
С тарият Несебър е  един от най-
древните градове на Европа, все 

още пазещ духа на различните наро-
ди, живели в него – тракийци, елини, 
славяни, византийци и българи. Впе-
чатляващ е  броят на добре съхране-
ните от древността църкви, къщите 
от периода на Възраждането – типич-
ни представители на черноморската 
архитектура, вятърните мелници, об-
ществените бани и чешми.

Полуостровът, на който се нами-
ра, е бил посещаван от кораби, доп-
лавали от близки и далечни брегове 
още през бронзовата епоха, през 
ІІ-то хилядолетие пр. Хр. Доказа-
телство за това са многобройните 
каменни котви, както и  керамични 
фрагменти, датиращи от този ранен 
период на тракийската история.

Древните траки наричали града 
Месабрия, което означава „град на 
Меса“, на името на неговия леген-
дарен основател. Първите гръцки 
заселници, по произход дорийци, 
пристигат в  края на 6 век пр. н. е. 
Новата колония се оформила окон-
чателно през 494 г., когато прогоне-
ни от персите граждани на Калхедон 
и  Бизантион дошли на полуострова 
и с благословията на местните траки 
трайно се заселили тук. Можем да 
предположим, че предходната, първа 
вълна от колонисти е дошла от Мега-
ра и  затова древните свидетелству-
ват, че Месамбрия има три метропо-
лии – Мегара, Калхедон и Бизантион.

През III век пр. Хр. удобното ге-
ографско разположение на града 
и  гъвкавата политика на неговите 
граждани довели до върхови момен-
ти в  неговото икономическо и  кул-
турно развитие. Градът постепенно 
се разраства, построени са храмо-
ве, училище и  театър. Около 440 г. 
пр.н.е. градът започва да сече собст-
вени монети. Широко е  влиянието 
му в  елинистическия свят. От това 
време датират най-богатите погре-
бения в  некропола на Месамбрия. 
Намерени са изключително ценни 
златни украшения. Множество сре-
бърни и  бронзови съкровища от 
месамбрийски монети са открити 

на различни места в  древния свят 
в  един периметър от днешно Косо-
во до древния Вавилон и от днешна 
Молдавия до Атина.

През 72 г. пр. н. е. градът е  зав-
зет без никаква съпротива от рим-
ляните и  става част от Римската 
империя. Със своите непокътнати 
крепостни стени и  големи общест-
вени сгради, той продължава да 
сече собствени бронзови монети 
и остава важен търговски и култу-
рен център. Ползва се с привилеги-
ята сам да решава съдбата си и има 
правото на „свободен град“. За ох-
раната на близките и далечни пъти-
ща „денем и  нощем“ 
се грижели шестима-
та стратези на града, 
които ежегодно били 
избирани от Народ-
ното събрание и  Съ-
вета на старейши-
ните. Първоначално 
един, а после двама от 
стратезите отговаря-
ли за монетосечене-
то, а други членове на 
същата колегия били 
натоварени с външно-
политическите дела на 
града.

След създаването 
на Българската държа-
ва Месемврия преми-
навала ту в български, 
ту във византийски 
ръце. Градът за пръв 
път става част от бъл-
гарската държава през 
812 година, когато 
хан Крум го щурмува 
и  завладява. Прежи-
вява голям разцвет по 
времето на цар Иван 
Александър. Зрялото 
Средновековие е  ос-
тавило в  града забе-
лежителни църкви. 
Оцелелите от тях да-
тират преобладаващо 
от периода ХII–ХIV в. 
Тогава в града криста-
лизира един оригина-

лен „живописен стил“ на църковна-
та архитектура.

В  средата на XIV в. българите 
започнали да произнасят името му 
„Несебър“.

За пръв път е нападнат от турците 
през 1396 г. Окончателното му падане 
в ръцете на Отоманската империя ста-
ва през 1453 г., няколко месеца преди 
Константинопол. През годините на ос-
манско владичество икономическият 
и културният живот не секват. Строят 
се църкви, изписват са икони.

Пристанището на Несебър и днес 
продължава да бъде главен външно-
търговски център на Черно море. �
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