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В моретата около Балканския 
полуостров има над 21 000 ос-
трова, които основно са част от 

териториите на Гърция, Хърватия и 
Турция. България не е сред държавите 
в Европа с голям брой морски остро-
ви. По течението на р. Дунав страна-
та ни има 48 острова, а в Черно море 
- само няколко. Те носят имената на 
православни светии. Точният брой на 
островите ни в Черно море е спорен (4, 

5 или 6). Въпрос на гледна точка. В са-
мото море има малко острови, заради 
специфика на геоложкото му минало. 
Кои са българските острови в Черно 
море? 

Св. Иван
 
Най-големият български остров в Чер-
но море е Свети Иван (Свети Йоан). 
Неговата площ е 0,66 km2. Разполо-

Българските острови в Черно 
море

Статията подготви: Димитър Желев
http://geograf.bg/

ГЕОГРАФ

Остров Св. Иван. Снимка: Уикипедия
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жен е на близо километър от Стария 
град на Созопол (полуостров Столец). 
Издига се на 33 m над морското ниво. 
В наши дни на острова има функцио-
ниращ сонарен фар, част от навигаци-
ята по Южното Черноморие. 

Интересна е историята на острова, 
която е в основата на засиления архе-
ологически интерес през последните 
години и възможността островът да се 
превърне в туристическа атракция. В 
античния период на острова е издиг-
нат голям храмов комплекс с огромна 
бронзова статуя на Аполон, дело на 
скулптора Каламис. В ранното сред-
новековие на острова е изграден храм, 
посветен на Света Богородица, който 
навярно е бил част от по-голям мана-
стирски комплекс. На острова са от-
белязани периоди на упадък и на съ-
зидание. През 1263 г. е построен нов 
съборен храм “Св. Йоан Предтеча”. 

Силен подем има през XIV век, когато 
византийският император Йоан V Па-
леолог издава грамота, която обявява 
манастира на острова за царски. 
 
Тежки времена за православната оби-
тел настъпват през османския пери-
од, когато на няколко пъти храмови-
ят комплекс е унищожаван напълно. 
Турците окончателно сриват обител-
та през 1629 г., за да не позволяват на 
казашки пирати да ползват манасти-
ра като убежище. Самите монаси от 
острова се изселват на остров Халки, 
един от Принцовите острови в Мра-
морно море. По време на Руско-тур-
ската война от 1828-1829 г. на острова 
действа руски лазарет.

Островите в района на Созопол. Google Maps

ГЕОГРАФ
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От 1985 г. се провеждат археологиче-
ски дейности на острова. През 2010 г. 
островът привлича световното внима-
ние след като археоложката бригада, 
начело с проф. Казимир Попконстан-
тинов, в развалините на манастира от-
крива мощи на Свети Йоан Кръстител. 
Последвалите лабораторни анализи в 
западни научни центрове не отхвър-
лят тезата на българските археолози, а 
дори привеждат доказателства в ней-
на полза. Това засилва още повече ин-
тереса към малкото парче земя. 

Св. Кирик
 
Остров Св. Кирик, понякога наричан 
Св. Кирил или Св. Кирик и Юлита, е 
разположен северозападно от Созо-
пол. Площта му е от 80 дка. От 1927 г. 
островът е свързан с вълнолом до кон-
тиненталната част, като по този на-
чин оформя Созополския залив. Това 
дава основание да не се възприема 
като остров, ако вълноломът се счита 

за провлак. Свети Кирик представлява 
интерес за архелозите в България и се 
предполага, че на него е имало свети-
лище на Аполон.
След Ньойския мирен договор, когато 
на България е забранено да има редов-
на армия, на острова се изгражда учи-
лище за “рибари”, където всъщност 
кадрите от военноморското училище 
във Варна са прехвърлени. На острова 
има множество масивни военни сгра-
ди. В наши дни островът е част от ар-
хитектурния резерват “Созопол”.

Свързаният с вълнолом остров Св. Кирик към 
Стария Созопол. Google Maps

ГЕОГРАФ



 http://nauka.bg 160

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

65

Св. Петър
 
Свети Петър е остров с площ от едва 
15 дка. Височината му е около 9 m и 
е разположен в близост до остров Св. 
Иван и полуостров Столец. Наричан 
е още “Островът на птиците”, заради 
колониите от гнездящи птици. До XIX 
век в историческите източници не се 
откриват сведения за малкия остров. 
Сред местните се носят легенди, че 
може би се е отделил от Св. Иван през 
последните столетия в резултат на зе-
метресение. За това няма убедителни 
доказателства и това събитие е по-ско-
ро част от местните митове. На остро-
ва има следи от параклис и керамика.

