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„Света Анастасия“ – остров, 
забулен с романтика и мистериии

Ако почивате или просто сте решили да разгледате през лятото Бургас, не пропускайте да посетите 
една от най-новите и търсени атракции в града! От май 2014 г. със средства от европейски проект 
община Бургас реализира посещения до „Света Анастасия“ – единственият обитаем остров по Бъл-
гарското черноморие. Съществуващите на него сгради са изцяло ремонтирани, така че да бъдат при-
влекателни за туристите, а в съчетание с невероятните гледки, които се откриват, островът привлича 
все повече желаещи да го видят.

Текст: Камелия Илиева, по материали от: anastasia-island.com | Снимки: „Роден глас“
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Естествено, ясно е, че до ос-
тров се стига с лодка или 
корабче – част от проекта 
на бургаската община е и 
корабчето „Света Анаста-

сия“, но освен него има още някол-
ко частни, които предлагат същата 
разходка. Общото между всичките 
е, че предлагат сигурност на пътува-
нето, обслужването е на европейско 
ниво, а преживяването наистина си 
заслужава. Корабчетата тръгват от 
Морската гара на Бургас, а ако не 
ви се върви пеш под яркото слънце, 
можете да се качите на еко бусче – 
достатъчно е само да му помахате и 
то ще спре пред Вас. Такааа... откак-
то научих за атракцията, се каня и 
аз да видя приказния остров, но, за 
съжаление, миналата година морето 
очевидно не пожела това да се случи, 
защото при силно вълнение, кораб-
четата спират да пътуват. Това лято 
обаче късметът беше с нас – и ето 
ни на път към българския „Алкат-
рас“. И докато се чудех дали започва 
да ми прилошава от засилващото се 
поклащане на кораба, някакво дви-
жение вляво привлече вниманието 
на всички – спокойно и грациозно 
сред вълните се мярна делфин, кой-

то обаче се оказа доста по-бърз от 
нашите фотоапарати, за най-голямо 
разочарование на всички. Не след 
дълго наближихме набелязаната 
цел, а по-наблюдателните не про-
пуснаха да се поинтересуват защо на 
входа е поставена обърната котва. 
Отговорът дойде по-късно, когато 
седнахме в ресторанта на острова, за 
да опитаме старите бургаски рецеп-
ти. Младият сервитьор ни обясни, 
че „Света Анастасия“ е екоостров и 
не е разрешено да се спусква котва 
близо до него. А сега малко географ-
ски, исторически данни и... естест-
вено повечко легенди.

Разположение

Остров „Света Анастасия“ се на-
мира в Бургаския залив в Черно море. 
Изграден е от вулканични скали, ви-
сок 12 метра, на места 17, а площта му 
е близо 9 декара. Между 1945 и 1990 г. 
носи името „Болшевик“. 

Пиратски набези и съкровища

Една от най-известните легенди 
е свързана с пирати, които напад-
нали острова във времето, когато 

там имало манастир. Монасите се 
затворили в църквата и се помолили 
на Света Анастасия да им помогне 
и да ги избави от набезите. Тя чула 
молитвите им и изпратила страхо-
вита буря, която разцепила пират-
ския кораб. И до днес останките на 
кораба са вкаменени в скала, която 
може да се види от всеки посетител 
на острова. Вярва се, че причината 
за пиратските набези е заровено на 
острова златно съкровище, пазено 
от призрака на загинал пират.

Според друга история, навремето 
до острова са достигали викинги. До-
кументирани сведения за това няма, 
но има следи от две опожарявания.

За странните сили на мястото 
говори и случка от преди години, 
когато пиян капитан на влекач оце-
лял като по чудо, след като паднал от 
25-метрова отвесна скала. 

На „Света Анастасия“ има три 
скални феномена, известни като 
„Гъбата“, „Дракона“ и „Вкаменени-
ят пиратски кораб“. Някои вярват, 
че на Острова съществуват две под-
земия, чиито входове са много до-
бре замаскирани и никой не може 
да проникне до тайните им. Досега 
обаче те не са открити.
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„Света Анастасия“ е единственият български остров, 
на който има църква – „Успение Богородично“, която е 
част от съществувал някога там манастир. Най-ранни-
те данни за съществуването на обителта са от 15-ти век. 
През годините манастирът е бил опожаряван няколко 
пъти и нападан от пирати. За стенописите в църквата се 
предполага, че са от 14-ти век. 

Българският „Алкатрас“

Църковната обител просъществува до 1923-та годи-
на, когато манастирът е превърнат в затвор, където са 
заточени 132-ма комунисти и земеделци. Трудната под-
дръжка на островния затвор принуждава правителство-
то да прехвърли затворниците в бургаския полицейски 
участък, а част от тях са освободени. 

След атентата в софийската църква „Света Неделя“ 
през април 1925 г., островът отново е превърнат в за-
твор. На 29 юли 43-ма от арестантите успяват да избягат 
с две гребни лодки до нос Чукаля, откъдето се скриват 
в Странджа планина. В тяхна памет едно от крилата на 
манастира е превърнато в музей. По-късно се използва 
и за хотел. 

Фарът

Фарът на острова бил изграден от френска компа-
ния през 1889 г. Той бил монтиран върху железен стълб, 
издигнат на 40 метра над морското равнище и в хубаво 
време светлината му се виждала от 10 мили. През 1912 
г. в северната част на острова били положени основите 
за новия фар, който направлява корабите и до днес. Той 
бил запален за пръв път на 13 юни 1914 г.

Островът след 60-те години

През 60-те и 80-те години островът става любимо 
място на творческите бохеми на Бургас. Негов „губерна-
тор“ дълги години буразлии наричат големия бургаски 
поет Христо Фотев, който прекарвал голяма част от вре-
мето си там. На острова тогава имало ресторант, малък 
хотел, църква и кей.

Островът е известен и с това, че там са снимани филми-
те на Рангел Вълчанов „На малкия остров“ и „Островът“ 
на Камен Калев, с участието на Летисия Каста. От 2001 г. 
„Света Анастасия“ е със статут на природно-археологи-
чески резерват.

„Света Анастасия“ днес

„Лекарна“, предлагаща чудодейни билки и отвари по 
стари рецепти, манастирска килия от Средновековието, 
в която може да пренощувате, ресторант с автентични 
бургаски ястия по стари рецепти, малка църквичка, му-
зей... и приказната красота на острова. 

Ами, това беше... довиждане, море, до следващото 
лято... дай, Боже!  ◆ Музеят

Фарът направлява корабите и до днес

Стенописите в малката църква имат дълга история

„Драконът“ и „Вкамененият кораб“


