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"Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България"

Над 50 са участниците 
в туристическата борса 

„Вашата ваканция”  
в Бургас

Над 50 са участниците в четиринадесетата туристическа бор-
са „Вашата ваканция” в Бургас. Тя се провежда на 20 и 21 април 
2015 г. в културен център „Морско Казино” в града. Проявата 
се организира по инициатива на Бургаска регионална турис-
тическа асоциация (БРТА), под патронажа на Министерство на 
туризма (MТ), областния управител на Област Бургас и Община 
Бургас.

Посетителите на форума могат да се запознаят с множество 
туристически обекти, пакети и маршрути от цялата страна - Ро-
допите, Стара планина, Черноморското крайбрежие, Тракийски 
район и др. 

Министерството на туризма се включва в борсата със собст-
вен щанд с рекламни материали за България. Различни възмож-
ности за отдих и почивка в страната са представени от редица 
общини, туроператори и др., от Българската асоциация за ал-
тернативен туризъм и Природен парк „Странджа”. Свои щандо-
ве имат „Слънчев бряг” АД, Летище Бургас и Професионалната 
гимназия по туризъм – Бургас. В рамките на форума гимназията 
организира дискусия „Професионалното образование в облас-
тта на туризма” с основна тема - начините за подобряване на 
качеството на туристическите услуги в България. 

На борсата са представени туристическите обекти в Община 
Средец под мотото „Деултум - врата към загадъчната Странджа“. 

На 21 април Регионалният исторически музей в Бургас ще 
презентира новата изложба, която ще бъде експонирана през 
лятото на 2015 година „Богатствата на Земята. Гигантски криста-
ли, скъпоценни камъни и минерали“, а Общинско предприятие 
„Летен театър - Бургас“ ще представи акцентите и възможности-
те за посещение на „Фестивала на пясъчните фигури“ през тази 
година. През втория ден на изложението Асоциацията на екс-
курзоводите в Бургас организира за гостите на града пешеход-
на разходка с беседа и разглеждане на забележителностите му.

Крепостта „Маркели“ е един от най-забележителните и добре 
съхранени археологически паметници в Южна България. Нами-
ра се на 50 км от Бургас и на 7 км от Карнобат.  

За произхода на името на крепостта има различни мнения, 
като се налага тезата, че най-вероятно то идва от старото име на 
река Мочурица, която тече в подножието на крепостта – Марцил.

От възвишението, на което е разположена крепостта, има ви-
димост във всички посоки към проходите и укрепителните съо-
ръжения. В същото време някога хълмовете са били покрити с 
непроходима гора, достигаща чак до морето, която е скривала 
крепостните стени от погледа на нападателите. Тук се е намирала 
и единствената връзка юг – север в големия периметър на бла-
тистата местност – античен мост от ІІ в., чиито останки са открити 
в западното подножие на крепостта. Именно местоположението 
на моста предопределя значението на крепостта „Маркели“ по-
късно. 

Крепостта възниква през Късната античност в края на ІV и на-
чалото на V в. Началото й се свързва с изграждането в най-висо-
ката й част на ранен християнски матририум – храм, посветен на 
християнски мъченик. 

В архитектурно отношение „Маркели“, както и повечето по-
добни съоръжения, се състои от вътрешна и външна крепост. 
Първата крепост е изградена през Късната античност (IV – VI в.) 
като част от фортификационната система на Източната Римска 
(Византийска) империя. Разкритият във вътрешността на кре-
постта църковен комплекс с раннохристиянска базилика под-
сказва, че през V – VI в. тук е съществувало обособено епископ-
ско средище, част от Константинополската патриаршия. 

