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2 КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ

Кратка информация

Как да стигнем до Несебър?

Време и климат

Посетете Несебър днес!

Несебър се намира на 36 км. североизточно от гр. Бургас, на брега на Черно 
море, на 98 км от Варна и на 410 км от София. 
До града има различни варианти за предвижване. 
С автомобил: От София до Бургас има изградена магистрала, а от Бургас до 
Несебър - нов четирилентов път. 
С автобус: От централна автогара София тръгват директни автобуси до 
Несебър. 
С влак: Несебър не разполага с ЖП гара. Най-близката се намира в Бургас, на 
около 40 км. Редовни автобуси свързват бургаската ЖП гара с Несебър. 
Със самолет: Летище Бургас се намира на около 30 км. На аеропорта може да 
се наеме рент-а-кар автомобил или такси до Несебър.
Несебър е в непосредствена близост до най-големия български курортен 
комплекс Слънчев бряг. Градът е разделен на две части - „Нов” и „Стар” град. 
Днес старата и новата част на града са свързани от тесен провлак. Старият 
Несебър е разположен на малък полуостров, дълъг само 850 м. и широк 350 м.

Несебър е единственият български град, 
който е включен в Списъка на световното 
културно наследство на ЮНЕСКО.

Климатът в Несебър е умереноконтинентален, с четири сезона, доближаващ се 
до средиземноморския. Средните летни температури са от 28 ˚C до 32 ˚C, на 
морската вода между 20 ˚C и 27 ˚C, съчетани с прохладен морски бриз. 
Слънчевите дни в годината са около 290.

Един от най-старите градове в Европа на 
повече от 3200 години, където духът на 

отминали времена се среща с пулса на съвременния град. Град, в който 
хилядолетната история те обгръща отвсякъде и където многобройни цивилизации 
са оставили материални следи, които хармонично се вписват в съвременността. 

Статус: Общински център
Площ: 31,85 km²
Население: 27 273

Часов пояс: +2 GMT
Език: Български
Валута : BGN

Член на ЕС: Да
Телефонен код: +359554
Празник на града – 15 август 
Успение Богородично

Plovdiv

Nessebar

Burgas

Varna

Sofia



Н
ес
еб
ър

Градът за пръв път става част от 
българската държава през 812 г., когато 
хан Крум го щурмува и завладява, и 
славяни и българи се заселват тук. 
Несебър, както славяните наричали града, 
остава в български ръце за дълъг период, 
по време на царуването на цар Симеон 
Велики.
След почти 40 години византийско 
владичество, Несебър отново влиза в 
пределите на българската държава през 
1304 г. по времето на цар Теодор 
Светослав. Градът претърпява голям 
разцвет по времето на цар Иван 
Александър.

3ИСТОРИЯ
Полуостровът на Несебър - древният град 
Месамбрия, наречен през Ранното 
Средновековие Месемврия и по-късно 
Несебър, е населен в края на бронзовата ера. 
Древните траки го наричали Мелсамбрия, 
което означава "град на Мелсас", 
легендарният основател на селището.

В края VI в. пр. Хр. пристигат първите 
гръцки заселници - дорийци. Градът 
постепенно се разраства, построени са 
храмове, училище и театър.
Месамбрия започва да сече собствени 
монети около 440 година пр. н. е. и има 
добри търговски отношения с полисите от 
Черно, Егейско и Средиземно море. 
През 72 г. пр. н. е. градът е завзет без 
никаква съпротива от римляните. След 
кратка окупация, през I в. става част от P
имската империя. Месемврия, както е 
наречен тогава, със своите непокътнати крепостни стени и големи обществени 
сгради остава важен търговски и културен център на Черноморското крайбрежие 
на Римска Тракия.
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Заради уникалните си природни дадености и много добре запазените 
паметници от различни епохи на VII-та сесия на Комитета за Световно 
Наследство във Флоренция през 1983 г. Старият град Несебър е включен в 
Списъка на паметниците на Световното културно наследство на ЮНЕСКО.

Несебър е един от най-динамично 
развиващите се градове в България. През 
2014 г. печели приза за „Най-бързорастящ 
град“, заради истинския бейби бум на фона 
на демографската криза в страната. В 
Несебър са построени модерни детски 
градини, градски стадион, съвремен център 
за култура и образование - Артиум, нов 
градски площад, който се намира  в сърцето 
на съвременния град. Крайбрежна алея, 
свърза провлака от Стария Несебър с 
най-големия български курорт „Слънчев 
бряг”. През лятото градът се посещава 
ежедневно от над 30 000 туристи, привлечени 
от хилядолетната история на древния град, 
романтичните улички, малките магазинчета с 
ръчно изработени сувенири и многобройните 
рибни ресторанти, които примамват с морски 
дарове. 

