг Юг”, плаж „Свети Влас Нов” и
плаж „Елените”.
After Burgas, the coast line continues to the east and passes through the Burgas-Military
Base, the village of Chernomorets with newly built fishing port "Chernomorets". Town of
Sozopol is next, with located two marinas "Marina Sozopol" and "Marina Port Sozopol" and
two fishing ports - “Sozopol” and “Fish resources”. Both Chernomorets and Sozopol are
connected to the national road network.
The coast continues to the southeast, where the resorts of Dyuni, Arkutino and St. Thomas
are located, after which is located Ropotamo Reserve, famous for its beautiful scenery and
the Ropotamo River. Along the coast is the town of Primorsko and the port "Primorsko",
followed by the town of Kiten with the yacht port "Kiten". The towns of Primorsko and Kiten
are connected to the national road network and can be reached by car or bus. Further to the
south is the town of Tsarevo with two ports in it- port "Tsarevo" and fishing port "Michurin",
next is the town of Ahtopol and the port "Ahtopol" in it. South of the border with Turkey is
the last settlement of Sinemoretz, which is famous with its beautiful beaches.
The active yacht season on the Bulgarian Black Sea coast lasts nearly 5 months from May to
September. Daily temperatures in the May-September period are most often between 25 and
35 ° C, the highest at the beginning of August. The temperature of sea water in the summer
peak reaches 26 - 29 ° C, slightly cooler at the end, and at the beginning of the season. In
some hotter years are possible sunny and warm days with good conditions for swimming and
sunbathing even at the beginning of October, although this is rather an exception. Usually
the summer months are very dry. Rain is a rare, but when it happens to rain it is usually
strong and accompanied by thunder and gusts.
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Typical of the region described is the "Western Circle" flow, which is due to the strong
influence of the northeastern winds and the constant inflow of fresh waters from the big
rivers Danube, Dnieper, Dniester. This stream descends to the south, passing by the Bulgarian
coast and is known as the Devil's stream to the Bosphorus.
The waves of the Black Sea are of a seasonal nature, its maximum development is during
autumn and winter, and the minimum is during May and June. Under the influence of the
wind, the waves in the open sea can reach a height of 6-7m and a length of 50m, but in the
Bulgarian aquatory the average annual height of the waves is 31cm. Throughout the Black
Sea coast the waves are important for the formation and changes of the sea shore.
It should be noted that along the southern Black Sea coast there are beaches and a port
which have covered the requirements of the International Blue Flag Program - Yacht Port
“Marina Dinevi”, “Oasis Beach”, “Dune Beach”, “Sozopol Harmanite Beach”,” Pomorie East
Beach”, “Nessebar South Beach”,” Sunny Beach North”, “Sunny Beach Central”, “Sunny
Beach South “, “Sveti Vlas New Beach” and “Beach Elenite”.
4.3. Плавателни реки и плавателни езера
4.3. Sailing rivers, sailing lakes
В описвания регион няма условия за преминаване по воден път тип „море-река-езеро”
или „море-езеро”.
Речната мрежа в Черноморското крайбрежие е формирана от реки с малък водосборен
басейн, малка дължина и незначително водно количество. Изключение прави река
Камчия. Повечето от реките извират от други райони и само част от течението им попада
в ивицата земя на Черноморското крайбрежие. Те имат ясно изразена източна посока на
течение. От север на юг през Черноморското крайбрежие текат реките Ропотамо,
Дяволска, Китенска, Велека, Резовска. Най-пълноводни от тях са реките, които извират
от Източна Стара планина и Странджа.
Лагунните езера са образувани чрез преграждане на част от залив с пясъчна коса.
Такова е Поморийското езеро. Отделено е от Черно море с тясна и дълга 6 км пясъчна
коса. То има 5 км. м. площ, средна ширина до 500 м и дълбочина до 3 метра. Равнището
на неговата вода е под морското равнище. Лагунни по произход още са езерата (блатата)
Алепу и Аркутино. Те са малки, плитки, свръхсолени лагуни, чиято повърхност, особено
през лятото, е под морското равнище.
Тhere are no conditions for crossing the sea-river-lake or sea-lake in the described region.
The river network on the Black Sea coast is formed by rivers with a small length and negligible
water quantity. An exception is the Kamchia River. Most of them flow from other areas and
only part of their flow falls into the strip of land on the Black Sea coast. They have eastern
direction of flow. From north to south, the Ropotamo, Devilska, Kitenska, Veleka and
Rezovska rivers flow along the Black Sea coast. The most abounding in water of them are the
rivers that flow from the Eastern Stara Planina and Strandja.
Lagoon lakes are formed by obstructing a part of a bay with sandy hair. Such is the
Pomorie Lake. It is separated from the Black Sea with a narrow and long 6 km of sandy hair.
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Its water level is below sea level. Lagoons of origin also are the lakes (the swamps) Alepu
and Arkutino. They are small, shallow, super-salty lagoons whose surface, especially in the
summer, is below sea level.
ІІ.Специализираната информация за пристанище Бургас, пристанище Несебър,
пристанище Созопол, пристанище Царево, пристанище Сарафово и пристанище
Поморие
ІІ. Specialized information about port of Burgas, port Nessebar, port Sozopol, port
Tsarevo, port Sarafovo and port Pomorie
1.Наименование и географски координати (данни за географска ширина и дължина)
1.1. Яхтено пристанище „Марина Диневи” – 420 42’20.56N/0270 45’57.80E
1.2. Пристанище „Несебър”
1.2.1. Рибарско пристанище „Северна буна-Несебър” - 420 39’39.41N/0270 43’54.59E
1.2.2. Яхтено пристанище”Северно пристанище-Несебър” - 42039’39.41N/0270 43’54.59E
1.2.3. Терминал „Несебър”, част от пристанище „Бургас” - 42039’16.40N/0270 43’45.16E
1.2.4. Яхтено пристанище „Марина Несебър” - 42039’24.81N/0270 43’46.09E
1.2.5. Яхтено пристанище „Национална ветроходна база-Несебър” - 42039’28.95N/
0270 43’35.20E
1.3. Пристанище „Поморие”
1.3.1. Рибарско пристанище „Поморие” - 42033’10.95N/027038’53.67E
1.3.2. Пристанище „Поморие” - 42033’04.43N/027038’20.26E
1.4. Пристанище „Бургас”
1.4.1. Яхтено пристанище „Марина Бургас” - 42028’53.44N/027029’00.18E
1.4.2. Пристанище „Бургас” - 42028’53.44N/027029’00.18E
1.5. Пристанище „Сарафово” - 42033’08.12N/027031’07.13E
1.6. Пристанище „Созопол”
1.6.1. Пристанище „Черноморец” - 42026’58.08N/027038’19.25E
1.6.2. Рибарско пристанище „Созопол” - 42025’22.84N/027041’29.79E
1.6.3. Яхтено пристанище „Марина порт Созопол” - 42025’12.41N/027041’15.26E
1.6.4. Яхтено пристанище „Марина Созопол” - 42025’16.57N/027041’28.55E
1.7. Пристанище „Царево”
1.7.1. Пристанище „Приморско” - 42015’48.56N/027045’30.59E
1.7.2. Яхтено пристанище „Китен” - 42014’00.22N/027046’54.11E
1.7.3. Пристанище „Царево” - 42010’10.38N/027051’34.29E
1.7.4. Рибарско пристанище „Мичурин” - 42010’10.38N/027051’34.29E
1.7.5. Пристанище „Ахтопол” - 42005’57.55N/027056’44.76E1.

