
Дата Послание Име

16.1.2023 "Стъпките на роженските герои отекват в Бургас." Милена Йорданова Андонова

В област Бургас морската вълна е „кулата на любовта“!

Бурни морски вълни - криле на нашите мечти!

23.1.2023

 Бургас

     Ти си морето ,пясъкът ,чайките и топлата прегръдка. Цветалина Симеонова 

Миланова 

16.1.2023
Александрина Василева 

Ангелова



23.1.2023

1,бургас позволи ми   старт  

2,бургас влезе в живот тъм и

3,бургас създаде  любов

 4,бургас взе ми младост а 

 4,бургас вдъхнови ме от   наука и мъдрост 

5,бургас позволи да обичам  фар който да милея за него

6, бургас ми позволи  да споря за свой и чужди грешки даде равенство 

7 ,бургас е единствената точка той е вдъхновяващ град за живот 

Стефан Момчев

23.1.2023
1. Южен бряг, мистична Странджа пристан към Света.

2.Южен бряг, мистична Странджа пристан на мечти 
Здравко Янакиев Василев



23.1.2023

1.

Б- ърз

У-рбанизиращ

Р-аботещ

Град                     ЗА

А-активни

С-мели

2. Бургас- градът с перспектива и за теб!

3.Бургас-море, слънце, мечта и икономическа стабилност,

4.  Бургас- перспективния град за активни и смели!

Ахмед Юсеин Гънгърлак



23.1.2023

1. Морето целува брега в прегръдката на Странджа.

2. В прегръдката на Странджа, морето целува земята.

3. Морето целувка земята в мистичната прегръдка  на Странджа.

4. Морска целувка в прегръдката на мистичната Странджа.

5. Морска целувка в мистична прегръдка.

6. Солена морска целувка в мистична странджанска прегръдка.

 7. Нежна морска целувка и мистична странджанска прегръдка.

8. Нежна морска целувка в мистична планинска прегръдка.

9. Солена морска целувка в мистична планинска прегръдка.

 Красимира Радева Краева

23.1.2023 Хоризонт,Кръстопът, Борба, Страст ,Триумф ,Идея ,Завет Симеон Козаров

23.1.2023

1. България на югоизток - дух, огън и вода...

2. Земя хилядолетна - достойна за слова и слава...

3. Кръстопът на древните цивилизации - пристан и зов!

Донка Тодорова Христова

24.1.2023 "Нека морето бъде успокоението за нашите души!" Глория Маринова Костова

24.1.2023 Мястото, където Странджа се слива с морето. Емилия Танева Петкова 



24.1.2023

 Петя Дубарова

 Райна Кабаиванска

 Апостол Карамитев

 Филип Кутев

 Георги Калоянчев

 Антон Дончев

 Тончо Русев

 Христо Георгиев Христов

24.1.2023 "СЪЗДАДЕН ОТ ХОРАТА И ПАЗЕН ОТ БОГА"
Марина Яшина.

24.1.2023

Времето е безкрайно,

Добрите дела трябва да са като времето…

Инж. Айхан Акиф

24.1.2023

1. Благодарим, че има те, Бургас!

2. С мечта в сърцето морето да покорим.

3.  Бургаското море зове:

     Ела при мен, дете!

4. Бургаското море зове:

    Ела при мен, любов!

5. Южното море бушува в нашето сърце!

6. Тази орисница морето

    своите рибарски мрежи плете.

7. Южно Черноморие -

    морско скрито съкровище

8. Който дойде - влюбва се в Бургас.

9. Който дойде - сърцето му остава в Бургас.

10. Небето целуна морето и създаде Бургас.

11. Небето целуна морето и създаде област Бургас.

12. Небето целуна морето и създаде Бургаския залив.

13. Небето целуна морето и създаде красива стихия.

14. Небето целуна морето и създаде теб, Бургас!

15. Небето целуна морето и създаде теб, любов!

Цветомира Мартинова



24.1.2023

ОБЛАСТ БУРГАС - МОРЕ- ЕКЗОТИКА - ИЗКУСТВО -  ДРЕВНОСТ  И  

ВЕЧНОСТ!

 ОБЛАСТ БУРГАС - МОРЕ - ИЗКУСТВО -УНИКАЛНО В МУЗИКАЛНИЯ СВЯТ!

ЗЛАТКА СТАВРЕВА

25.1.2023

Обичан дом на желанията, мотивацията и действието!

Веселина Иванова Райчева

25.1.2023 “Бъди частица от морето- преоткрий себе си” Деси Кралева   

25.1.2023

Нестинарите и Странджа, Несебър, Созопол и Поморие - минало и бъдеще!
Антоанета Димитрова 

Славова

25.1.2023

1. "Хора,  улици, посоки ,тротоари, гравюри, всичко го има в Бургаските култури!"

2.Семе,стъбло,цвят  носещ Бургаски морски  аромат

3.Заводи, работа, природа, море от всичко си има нашето градче

4.Восъчен фитил ,структура  , копнеж , рими в Бургаски солфеж 

5.Неразгадана тайна, още не се напълни с претенции към мен!

6.Красив, антоним , прилагателен в мислите ми е съществителен,

-Ох колко си възхитителен...!

7.Копнеж, градеж , полъх , сияние  , почит , любов , самообладание.

8.Мир , вдъхновение , младост  , изкуство , стихотворение , повест , 

удволетворение. 

