
БЯЛА И МОРЕТО
(ОТ ДРЕВНОСТТА ДО СРЕДАТА НА ХХ ВЕК)

Черно море 

“От всички морета то по своята 

природа е най-удивителното...” 
Древногръцкият историк Херодот 

(484–420 г. пр.Хр.)
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Обр. 1. Старогръцки керамичен съд/киликс 
(V в. пр.Хр.) – открит на морското дъно недалеч от Бяла

Плажната ивица между Обзор и Бяла – 
заливът и носът Св. Атанас
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крАЙБреЖИеТо

Крайбрежието на Община Бяла се разпростира като 
част от района между р. Камчия и нос Емине. Този район 
попада в обсега на най-източните дялове на Старопланинската 
верига – планините Камчийска и Еминска, и е основна част 
от географски определеното Българско Средно Черноморско 
крайбрежие.

Релефът тук е хълмист и нископланински. Разчленен е 
от няколко десни притока на р. Голяма Камчия и долините на 
реките Фъндъклийска, Перпери и Двойница. 

В този участък на Българското Черноморско крайбрежие 
са разположени едни от най-дългите плажни ивици: Камчийско-
Шкорпиловската, Карадере и между нос Св. Атанас и нос Кочан.

На крайбрежните скали под Бяла е локализиран и 
природният феномен геотоп „Белите скали” – обект на геоложки 
изследвания с примери за масовото измиране на растителни и 
животински видове, случило се преди около 65,5 милиона години 
– периода Креда/Терциер.

Плажът Карадере – Черни нос – 
плажът Шкорпиловци 
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Преди хилядолетия

Някъде в началото на холоцена (преди около десет 
хиляди години) нивото на Черно море е било по-ниско с около 
с 90 метра. Връзката със Средиземно море е била прекратена – 
доколкото дълбочината на днешния Босфорски праг е само 45 
метра – Черно море се е превърнало за няколко хилядолетия в 
сладководно езеро. 

След тези твърде далечни времена черноморското 
равнище започнало да се повишава. Със сигурност е установено, 
че в Античната епоха нивото на Черно море е било с около 
5 метра по-ниско от съвременното. Повечето изследователи 
предполагат, че след средата на I хилядолетие сл.Хр. то се 
е приближило до съвременното. В средата на II хилядолетие 
отново е имало понижаване след което – ново повишаване, 
което продължава и в наши дни.

Разбира се, тези процеси са влияели на релефа на бреговата 
ивица – крайбрежните носове са били вдадени с няколко десетки 
метра по-навътре, имало е острови, които вече са изчезнали, 
реките са били по-пълноводни, сегашните суходолия са били 
реки, климатът е бил по-мек.

Белите скали

Бели нос

Черни нос
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най-ранните сведения

Най-ранните сведения за 
Западното крайбрежие на Черно 
море може да се открият у мнозина 
антични и средновековни автори и 
по данните на морската картография. 
Още в Древна Гърция се появяват 
навигационни помагала, в които се 
описват крайбрежните особености. 
Названията, с които са известни тези 
текстови и картографски описания, 
са периплуси (гръцки), портолани 
(латински) или с най-познатото и днес – лоции (от холандски 
loodsen – водач на кораб). Актуалността на лоциите не е 
загубена и до наши дни независимо от наличието на модерни 
технически пособия.

Сигурните данни за района 
на Българското Средно Черноморско 
крайбрежие обаче са твърде оскъдни. Точно 
локализирани, най-ясно разпознаваеми 
и несъмнено важни ориентири  
(обр. 4), отразени в писмените извори и на 
малкото запазени карти от Античността 
и на многобройните от Средновековието 
насетне за този район са нос Емине – 
изписвано Emona, Lemano и пр.; навярно 
пълноводната в миналото р. Камчия – 
изписвана ÑÜíõóïò, Panisos и крепостта 
Ерите/Erite, която е при нейното устие. 

Обр. 2. Морски таралежи / 
вкаменелости – открити в ями в 

Тракийския култов комплекс на нос 
Св. Атанас

Обр. 3. Амфора (IV в. пр.Хр.) от Менди, Халкидически 
полуостров – открита на морското дъно недалеч от Бяла
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Други названия

Античният географ и историк Страбон (I век) сочи, 
че „...на лявата страна на Понта има село, наречено Лариса, между 
Навлохос и ... [името тук липсва, но се предполага, че е Одесос] 
близо до края на планината Хемус”. Единственото, което може 
да се приеме за сигурно в това сведение, е, че Страбон е имал 
предвид нос Емине като „края на планината Хемус” – Стара 
планина (антични названия Аемос/н, Хемус, Зигос). 

