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Основни моменти на темата 

1. Първи сведения за 
пристанището и 
търговския обмен 

2. Търговските пътища 
и корабоплаване 

3. Корабоплаване в 
региона 

Военна карта на територията, разположена между Дунав и 
Константинопол. 1829 г.



Първи сведения за пристанището и 
търговския обмен  

Карта на османския историограф  Хаджи Калфа 

Хаджи Калфа и информацията му за  Бургас от началото на XVII в

Хаджи Калфа 



Първи сведения за пристанището и 
търговския обмен  

Доставките за Цариград –минават през Бургас

Карта Черно море на  от  ХVІІІ век на Никола  Сансон
Амстердам 



Първи сведения за пристанището и 
търговския обмен 

Бургас - вратата между Тракия и

Черно море 

Карати на Бургаския залив  от ХVІІІ век



Първи сведения за пристанището и 
търговския обмен 

Държавните доставки на зърно

.

Търговия и пристанища  в Османската империя



Първи сведения за пристанището и 
търговския обмен 

Износ  извън империята

Карта на Бургаския залив от ХVІІІ век Търговията в  Османската империя



Първи сведения за пристанището и 
търговския обмен 

Износ на други стоки

XVIII в. Черно море в част 
от Карта на света

Бургаското пристанище 



ТЪРГОВСКИТЕ ПЪТИЩА. КОРАБОПЛАВАНЕ

Бургас център на съобщенията за 
региона 

Миниатюра от  Жан- Батист Льошьовалие в неговото 
„Пътуване“от 80-те год на ХVІІІв се съдържат интересни 
сведения за   търговията  в Черноморския регион



ТЪРГОВСКИТЕ ПЪТИЩА. КОРАБОПЛАВАНЕ

Корабоплаване в Черно море

Сведения от 1700г.  На султанският
пълномощник в преговорите за 
международно корабоплаване

„Кораби на други държави ще
плават свободно по Черно море 
тогава, когато турската
държава падне и се обърне с 
краката нагоре” 



ТЪРГОВСКИТЕ ПЪТИЩА. КОРАБОПЛАВАНЕ

Корабоплаване в Черно море

В част от карта на Европа от 1760 г. Бургас е нанесен с 
днешното си име. Виждат се и Созопол и Несебър



ТЪРГОВСКИТЕ ПЪТИЩА. КОРАБОПЛАВАНЕ

Съкровищата говорят

Холандски талери  от ХVІІІ век  

Испански осемреалови
монети(пиратски талери),
сечени в Средна Америка.



ТЪРГОВСКИТЕ ПЪТИЩА. КОРАБОПЛАВАНЕ

Съкровищата говорят

Испански осемреалови монети
(пиратски талери), сечени в Средна Америка

Белгийски льовенталер



КОРАБОПЛАВАНЕ В РЕГИОНА 

Пътешественикът Евлия Челеби обрисува
с експресивни краски плаването в Черно 
море през XVII век: 

“Бурята ни връхлетя неумолимо, имаше само гръмотевици и светкавици, град и 

пороен дъжд, които се сипеха върху нас три дни и три нощи... Някои от пътниците

повръщаха, други се молеха, трети обещаваха да принесат жертви на боговете, да 

направят дарения на храмове или да отидат на поклонение... Корабът ту се 

издигаше в небесата, ту потъваше в дълбините на ада... Кълна се, че никога вече 

няма да плувам в Черно море...”

Евлия Челеби 



КОРАБОПЛАВАНЕ В РЕГИОНА 

Корабоплаването по българското

крайбрежие през зимата



КОРАБОПЛАВАНЕ В РЕГИОНА 

Братя Шкорпил и  Иречек за Бургаското пристанище 



Заключение 

Значение на пристанищата



Източници 

История на Бургас – Проф. д.и.н. Иван Карайотов Стоян 
Райчевски, Митко Иванов 

 К. Коруделиева -Стоянова. Памет Бургаска първа част 2015г. 

ПИРГОС – БУРГАС И РАЙОНЪТ НА БУРГАСКИЯ ЗАЛИВ –
ИСТОРИЧЕСКИ РАКУРСИ- Проф. д.и.н. Иван Карайотов

Бургаският залив – кръстопът на народите  Издателство “Либра 
Скорп” Меридиан 27 - Електронно списание за литература 

 Карти и снимки предоставени от РИМ Бургас 

 https://www.maritime.bg/38790/

 http://www.desant.net/show-news/47727

 https://istorianasveta.eu

https://www.maritime.bg/38790/
http://www.desant.net/show-news/47727
https://istorianasveta.eu/
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