Така Старият Несебър се нарежда до 
градове като Виена, Залцбург, Единбург, 
Толедо, Рим, Флоренция, Венеция и 
други градове, които са част от 
историческата съкровищница на света.

Градът е нападнат от турците за пръв път през 
1396 г. Окончателното му падане в ръцете на 
Отоманската империя става през 1453 г., 
заедно със столицата Константинопол.
През годините на османско владичество 
икономическият и културният живот не секват. 
Построени са църкви, изписвани са икони.
Запазени са много къщи от периода на 
Възраждането - типични представители на 
черноморската архитектура, като и много 
вятърни мелници, обществени бани и чешми.

От края на миналия век Несебър е малък град 
с основен поминък риболов и селско 
стопанство - предимно лозарство и 
ленопроизводство. От 1959 г., след 
построяването на Курортния комплекс 
„Слънчев бряг”, в града и околностите активно 
се развива международния туризъм.
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Базиликата “Богородица Елеуса (Умиление)”

Базиликата “Света София”

Църквата “Христос Пантократор (Вседържител)”

Наричат Несебър „българската Равена” заради многобройните църкви. 
Легендите разказват, че тук е имало над 40 храма, днес са запазени 15 от 
тях, които  са включени в  нов културно-исторически маршрут, наречен 
„Духовен път”. Средновековните несебърски храмове са отворени за 
посещение, превърнати са в артистични ателиета, галерии и камерни зали. 

Всеизвестната “Стара митрополия” е 
построена в средата на V в. Изградена е върху руините на античен храм 
на Аполон. Тя е трикорабна базилика с една апсида, с колонади от мрамор 
и с атриум (двор). През IX в. е преустроена, като мраморната колонада е 
заменена със зидана. В храма са се съхранявали мощите на “Св. Теодор 
Стратилат”. 

Намира се в североизточната част на 
полуострова, в непосредствена близост до 
Вятърната мелница. По план е подобна на 
базиликата „Св. София”, но с триделна апсида. 
На нея принадлежи иконата на “Св. 
Богородица Елеуса (Умиление)”, посребрена 
от българския цар Иван Александър.

е от средата на VI в.

Разположена е в центъра на 
града. Кръстокуполна по план, с 
купол и кула-камбанария над 
преддверието. Забележителна е 
с богатата керамопластична 
украса характерна за 
Месемврийските църкви от XIII – 
XIV в., оформяща т.нар. 
“живописен стил”.

ЦЪРКВИ
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Църквата „Свети Стефан“

Църквата “Св. Йоан Кръстител”

Църквата "Свети Димитър”

Църквата „Свети Стефан“ или „Новата Митрополия“ е изградена в периода 
XI-XIII век. В нея са съхранени ценни стенописи от 1599 г. Изобразени са 258 
сцени с повече от 1000 образа. От 1974 г. църквата е отворена за посещения. 
Благодарение на съхранения си архитектурен облик, иконостаса и всичко на 
високохудожествените си стенописи, църквата „Св. Стефан“ е един от 
най-значителните паметници на българското културно наследство.

Построена е в края на X и началото на XI в. на 
мястото на по-стара базилика. Кръстокуполна, с 
три полукръгли апсиди на изток. Вътрешното 
пространство е разделено от две надлъжни стени 
на 3 кораба, покрити с полуцилиндрични сводове. 
В проектирането и строителството на храма е 
използвано златното сечение, т.е. хармонията в 
съотношенията на пропорциите, постигната чрез 
изкуство и геометрия. Мистериозната светлина от 
кандилата и свещите е господствала тук. 
Църквата е част от културно-туристическия 
маршрут “Духовен път” по проекта на Община 
Несебър “Вяра в Несебър”.

Намира се в непосредствена близост до 
Старата митрополия, от северната й страна. 
Строена е през XI в. вероятно като семейна 
църква. По план е кръстокуполна, квадратна и 
триапсидна. Запазени са основите на четирите 
стълба, които са поддържали купола. Разкрита 
е по време на археологически разкопки през 
1968 г.
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Църквата “Св. Йоан Алитургетос” (Неосветени)

Църквата “Св. Параскева”

Църквата “Св. Архангели Михаил и Гавраил”

Църквата е известна с “живописния стил”, който тук достига до 
съвършенство. Източната и северната фасади на храма представляват 
богато орнаментирана дантела с причудливи елементи, оформящи различни 
мотиви – мрежест, шахматен, слънце, плетеница, на места – каменна 
пластика с растителни орнаменти, морски образувания, човешки 
изображения. Всичко това на фона на редуващите се пояси от тухли и 
камъни, а над тях гирлянди от глинени панички и четирилистници.

