
Бургас - моят град  

(Бургас- градът феникс )  

Моят град Бургас, мястото, където съм се родил, където са най-близките ми хора. 

Градът на морето, на най-талантливите поети и писатели, архитекти, художници, 

актьори. Най-артистичният град, привлекателно място за хора от целия свят. Градът, 

който ще изниква винаги в съзнанието ми, едновременно с понятието „родина”.  

Бургас е културно богат град още в началото на създаването си, по принцип укрепен и 

преукрепен през годините на неговото съществуване. Хора от целия свят, включително 

други части на Европа и България са се заселвали в него, носейки със себе си вярвания, 

обичаи и традиции, променяйки го по свой начин.  

Заинтересувах се от историята на града и разбрах, че сред първите жители на региона 

са траките. Сред разделянето на Римската империя през 395 година регионът на 

днешния Бургас влиза в пределите на Източната Римска империя (по-късно Византия). 

От римско време има запазени много артефакти. Бургас е един от малкото градове, 

последни паднали под турско владичество. Това предоставя няколко десетилетията 

развитие, по-добро от разпадащата се, завладяна от по-рано част на България.  

Но съдбата не прощава и нашият хубав град, в началото на 1453 година, малко преди 

падането на Константинопол, заедно с други градове по Южното Черноморие, е от 

последните български територии, които падат под османско владичество. Бургас бива 

опожарен до основи. Нищо не остава освен пепел. Един град обаче не е само сгради, 

събрани заедно без смисъл или причина, за един град са важни хората, обществото в 

него, и няма по-добро от това общество, формирано от пепел, защото всичко си 

изгражда от начало. Чисто и ново.  

През 1567г. се създава първата баня в града по наредба на султана, което привлича 

заселници като 1000 арменци и няколко османци. Построява се и фар, правейки Бургас 

един от първите и най-важни черноморски корабни пристанища и търговски центрове. 

Не се случва нищо значително чак до 19. век, когато се начертава и първата градска 

карта. През 1860 година се построява първата комуникационна станция в Бургас, 

правейки го стратегическа позиция както за кораби, така и за войски. Още един момент 

в историята на Бургас е заселването на созополския поп Георги Джеленов, човекът 

сложил основите на първото класно училище в Бургас- състоящо се от една стая в 

неговата къща.  

Бургас е използван за комуникация към извъндържавните сектори на Априлското 

въстание.  

По време на Руско-турската освободителна война става османска база, после 

освободена от Русия с тогавашното население от 2964 души.  

След турското владичеството остават пристанищата, фарът и кулата, превръщайки 

Бургас в добро място за трениране на войски, следователно и за живеене. През 1943 

година 7 еврейски семейства се заселват в Бургас, конструирайки първата католическа 

църква в града, давайки възможност за навлизане на повече католици в него.  



След Втората световна война Бургас бива избран за един от 6-те държавни центрове, 

привличащи още хора да се установят в него. Това подтиква създаването на повече 

училища и гимназии за бъдещите поколения. През 2011 година Бургас печели приза 

Най-добър град за живеене в България, както и Най-зеленият български град. През 2013 

година Бургас за втори път печели приза Най-добър град за живеене в България. Той 

бива обявен за най-посещавания град в Югоизточна България за 2016 година.  

Възкръснал от едното нищо, пепелни останки на Черноморския залив, и превърнал се в 

град, кипящ от култура, запазил много доказателства за древната си история и дом на 

хиляди хора. За това наричам аз Бургас - моят град феникс, родил се от пепелта на 

надежда и мечти и превърнал се в приказна реалност.  

Ясен Жеков, 9а ,АЕГ „Гео Милев” 

 