1. Name and geographic coordinates (latitude and longitude data)
1.1. Yacht port “Marina Dinevi” – 420 42’20.56N/0270 45’57.80E
1.2. Port „Nessebar”
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1.2.1. Fishing port „North Shore-Nessebar” - 420 39’39.41N/0270 43’54.59E
1.2.2. Yacht port "North port-Nessebar” - 42039’39.41N/0270 43’54.59E
1.2.3. Terminal "Nessebar", part of the port of "Burgas"- 42039’16.40N/0270 43’45.16E
1.2.4. Yacht port "Marina Nessebar"- 42039’24.81N/0270 43’46.09E
1.2.5. Yacht port "National Sailing Base-Nesebar" - 42039’28.95N/0270 43’35.20E
1.3. Port of „Pomorie”
1.3.1. Fishing port „Pomorie ” - 42033’10.95N/027038’53.67E
1.3.2. Port „Pomorie ” - 42033’04.43N/027038’20.26E
1.4. Port of „Burgas”
1.4.1. Yacht port "Marina Burgas"- 42028’53.44N/027029’00.18E
1.4.2. Port of „Burgas” - 42028’53.44N/027029’00.18E
1.5. Port „Sarafovo” - 42033’08.12N/027031’07.13E
1.6. Port Sozopol”
1.6.1. Port „Chernomorets” - 42026’58.08N/027038’19.25E
1.6.2. Fishing port „Sozopol” - 42025’22.84N/027041’29.79E
1.6.3. Yacht port Marina Port „Sozopol” - 42025’12.41N/027041’15.26E
1.6.4. Yacht port „ Marina Sozopol” - 42025’16.57N/027041’28.55E
1.7. Port „Tsarevo”
1.7.1. Port „Primorsko” - 42015’48.56N/027045’30.59E
1.7.2. Yacht port „Kiten” - 42014’00.22N/027046’54.11E
1.7.3. Port „Tsarevo” - 42010’10.38N/027051’34.29E
1.7.4. Fishing port „Michurin” - 42010’10.38N/027051’34.29E
1.7.5. Port „Ahtopol” - 42005’57.55N/027056’44.76E
2. Линия на пристанището (морска карта), включваща обща информация за
дълбочините на вода, електроснабдяване, пристанищни съоръжения за отпадъци
от кораби и остатъци от товари, кейове, фериботи и др., отличителен показател за
прогнозата за времето
2. Port line (maritime chart), including general information on water depths, power
supply, port facilities for ship waste and cargo residues, quays, ferries, weather forecast.

2.1. Яхтено пристанище „Марина Диневи” / 2.1. Yacht port „Marina Dinevi”
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2.2 Пристанище Несебър / 2.2. Port Nessebar
2.2.1. Рибарско пристанище „Северна буна – Несебър“ / 2.2.1. Fishing port „North
Shore-Nessebar”
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2.2.2 Яхтено пристанище „Яхтено пристанище”Северно пристанище-Несебър” /
2.2.2. Yacht port "North port-Nessebar"
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2.2.3. Терминал „Несебър”, част от пристанище „Бургас” / 2.2.3. Terminal
"Nessebar", part of the port of "Burgas"
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2.2.4 Яхтено пристанище „Марина Несебър“ / 2.2.4. Yacht port „Marina Nesebar”
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2.2.5. Яхтено пристанище „„Национална ветроходна база-Несебър” / 2.2.5.
Yacht port "National Sailing Base-Nesebar"
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2.3. Пристанище „Поморие” / 2.3. Port „Pomorie”
2.3.1. Рибарско пристанище „Поморие” / 2.3.1. Fishing port „Pomorie”
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2.3.2 Пристанище „Поморие“ / 2.3.2. Port „Pomorie”
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2.4. Пристанище „Бургас” / 2.4. Port of „Burgas”
2.4.1. Яхтено пристанище „Марина Бургас” / 2.4.1. Yacht port „Marina Burgas”
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2.4.2. Пристанище „Бургас” / 2.4.2. Port of „Burgas”
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2.5. Пристанище „Сарафово” / 2.5. Port „Sarafovo”
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2.6. Пристанище „Созопол” / 2.6. Port „Sozopol”
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2.6.1. Пристанище „Черноморец” / 2.6.1. Port „Chernomorets”

2.6.2. Рибарско пристанище „Созопол” / 2.6.2. Fishing port „Sozopol”
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44

2.6.3. Яхтено пристанище „Марина порт Созопол” / 2.6.3. Yacht port „Marina port
Sozopol”
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2.6.4. Яхтено пристанище „Марина Созопол” / 2.6.4. Yacht port „Marina Sozopol”
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2.7. Пристанище „Царево” / 2.7. Port „Tsarevo”
2.7.1. Пристанище „Приморско” / 2.7.1. Port „Primorsko”
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2.7.2. Яхтено пристанище „Китен” / 2.7.2. Yacht port „Kiten”
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2.7.3. Пристанище „Царево” / 2.7.3. Port „Tsarevo”
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2.7.4. Рибарско пристанище „Мичурин” / 2.7.4. Fishing port „Michurin”

