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ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ ИСТОРИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ГРАДСКАТА 
(ПРИМОРСКА) ГРАДИНА НА ГРАД СОЗОПОЛ

проф. д-р л. арх. Пенчо Добрев
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Градската (приморска) градина е разположена в източната крайбрежна част 
на провлака, свързващ черноморския бряг с бившия остров, на който е 
разположен античният град Аполония, като по такъв начин в миналото се е 
оформил сегашният полуостров.

Първоначално сушата, на която  е ситуирано античното селище е бил 
остров, включващ и днешния съседен остров, известен с името „Св. Кирик и 
Юлита”. Началото на сегашният провлак е поставено след V век преди Христа, 
когато жителите на античния град, за да осигурят нормалното функциониране на 
селището, са свързали острова със сушата чрез каменен насип (по всяка 
вероятност с ширина няколко метра), който е играел ролята на пътна и 
снабдителна връзка с брега. Идеята за тази сухоземна връзка може би е дошла и 
от факта, че морето тук е било доста плитко, за което свидетелстват намерени, но 
слабо проучени следи за праисторическо наколно селище, съществувало на това 
място между ІV-ІІ хилядолетие пр. Хр. Новообразуваната суша (провлак), много 
скоро е започнала да се използва и за най- различни функции, обслужващи 
живота в селището. Според известните обичаи и традиции на жителите на 
античните селища, част от тях  са погребвали мъртвите си извън, но в съседство 
със селището, където са живеели. По такъв начин, първоначално 
новообразуваната суша е започнала да се оформя и използва и като некропол 
(гробище) в продължение на 300-350 години. Извършените разкопки за проучване 
на некрополите около Созопол са показали, че най- старите и известни 
погребения се намират на терена на сегашната Градска (приморска)градина, 
намираща се на провлака. Процесът на естествено разширяване на провлака обаче 
е протичал доста бавно. На една фламандска рисунка на Созопол от ХVІІ век се 
вижда, че провлакът вече е с ширина приблизително около 50 метра, което като 
визуална представа, представлява днешната ширина на най-тясната част на 
Градската градина. За средновековен Созопол е известно, че  ограждането на 
града с крепостни стени и кули е оставяло провлака незащитен. Античните и по-
късни крепостни стени обаче не са помогнали на езична Аполония и 
християнския Созопол да се опазят от нападателите и те са били многократно 
разрушавани. Няма много информация за живота на град Созопол (през 330 г. 
Аполония сменя името си и във връзка с приемане на християнството започва да 
се нарича Созопол) и съдбата на провлака през средните векове. Информация за 
значението на провлака за град Созопол са сведенията от 1786г. на Венцел фон 
Броняр, че в оформения залив -пристанище от провлака, е имало многобройни 
скели (дървени пристанищни кейове), от които се изнасяло жито, дървен 
материал, дървени въглища, кожи, живи животни и риба.
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Рисунка на Созопол от фламандския художник Ян Петерс(1653г).

Традиционно, през последните столетия след приемане на християнството до 
1934 г., част от провлака се е използвал и като гробище на Стария град. След 1934 г.  
с решение на кмета на града, то е било закрито окончателно. Вероятно обаче, ако се 
съди по архивните фотографии много по- рано – още в началото на 20-те години, 
извършването на погребения в това гробище е било преустановено и територията му 
започва да се оформя с алеи, дървесна и храстова растителност като бъдеща градина.

Общ вид на провлака в началото на 20- 30-те години с гробищната църква „Св. 
Зосим” на преден план и църквата „Св.св. Кирил и Методий” зад нея. Личи ограденият 

гробищен терен, в който вече започват да се оформят алеите на бъдещата градина.
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След Освобождението през 1878 г. по сведения на Константин Иречек в 
произведението му „Княжество България”, провлакът е бил „нисък и пясъчен, с 
размери около 120 крачки широк и не много повече дълъг”. Площа му обаче много 
бързо почнала да се увеличава, когато след Освобождението созополската община е 
решила всички изкопани земни маси от Стария, новия град и отпадъците, да се 
изхвърлят на провлака, като по този начин неговото ниво е било вдигнато на 2-3
метра над морското равнище. 

Повдигане нивото на провлака с насипване на земни маси и отпадъци в 
началото на ХХ век.

С цел да се спре движението и разпространението на пясъка върху 
останалата част от провлака, през 20-те години по източната му крайбрежна 
ивица е оформена пясъчна дига, която е стабилизирана със засадени върху нея 
храсти, устойчиви на екстремните екологични условия-бедна на хранителни 
вещества почва с ниска почвена влажност и силни зимни северни ветрове, носещи 
солен и влажен морски въздух. По такъв начин от една страна е била оформена 
източната граница на бъдещата Градска (приморска)градина и от друга – се е 
предизвикало разширяване на плажната ивица, а с това и общата ширина на 
провлака. Днес най- малката ширина на провлака е около 210 м. При входа на 
Стария град е около 250м, а най- голяма е на линията при кметството – около 
370м. Успоредно с мелиоративните мерки по задържане разпространението на 
пясъците върху провлака и разширяване на източния плаж, по крайбрежната 
ивица, част от която е бившето гробище, съществуващата растителност започва 
да се допълва и с новозасадена. По всяка вероятност, основния дървесен вид, 
който се е самонастанил или е бил засаден от хората е бялата топола (кавак). 
Основание за това заключение ни дават както сведенията за растителността в 
градината от 60-те години на ХХ в. така и  факта, че в съседство южно от 
провлака, е имало естествено насаждение от бяла топола, което е дало и името на 
местността – „Каваците”.
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Оформяне на пясъкозадържаща ивица по източния бряг на провлака, 
стабилизирана с храсти, устойчиви на екстремните екологични условия. На 
преден план се вижда началото на паркоустройствени действия - беседка, 

бордюри от жив плет, цветни лехи и др.