Изказани са много предположения, че Навлохос е при 
Обзор и едно-единствено, че „на върха на носа Св. Атанас... 
би могло да се търси мястото на Лариса”. Не са малко обаче 
и другите, по-различни мнения при коментара на въпросния 

н. Св. Атанас

ERITE

н. Емине

н. Бели нос

н. Черни нос

/Камчия/Panisos

Перперидере

 Двойница

Фандъклийска река

Вая

Козлука

Карадере

Бяла

Иракли

Емонска  "Света гора"
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Emine cape

Sveti Atanas cape

Beli nos cape

Cherni nos cape

Emona "Holy Mountain"

Средновековен манастир

ERITE

Антични и средновековни селища

Антична и средновековна крепост / град

Пещ за строителна керамика

Съвременно селище

Следи от морска катастрофа

Отбранителна система

Ancient - and Middle Age fortress /town

Middle Age Monastery

Pottery kiln for construction materials

Ancient - and Middle Age villages

Contemporary settlement

Traces of a shipwrek

Defensive system

ЛЕГЕНДА   LEGEND

HERAKLEA
Обр. 4.  Историко-
археологически 
обекти от нос 
Емине до р. Камчия
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пасаж, което ни кара да смятаме, че въпросът кои от многото 
антични селища по крайбрежната ивица между Емине и Варна 
са Лариса и Навлохос у Страбон остава открит.

На една от най-известните антични карти 
(редактирана след 340 г. и запазена като копие от ХIII в.) – 
т.нар. Певтингерова карта (обр. 5), е отбелязан един храм на 
Юпитер: „...32 мили до Одесос [Варна] – 16 мили до Ерите [?; при 
устието на р. Камчия] – 16 мили до Темплум Йовис [на латински 
– храм на Юпитер] – 16 мили до Месамврия [Несебър]...”. Мнозина 
автори локализират този храм в значимата антична крепост 
при Обзор. В началото на Късната античност навярно тъкмо 
над храма на Юпитер е била изградена масивна християнска 
базилика.

Въпросът за Виза/Вича на 
Черноморското крайбрежие

В гръцки и италиански портулани от Късното 
Средновековие някъде над нос Емине се среща изписано 
наименованието Виза/Вича (с формите Lauica, Lauiza, Viza, 
Visa, Vica). 

В тази връзка има изказани хипотези за локализирането 
на средновековна крепост или пристанище с името Виза 

Обр. 5. Фрагмент от Певтингеровата карта

ODESOS
(Варна)

Храм на Юпитер
(при Обзор?)

ERITE - Крепост при устието
 на р. Камчия
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или Вича на намиращия се на три километра южно от Бяла 
нос Св. Атанас. По-детайлно аргументира такова виждане 
познавачът на морската картография Ат. Орачев, според 
когото „...Вича се е намирала точно по средата между нос Емине 
и Черни нос. Измерените разстояния са 15 мили – около 18 км по 
тогавашния талвег. Следователно локализацията на Вича при нос Св. 
Атанас може да се смята за абсолютно доказана”. Имайки предвид  
доводите на Ат. Орачев, ще отбележа, че за окончателното 
възприемане на тази хипотеза без съмнение са необходими още 
доказателства – засега археологическите проучвания не доказват 
съществуването на укрепление и активен живот на нос Св. 
Атанас през Средновековието.

Грешки...

В специализираната литература по морска картография 
се твърди, че портуланите на Черноморието представят 
очертанията на бреговата ивица – дори спрямо съвременните 
критерии твърде точно, но често пъти се срещат и грешки. 

Така например в доста детайлната карта „Нова 
България” на Хайнрих Киперт (1877 г.), която се смята за една 
от най-добрите за времето си, са описани, както следва: след 
Емине – Ирикли – Гьоке-дере (Обзор) са нос Mavro (Kara-burun – 
би трябвало да бъде Ак-бурун (нос Св. Атанас) – селото Aspro 
(Ak-dere); нос Aspro (Ak-burun – би трябвало да бъде Черни нос) и 
следва Фъндъкли (Шкорпиловци), Камчия и пр. 

Изписването на Черни нос върху средновековни карти 
като по-значим/очертан навътре в морето нос – изписано Mauro, 
Noirmolle и пр., макар явно да се има предвид сегашният нос Св. 
Атанас, изисква по-внимателен прочит.
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АрХеолоГИЧескИТе 

ПроуЧВАнИя

Подводна археологическа експедиция 
„Черни нос (1967–1968)“

През лятото на 1964 г. двама леководолази – Георги 
Марков и синът му Петър попаднали случайно южно от рифа 
на Черни нос на множество амфори. Новината за находката 
предизвикала една от първите подводни археологически 
експедиции (през 1967–1968 г.) с ръководител Горанка Тончева, 
тогава археолог в Археологическия музей във Варна. 

Пред носа, в посока запад-изток има верига от подводни 
скали, които оформят риф с дължина 
около 400 м. Мястото е известно 
с името „Казана“. Минималните 
дълбочини по цялото протежение на 
рифа варират между 1 и 7 м. През 
Античността, когато нивото на 
Черно море е било по-ниско с около 
5 м, рифът навярно е защитавал 
малък залив. Приема се, че след 
удари в скалите пред Черни нос са 
потънали няколко по-големи кораба: 
1916 г. – турският контраминоносец 
„Гайред и Мели”; 1919 г. – българският 
миноносец „Летящи“; 1920 г. – руската 
яхта „Колхида“. 