Църквата е еднокорабна по план, 
с купол, а върху преддверието се 
издига кула-камбанария.  Част от 
културно-туристическия маршрут 
“Духовен път”, по проекта на 
Община Несебър “Вяра в 
Несебър”.

Църквата “Св. Архангели 
Михаил и Гавраил” е 
еднокорабна, с купол и 
кула-камбанария над 
преддверието. Богата е 
и външната й украса. 
Арките са подчертани от 
тройни редици зелени 
глазирани „панички”, а 
под тях пространствата 
са изпълнени с 
шахматно наредени 
каменни блокчета и 
двойки тухлички. 
Тя е третият обект включен в културно - туристическия маршрут “Духовен 
път”.
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Църквата “Възнесение Господне” (“Св. Спас”)

Църквата “Успение Богородично” (“Богородица Мегарска” )

Църквата “Св. Тодор”

Построена е през времето на 
османското владичество – в началото 
на XVII в. върху руините на по-стара 
църква. Според ктиторския надпис, 
през 1609 г. е изографисана със 
средствата на местен архонт. Днес 
стенописите са добре съхранени. 
Църквата и пространството около нея 
са част от културно-туристическия 
маршрут “Духовен път”.

Строена е в продължение на няколко 
десетилетия с прекъсвания – от 1857 г. 
до 1894 г. Осветена е на 21.05.1894 г. 
– денят на “Светите Равноапостоли 
Константин и Елена”. Тук се намира 
чудотворната икона на “Св. 
Богородица”. Църквата "Успение 
Богородично" е единствената 
действаща църква в Стария Несебър. 
Тя е най-голямата и най-добре 
запазената трикорабна базилика в 
града с купол и късна иконография. 
Камбанарията й се извисява високо 
над останалите сгради в Стария 
Несебър. Тук много туристи и гости на 
Несебър сключват църковен брак.

Датира към ХІІІ век и представлява 
еднокорабна черква. Иконостасът е от ХVІІ 
в. Храмът е дълъг е около 11 м. и е широк 
около 4 м. От първоначалния вид на 
черквата са запазени само северната и 
западната фасади, изградени от 
обработени пясъчни блокове и три реда 
тухли. Южната и източната стена са 
направени от камък със сантрачи. 
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Скритата Месамбрия

През очите на Обербауер

Духовен път

По улиците на Несебър

Основен акцент на маршрута е 
археологическото богатство на Несебър. 
Трасето се развива в три направления: 
Наземен маршрут – в района на западната и 
южната крепостни стени, в северо-западната 
част на полуострова покрай археологическите 
структури и в югоизточния край във връзка 
със скритите и подводните археологически 
елементи. Морски маршрут – с корабче по 
протежение на старите контури на 
Несебърския полуостров.

Система от пунктове, свързани с 
личността на Обербауер и неговите 
акварели от Несебър. Основната му цел 
е да изяви несебърския пейзаж, 
характерните погледи към улиците, 
църквите и къщите, както и да покаже 
промените, настъпили в града през 
последните 100 години. Маршрутът 
предлага места, от които всеки може да 
нарисува града и да направи своя 
интерпретация на картините на 
Обербауер. Обособени са места за 
организиране на обучение за рисуване.

Духовният път е културно-туристическа атракции по проект „Вяра в 
Несебър", който включва в маршрут несебърските църкви. Главните 
пешеходни трасета са оформени с настилки от периода на Възраждането и 
маркирани със специално изработени знаци от червен камък.  С духовния 
път Несебър вгражда културния и поклонническия туризъм в традиционно 
развивания в региона ваканционен туризъм. Църквите по маршрута 
„Духовен път“ са обединени в няколко тематични зони: „Първите храмове“; 
„Изкуствата“, „Изгубените църкви“, „Образование“, „Градска култура“ и 
„Виртуална обител“.