2.7.5. Пристанище „Ахтопол” 2.7.5. Port „Ahtopol”
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3. Полезна морска информация (опасни места, плитки води, оборудване за
придвижване на плавателни съдове за развлечение, теглене, акостиране, интересни
локациии др.)
3. Useful marine information (dangerous places, shallow waters, equipment for the
movement of pleasure craft, towing, mooring, interesting locations, etc.)
Плавайки от н. Емине на юг се наблюдават закотвени кораби южно от носa, тъй като
районът е определен отдалечен рейд. Преди яхтено пристанище „Марина Диневи” се
простират дълги пясъчни ивици до гр. Несебър, където са обособени коридори за
морски развлечения, също така в района през лятото плават много кораби, яхти и лодки
за разходка. Непосредствено преди яхтено пристанище ”Северно пристанище-Несебър”
има подводен риф с дълбочини под 1м. След пристанището отново започва риф, който
е около полуострова на гр.Несебър, също с дълбочини под 1м. Югоизточният край на
Несебърския риф е обозначен с навигационен знак. Ако се продължи на югозапад
успоредно на брега е необходимо да се плава на около 1м.миля от брега, тъй като до
гр. Поморие има подводен риф с дълбочини под 2м. Югоизточно от гр.Поморие на
разстояние около 0,3 м.мили има плитчина, която е обозначена навигационна светлина,
поставена на каменна кула, като южно от нея е Ставрова банка с дълбочина под 5м.
Източно от Бургаски фар на 1м.миля е поставен навигационен знак, който обозначава
Банка Полиникис с дълбочини под 6м. Югоизточно от гр. Бургас е разположен остров
Св. Анастасия, който е достъпен само от северозапад, кеят на острова е с дължина 40
м. и дълбочина под 2,5 м. Островът е интересна дестинация за посещение. Там са
реставрирани църквата и музея, оборудвани са кафе и бистро. На изток се минава
покрай н. Атия, където има подводен риф с дълбочина под 1,5 м., след него е н. Акра и
скали Малаците, като между тях може да се мине само при тихо море. На югоизток се
вижда о. Св.Иван, на който около югозападната страна са разположени ферми за
аквакултури. Следват скалистите брегове на гр.Созопол, н.Св.Агалина, н.Коракя и
Маслен нос. В този район ясно изразени подводни рифове не се наблюдават, но е
препоръчително да се плава на разстояние от брега 0,5 м.мили, като пред плажовете с
особено внимание, поради наличието на морски актракциони. Между н.Коракя и Маслен
нос е скрит залива Св.Парашкева, който при тихо море е приятно място за почивка.
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Брегът продължава на юг-югозапад до пристанище „Приморско”. В залива пред него има
подводни рифове с дълбочини под 5 м., следва н.Урдовиза и пристанище „Китен”,
където дълбочините също са ограничени под 3 м. До н.Лимнос пред пристанище
„Царево” успоредно на брега се намират подводни рифове с дълбочини под 2 м. Входът
в пристанището е ограничен от скали, обозначени с навигационен знак. На югоизток до
пристанище „Ахтопол” и р. Резовска, където отново успоредно на брега се намират
подводни рифове с дълбочини под 2 м., препоръчително е да се плава на около 1м.миля
от брега.
В региона от н.Емине до р.Резовска са разположени интересни местности, плажове и
реки, които заслужават внимание - плаж Каваците, плаж Дюни, резерват Ропотамо,
устието на р.Ропотамо, плаж след гр.Приморско, устието на Дяволка река, устието на
р.Велека и плаж Силистар.
Sailing south from cape Emine anchored ships can be observed, as the area is designated
emergency anchorage. Before yacht port “Marina Dinevi” long sandy banks stretch south to
Nessebar, where there are designated roads for maritime entertainment, there are also many
ships, yachts and boats sailing in the area in summer. Immediately before the yacht port
"North port Nessebar" there is an underwater reef with depths less than 1 m, after the port
lays another reef which is around the peninsula of Nessebar also with depths of less than 1m.
The southeastern end of the Nesebar reef is marked with a navigational buoy. If you continue
southwest along the coast, it is necessary to sail about 1NM from the shore as there is an
underwater reef near the town of Pomorie with depths of less than 2m. Southeast of the
town of Pomorie, at a distance of about 0.3 NM there is a shallow which is marked by
navigational light placed on a stone tower, and south of it is Stavrova bank with depth of
less than 5 m.
One nautical mile east of Burgas lighthouse, Polinikis Bank navigational buoy is situated
indicating the local depths which are of less than 6m.
Southeast of Burgas is St. Anastasia island, which is accessible only from northwest, the pier
on the island is 40 m long and 2.5 m deep. The island is an interesting destination for visiting
there can be seen the restored church and a museum. There are café and bistro available
on the island. To the east is cape Atia, where is an underwater reef with a depth of less than
1.5 m, after it is cape Akra and the Malatsite rocks. Sailing between them is possible only in
calm sea. Southeast is St. Ivan Island on the southwestern part of which aquafarms are
situated. Farther south are the rocky shores of Sozopol, cape St. Agalina, cape Korakya and
Maslen cape. In this area no underwater reefs have been observed but it is advisable to sail
at a distance of at least 0.5 NM from the shore, with particular caution in proximity of
beaches due to the presence of marine attractions. Between cape Korakya and Maslen Cape
is hidden St.Parashkeva cove, which is a pleasant place to rest during calm sea.
The coast continues south-southwest to the port of Primorsko. In its bay underwater reefs,
with depths of less than 5 m, are present. South of it are cape Urodviza and port "Kiten",
where the depths are also limited to less than 3 m. Parallel to the coast, between cape
Limnos and port "Tsarevo", underwater reefs with depths of less than 2 m are spotted. The
entrance to the port is constrained by rocks marked with a navigational buoy. Farther
southeast up to port of Ahtopol and the Rezovska River again underwater riffs with depths
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below 2 m are observed parallel to the shore, and it is advisable to sail about 1 NM from the
shore.
There are interesting places in the region from cape Emine to Rezovska River. Some of the
beaches and rivers that deserve attention are beach Kavatsite, Dyuni beach, Ropotamo
reserve, Ropotamo river mouth, the beach after the town of Primorsko, Dyavolska (Devil’s)
river, the Veleka River mouth and Silistar Beach

плаж Каваците / beach Kavatsite

Плаж Дюни / Dyuni beach

устие р.Ропотамо / Ropotamo river mouth
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плаж Приморско / beach Primorsko