Обр. 6. Работен план за археологически 
проучвания в района на Черни нос на археолози 

от Варненския музей (80-те години на XX в.) 
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Според сведения на участниците в експедицията през 
първото лято са извадени няколко десетки амфори. Следващото 
лято са извадени четири амфори и три железни котви (обр. 7). 

В научната литература откритите при Черни 
нос амфори се отнасят към типа spatheion4 – произвеждани 
са в Северна Африка и се отличават с дълго и тясно тяло, 
висока цилиндрична шийка, фланкирана от малки дръжки – 
разпространени от края на IV до VII в. Няма съмнение, че 
амфорното находище пред Черни нос е свързано с потънал 
кораб, чийто предполагаем маршрут е бил най-вероятно от 
Северна Африка към някое от многобройните пристанища по 
Западното или Северозападното Черноморско крайбрежие. 

Обр. 7. Амфори тип spatheion, открити през лятото на 1968 г. пред Черни нос

Обр. 8. Антична керамична 
чаша, открита случайно в 
района пред Черни нос
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Обр. 9. План-описание на местонамирането на находките  
при експедицията от 1989 г.

1. Оловни щокове;  
2, 3, 4, 14, 15, 16, 21. Железни котви;  

5. Каменен квадр с жлеб;  
7, 8, 9, 10, 12, 17. Адмиралтейски котви;  

13. Цяла амфора;  
18. Паница

Подводните археологически експедиции 
„космос 1979–80” и нек-Юнеско 
„Бяла 1988–89”

Следващите подводни археологически експедиции са 
проведени в залива Св. Атанас южно от Бяла през 1979–1980 г. 
и през 1988–1989 г. под ръководството на Михаил Лазаров от 
Археологическия музей във Варна. 

От тези две експедиции е останала документация 
– дневници, планове (обр. 6, 9), инвентарни книги, находки 
(обр. 10–11), снимки (обр. 13). Според свидетелството на М. 
Лазаров са открити части от: „древни и антични котви, амфори, 

1

2

3
4

5

6

78
9

10
11

12 13
14

19 18

15 16

17

20

21

1.0
2.0

Риф

Риф

3.0
2.0

2.0
3.0

4.0
5.0
6.0

1.0

3.0

4.0

5
20
30



12

Обр. 11. Каменен щок 
на котва, открит при 
подводната експедиция в 
залива  Св. Атанас през 
1989 г. Реконструкция

Обр. 10. Амфора  
(късен V – ранен IV в. пр.Хр.) 
от Еритрея, Североизточна 

Африка – открита при 
подводната експедиция в 

залива Св. Атанас през 1989 г.
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произхождащи от известните керамични производствени 
центрове в Егейско море – островите Хиос, Родос [VI–II в. пр.Хр.], 
а също така фрагменти от амфори, датирани в периода на Късната 
античност (V–VI в.)”. 

Освен при редовните подводни проучвания, голям 
брой предмети – цели и части от керамични съдове (обр. 1, 
8, 12), каменни, оловни и железни котви и др. с датировка от 
Античността и Средновековието – са извадени от местни 
рибари от морското дъно в района на залива и по-навътре в 
морето. 

Обр. 12.  Керамичен съд – saltsera / 
garera (IX–X в.) за притопляне на 

ястия, открит на морското дъно 
недалеч от Бяла

Обр. 13.  Заливът Св. Атанас и буната през 1989 г.  
Снимка от архива на подводната експедиция
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н. Св. Атанас

н. Св. Иван /?/

р. Двойница

Античнен храм

Култов център

Съвременно селище

Антични селища

Съвременна брегова линия

ЛЕГЕНДА

Предполагаема брегова линия
при ниво на водата
5 м по-ниско от съвременното

Перперидере

Обр. 14. Крайбрежието между Бяла и Обзор през VI–I в. пр.Хр.
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ДреВнИ селИщА.  

ТрАкИЙскИ кулТоВ комПлекс

По Българското Средно Черноморско крайбрежие 
и в частност – по крайбрежната ивица между нос Емине и 
устието на р. Камчия не са локализирани селища или некрополи 
от времето на Праисторическата епоха. Разбира се, най-яркото 
свидетелство за обитавало тук население с високо развита 
икономика и култура за времето си са проучените само на няколко 
десетки километра северно и североизточно археологически 
обекти от времето на Каменно-медната и Бронзовата епоха. 
Най-известният от тях е знаменитият Варненски халколитен 
некропол.

Това, че е имало селища от времето на Праисторията по 
Българското Средно Черноморско крайбрежие, се потвърждава 
от някои от откритите артефакти (обр. 15) при разкопките 
на Тракийския култов център (VI в. пр.Хр. – I в. сл.Хр.) на нос 
Св. Атанас. 