Основен акцент на маршрута е ежедневният живот и поминък в Несебър. 
Маршрутът „По улиците на Несебър” показва традиционната архитектура, 
бит и поминък в града чрез стимулиране на занаяти, малкия 
ресторантьорски бизнес и домашни производства, свързани с местните 
традиции. По протежението на маршрута са тематично обособени зони: 
„Рибарски пристан”; „Занаяти”; „Вкусно от Несебър”. 
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Археологически музей

Етнографски музей

Археологическият музей в Несебър е създаден през 1956 год. и първата му 
експозиция е уредена в църквата „Св. Йоан Кръстител”. В Археологическия 
музей може да разгледате постоянната експозиция „Несебър през вековете”. 
В четири зали са представени многобройни археологически паметници, 
свързани с историята на античната Месамбрия и средновековния Несебър. 
В богатата експозиция е проследено съществуването на града по времето 
на траките, Римската и Византийската империя и българската държава. 
Достойно място във фоайето заема Дипломата, удостоверяваща вписването 
на Стария Несебър в Списъка на паметниците на световното културно 
наследство.

Тук можете да се запознаете с живота и 
традициите на българите от Възраждането 
до първите десетилетия на XX в. Музейните 
експонати са подредени в къща Москояни, 
строена през 1840 г. от богат гръцки 
търговец. Можете да видите елегантни 
рокли от началото на 20 век и сватбени 
носии, които са на повече от 100 години. В 
други зали ще видите домакински предмети, 
дрехи, домашен традиционен български 
текстил и уникални мебели.
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Артиум

Читалище „Яна Лъскова – 1905”

Читалище „Месемврия - 2015”

Амфитеатър

В новата част на град Несебър, на 
пл. „Жулиета Шишманова“ е 
разположен Центърът за култура и 
образование „Артиум“ - 
четириетажна многофункционална 
сграда. В него има модерна 
театрална зала с над 300 места, киносалони, гримьорни, зали за репетиции, 
зали за конференции, заседания и работни форуми, интерактивна 
библиотека и Туристически информационен център.

Основано е през 1905 г., от група 
местни интелектуалци и първоначално 
е носело името „Четец”. Още с 
откриването му  се  утвърждава като 
средище  на  българския  дух, култура  
и  традиции. През 1953 г. читалището 
е преименувано на Яна Лъскова, която 
е родена в Несебър. От създаването 
си до днес Народно читалище „Яна 
Лъскова - 1905” се е превърнало в 
културен център на град Несебър.

Сред основните му дейности са 
подпомагане издаването на книги, 
организиране на фотоконкурси, клубове 
по интереси – рисуване, приложни 
изкуства, чужди езици, танци, поп и джаз 
пеене и други. Към читалището е 
сформирана детска театрална школа. 

Амфитеатърът се намира в Стария Несебър до пристанището на града и в 
непосредствена близост до Църквата "Свети Йоан Алитургетос". От 
амфитеатъра се открива невероятна панорама към несебърския залив, а на 
сцената се провеждат редица фестивали, спектакли и представления от 
различни жанрове. 
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ПРИРОДА

Защитени зони от Натура 2000

Защитена зона „Емине”

Защитена зона „Ахелой-Равда-Несебър”
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Несебър попада в Защитените зони от Екологичната мрежа Натура 2000, 
съгласно Закона за биологичното разнообразие: Защитена  зона „Емине” по 
Директивата за опазване на дивите птици и Защитена зона 
„Ахелой-Равда-Несебър”, по Директивата за опазване на природните 
местообитания на дивата флора и фауна.

Природните богатства на Несебър и уникалното съчетание 
на море и планина са превърнали Несебър в предпочитано 

място за туризъм и отдих. Бреговата ивица е дълга 50 км. Тук се срещат 
уникални пясъчни дюни и редки растителни и животински видове. 

В тях се срещат: 
Бозайници: Видра (Lutra lutra), Муткур (морска свиня) (Phocoena phocoena), 
Афала (Tursiops truncatus)

На територията на защитена зона „Емине” са 
установени 218 вида птици, от които 91 са 
включени в „Червената книга“ на България. 
От срещащите се видове 96 са от 
европейско природозащитно значение. 
Защитена зона „Емине“ е важна за 
опазването на Малкия креслив орел, 
Средиземноморския буревестник, Черногуш 
гмуркач (Gavia arctica), Розов пеликан 
(Pelecanus onocrotalus), Орел  рибар  
(Pandion  haliaetus), Червеноклюна  
потапница  (Netta  rufina) и др.

Предмет на опазването в Защитена зона 
„Ахелой-Равда-Несебър” са постоянни 
морски и сухоземни природни 
местообитания, включително дюнни, 
както и видове бозайници, земноводни, 
влечуги, риби и безгръбначни. В 
защитената зона попадат обширни 
плитки заливи, дюни, пясъчни и скалисти 
крайбрежни зони. 

Риби: Карагьоз (Дунавска скумрия) Alosa immaculata, Европейска горчивка 
(Rhodeus sericeus amarus). 
Земноводни и влечуги: Голям  гребенест  тритон (Triturus karelini),  
Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), Леопардов смок (Elaphe 
situla) и др.



ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ

Природна забележителност - Пясъчни дюни 

Природната забележителност „Пясъчни дюни – м.Бабата-Сл. бряг”

Южен парк
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Пясъчните дюни са 5 на брой, в землището 
на гр. Несебър, с обща площ около тях 10 ha. 
Там върху специфична екологична среда са 
възникнали растителни формации от 
изключително редки храстови, цветни и 
тревни видове. Някои от тях вече са в 
Червената книга на България.

Сред тях са: Пясъчна лилия (Pancratium maritimum) – изключително красиво 
листно декоративно растение, което цъфти с едри, бели и ароматни цветове 
през цялото лято – от юли до септември; Равенски ериантус (Erianthus 
ravennae) – тревен вид висок около два метра, с красиви панделковидни листа 
и сребристобяло съцветие, включен в Червената книга на България. Морски 
ветрогон (Eringium maritimum) – рядко многогодишно тревисто растение със 
сребристи листа и светлосини цветове; Морски ранилист (Stachys maritime)  –  
цъфти от месец май до август.

Намира се в землището на гр. Несебър и 
е с площ от 94.4 ha. Тя се припокрива 
със защитена зона „Емине” за опазване 
на дивите птици. Тук в продължение на 
векове възникват растителни формации 
на пясъчната флора - изключително 
редки храсти, цветя и треви, някои от 
които включени в Червената книга. Сред 
тях са пясъчната лилия, равенският 
ерантус, морският ветрогон, морският 
ранилист и др.

Южният парк е разположен е в югоизточната част на града, върху площ от 
27 дка. От него се  разкрива  прекрасна гледка съм Стария Несебър и 
морето. С изградените четири детски площадки паркът е предпочитано 
място за малчуганите. Кътовете с пейки за релаксация и слънчевият 
часовник са предпочитано място за почивка на жителите на града и 
туристите. В парка са залесени над 250 вида дървета и храсти, характерни 
за Черноморското крайбрежие. По време на изграждането на Несебърския 
Южен парк са открити и експонирани четири антични гробници от IV-III в. пр. 
Хр. и ранновизантийски зидан водопровод.



ПЛАЖОВЕ

Южен плаж – Несебър 

Плаж "Плакамото"

Плаж „Буната” 

Северен плаж - Несебър
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Мнозина смятат плажовете в Несебър за най-красивите в 

България. Международната екологична награда „Син флаг“ 
е присъдена на широките ивици от чист златен пясък, простиращи се от 
Равда до Св. Влас.

В Стария Несебър, под Античния 
театър, има малък плаж с чиста 
морска вода и пъсък, премесен с 
малки раковини и камъчета. Намира 
се под крайбрежната алея и 
терасовидно разположените 
романтични ресторантчета и хотели 
с гледка към морския бряг.

„Буната” е най-новият плаж в 
Несебър. Малката и красива пясъчна 
ивица се намира в Стария град. 
Плажът е предпочитан от туристите, 
тъй като е разположен в близост до 
романтичните ресторанчета в Стария 
Несебър и до рибарските лодки. 
Малкият кей до плажа дава 
възможност за разходки и риболов.

Плажът на курортния комплекс Слънчев 
бряг е от ситен златист пясък, дюните и 
горичките придават на местността много 
живописен изглед. Плажната ивица е дълга 
повече от 8 км и широка 30 – 60 м. 
Морското дъно е с много слаб наклон и е 
удобно за къпане. Между естествените 
дюни могат да се видят 16 вида редки 
растения. Има и свободна, безплатна зона 
за плажуване, множество плажни барове и 
заведения за храна и напитки.

Плажната ивица на Южния плаж в 
Несебър е изключително красива – 
широка със ситен и златист пясък. 
Водата синьо-зелена и кристално 
чиста. Плажът е много посещаван. 
Част от плажната ивица е заета от 
платени чадъри и шезлонги, но все 
пак, тя е толкова голяма, че място 

има за всички посетители. Гледката от въздуха е уникална – в едната си 
част заливът излиза напред и се врязва в морската вода. Отсреща, в 
далечината, има гледка към стария град на Несебър – неописуема и 
неповторима атмосфера. Има възможност за паркиране на безплатна зона. 
Наблизо има заведения, от които могат да се закупят храна и напитки.