устие р.Велека / Veleka River mouth

плаж Силистар / beach Silistar
4. Полезни връзки и телефонни номера за собствениците на плавателни съдове.
Информация за УКВ канали и данни за контакт с пристанищните власти (капитанът
на пристанището) и ветроходни и яхтклубове в района
4. Useful links and phone numbers for vessel owners. VHF channel information and port
contact information (port master), sailing and yachting clubs in the area
4.1. Яхтено пристанище „Марина Диневи” – УКВ 73, тел: +359 554 64 018, моб: + 359 885
285 294, www.marinadinevi.bg
4.2. Пристанище „Несебър”
4.2.1. Рибарско пристанище „Северна буна-Несебър” – УКВ 73, тел: +359 554
29317/43497, моб: + 359 893 55 92 95/899 976 363/ 893 505 206
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4.2.2. Яхтено пристанище”Северно пристанище-Несебър” - УКВ 73, тел: +359 554
29317/43497, моб: + 359 893 55 92 95/899 976 363/ 893 505 206
4.2.3.Терминал „Несебър”, част от пристанище „Бургас” – УКВ 16, моб: +359 889 561 649
4.2.4. Яхтено пристанище „Марина Несебър” - УКВ 73, моб: +359 882 523 383/ 896 884
622
4.2.5. Яхтено пристанище „Национална ветроходна база-Несебър” – УКВ 8, моб:
+359 899 003 395/888 673 744
4.3. Пристанище „Поморие”
4.3.1.Рибарско пристанище „Поморие” – УКВ 73, моб: +359 895 708 261/898 909 996
4.3.2.Пристанище„Поморие” – УКВ 73, тел: +359 596 22799/22231, моб: +359 882 420 089
4.4. Пристанище „Бургас”
4.4.1. Яхтено пристанище „Марина Бургас” – УКВ 11, моб: +359 886 317 1124.4.2.
Пристанище „Бургас” – УКВ 11, тел: +359 56 822222/822111, port-burgas.bg
4.5. Пристанище „Сарафово” – УКВ 73, тел: +359 56 872263, моб: +359 888 474 170/885
525 544, http://www.sportburgas.org/
4.6. Пристанище „Созопол”
4.6.1. Пристанище „Черноморец” - УКВ 73, моб: +359 885 022 660
4.6.2. Рибарско пристанище „Созопол” - УКВ 73, моб: +359 889 822 003
4.6.3. Яхтено пристанище „Марина порт Созопол” – УКВ 88, тел: +359 550 24033, моб:
+359 885 546 882/884 254 444, marinasozopol.com/bg/
4.6.4. Яхтено пристанище „Марина Созопол” – УКВ 73, моб: +359 885 987 012/888 530 707,
http://yachtclubsozopol.com/
4.7. Пристанище „Царево”
4.7.1. Пристанище „Приморско” - УКВ 16, моб: +359 884 404 004
4.7.2. Яхтено пристанище „Китен” УКВ 16, моб: +359 885 805 913,
http://www.marinakiten.ru/
4.7.3. Пристанище „Царево” – УКВ 16, тел: +359 590 52012, моб: +359 884 680 620
4.7.4. Рибарско пристанище „Мичурин” - УКВ 16, тел: +359 590 52012, моб: +359 884 680
620
4.7.5. Пристанище „Ахтопол” - УКВ 16, тел: +359 590 52012, моб: +359 884 680 620
4.8. Дирекция”Морска администрация-Бургас” - Адрес: гр.Бургас, ул. „Княз Ал.
Батемберг“ 3, тел: +359 56 875775, факс: +359 56 840064, моб: +359 888 142 879, е-mail:
hm_bs@marad.bg
4.9. Клон -Териториално поделение „Пристанище Бургас”, ДП ”Пристанищна
инфраструктура” - Адрес: гр.Бургас, ул. „Княз Ал. Батемберг“ 1, тел: +359 56 876880, еmail: office.bourgas@bgports.bg
4.10. Областна дирекция на МВР, гр.Бургас - Адрес: ул. „Христо Ботев“ №46, тел: +359
56 856251, 24-часов тел. номер: +359 56 865323, е-mail: randeva@rdvr-burgas.org
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4.11. Регионална дирекция „Гранична полиция”, гр.Бургас - Адрес: ул. „Цар Асен“ №4,
тел: +359 56 856224/ 826063, факс: +359 56 811130, моб: +359 888 458057, е-mail:
rbsburgas@mbox.contact.bg
4.12. Ветроходни и яхтклубове в региона от н.Емине до р.Резовска
4.12.1. ОМК „Несебър”, гр.Несебър
4.12.2. ОМСК „Циклон”, гр.Поморие
4.12.3. Яхт клуб „Порт Бургас”, гр.Бургас
4.12.4. Яхт клуб „Черноморец”, гр.Бургас
4.12.5. ОМК „Созопол”, гр.Созопол
4.12.6. ОМК „Приморско”, гр.Приморско
4.12.7. СК „Сереко”, гр.Царево
4.1. Yacht port „Marina Dinevi” – VHF 73, phone: +359 554 64 018, mobile: + 359 885 285 294,
www.marinadinevi.bg
4.2. Port „Nesebar”
4.2.1. Fishing port „North buna-Nesebar” –VHF 73, phone: +359 554 29317/43497,
Mob: + 359 893 55 92 95/899 976 363/ 893 505 206
4.2.2. Yacht port „North port-Nesebar” -VHF 73, phone: +359 554 29317/43497,
Mob: + 359 893 55 92 95/899 976 363/ 893 505 206
4.2.3. Terminal „Nesebar”, part of Port of Burgas – VHF 16, mobile: +359 889 561 649
4.2.4. Yacht port „Marina Nesebar” - VHF 73, mobile: +359 882 523 383/ 896 884 622
4.2.5. Yacht port”National Sailing Center-Nessebar” –VHF 8, mobile: +359 899 003 395/888
673 744
4.3. Port „Pomorie”
4.3.1. Fishing port „Pomorie” – VHF 73, mobile: +359 895 708 261/898 909 996
4.3.2. Port „Pomorie” – VHF 73, phone: +359 596 22799/22231, mobile: +359 882 420 089
4.4. Port of Burgas
4.4.1. Yacht port „Marina Burgas” – VHF 11, mobile: +359 886 317 112
4.4.2. Port of Burgas – VHF 11, phone: +359 56 822222/822111, www.port-burgas.bg
4.5. Port „Sarafovo” – VHF 73, phone: +359 56 872263, mobile: +359 888 474 170/885
525 544, http://www.sportburgas.org/
4.6. Port „Sozopol”
4.6.1. Port „Chernomorets” - VHF 73, mobile: +359 885 022 660
4.6.2. Fishing port „Sozopol” - VHF 73, mobile: +359 889 822 003
4.6.3. Yacht port „Marina port Sozopol” – VHF 88, phone: +359 550 24033,
Mobile: +359 885 546 882/884 254 444, www.marinasozopol.com
4.6.4. Yacht port „Marina Sozopol” – VHF 73, mobile: +359 885 987 012/888 530 707,
http://yachtclubsozopol.com/
4.7. Port „Tsarevo”
4.7.1. Port „Primorskо” - VHF 16, mobile: +359 884 404 004
4.7.2. Yacht port „Kiten” - VHF 16, mobile: +359 885 805 913, http://www.marinakiten.ru/
4.7.3. Port „Tsarevo” – VHF 16, phone: +359 590 52012, mobile: +359 884 680 620
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4.7.4. Fishing port „Michurin” - VHF 16, phone: +359 590 52012, mobile: +359 884 680 620
4.7.5. Port „Ahtopol” - VHF 16, phone: +359 590 52012, mobile: +359 884 680 620
4.8.” Executive Agency “Maritime Administration” (EAMA)-Burgas” - Address: 3 Knyaz Al.
Battenberg str. Burgas, tel: +359 56 875775, fax: +359 56 840064, mobile: +359 888 142 879
е-mail: hm_bs@marad.bg
4.9. Local branch Port Bourgas, Bulgarian Ports Infrastructure Co. - Address: Bourgas, Knyaz
Al. Battenberg 1, tel: +359 56 876880, e-mail: office.bourgas@bgports.bg
4.10. District Directorate of Ministry of interior (Police) - Address: 46, Hristo Botev Street,
tel: +359 56 856251, 24-hour phone number: +359 56 865323, e-mail: randeva@rdvrburgas.org
4.11. Border Police Regional Directorate, Bourgas - Address: 4 Tsar Asen Str., Tel: +359 56
856224/826063, fax: +359 56 811130, +359 888 458057, e-mail: rbsburgas@mbox.contact.bg
4.12. Sailing and yacht clubs in the region from cape Emine to Rezovska River
4.12.1. MMC „Nesebar”, Nesebar town
4.12.2. MMSC „Ciklon”, Pomorie town
4.12.3. Yacht Club „Port Burgas”, Burgas town