Тракийският култов център се разпростира в 
югоизточната част на носа – тази, която е най-вдадена в 
морето. Проучени са повече от 120 ями, няколко пещи за битови 
нужди, останки от десетки жертвени огнища (есхари) и една-
единствена сграда – всички с датировка в ранния културен слой 
(VI в. пр.Хр. до началото на I в. сл.Хр.)

Обр.15. Каменна и медна брадва от култовите ями  
на Тракийския комплекс на нос Св. Атанас
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Обр. 16.  Медни гвоздеи – обков на антични 
плавателни съдове, открити в култовите 
ями на Тракийския комплекс на нос Св. 
Атанас. Образец на използването

Обр. 17. Керамични тежести за рибарски мрежи, открити в 
култовите ями на Тракийския комплекс на нос Св. Атанас

Обр. 18. Брознови антични куки за въдици, 
открити в култовите ями на Тракийския 

комплекс на нос Св. Атанас
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ями

Ямите са били използвани за депониране на останките 
от ритуални обреди и угощения на населението от близките 
околности, поради което са определени като ями с култово 
предназначение, наричани в археологическата литература 
„ботроси“. 

В пълнежа на някои от тези ями са открити каменни и 
медни сечива (обр. 15), които най-общо може да бъдат отнесени 
към Каменно-медната (4500–3500 г. пр.Хр.) или началото на 
Бронзовата епоха (3500 г. пр.Хр.). Напълно възможна е хипотезата, 
че тези любопитни предмети са били намерени случайно от 
някой обитател на селище от Тракийската епоха, който ги е 
дарил на боговете при ритуалните действия на свещеното 
място. Прочее, в ямите са открити и вкаменелости на морски 
таралежи (обр. 2), които за тогавашните хора са били странни 
– предмети с магически качества и също са били дарявани.

В ямите се откриват също: фрагментирани и по-рядко 
цели керамични съдове – местни тракийски и вносни гръцки 
чернолакови (рисувани и с релефна украса); меден обков на кораби 
и лодки (обр. 16), тежести за рибарски мрежи (обр. 17), рибарски 
кукички (обр. 18); фрагменти от амфори, в това число с печати 
върху дръжките и устията (обр. 19) и др. 

В ямите са 
хвърляни също останките 
от храната от 
угощенията – кости от 
различни домашни и диви 
животни, от птици и 
риби, черупки от миди и 
стриди, щипки на морски 
раци и др. 

Обр. 19. Амфорни печати от древногръцки производствени центрове, 
открити в култовите ями на Тракийския комплекс на нос Св. Атанас
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План на храма и 
светилището на нос 
Св. Атанас 

Обр. 20. Керамична тежест 
– амулет с образ на Посейдон 

(?), открита в Тракийския 
комплекс на нос Св. Атанас

Обр. 21. Средновековна гравюра на 
античния бог на морето Посейдон

Жезъл Корона
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Античен храм

Единствената архитектурна структура, която 
е открита в ранния културен слой на обекта на нос Св. 
Атанас, е частично запазена триделна сграда с правоъгълен 
план (вж. стр. 18). Тя се намира в югоизточния край на носа и 
е възседната от няколко големи късноантични сгради, които 
са я разрушили. Запазените каменни зидове на спойка от кал 
са върху останките от по-ранна, изгоряла дървена сграда. В 
тази връзка ще припомним, че античният географ Павзаний 
(втората половина на II в.) отбелязва на няколко места в 
своите описания, че по-ранните храмове в Древна Гърция имали 
дървени конструкции. 

Във вътрешността на сградата са открити останките 
на няколко есхари, някои от които с врязана геометрична 
украса. Повечето са една над друга – свидетелство за дългото 
използване на това култово място. 

Това дава основание да се изкаже работната хипотеза, 
че става дума за останките на храм с предварителна датировка 
III–II в. пр.Хр., а дървената храмова сграда е по-ранна – може 
би от IV в. пр.Хр., ако не и по-ранна. Косвено потвърждение за 
това е фактът, че приблизително половината от общия брой 
разкрити култови ями са около храма. 

Без съмнение характеристиката „Тракийски култов 
център“ за структурите в тази част на нос Св. Атанас се 
потвърждава и от многото интересни находки.

Специален интерес заслужава една биконична керамична 
тежест за мрежа или за малък стан с двустранен отпечатък 
на права фигура с жезъл (обр. 20). Отпечаната фигура може 
би представя най-знаменитото морско божество от гръцкия 
пантеон – покровителя на морските стихии бог Посейдон 
(обр. 21). 

Важно значение за характеристиката и датирането 
на култовия център имат и намерените монети. Те също са 
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били хвърляни в ямите като посветителни дарове. По-важни 
сред няколкото десетки открити в ямите са: половин „ас” – 
лята медна монета (обр. 22) на известния Северночерноморски 
елински град Олбия (V в. пр.Хр.) – единствената открита досега 
у нас; сребърни и бронзови монети (обр. 23), сечени в близките 
черноморски градове Аполония Понтика (Созопол), Месамбрия 
(Несебър) и Одесос (Варна) от IV–I в. пр.Хр.