Стимул както за развитието на Созопол като черноморски курорт, така и на 
част от провлака като морска градина, предлагаща благоприятна микроклиматична 
среда за курортистите, е създаването на колония за летен туризъм през 1926г. от 
организацията Български морски сговор. Колонията е била разположена в съседство 
с Градската (приморска)градина, което е документирано със снимката по-долу.

На преден план са бунгалата на първата туристическа колония в Созопол, ситуирана 
в съседство на плажа и морската градина – 20-30-те години на ХХв.
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В средата на ХХ век на провлака започват да се извършват редица 
благоустройствени работи, от които съществено значение за неговият неповторим 
сегашен облик има трасирането и оформянето на уличния транспортен и пешеходен 
подход към Стария град, като добре озеленена алея с две платна. Тя се явява делител 
между плажа и Градската (приморска) градина от една страна и западната част на 
провлака, която има културни, делови и икономически функции. Дървесната 
растителност по алеята е от видовете източен платан, маклура и копривка, които в 
момента са достигнали оптимума на своето развитие и създават впечатляващ облик и 
характерна благоприятна микроклиматична атмосфера за преминаващите пешеходци. 

Съвременното оформяне на градината започва след разработването на 
кадастрален план на града през 1955 г. На следващия кадастрален план от 1965 г., 
днешните  граници на градската градина вече са определени и маркирани. От него може 
да се установи, че в градината е имало интересни паркови обекти, някои от които 
несъществуващи днес, предоставящи разнообразни възможности за отдих. В съседство 
южно от църквата „Св.св. Кирил и Методий” е имало доста голяма по площ спортна 
площадка. Днешният фонтан е съществувал на същото място, а южно от него е имало 
сграда на казино, която в плана се предвижда да се развие в по-голям ресторант. 

Кадастър на Градската (приморска) градина от 1965 г.
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През 60-те години на ХХ век започват по-мащабни устройствени работи на 
провлака, с оглед  все по- голямата популярност на Созопол като курортен град. 
Така например  един План на Градския народен съвет на гр. Созопол от 1965 г. за 
”оформяване на центъра на града до курортния сезон”,  планира извършване на 
работи на 57 обекта на провлака и в града, включително и в приморската градина. 
Сред тях например се предвижда монтиране на пътеводител пред парка, полагане на 
бордюри по алеите в парка, боядисване на част от пейките, завършване 
строителството на съблекалнята на плажа, реконструкция на спортната площадка в 
парка, довършване на цветната ваза на входа на градината, направа на ограда на 
парка зад музея (църква „Св.св. Кирил и Методий”) и т.н. През 1968 г. от Главпроект 
е разработен проект за оформяне и озеленяване на площадното пространство пред 
днешният Културен дом. От обяснителната записка към проекта става ясно, че на 
терена- обект на проекта, са съществували стари тополи, които се препоръчва да се 
запазят, наред с новопроектирано внасяне на екземпляри от източен платан. В 
периода 1970-1972г. отново от Главпроект се извършва проектиране на 
декоративното осветление на площада, проекти за вертикално планиране, 
водоснабдяване и канализация на площада и приморската градина. През 80-те 
години на ХХ век също се разработват проекти за територията на провлака, част от 
които(1979 г.,1987г.,1990 г.) се отнасят за преустройство на различни елементи на 
Градската (приморска) градина.

План на Градската (приморска) градина на гр. Созопол от 1989 година

Vanyo Georgiev



211

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ БАНИ’2019
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE BASA'2019

В крайна сметка след проектирането и преустройството на градината през 
последните десетилетия, нейната дължина е около 290м, най-голямата й ширина е 
120м, а най- малката – 50м. Последният проект, изготвен за части от Градската 
градина е от 2009 г. Той предвижда реновиране на морската градина с обновяване на 
съществуващите настилки, внасяне на нова растителност, подновяване на 
съществуващата детска площадка, изграждане по крайбрежната алея на изгледни 
площадки към морето, обновяване на фонтана в центъра на градината и внасяне на 
топиарни растителни форми като атракция за туристите и гостите на града. 

Един от най-старите композиционно елементи в Градската градина- фонтана, чието 
околно пространство, а и той самият са претърпли доста промени през годините

Макар от историческа гледна точка, периодът на близо 100-годишното 
съществуване на  Градската (приморска) градина да е несравним с възрастта на 
останалите археологически свидетелства в археологическия резерват Аполония, тя 
представлява съвременен цивилизационен етап от хилядолетното развитие на 
Созопол. От тази гледна точка, въпреки че е оформена едва след 20-те години на 
миналия век, Градската градина има културна стойност и обществена значимост за 
общия облик на гр. Созопол като обект за културен и морски туризъм.

Горе изложените  мотиви ни дават основание да предложим в бъдеще, като 
важен и органично свързан елемент с археологическия резерват „Античния град 
Аполония”, на Градската (приморска) градина на град Созопол да се даде статут на 
недвижима културна ценност, съгласно Закона за културното наследство и Закона за 
опазване на околната среда. Това ще изисква за нея в следващите години да се 
разработят режими на опазване и специфични правила и нормативи за устройство. 
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