ГРАДСКИ СИМВОЛИ
Вятърната мелница

Крепостните стени 

Ранновизантийските терми
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Вятърната мелница в Несебър е един от 
символите на града. Намира се на 
провлака между Стария и Новия град в 
Несебър. Основата и е изградена от 
камък, а горната  част е направена от 
дърво. Тя е останала от турско време, но 
се е саморазрушила през 1929 г. След 
1944 г. мелницата отново е издигната и се 
е превърнала в туристическа атракция. 

През многовековното съществуване на Несебър многократно се изграждат 
крепостни стени и съоръжения, които правят полуострова недостъпен. В 
резултат на дългогодишните археологически проучвания са разкрити части 
от укрепителната система на града през различните епохи: тракийска, 
елинистическа, старохристиянска, византийска, както и множество от 
преустройства, поправки и добавяне на нови елементи. Най-добре проучени 
са: Западната крепостна стена с петоъгълните кули при главната порта на 
града, кръглите кули, подковообразната и четириъгълната, както и голяма 
част от Южната крепостна стена с четириъгълните кули. Части от 
укрепителната система са открити и в акваторията на полуострова.

Ранновизантийските терми (баните) са построени през VІ в. по време на 
управлението на византийския император Юстиниан І Велики. Разположени 
са в северната част на полуострова, североизточно от църквата  “Св. Йоан 
Кръстител”. Представляват комплекс от помещения и зали. Част от тях са 
непроучени поради наличието на съвременни жилищни сгради. Термите са 
функционирали по предназначение до края на VІІІ в.



ГРАДСКИ СИМВОЛИ

Релфната карта представлява макет на 
полуострова, който посреща гостите на 
града пред Археологическия музей. На 
нея се открояват 16-те най-важни 
туристически обекта, изобразени със 
скулптурни миниатюри и обозначени с 
номер. Легендата на картата е изписана 
на английски и български език. Като 
допълнителни декоративни детайли, в 
духа на историческите пътешественически  
карти са добавени няколко миниатюри на 
корабчета, релефен компас и неизменния 
символ на Стария Несебър - вятърната 
мелница на провлака.

Над 100 са възрожденските къщи в Несебър, които са реставрирани и 
оформят живописни архитектурни ансамбли. Долният етаж на къщата е 
стопански, изграден е с камък и кал. В него са се намирали бъчвите с вино и 
целият занаятчийски инвентар. Тясна и стръмна стълба води към горния 
етаж, където около голям салон са разположени стаите.

През 2014 г. в античния град беше 
открито възстановено в автентичния 
си вид Старо кметство на града. 
Сградата  е паметник на културата с 
ансамблово значение, строена през 
1929 г. Преди да бъде демонтирана е 
заснета, така че да върне стария си 
блясък. Днес Старото кметство има 

представителни функции. Тук се посрещат делегации и чужди дипломати, 
които посещават древния град. На първия етаж е разположена ритуалната 
зала, където  се сключват граждански бракове. От терасата на кметството се 
открива романтична гледка към пристанището на Несебър.

Старата чешма в Несебър е една от 
атракциите на града. Тя е запазена от 
времето на турското владичество в 
Несебър, което е било повече от 400 
години (1452-1878 г.). Чешмата се намира 
в Стария град и е любимо място за снимки 
на туристите. Стотици летовници се 
спират тук, за да утоляват жаждата си в 
горещите летни месеци.
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Релефната карта 

Възрожденски къщи  

Старото кметство  

Старата чешма



ГРАДСКИ СИМВОЛИ

Централен площад на Несебър – Месамбрия

Каменна вятърна мелница

Улиците на Стария Несебър  

Паметната плоча на Джузепе Ронкали, Папа Йоан  XXIII

Романтичните, калдъръмени улички в 
Стария Несебър носят духа на древния 
град. Ако се разходите по тях ще се 
потопите в атмосферата на отминали 
времена сред руините, античните порти, 
многобройните църкви и типичните 
черноморски къщи. Живописните улички  
ще ви отведат и до някое рибно 
ресторантче, откъдето може да 
съзерцавате морето и скалите. Уличките  
на Стария Несебър примамват с малки 
галерии и пазари за сувенири.
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На площада се намират най-красивите 
стари сгради, които са построени през 
XV-XVI в. По празници този красив, 
калдъръмен площад често се превръща в 
основно място за провеждане на 
обществени празненства. С неповторимата 
си отмосфера той привлича хиляди 
туристи от цял свят. Площадът води към главната търговска улица на 
Стария град, където има много магазини, бутици, ресторанти, както и някои 
от забележителностите на Несебър - Археологическият музей и църквата 
„Христос Пантократор”.