Цялостното археологическо проучване и научен анализ 
на Тракийския култов център на нос Св. Атанас до Бяла 
предстои. Освен че е нов ценен извор за религиозните практики 
в района в Античността, този култов център дава много 
данни за ежедневния бит и занятията на местното население 
с риболов, ползването на плавателни съдове и за търговските 
връзки с близки и далечни земи.

Обр. 22. Половин ас на Олбия (V в. пр.Хр.)
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Обр. 23. Монети от култовите ями на Тракийския комплекс на нос Св. Атанас
1–2. Сребърни монети на Аполония Понтика (IV в. пр.Хр.); 

3. Бронзова монета на Месамбрия (275/250–200/175 г. пр.Хр.); 
4. Бронзова монета на Одесос (II в. пр.Хр.)

5. Бронзова монета на Месамбрия (100/75–50/25 г. пр.Хр.)

1 2

3

4

5
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Обр. 24. Една от скулптурните композиции, 
представяща Херакъл при един от неговите подвизи – 
борбата с Немейския лъв

Фрагмент от “Места на света в пет части” (1781 г.) 
на виенския картограф Франц фон Райли с обозначение 

на Heraklea / Иракли, северно от нос Емине

светилище на Херакъл (II–III в.)

В югоизточния край на нос Св. Атанас са открити и 
шест мраморни статуетки, скулптурни композиции (обр. 24) и 
оброчна плоча, които представят различни сцени от подвизите 
на древногръцкия герой полубог Херакъл, почитан на Балканите 
от гърци, траки и римляни. Посветителните надписи върху 
основата на три от композициите, както и художественият 
стил насочват към датировка във II–III в. 

Мраморните статуетки от нос Св. Атанас са 
свидетелство за съществуването някъде в близост до това 
място на светилище от Римската епоха, най-вероятно 
посветено на Херакъл. 

Уместно е в случая да се припомни, че според мнозина 
автори антично пазарище (емпорион) с името Heraclion/
Iraklion се локализира при днешната местност Иракли – при 

това без налични археологически данни. 
Дали откритието има по-пряко отношение 
към Heraclion в подножието на източния 
край на Стара планина могат да покажат 
бъдещи проучвания.
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крайбрежието на Бяла през Античността 
и средновековието

В първите столетия на Византийската империя (V–
VII в.) земите по Българското Средно Черноморско крайбрежие 
са част от провинциите Втора Мизия (Moesia Secunda) и 
Хемимонт (Haemimontus). По крайбрежната ивица и близките 
околности е имало крепости, пристани, тържища и множество 
селища (обр. 4, 25). Частично проучени са укрепеният град 
при Обзор, крепостта на брега до Шкорпиловци, крепостта 
Erite на устието на р. Камчия. В последните няколко години 
по-цялостно е проучена късноантичната крепост на нос Св. 
Атанас. 

н. Св. Атанас

н. Св. Иван /?/

р. Двойница
Антична и средновековна
крепост /град/

Пещ за строителна
керамика

Съвременно селище

Античен насип

Съвременна брегова линия

ЛЕГЕНДА

Предполагаема брегова линия
при ниво на водата
5м. по-ниско от съвременното

р. Перперидере

Антични селища

Обр. 25. 
Крайбрежието 

между Бяла и Обзор 
през Късната 

античност
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Обр. 26. Късноантичната крепост 
/ пристанищен град на

нос Св. Атанас

Късноантична транспортна 
амфора открита в крепостта/ 

пристанищният град на 
нос Св. Атанас
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късноантичната крепост – 
пристанищен град на нос св. Атанас

При проведените през 2009–2013 г. археологически 
разкопки цялостно са изследвани голям раннохристиянски 
комплекс, обществена баня, десетки сгради и производствени 
съоръжения – винарни и пещи за битова керамика. Частично са 
проучени сектори от крепостната стена и други структури. 
Укрепителната линия се е състояла от каменна стена и ров пред 
нея. Дължината е около 250 м и е затваряла площ малко над 35 
декара. Събрани са важни данни за уличната, водоснабдителната 
и канализационната мрежа. 

Крепостта е разположена на няколко тераси в източния 
край на издигащия се на около 30 до 40 м над морското равнище 
нос Св. Атанас. Брегът е от клифов (отвесно абразионен) тип 
и ако се съди от видимите подводни скали източно и южно 
пред самия му връх, може да се предположи, че в античната 
епоха в тази си част е бил вдаден с няколко десетки метра 
повече в морето. 

Теренът има естествена денивелация в южно-югозападна 
посока. Тази особеност, както и няколкото водосборни зони с 
оттичане към южния бряг на носа, са определяли застрояването 
в района през разглеждания период – Късната античност. 