4.12.4. Yacht Club „Chernomorec”, Burgas town
4.12.5. MMC „Sozopol”, Sozopol town
4.12.6. MMC „Primorsko”, Primorsko town
4.12.7. SC „Sereko”, Tsarevo town
5. Описание-картографиране на пристанищните услуги
5. Description - chart of port services
5.1.Яхтено пристанище „Марина Диневи” – Приставане, домуване и престой на яхти за
упражняване на водни спортове, туризъм и развлекателни програми; предоставяне на
електричество, вода, кабелна телевизия и интернет.
5.2. Пристанище „Несебър”
5.2.1. Рибарско пристанище „Северна буна-Несебър” - Приставане и престой на
рибарски кораби с цел разтоварване на прясна риба, без рибата да се обработва на
място.
5.2.2. Яхтено пристанище”Северно пристанище-Несебър” - Приставане, домуване и
престой на яхти за упражняване на водни спортове и развлекателни програми.
5.2.3. Терминал „Несебър”, част от пристанище „Бургас” - Обслужване на пътници;
Швартоване, приставане, престояване на кораби; Приемане и обработване на отпадъци
– резултат от корабоплавателна дейност; Снабдяване на корабите с вода, телефон и
електрическа енергия.
5.2.4. Яхтено пристанище „Марина Несебър” - Приставане, домуване и престой на яхти
за упражняване на водни спортове и развлекателни програми.
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5.2.5. Яхтено пристанище „Национална ветроходна база-Несебър” - Приставане,
домуване и престой на яхти за упражняване на водни спортове и развлекателни
програми.
5.3. Пристанище „Поморие“
5.3.1. Рибарско пристанище „Поморие” - Домуване или приставане на рибарски кораби
с цел разтоварване на прясна риба и аквакултури.
5.3.2. Пристанище „Поморие” – Обслужване на пътници; Швартоване ; Снабдяване на
плавателните съдове с вода, електрическа енергия и комуникации; Приемане и
обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност. Обособена зона за
обслужване на риболовни кораби. Обособена зона за обслужване на яхти и други
плавателни съдове за спорт, туризъм и развлечение
5.4. Пристанище „Бургас”
5.4.1. Яхтено пристанище „Марина Бургас” - Приставане, домуване и престой на яхти за
упражняване на крайбрежни и международни плавания, водни спортове и
развлекателни програми.
5.4.2. Пристанище „Бургас” - Обработка на товари (товарене, разтоварване,
подреждане, съхраняване, преопаковка, вътрешнопристанищен превоз на товари,
контейнеризация, деконтейнеризация); пътнически услуги; швартоване; снабдяване на
корабите с вода, комуникации и електрическа енергия; приемане и обработване на
отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност (съгласно Анекси I, IV и V от МАРПОЛ
73/78).
5.5. Пристанище „Сарафово” – Швартоване и снабдяване на корабите с вода,
електрическа енергия и комуникации. Приемане и обработване на отпадъци - резултат
от корабоплавателната дейност. Приставане, домуване и престой на яхти и лодки, с цел
извършване на развлекателна и туристически дейности, както и рибарски лодки.
5.6. Пристанище „Созопол”
5.6.1. Пристанище „Черноморец” - Домуване или приставане на рибарски кораби с цел
разтоварване на прясна риба, без обработката ѝ на място.
5.6.2. Рибарско пристанище „Созопол” - Домуване или приставане на рибарски кораби
с цел разтоварване на прясна риба.
5.6.3. Яхтено пристанище „Марина порт Созопол” - Приставане, домуване и престой на
яхти и лодки, с цел извършване на развлекателна и туристически дейности.
5.6.4. Яхтено пристанище „Марина Созопол” - Приставане, домуване и престой на яхти
за упражняване на крайбрежни и международни плавания, водни спортове и
развлекателни програми.
5.7. Пристанище „Царево”
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5.7.1. Пристанище „Приморско” - Приставане, домуване и престой на яхти и лодки, с
цел извършване на развлекателна и туристически дейности.
5.7.2. Яхтено пристанище „Китен” - Домуване или приставане на яхти и други
плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение.
5.7.3. Пристанище „Царево” - Пътнически услуги; Приставане, домуване и престой на
яхти за упражняване на водни спортове и развлекателни програми.
5.7.4. Рибарско пристанище „Мичурин” - Приставане и престой на рибарските кораби с
цел разтоварване на прясна риба, без рибата да се обработва на място.
5.7.5. Пристанище „Ахтопол” - Пътнически услуги; Швартоване; Домуване, обслужване
и престой на рибарски кораби.
5.1. Marina Dinevi Yacht Port - Mooring and staying of yachts for practicing water sports
tourism and entertainment programs -providing electricity, water, cable TV and Internet.
5.2. Port „Nesebar”
5.2.1. "North Buna-Nessebar" fishing port – Mooring and stay of fishing vessels for the purpose
of landing fresh fish without the fish being processed on the spot.
5.2.2. Marina “North Port-Nessebar” - Mooring and staying of yachts for practicing water
sports and entertainment programs.
5.2.3. Terminal "Nessebar", part of Port of Burgas - Passenger service; mooring, staying of
ships; Acceptance and treatment of waste resulting from sailing; Supply of ships with water,
telephone service and electricity.
5.2.4. "Marina Nessebar" Yacht Port - Mooring and staying of yachts for exercising, water
sports and entertainment programs.
5.2.5. Yacht port "National Sailing Base-Nessebar" – Mooring and staying of yachts for water
sports and entertainment programs.
5.3. Port „Pomorie”
5.3.1. Fishing Port Pomorie - Mooring or staying of fishing vessels for the purpose of unloading
fresh fish and aquaculture.
5.3.2. Port of Pomorie - Passenger service, Berthing, Supply of vessels with water, electricity
and communications. Reception and treatment of waste – as result of sailing activity.
Dedicated service area for fishing vessels. Dedicated service area for yachts and other vessels
for sport, tourism and entertainment.
5.4. Port of Burgas
5.4.1. Yacht port "Marina Burgas" – Mooring and stay of yachts for practicing coastal and
international voyages, water sports and entertainment programs.
5.4.2. Port of Bourgas - Freight handling (loading, unloading, stacking, storing, repackaging,
in-port transportation, containerization, de containerization); passenger services; mooring;
supply of ships with fresh water, communications and electricity; reception and treatment
of waste - the result of sailing activity (according to Annexes I, IV and V of MARPOL 73/78).
5.5. Port „Sarafovo” – Shipment and supply of ships with water, electricity and
communications. Acceptance and treatment of waste - the result of shipping activity.
Mooring, docking and staying of yachts and boats for the purpose of recreational and tourist
activities as well as fishing boats.
59

