
Алексис 6а клас 

Черноморец-от античността до днес 



ЧЕРНОМОРЕЦ 

Черноморец е моят роден 

град, за мен той е много 

красиво и магично място 



Предистория и античност 

Археологическите проучвания на територията на съвременния град Черноморец 

доказват, че най-ранните заселвания в района на Южното Черноморие датират от 

епохата на късния неолит (5400 – 5200 г. пр. Хр). Свидетелство за това дават 

локализираните в района праисторически селища в местностите „Аклади Чеири“ и 

„Гармица“. През 2008 – 2009 г. са проведени мащабни теренни археологически 

проучвания в м. „Аклади“, разположена на западния бряг на Созополския залив на 

1,5 км югоизточно от град Черноморец до къмпинг „Градина“. От селището е 

проучен голям култов център с общо разкрити над 70 ритуални ями и шахти, 

свидетелстващи за живота на населението в проучваната зона от епохата на неолита 

(края на VI хил. пр. Хр.), халколита (V – IV хил. пр. Хр) и раннобронзовата епоха 

(края на III – началото на II хил. пр. Хр.). В ями с ритуален характер от епохата на 

неолита са открити множество керамични съдове, каменни и костени оръдия на 

труда, статуетки на „Богинята майка“ и глинена култова пластика. 



ОЩЕ  
 За това, че в района на съвременния град Черноморец е съществувал един от най-

ранните и най-богатите металургични центрове в Югоизточна Европа, свидетелстват 

откритите в епохата на халколита парчета от полиметални руди, каменни оръдия на 

труда и глинени предмети и съоръжения за първична обработка, както и медни шила, 

свидетелстващи за един начален етап на развитие на рудодобива и обработката на 

метал през този период, което през следващите периоди на бронзовата и желязната 

епоха и насетне в историята на Западното Черноморско крайбрежие ще се превърне в 

един от водещите стопански отрасли, който ще разшири търговските контакти с други 

презморски страни. Подробни данни за развитието на древната металургия се откриват 

по възвишенията на Меден рид, където има изследвани около 40 меднорудни жили, 

част от които са образували крупни находища.  



Днес град Черноморец е 

притегателна лятна дестинация 

за хиляди 

туристи.Културен,самобитен и 

фолклорен център 



Препоръчвам ви да го посетите и да отидете в 
музея, там има още и по - дълги истории 

БЛАГОДАРЯ ЗА 
ВНИМАНИЕТО 