Разположението на крепостта на нос, който затваря 
и защитава непосредствено малък морски залив също с името 
Св. Атанас, позволява да се даде и друга характеристика на 
обекта – малък пристанищен град (обр. 26). Без съмнение 
заливът е бил удобен за акостиране на малки морски съдове 
– такива данни имаме за Античността и Средновековието, 
за Османския период, за началото на ХХ в. (вж. по-долу) и до 
наши дни – основно за търговия, но също така за укриване при 
неблагоприятни условия. 
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Ранновизантийски златен колан или нагръдна огърлица, за която се 
предполага, че е открита на морското дъно северно от нос Емине

(По статията на А. Минчев. Ранновизантийски златен колан 
от Българското Черноморие...)
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ПрИсТАнИщнИ зАлИВИ, 

ПрИсТАнИ, скелИ

заливът св. Атанас

В едно описание на Българското Черноморско 
крайбрежие от 1932 г. един от първите големи български географи  
И. Батаклиев отбелязва за района между Бяла и Обзор: „... дето 
се събират долините на реките Чифте-дере/Двойница и Панаир дере/
Перпери. Тази низина представя най-удобно място за пристанище 
на целия Старопланински бряг. Белият нос я запазва от северните 
ветрове.”

Добрите природни дадености на залива Св. Атанас 
за укриване на кораби при неблагоприятни морски условия, а 
също така и за извършване на товаро-разтоварни работи са 
били забелязани и оценени още в Античността. Както вече 
посочих, нивото на морето в този период е било с около 5 м 
по-ниско. Днешните, продължаващи под водата, скални рифове 
на нос Св. Атанас са се виждали доста по-високо над морското 
равнище като продължения на сушата и са играели ролята на 
своеобразен вълнолом. 

Днес заливът носи името на носа, който го загражда от 
север-североизток – Св. Атанас. Братя Шкорпил отбелязват: 
„На юг от крепостта се намира един залив, в който според съобщенията 
на тукашните рибари се забелязват на морското дъно остатъци от 
стари зидове. Няма съмнение, че тукашният залив, който е пазен 
от опасните североизточни ветрове, е служил в старо време за важно 
пристанище...”

Народната памет е запазила името и на още един, 
по-малък залив – Св. Иван (Ая Яни), който е бил всъщност 
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югозападният край на залива Св. Атанас. Този малък залив е 
бил затворен от юг от вече несъществуващ по-малък нос. 
Братя Шкорпил тъкмо за това място са отбелязали, че „до 
самите поли на възвишението... се забелязват развалини на една малка 
черквица Св. Иван”. Този нос се е явявал продължение на хълма, 
който се извисява днес над устието на р. Перпери и на който 
опира започващият от р. Двойница землено-пясъчен насип. 
Прочее, ако се проследят хоризонталите на топографските 
карти, също е видно, че възвишението продължава и в морето 
на няколко десетки метра навътре. Не е бил случаен и изборът 
през годините на Втората световна война тъкмо на това 
възвишение да се изгради бетонен бункер – дълговременна огнева 
точка.

Въз основа на подводните археологически проучвания 
през 1979а и през 1988–1989 г. М. Лазаров прави заключението, 
че заливът е бил използван като пристанище в продължителен 
период от времето на Великата гръцка колонизация (VII–VI в. 
пр.Хр.) до Късната античност, но няма данни за използване 
през Средновековието.

За Късното средновековие/Османския период знаем 
обаче, че пристанището в залива Св. Атанас е едно от 
няколкото по Западното Черноморско крайбрежие, за което е 
имало отделен закон – канун. 

Обр. 27. Бронзова теглилка с 
монограм – тугра, открита 
при археологически разкопки 
южно от бетонния бункер 
при залива Св. Иван
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законът за пристанището Гьозлю  
и за бача*

В изследването си за стопанското развитие в 
българските земи през XV–XVI в. Б. Цветкова анализира и 
някои малко познати до момента османски извори. Сред 
тях е и „Закон за пристанището Гьозлю и за бача”, запазен в 
три ръкописни варианта, съхранявани днес съответно в 
Националната библиотека в Париж, във Виена и в Анкара. 
Гьозлю (Гьозекен) е турското име на днешния град Обзор, 
разположен в непосрествена близост, южно от Бяла. В 
Анкарския ръкопис на същия „Закон” името на селището е 
предадено като Гьозке (Gözke). Като датировка документът 
не е по-ранен от 70-те години на XVI в.

Закон за пристанището Гьозлю и за бача
Ако в споменатото пристанище дойдат дрехи и се продадат, 

за кораб с дрехи от мюсюлмани се взема гюмрук две акчета на сто, а 
от неверници – четири акчета на сто.

Ако в пристанището дойдат дърва, дъски, вили или летви и 
друг такъв дървен материал и се продадат, се вземат четири акчета 
на сто.

Ако се свалят от кораб бъчви вино, от всяка бъчва се вземат 
по петдесет акчета.