Верджиния Христова

25.1.2023

Сила;

Гостоприемство;

Надежда;

Единство;

Всеотдайност;

Добро;

Приемственост;

Мартин Грозев



25.1.2023

Солени,

топли,

окрилени ,

под светлини

трептящи,

вдъхновени. 

Валентин Веселинов Василев

26.1.2023
Тук всяка прошепната дума, 

намира своята рима.
Валентин Веселинов Василев,

26.1.2023 "Вино, море и поети от Божите шепи." Тони Антонов Теллалов

26.1.2023 Бургас...където морето създава и нашепва спомени! Росица Косева Николова

26.1.2023 "Бургас- където морето и гларусите са в хармония" Симона Ташева

27.1.2023
Ясен месец-Дива Странджа. Езера.

Плаж, море. Синева!

Пенка Стамова

27.1.2023

Дух морски, вятър крайбрежен, стил градски небрежен. 

Яни Георгиев Желязков



27.1.2023

   1.  Гледаме в очите .Чуваме със сърцата.

2.       В нашият град всеки е важен.

3.       „Невъзможно“ е нашето предизвикателство.

4.       Започваме там, където другите спират

5.       Мислим в множествено число. Успяваме заедно.

6.       Бъдещето е заложено в нашите ценности.

7.       Устойчивият начин на живот е нашата цел.

8.       Подобряваме средата с мисъл за утрешния ден.

9.       Най-малките създания са важни, колкото големите мечти.

10.   „Мостът“ е  място на мечтите. Градът осъществяването им.

11.   „Не е измислица морето и щастието съществува.“

12.   От изток изгрей, от Странджа запей.

13.   Послушай поезията на Бургас и Странджанската песен.

14.   Бъди

        Успех

        Реалност

        Гордост

        Акустика

       Съдба

Виктория Петрова Шопова,

27.1.2023

"Черно море, птици, езера, по огън танцуват в мистериозната Странджа планина. "

"Черно море прегръща Странджа планина и се сливат в едно огън и вода. "

Ивелина Иванова

29.1.2023

Бургас - отворен към Света, културата, изкуствата, науките!

Град с минало и поглед към бъдещето!

Бургас - калейдоскоп от култури, етноси, нрави, обичаи!

Бургас - корени в миналото, клони - в бъдещето!

"Няма провинция на море!" Бургас го доказва!

Радослава Антонова 

Костадинова



30.1.2023

1. "Бургас - ти носиш любовта в нас !",

2. "Бургас- град на щастието и светлината"

Айтенсита Петранова Колева 

30.1.2023

 1.  "Бургас - морски град, пълен с щастие и любов" , 

  2. "Бургас - гордостта в сърцата ни  "

Даниела Николаева Петрова

30.1.2023

1. "Бургас -не град, а морски свят"

2. "Бургас - силен ,като вълните"

Севил Руфад Мустафа

30.1.2023

1. Странджа е сърцето й, а морето - пулса.  

 

2. В древност вкоренена, с морето съхранена.

 

3. В повея на Странджа въплатена, с морски пулс - одухотворена.

4. Територия славна, любима, в синевата безкрайна съзрима!

Тони Георгиева Михайлова

2.2.2023

 Балканът целува морето.

 Кръстопът!

 Нестинарка събужда Слънцето.

Анна Емилова Лазарова

7.2.2023

Предложение 1: море, романтика, риболов, сол, вино, традиции, история

Предложение 2: антична, разнолика, мистична, героична, артистична, морска, вечна

Валя Тодорова Георгиева

9.2.2023 Гларуси, риба, слънце, море…Странджа, мистерии и гласове! Таня Маслева

9.2.2023 Пристанище, летище, планина и море…Поети, Писатели и Тоника СВ! Таня Маслева



10.2.2023 " НАД ТЮРКОАЗЕНИ ВЪЛНИ БРИЗЪТ МОРСКИ ПОНЕСЪЛ Е МЕЧТИ..." Светлана Георгиева Янева

10.2.2023
" НАД ТЮРКОАЗЕНИ ВЪЛНИ БРИЗЪТ МОРСКИ ПОНЕСЪЛ Е БУРГАСКИТЕ 

МЕЧТИ..."
Светлана Георгиева Янева

10.2.2023 "Пред земя с традиции, морето среща небето!"  Велина Ковачева - Стойкова,

1. Колоритен, слънчев и магичен с морски дух артистичен.

2. Китен, колоритен и зелен и с морски и антични щрихи украсен.

3. Колоритен, артистичен и вдъхновен и от чудните морски истории озарен.

4. Харизматичен, с колоритен подпис артистичен, античен, морски и обичан.

5. Античен пристан за красота, чудеса, вдъхновение и любов.

6. Колоритен, вдъхновяващ и силно запленяващ с артистичен морски почерк.

7. Артистичен морски почерк, колоритно настроение и ново вдъхновение.

13.2.2023 „КРАСИВ И ВЕЧНО МЛАД, ПРЕКРАСЕН МОРСКИ ГРАД“ Галина Атанасова Койчева 

13.2.2023 Дива Странджа ляга в море от сърцати, поетични души! Тодор Димитров Русев 

С ухание на смокинови дръвчета, вечен бриз си ми ти Бургас.

Морякът, пуска котва, а чайката все към Бургас лети. 

Тоника, часовника, на компаса, морето все тегли към Бургас.

14.2.2023 "Чайки, плаж, море, природа, любов, романтика, красота" Галина Атанасова Койчева 

13.2.2023 Александра Тенчева Манева 

13.2.2023 Филимона Николаева Русева