5.6. Port „Sozopol”
5.6.1. Port“Chernomorets" - Stay and mooring of fishing vessels for the purpose of discharging
fresh fish, without any processing on the spot.
5.6.2. Fishing port „Sozopol” - Stay and mooring of fishing vessels for the purpose of
discharging fresh fish.
5.6.3. Yacht port "Marina Sozopol" - Mooring and stay of yachts and boats for recreational
and tourist activities.
5.6.4. Yacht port “Marina Sozopol” – Mooring and stay of yachts for practicing coastal and
international voyages, water sports and entertainment programs.
5.7. Port„Tsarevo”
5.7.1. Port „Primorsko” – Mooring and stay of yachts and boats for recreational and tourist
activities.
5.7.2. Yacht port „Kiten” – Mooring and stay of yachts and boats for recreational and tourist
activities.
5.7.3. Port „Tsarevo” – Passengers service; Mooring and staying of yachts for water sports
and entertainment programs.
5.7.4. Fishing port „Michurin” - Mooring and stay of fishing vessels for the purpose of
discharging fresh fish, without any processing on the spot.
5.7.5. Port „Ahtopol” – Passengers service; Mooring and stay. Servicing and stay of fishing
vessels.
6. Регламенти и разходи за пилотиране, корабоплаване и швартови услуги
6. Regulations and costs of piloting, sailing and mooring services.
Пилотиране на плавателни съдове се извършва, когато бруто тонажа на плавателния съд
е над 300 БТ или при друг извънреден случай. Подробна информация за извършване на
пилотски услуги в пристанище Бургас са посочени в официалния сайт на „Пилотска
станция Бургас“ ЕООД, http://www.bourgas-pilot.com/. В другите пристанища от
описвания регион, услуги за пилотаж на плавателни съдове не се предлагат.
Три буксирни компании предоставят своите влекачи за извършване на услуги, като
ползването на влекач е задължително за кораби над 1000БТ.
"МУЛТРАШИП БУРГАС" ЕООД, https://www.multraship.com/
„Порт Флот Бургас” ЕООД, r_portfleet@mail.bg
"БМФ Порт Бургас" ЕАД, navbul-portburgas.com
За достъпа на кораби в пристанище „Бургас“ се заплащат пристанищни такси по Тарифа,
одобрена от Министерския съвет на Република България към Държавно предприятие
„Пристанищна инфраструктура”. В официалния сайт на ДП ”Пристанищна
инфраструктура”, www.bgports.bg, е публикувана Тарифата и условията за ползване па
пристанищни услуги. В останалите пристанища от н.Емине до р.Резовска таксите се
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заплащат във всяко пристанище на служител определен от собственика на
пристанището.
Швартовите услуги в пристанище „Бургас“ се извършват от пристанищните оператори
„Пристанище Бургас” ЕАД, port-burgas.bg, и "БМФ Порт Бургас" ЕАД,
navbulportburgas.com. Таксите и швартовите услуги са налични в Тарифите на пристанищните
оператори, публикувани в официалните им страници. В останалите пристанища от
н.Емине до р.Резовска екипажът на плавателния съд извършва швартоването, като
изключение са яхтено пристанище „Марина Диневи”, яхтено пристанище „Марина
Несебър”, яхтено пристанище „Марина порт Созопол” и яхтено пристанище „Марина
Созопол”, където плавателният съд се посреща от брегови моряк.
Vessel piloting is carried out if the gross tonnage of the vessel is over 300 GT or in other
exceptional cases. Detailed information for the provision of pilot services in the port of
Burgas is available at the official website of Pilot Station Burgas, http://www.bourgaspilot.com/. In the other ports of the described region, piloting services are not available.
Three tugboat companies provide their tugs for services, and the use of a tug is mandatory
for ships of more than 1000GT.
"MULTRASHIP BURGAS", https://www.multraship.com/
Port Fleet Burgas”, r_portfleet@mail.bg
"Navibulgar Port Burgas", www.navbul-portburgas.com
The access of ships in the port of Burgas is subject to Tariff Charges approved by the Council
of Ministers of the Republic of Bulgaria to the State Enterprise "Port Infrastructure". The
Tariff and Terms of Use for Port Services are published on the official site of Port
Infrastructure, http://www.bgports.bg/en/page/114 . The port taxes, in the remaining
ports from cape Emine to the Rezovska River, are paid in each port to an employee
designated by the owner of the port.
The mooring services in the port of Burgas are carried out by the port operators "Port Burgas",
port-burgas.bg and "Navibulgar Port Burgas", navbul-portburgas.com. The mooring services
costs are available at the Port Operator Tariffs published on their official page. In the
remaining ports from Emine to the Rezovska River, the crew of the vessel carries out the
mooring, except yacht port “Marina Dinevi” , yacht port “Marina Nessebar”, yacht port
“Marina port Sozopol” and yacht port „Marina Sozopol”, where the vessel is handled by a
port sailor.