Намира се на северния бряг на 
полуострова до останките на Базиликата 
“Богородица Елеуса”. Огромният корпус на 
мелницата е правилен цилиндър с масивни 
стени, зидани от ломен камък, ваден на 
място. През сводестата врата, чиято рамка 
е от каменни блокове, се влиза в приземния 
етаж, която е служил за склад. До втория 
етаж се стига по масивна стълба от дъбови 

трупи. Работното помещение на мелницата е разположено но третия етаж. 
Тук в средата седят още запазени воденичните камъни, а отчасти и 
механизма, с който е била използвана силата на вятъра.

Паметната плоча е открита през 2014 г. 
в навечерието на канонизирането на 
Папа Йоан ХХІІІ във Ватикана. Тя е 
поставена в Стария Несебър на улицата, 
носеща името на Анжело Ронкали - 
„Месемврийския архиепископ”и водеща 
към Морска гара. На плочата има 
надпис: От признателност за 

благодеянията му към града и неговите жители през периода 1925 -1934 г.
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Пристанище Несебър e част от 
Пристанищен комплекс Бургас. В 
миналото с търговски кораби се 
превозвали зърнени храни до Мала 
Азия и Гърция. В днешно време 
Несебър e предпочитана спирка за 
круизните кораби. Пристанището е с 
целогодишна навигация, модерна 
морска гара и обслужва 
международното и крайбрежното 
пътническо корабоплаване.

Един от най-новите символи на Несебър е 
издигнат през 2006 г. и представлява 
10-метрова статуя на древен рибар, 
държащ кръст и гълъб. Скулптурата 
представлява новия Ной в търсене на 
обетованата земя, гълъбът е намерил 
спасението на несебърския бряг.

Фарът е запален за първи път на 25 юли 
1932 г. Бяла пробляскваща светлина с 
периодичност 5 секунди, видима на 
разстояние 4 мили. След построяването 
на вълнолома през 1954 г., е издигната 
четиристранна метална конструкция, 7,5 
м., на която е монтирана електрическа 
оптика. 

Малкото рибарско пристанище е 
свързано с поминъка на хората в 
Несебър. То се превърнало и в 
атракция за туристите, които се 
спират, за да се снимат за спомен и за 
да си купят прясно уловена риба. 
Предстои неговата модернизация, 
като ще се осигури подобряване на 
условията за улов, разтоварване и 
първа продажба на риба.

19
Старата фарова кула 

Рибарското пристанище

Морската гара  

Статуята  на рибаря

Паметник на авиацията
Боен самолет „МИГ 21” е поставен в 
началото на град Несебър. Паметникът на 
авиацията е открит през 2015 г. от  
космонавтите Александър Александров и 
Олег Новицкий. Той е поставен в знак на 
уважение към летците, които са свързани с 
община Несебър и по случай 
100-годишнината на Българската авиация.
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Февруари – „Влюбени в Несебър” – уикенд за любов и вино
Юни – Международен фолклорен фестивал „Несебърски накит”
Юни – Национален фестивал „Море бушува, Обзор танцува!“
Юни – „Слънце, радост, красота” – Международен детски фестивал
Юни – Международен фестивал-конкурс „Отечество“
Юли – „Несебър – остров на изкуствата” – Международен фестивал

15 август – Празник на гр. Несебър

Септември – „Есен в Несебър“ - Регионален фестивал
Октомври –„Есенни пасажи” – Национален рибен фестивал 
Октомври – „Аз обичам Черно море” – Международен конкурс
Декември – Коледни и Новогодишни празнични събития

Август – „Съзвездия в Несебър” – Международен арт-фестивал
Август - Национален поп–рок фест
Август – септември – Фестивал на меда
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Фитнес на открито 

Градски стадион - Несебър 

Водолазни центрове 

Морски аквариум "Свети Никола"

В Несебър може да се спортува и навън, като се съчетава физическото 
натоварване с благоприятното влияние на морския бриз. Комбинацията от 
спорт и природа допринася за повишаване на физическата активност на 
гостите и жителите на града. Фитнесите на открито се намират в градските 
паркове на Несебър : Южен парк гр. Несебър – нова част, Северна алея гр. 
Несебър – стара част, ж.к. Черно море.   

В Несебър има водолазни центрове, 
които предлагат водолазни курсове, 
еднократни водолазни спускания за 
начинаещи и напреднали, гмуркания от 
лодка или от бряг, фриидайвинг. Може 
да направите гмуркане и само с 
шнорхел и плавници с инструктори, 
сертифицирани по международни 
стандарти, като всички гмуркания се 
провеждат според установените мерки 
за безопасност. 