Остров Св. Петър. Снимка: Уикипедия

ГЕОГРАФ
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Островите Св. Иван, Св. Петър и Св. Кирик 
на залез слънце. Снимка: Уикипедия

Змийскии остров
 
Остров Св. Тома е популярен 
повече сред хората с името Змийски 
остров. Островът е част от резерват 
“Ропотамо”, а административно е в 
землището на община Приморско. 

Наричан е “змийски”, защото водите 
край острова осигуряват добро 
местообитание за много водни змии. 
Островът е разположен северно от 
устието на р. Ропотамо, в близост до 
лагуната Аркутино. Площта му е 12 
дка. Островът не трябва да се бърка 
с другия остров с името Змийски в 
Черно море, който е притежание на 
Украйна и е значително по-голям.

ГЕОГРАФ
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с голямата популация на кактуси от 
рода Опунция (Opuntia). Кактусите 
не са местни за Европа растения, а са 
пренесени на континента от Амери-
ка. Въпросните бодливи растения на 
острова попадат през 1933 г., когато 
лично цар Борис III ги е засадил там. 

Те са намерили добри условия и бързо 
са заели значима част от територията, 
ставайки част от островния ландшафт. 
Сред тях добро местообитание намира 
редкия и защитен вид гризач гюнте-
рова полевка (Microtus guentheri). 

Змийският остров. Снимка: Уикипедия

ГЕОГРАФ
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Св. Анастасия
 
Островът е известен между 1945 и 1990 г. като Болшевик. Намира се в Бурга-
ския залив между нос Св. Анастасия и нос Атия. Изграден е от вулканични ска-
ли и е с площ от 0,01 km2. През комунистическия период островът е известен 
затвор.

На острова расте кактусът Опунция. 
Google Maps

Остров Св. Анастасия в района на нос Атия. Google Maps

ГЕОГРАФ
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В миналото на острова е имало пра-
вославен манастир. Сведения за това 
се намират в историческите извори от 
XIV век. Редица пътешественици са 
посещавали острова и са описвали ма-
настирския комплекс (в това число и 
Евлия Челеби). Островът е бил жерт-
ва на нападения от казаци и на него 
са били настанявани турски войски за 
охрана на брега от руския флот. След 
възстановяването на българската ек-
зархия през 1870 г. манастирът оста-
ва в диоцеза на Вселенската патриар-
шия. Едва през 1905 г. е предаден на 
българските църковни власти. След 
Деветоюнския преврат от 1923 г. ма-
настирът е трансформиран в затвор – 
над 130 политически дейци за изселе-
ни на острова.
 

В наши дни сградите на  острова отно-
во са под властта на Българската пра-
вославна църква. На него има навига-
ционен фар. Текат възстановителни 
дейности по манастирския комплекс. 
На острова има възможност за нощув-
ки, има и ресторант. Община Бургас 
залага големи надежди на развитието 
на острова като проспериращ туристи-
чески обект в бъдеще.
Любопитен факт е, че на острова са 
снимани два филма. През 1958 г. Ран-
гел  Вълчанов заснема филма „На мал-
кия остров“ по сценарий на Валери 
Петров, а през 2010 г. режисьорът Ка-
мен Калев използва острова за сним-
ките на българо-шведската филмова 
продукция „Островът“.

Остров Св. Анастасия. 
Снимка: http://heritages.info/

ГЕОГРАФ
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Старият Несебър

Доста спорен въпрос остава дали Ста-
рият Несебър е бил остров. В наши дни 
той е свързан с континенталната част 
чрез укрепен път върху провлак, кое-
то го прави полуостров. Самият път е 
изграден върху естествена пясъчна 
връзка, която е свързвала острова с 
континенталната част през ХХ век. В 
географията такава брегова форма се 
нарича томболо – бивш остров, кой-
то е естествено свързан с континента 
чрез тънка пясъчна коса. Преди мно-
го, много години Старият Несебър е 
бил остров, а вследствие на движения-
та на морската вода (теченията в нея), 
той е бил свързан с естествена пясъчна 

връзка. Върху тази тънка пясъчна ли-
ния е прокаран шосейният път, където 
е прословутата вятърна мелница.

Естесвена ли е връзката между Стария град и 
континента? Снимка: Уикипедия

ГЕОГРАФ
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Изглед към класическо томболо 
(японския остров Шодо). Старият 
Несебър е подобен къс скала, свър-
зан с континента чрез естествена 
пясъчна връзка. Снимка: Уикипедия
 
Познанията си на тема Българско 
черноморско крайбрежие може да 
тествате в тестовата ни игра.
-  http://geograf.bg/

Статията подготви: Димитър 
Желев
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