7. Полезна информация за важни обекти в района (болници, митница,
бензиностанции за зареждане с гориво на плавателни съдове, магазини в районите
на пристанището, заведения за хранене отстоящи до 500 метра от пристанището)
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7. Useful information regarding important facilities in the area (hospitals, customs, petrol
refueling stations, shops in the harbor areas, and dining restaurants up to 500 meters
from the port.)
7.1. В гр. Св.Влас е разположено пристанище „Марина Диневи”. В града няма ГКПП и
митница. В близост до пристанището са две болници - Медицински център ”Св. Влас” на
ул. „Св.Власий” и Медицински център”Астери-Мед” на ул. „Св.Власий, тел: +359 554
86614, моб: +359 879 533 844. Яхтено пристанище „Марина Диневи” е оборудвано със
собствена бензиностанция. В близост до
пристанището са разположени деликатесен
магазин „Gourmet Gourmet” с моб:
+359 887 370 003,
хранителен
магазин
„Marmalad World” с моб: +359 882 669 826,
хранителен магазин „Supetmarket Arena” и
още 7-8 малки хранителни магазина, и
магазини за плодове и зеленчуци. В района
на пристанището са намират ресторантите
„Gloria Mar”, „Admiral”, „Marmalad World”,
„Poseidon” и „Gradski riben restorant”, а в
близост до пристанището е ресторант
„Туна”.
7.1. Marina Dinevi is located in the town of Sveti Vlas. There is no customs office in the town,
near the port are two hospitals, Medical center "St. Vlas" on "St.Vlasii" St. and "Asteri-Med"
Medical Center at St.Vlasii str, tel: +359 554 86614, mob: +359 879 533 844. The yacht port
“Marina Dinevi” is equipped with its own refueling station. In the vicinity of the harbor there
is a boutique shop “Gourmet Gourmet” with mob: +359 887 370 003, food store "Marmalad
World" with mob: +359 882 669 826, food store "Supermarket Arena" and another 7-8
minimarkets and grocery stores. Inside the harbor area are the restaurants Gloria Mar,
Admiral, Marmalad World, Poseidon and “Gradski riben restorant”, and the “Tuna”
Restaurant is near the port.
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7.2. В гр. Несебър са разположени рибарско пристанище „Северна буна-Несебър”,
яхтено пристанище ”Северно пристанище-Несебър”, терминал „Несебър”, яхтено
пристанище „Марина Несебър” и яхтено пристанище „Национална ветроходна базаНесебър”.
На
терминал „Несебър”
от месец май до
месец
септември
работи митнически
пункт и пункт за
осъществяване
на
граничен контрол. В
близост
до
пристанищата
е
медицински център
„Health
House
Nessebar
Municipality” на ул.
„Иван Вазов“ 11, тел:
+359 554 43155. На
яхтено пристанище
„Марина Несебър” е
оборудвана собствена бензиностанция, която обслужва региона. Няколко са
хранителните магазина в района на пристанищата магазин „Жана” с моб:
+359 888 620 920, минимаркет „Люба” с моб: +359 887 502 785, минимаркет „Тавако” и
супермаркет „Марина” с моб: +359 898 375 804. В старата част от гр. Несебър, където са
разположени пристанищата, могат да се посетят ресторантите „Gloria Mar”, „Kapitanska
steshta”, „Flagman”, „Emona” и „Dionis”, като в тесните улички на Стария град има още
десетки места за хранене.
7.2. In Nessebar town are located fishing port “North buna-Nesebar, yacht port “North portNesebar”, “Nessebar” terminal, yacht port “Marina Nesebar” and “Nessebar national sailing
base”. At the "Nesebar" terminal from May to September, operates the customs office and
the border checkpoint. Close to the ports is the health center "Health House Nessebar
Municipality", 11, Ivan Vazov Str., Tel: +359 554 43155. The yacht port “Marina Nessebar”
has its own refueling station, which services the region. There are several grocery stores in
the area of the harbor: shop "Jana" with mob: +359 888 620 920, mini market "Luba" with
mob: +359 887 502 785, mini market "Tavako" and supermarket “Marina” with mob: +359 898
375 804. In the old part of Nessebar, where the harbors are located, the restaurants “Gloria
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Mar”,”Kapitanska steshta”, ”Flagman”, ”Emona” and ”Dionysius” can be visited. There are
dozens of places to eat in the narrow streets of the old town.
7.3. В гр.Поморие са разположени рибарско пристанище „Поморие” и пристанище
„Поморие”. В градът няма ГКПП и митница. В близост да пристанищата се намират
медицински център „St.Nicholas” с тел: +359 554 42195 и Многопрофилна болница за
активно лечение с тел: +359 596 22730. Най-близко до пристанищата е бензиностанция
„Лукойл”, ул. „Княз Борис 1” 177 с тел: +359 800 20220. В старата част на гр. Поморие
са супермаркет „Черно море” с моб: +359 303 535, супермаркет „Смак” с моб:
+359 899 957 602 и супермаркет „Парус” с моб: +359 884 270 588, както и няколко други
малки магазини. В близост до пристанищата са ресторантите „Царевец”, „Barbut”
„Zeus”, „Omar”, „Koziyat rog” и пицария „Спарта”, като в улиците на Стария град има
още много места за хранене.