Ако дойде с кола брашно и други зърнени храни, за пълен 
товар се вземат по осем акчета на кола; от половин кола се вземат 
по четири акчета.

Ако се продаде кон, говедо и друг добитък, от купувача и от 
продавача се вземат по две акчета. Ако се продаде вино, дошло отвън, и 
се изнесе навън, от купувача се вземат по осем акчета такса за износ. А 
продавачът дава едно медре шира или пък дава стойността й.

Ако в споменатото село се отвори бъчва, от лицето, което 
продава, се взема едно медре шира или стойността .

Ако [някой] отвори бъчва с добив от собствени лозя и виното 

* Текстът е по: И. Русев. Бяла и районът през Османската епоха  
(XV–XIX в. – В: История на Бяла (подготен за печат текст)
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се продаде, се взема по едно медре шира от бъчва или стойността му. 
Но ако [лицето] не отвори бъчва, а отиде на чуждо място, да не се 
дава нищо.

От риба, уловена в морето, се взема десятък.
От овце, заклани от местни касапи, да се взема едно акче на 

четири овце.
Ако се заколи говедо, да се вземат по две акчета на говедо.
Ако се продаде заклана овца, да се взема бач по едно акче на 

две овце.
Ако се заколи говедо и ако дойдат с конски товар дебели 

въжета, зърнени храни и каквото и да е друго и се продадат, да се 
вземат по две акчета на товар.

Ако дойдат дебели въжета и коноп с кола и се продадат, от 
цял товар да се вземат по осем акчета. Ако дойдат отвън, купят и 
заминат, да се вземат по осем акчета такса за износ.

Ако [някой] постави в собствен кораб и замине, не дава бач; 
да дава пак гюмрук.

Ако докарат с дисаги мед, масло, аба и каквото и да е друго 
и продадат, продавачът да дава на всеки четиридесет акчета по едно 
акче.

Ако се продава говежди гьон, да се взема бач едно акче на два 
гьона.

Ако се продава биволски гьон, да се взема по едно акче на гьон.
От заклана свиня да се взема едно акче. Ако се угоява у дома и 

се заколи, да се вземат по две акчета.
Ако се натовари на кораб пшеница, да се вземат по четири 

акчета на муд.
Ако се натовари ечемик, да се вземат по три акчета.”

Термини: бач – пазарна такса, съпътстваща търговските 
сделки; медре – съд (съответно и мярка) за измерване на 
течности; гюмрук – мито; муд – мярка за измерване на зърнени 
храни; акче – дребна османска монета.
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Подобни наредби има и за други селища по Западното 
Черноморско крайбрежие: „Законник за пристанищата Варна, 
Балчик, Калиакра, Кестрич и Мангалия”, както и „Законник за 
самата Варна”, а на юг – „Закон за пристанището Месември и за 
пазарния бач”.

Сравняването на стокооборота на споменатите 
пристанища показва, че през тях преминават едни и същи 
основни стоки – зърнени храни (пшеница, ечемик), животни 
(овце, говеда, коне), гьон (волски и биволски), характерната за 
района морска риба, вино (внос и износ), дървен материал. 

***
Напоследък станаха известни и други сведения за 

пристан и търговска дейност в залива Свети Атанас. При 
археологическите разкопки непосредствено южно от бетонния 
бункер при залива Св. Иван са открити бронзова теглилка с 
монограм – тугра (обр. 27) и малко съкровище от сребърни 
монети – акчета (обр. 28) – основно от ХVII в. 

Може да се изкаже предположението, че споменатото 
в закона пристанище е имало няколко дървени скели, която са 
обслужвали корабите, а до тях е имало и складове.

Обр. 28. Съкровище от 
сребърни монети – акчета
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Други заливи, пристани и скели

За пристанища с изградени от дървени конструкции 
съоръжения, наричани още „скеля”, в удобни места по 
крайбрежието от Емине до устието на р. Камчия знаем от 
писмени извори от Късното средновековие. 

емона – Иракли

През Късното средновековие Емона е била сравнително 
богата крепост. В изворите за морския поход (с 20 кораба) по 
Западното Българско Черноморие на граф Амадей VI Савойски 
от есента на 1366 г. е отбелязано, че след няколко успешни 
военни акции войнственият граф превзел Анхиало (Поморие) 
и Емона, поставил гарнизони начело с капитани и обложил 
местното население с данъци. Общината (communitas) на 
Емона събрала и изплатила на графа 1100 перпера (вид златна 
монета). 

През 1582 г. английският търговец Джон Нюбъри 
пътува с кораб от Цариград до устието на Дунав, посещава 
Емона и го представя като „градче”. Близо век по-късно, през 
1656 г., Евлия Челеби отбелязва, че при нос Емине има голямо 
пристанище и село от 1000 къщи, наречено Емине кьой. 
През третата четвърт на XVIII в. френският дипломат и 
пътешественик Шарл дьо Пейсонел описва Емине като „...
много добро пристанище с пясъчно дъно”, в което „влизат всякакви 
плавателни съдове, но страдат много през зимата...”.