Намира се на алеята между Несебър и 
Слънчев бряг. Тук можете да 
разгледате богата експозиция от 
черноморски и средиземноморски риби 
и други морски обитатели и да усетите 
магията на чудния подводен свят.Така 
отблизо може да се запознаете с 
видовете риби в Черно море и да 
научите интересни факти за тях.

Несебър разполага с модерен, градски 
стадион. Той се намира на входа на 
Слънчев бряг. Спортното съоръжение 
разполага с  двустранна трибуна с 375 
места и  ВИП ложа с 50 места. 
Градският стадион, освен за спортни 
събития се ползва и за концерти.
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Разходка с яхта  

Мини влакчета  

Туристически корабчета

Несебър е пълен с чудеса, които историята 
щедро ни е оставила като наследство. 

Не забравяйте да посетите този уникален 
град на България, да разгледате 

забележителностите на Несебър и вашите 
впечатления със спомени от него ще останат 

с вас завинаги.

В Несебър може да изживеете романтично 
морско приключение, като си организирате 
разходка с яхта или катамаран. Като 
атракция в морския град се извършват, 
както дневни, така и вечерни круизи в 
акваторията около Несебър, Равда, 
Слънчев бряг, Свети влас, нос Емине. 
Предлагат се целодневни круизи до 
Созопол, Черноморец и остров Света 
Анастасия.
Организират се частни партита, рождени 
дни и други. В Яхт клуб Несебър предлагат 
разходка с яхта. Любителите на морски 
атракции могат да си организират  морски 
риболов, яхт пикник, карибско парти. Може 
да разнообразите морската си почивка с 
подводно гмуркане, да се запишете в 
школата по уиндсърф.

Несебър залага на екологично чист 
вътрешен транспорт. С мини влакче 
може да достигнете до желаната от 
вас дестинация. Докато пътувате 
ще можете да се любувате на 
красиви гледки и да направите 
снимки.

На всеки 30 минути от Слънчев бряг до 
Несебър пътуват туристически 
корабчета. От 10:30 часа до 21:00 часа 
може да ползвате морския транспорт. 
Плавателните съдове тръгват от 
Южното пристанище и Северния 
пристан на Несебър.
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Община Несебър:
8230 гр. Несебър
ул. Еделвайс 10

Дежурни телефони : +359 554 4 34 97,  +359 554 2 93 17,  +359 893 303 704
contacts@nesebar.bg

www.nessebarinfo.com
www.visitnessebar.org

Музей  “Старинен Несебър”
Адрес: 8230 Несебър,

ул. “Месамбрия” 2А
+359 554 4 60 19

Туристически информационен център
ул. "Месамбрия" №10А, тел. +359 554 4 26 11

пл. "Жулиета Шишманова", ЦКО "Артиум" – партер,  тел. +359 554 2 92 22
е-mail: visitnessebar@abv.bg       

Facebook:  Visit Nessebar Tourist Info

Свободни wi-fi зони: 
Площад „Жулиета Шишманова“ гр. Несебър

Площад „Месемврия“ гр. Несебър – стара част
Античен амфитеатър гр. Несебър – стара част

Южен парк гр. Несебър
Автобусна спирка гр. Несебър – стара част
Северен паркинг гр. Несебър – стара част

Градски стадион гр. Несебър

Автогара - тел. +359 554 2 26 33

Места за паркиране:
Паркинг „Несебър – Стар град” за автомобили и автобуси

Паркинг „Морска гара”
Паркинг „Мелницата”

Паркинг "Яхтен пристан"
Безплатен паркинг – ул. „Отец Паисий” 31

Общински паркинг „Поща”
Паркинг „Южен плаж Несебър”

Паркинг „Плаж Несебър”
Репатриращ автомобил тип „Паяк“ – тел. +359 893 505 202

Летище Бургас – информация - +359 56 870 248

Спешни повиквания
+359 112

Бърза помощ
+359 150
Полиция
+359 166

http://nessebarinfo.com/
https://visitnessebar.org/homepage/
https://ancient-nessebar.com/
https://www.facebook.com/visitNessebar
https://www.tourism.government.bg/bg/content/turisticheski-informacionen-centur-gr-nesebur
http://nessebarinfo.com/


Balkan-Mediterranean
Mo.Na

EUROPEAN UNION

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз 
и националните фондове на участващите страни

Паметници в природата – 
креативно съжителство 

Балкани – Средиземно море 2014 – 2020 г.

www.monumentnature.com
www.interreg-balkanmed.eu

http://nessebarinfo.com/
https://www.monumentnature.com/
http://www.interreg-balkanmed.eu/
http://www.interreg-balkanmed.eu/
https://www.monumentnature.com/
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