тУриСтиЧеСКи обеКта В бЪлГариЯ

50 малКо
ПоЗнати

Крепостта „МарКели“, 
община Карнобат, Бургаска област
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За КонтаКти:
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Тел: +359 559 71 43
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Тел: +359 56 825 772; +359 56 841 542
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ТУРИСТИЧЕСКИ  ОБЕКТА  В  БЪЛГАРИЯ50 малКо
ПоЗнати

Крепостта „МарКели“, 
Карнобат, Бургаска област

Величествената трикорабна базилика 
е била богато стенописана, с много мра-
морни колони, капители и олтарна украса 
– символ на архитектурните и художест-
вените достижения на епохата. Укрепва-
нето на града е било направено с мощни 
стени от редуващи се каменни редове и 
тухли, както и с ранновизантийски кули с 
формата на вписан кръст. Най-впечатля-

ваща от тях е югоизточната кула със запа-
зена бойница. 

Особен интерес представлява водо-
снабдителното съоръжение, което е ис-
тински шедьовър на древното строително 
изкуство. Намира се на западния склон на 
възвишението, в непосредствена близост 
до река Мочурица, и представлява слож-
на система от кули, резервоари за вода и 
тунел, свързващ крепостта с реката. 

Ролята и значението на крепостта 
се развиват успоредно с израстването 
на Плиска като държавно-политически 
център на младата българска държава. 
През Средновековието „Маркели“ заема 
важно място в политическия живот на 

Балканите и служи като отправна точка 
за войските, поемащи на поход. Тъй като 
е контролирала най-прекия път от Плис-
ка до Константинопол, край нея са се 
разиграли няколко съдбоносни за Бъл-
гария и Византия битки. През 792 г. хан 
Кардам печели победа над византийски-
те войски, командвани от самия импера-
тор Константин VІ. Крепостта е изходната 
база на грандиозния поход на император 

Никифор І Геник. През 811 г. византийска-
та армия предприема настъпление сре-
щу столицата Плиска, а разгромът на ви-
зантийските войски дава възможност на 
българския владетел Крум да предприе-
ме настъпателни действия в Тракия. Ко-
гато крепостта попада в български ръце, 
тя е разширена и доукрепена, а около 
нея са изградени едни от най-грандиоз-
ните на Балканския полуостров землени 
съоръжения – предимно валове и рово-
ве. Така „Маркели“ се очертава като най-
голямото и мощно старобългарско укре-
пление на юг от Стара планина. 

След приемането на християнството в 
България (втората половина на IX в.) вър-

ху руините на разрушената раннохристи-
янска базилика е издигната еднокорабна 
църква. Богатата мраморна декоративна 
украса, аналогична на Преславската, по-
казва и новата роля на крепостта като 
мост между Севера и Юга, между столи-
цата Преслав и присъединените южни 
територии. 

Свидетелство, че градът е просъщес-
твувал и през византийското робство, е 

разкритата кръстокуполна визан-
тийска църква от XI в., която заема 
най-горния пласт от многослойния 
християнски комплекс. 

Крепостта Маркели е сред най-
коментираните средновековни 
обекти в българската история, а 
проучването й започва още от пи-
онерите на българската археоло-
гия – Константин Иречек и братята 
Шкорпил. Маркели е разкопавана 
активно в периода от 1986 до 1994 
г., след което изследванията са пре-
къснати и възобновени през 2004 г. 
Предстои реставриране и консер-
виране на комплекса. Тук са откри-
ти рисунки на човешки и животин-
ски фигури, различни стенописни 
фрагменти, керамични мозайки и 
мраморна пластика в преславски 
стил. Резултат от археологическите 
проучвания са култови, жилищни 
и стопански сгради; намерени са и 
множество стрели, накити и печа-
ти. През 2007 г. е направена ценна 
колективна находка от ХІ – ХІІ в. от 
общо 37 монети, сечени от трима 

императори, които доказват постоянно-
то обитаване на крепостта от VІІІ до ХІІІ в. 
Част от находките днес са изложени в от-
дел „Археология“ на Историческия музей 
в Карнобат.

Снимка: Исторически музей - Карнобат 