7.3. In Pomorie are situated the fishing port "Pomorie" and the port "Pomorie". There is no
customs office in the town, near the ports are located medical center "St. Nicholas" with
tel.: +359 554 42195 and Multi-profile Hospital for active treatment with tel: +359 596 22730.
The closest to the ports is Lukoil refueling station, "Knyaz Boris 1" 177 with telephone: +359
800 20220. In the old part of Pomorie are the supermarkets "Cherno More" with mob: +359
303 535, “Smak” with mob: +359 899 957 602 and "Parus" with mob: +359 884 270 588, and
several other small shops. Close to the ports are “Tsarevets” , “Barbut”, “Zeus”, “Omar”,
“Koziyat rog” and “Sparta”, and there are many other dinning venues in the streets of the
old town.
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7.4. В гр.Бургас са разположени пристанище”Сарафово”, яхтено пристанище „Марина
Бургас” и пристанище „Бургас”. На територията на пристанище „Бургас” е Митницата и
Граничните власти-ГКПП, които работят 24 ч. В близост до пристанищата са медицински
център „Св.София” с тел: +359 56 845083, медицински център „1 Бургас” с тел: +359 56
842001 и медицински център”ДКЦ 2” с тел: +359 56 820145. Най-близко до пристанищата
е бензиностанция „Петрол 1105” с моб: +359 885 303 736. В централната част на града и
в близост до пристанищата са деликатесен магазин „La Porchetta” с моб:
+359 897 620 689, магазин „СВА-Болеро” с тел: +359 56 840912, магазин „Березка” с моб:
+359 878 256 919, магазин „Петруци Маркет” с моб: +359 898 959 195 и „Travel Free Shop”
с моб: +359 882 054 415. Гр. Бургас предлага много възможности за посещения на
ресторанти, места за бързо хранене и други подобни, като някои от тях са ресторант
„Даляна”, ресторант „Национал”, ресторант „Нептун”, ресторант „Булаир” и ресторант
„Златна рибка”.

7.4. In Burgas are situated the port Sarafovo, yacht port “Marina Burgas" and port of Burgas.
On the territory of Port of Burgas are Custom authorities and border police which operates
24 hours. Near the ports are the medical center "St. Sofia" with tel.: +359 56 845083, medical
center "1 Bourgas" with tel: + 359 56 842001 and Medical Center "DKC 2" with tel: +359 56
820145. Nearest to the ports is the refueling station "Petrol 1105": tel +359 885 303 736.
In the central part of the town and close to the harbors are the delicacy shop “La Porchetta”
with tel: +359 897 620 689, shop "CBA-Bolero" with tel.: +359 56 840912, “Berezka” shop
with mob: +359 878 256 919, “Petruci Market” shop with mob: +359 898 959 195 and “Travel
Free Shop” with mob: +359 882 054 415. Burgas offers many opportunities for visits in
restaurants and fast food places. Some of them are “Dalyana” restaurant, “National”
restaurant, “Neptune” restaurant, “Bulair” restaurant and “Zlatna Ribka” restaurant.
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7.5. В гр.Созопол са разположени пристанище „Черноморец”, рибарско пристанище
„Созопол”, яхтено пристанище „Марина порт Созопол” и яхтено пристанище „Марина
Созопол”, като в града няма митница. Градът разполага с медицински център
„Св.Николас” с моб: +359 887 791 051 и лаборатория на ул.”Черно море” 7. На яхтено
пристанище „Марина порт Созопол” е оборудвана собствена бензиностанция, която
обслужва региона. В старата част на града има два хранителни магазина - „Милениум”
с моб:+359 877 160 199 и „Супермаркет СВА” с моб: +359 877 798 896, както и
ресторантите „При художниците”, „Версия”, „Старият Созопол”, „Кирик”, „Кариби” и
механа „Созопол”.

7.5. In the town of Sozopol the port "Chernomorets", fishing port "Sozopol", yacht port
"Marina port Sozopol" and yacht port "Marina Sozopol" are situated. There is no customs office
in the town. The town has a medical center "St. Nikolas" with a mob: +359 887 791 051 and
a laboratory on "Cherno More" Str. 7. Yacht port “Marina port Sozopol” has refueling station
available which services the region. There are two grocery stores in the old town, “Milenium”
with mob. +359 877 160 199 and "CBA Supermarket" with mob: +359 877 798 896, there are
also the restaurants "Pri Hudojnicite", "Versia", "Staria Sozopol”, "Kirik", "Caribi" and tavern
"Sozopol".
7.6. В гр.Царево са разположени Пристанище „Приморско”, Яхтено пристанище „Китен”,
Пристанище „Царево”, Рибарско пристанище „Мичурин” и Пристанище „Ахтопол”. В
пристанище „Царево” от месец май до месец септември работи митнически пункт и
пункт за осъществяване на граничен контрол. В района се намират медицински център
„Приморско” и Общински медицински център-1-Царево с тел: +359 590 52023.
Бензиностанциите в района са отдалечени от пристанищата, като те са „Петрол 1110” с
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моб: +359 885 303 740 и „Петрол” с моб: +359 885 303 738. До пристанищата са
хранителен магазин „Комфорт” с моб: +359 878 352 534, супермаркет „Перла” с моб:
+359 898 670 764 и Търговсвки център „Чичо Том“ (Uncle Tom) с тел: +359 590 54040. В
района заведенията да хранене са разнообразни ресторант „Рибарска среща”, „Морска
панорама“ (Sea panorama), „Дионисий”, „Heling Tsarevo” и ресторант „Василико“
(Vasiliko).

7.6. In the town of Tsarevo are situated Port Primorsko, Yacht port Kiten, port Tsarevo,
fishing port Michurin and port Ahtopol. In the port of “Tsarevo” from May to September, a
customs office and a border inspection post operate. There are Medical Center "Primorsko"
and Municipal Medical Center-1-Tsarevo with the telephone: +359 590 52023.
The petrol stations in the area are away from the ports, such as "Petrol 1110" with mob: +359
885 303 740 and “Petrol” with mob: +359 885 303 738. Near the ports are the "Comfort" food
store with mob: +359 878 +359 898 670 764 and Shopping center "Uncle Tom" with tel.: +359
590 54040. In the area the restaurants are various: "Ribarska sreshta", "Sea panorama",
"Dionysius" "," Heling Tsatevo "and restaurant" Vasiliko ".
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