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Варна

❑ Ва̀рна е най-големият град в 

Североизточна България, 

разположен по бреговете на Черно 

море и Варненското езеро и е 

административен център на 

едноименните община и област.

❑ Той е най-големият град в Северна

България и по българското

Черноморие. Варна често е 

наричана „морска столица“или

„лятна столица на България“ и е 

важен туристически и просветен

център, изходна точка за курортите

по Северното Черноморие.



Бургас

❑ Бурга ̀с е най-големият град в 

Югоизточна България и вторият по 

големина на българското Черноморие, 

а със своето землище от 253,644 km², 

той е вторият град по площ в България

(след София).

❑ Бургас е най-важният културен, 

стопански, транспортен, управленски, 

туристически и просветен център в 

Югоизточна България и е с национално

значение. 

❑ Градът е административно средище на 

едноименната община и област, както

и седалище на регионални и 

национални институции.



Ялта

❑ Ялта (на руски: Ялта) е град, 

разположен на Кримския

полуостров. 

❑ Той е черноморски курорт. 

Известен е с историческата

Ялтенска конференция, 

състояла се с участието на 

тогавашните световни

политически лидери

Франклин Рузвелт, Уинстън

Чърчил и Йосиф Сталин. В 

града се е намирала

резиденция на Сталин.



Геленджик

Геленджи ́к (на 

руски: Геленджик) е 

черноморски

курортен град в 

Краснодарския

край, Русия. 

Населението му

през 2018 година е 

76 830 души.



Мангалия

Мангалия (на румънски: 

Mangalia), старо 

наименование 

Пангалия/Pangualia, e 

пристанищен град в 

Румъния на Черно море, 

намиращ се в окръг

Кюстенджа.

До 1940 г. градът е имал

многобройно българско

население.



Мамая
Мамая (на румънски: Mamaia) е най-големият

курорт на румънското Черноморско крайбрежие.
Намира се на север непосредствено след
урбанизираната част на Констанц. Почти няма
целогодишно пребиваващи жители, населен е
предимно през лятото. Дълъг е 8 км и е само 300 м
широк, представлявайки ивица земя между Черно
море и езерото Сютгьол. Благодарение на големи
промени в курорта през последните години той се
превръща във важна лятна дестинация в Европа.

Плажният сезон е най-добър между средата на
май и края на септември, когато средно-дневните
температури са от 25 до 30 градуса по Целзий.

Недостатък е, че морската вода обикновено е
под 17 градуса дори през юли и август и е
неподходяща за къпане. Хотелите са с категория
от 3 до 5 звезди, но няма ново строителство, за
разлика от повечето български курорти. Повечето
сгради са строени през социализма, но са напълно
обновени и ремонтирани.

Тук се провежда 11-та среща на държавните
глави на страните от Централна Европа в периода
27 – 28 май 2004 г.



Зонгулдак

Зонгулдак (на турски: 

Zonguldak) е град и 

административен

център на вилает

Зонгулдак в Турция. 

Разполага с 

пристанище и мини 

за въглища.
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