Всъщност най-вероятно когато се споменава пристан 
при Емине – би трябвало да се подразбира, че става дума 
за пристан до устието на р. Вая при местността Иракли. 
Такъв извод се потвърждава от едно описание на Българското 
Черноморско крайбрежие от австрийския офицер Венцел 
фон Броняр 1786 г., в което той споменава за пристани при 
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Иракли, в средата на залива между Обзор и нос Св. Атанас и 
при устието на р. Камчия: 

„Над носа Емине-Бурну, отгдето почва петата извивка на 
Черно море, достигаща до Калиакра. Над носа е село Емине с една 
чудотворна църква...” – под която днес се разбира Емонският 
манастир „Св. Никола” (процъфтявал през ХVIII–ХIХ в.). 

По-нататък Броняр се спрял на дървената скеля 
Ерейли [Иракли], за която има сведения и до средата на XX в.

Изследователят на Южното Черноморие през 
Възраждането Щ. Щерионов определя пристанището при 
Емине като „средно голямо” и по данни от турски документи 
се използвало за износ на големи количества дърва за горене, 
дървени въглища, дървен строителен материал.

Величествената равнина... 

След дървената скеля при Иракли Венцел фон Броняр 
продължил към Гьозекен (Обзор) и пише за „...Величествена равнина 
Ак-дере, в средата на която има една едноименна скеля и която се простира 
от предгорието до носа Ак-Бурну”.... В този пасаж австрийският 
офицер явно грешно нарича полето между реките Двойница и 
Перпери „Ак-дере” – Бялата река е на няколко километра на север. 

Величествената равнина днес
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устието на р. камчия

Несъмнено в устието на по-пълноводната през 
Античността р. Камчия / Panisos е имало добри възможности за 
акостиране на морски съдове. Над устието е била многократно 
споменаваната в античните писмени извори и карти крепост 
Ерите (обр. 29). 

При похода на Владислав III Ягело Варненчик преди 
битката при Варна на 10 ноември 1444 г. тук били заварени 
кораби, които били изгорени. 

Известният пътешественик Евлия Челеби ни е 
оставил важно сведение от средата на ХVII в., че: „вътре в 
Камчия зимуват 500 кораби, вързани с по едно дебело въже, тъй като 
през силната зима те потъват във Варненското пристанище”.

Споменатото по-горе описание на австрийския офицер 
Венцел фон Броняр от 1786 г. продължава с пасаж за „с. Фундукли 
[Шкорпиловци]”, което било „навътре в брега” и отбелязва, че в 
„долината Камчи-дере, отводнявана от р. Камчи-Сую, при устието на 
която има дървена скеля; 4 м от тая река е Иланджик, т.е. „лъжец”, 
пръснато село на висок каменист бряг, на бели пластове, които отдалеч 
наподобяват на цял ред къщи и затова изглеждат на голям град, често 
припознаван за Варна”.

Обр. 29. Крепостта Ерите северно над устието на река Камчия (снимка и план)
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В ноВо И По-ноВо Време

В края на ХIХ – началото на ХХ в. вече уредената, но 
все още млада българска държава обърнала сериозно внимание 
на морските си пристанища. Разработени били проекти 
и осигурени средства за пристанищата във Варна и Бургас. 
Мислело се и за по-малките пристанища. 

В едно „Изложение за състоянието на Варненското 
окръжие през 1910–1911 г.” (обр. 30) за пристанището до 
Бяла е отбелязано, че: „...В околността на това пристанище се 
намират Фъндъклии, Кара дере, Св. Атанас, Св. Яни и Гьозекен, 
от гдето платноходи пренасят ежегодно около 30 000 куб. м 
дърва за горене във Варненското пристанище. По настояване на 
заинтересовани търговци, направени са постъпки пред Главната 
Дирекция на Железниците и Пристанищата, щото тия местности 
да се присъединят към района на Варненското пристанище, така че 
корабите под български флаг да не са принудени да изпълняват никакви 
пристанищни и митнически формалности (заверка на книжа) и да не 
заплащат никакви пристанищни права. Това създава засега големи 
пречки на корабоплавателите, предвид големите разстояния между 
означените местности и митническия пункт в Бяла.” По-нататък 
документът продължава: 
„В тазгодишния бюджет 
има предвидена сума 15 
000 лева за изучаване на 
Черноморския бряг до село 
Бяла и построяването 
на една скеля [в текста 
„скала”, но явно 
сгрешено]”.

Обр. 30. Пасаж от 
„изложението”
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Без съмнение евентуалното осъществяване на това 
начинание е можело да промени значимо стопанския живот и 
урбанистичната характеристика на района. Както е известно 
обаче, през 1912 г. избухва Балканската война и последвалите 
събития не позволяват да се осъществят тези намерения.

Освен „оптимистичната” за тогавашното време 
информация за предстоящо изграждане на пристанище в залива 
Св. Атанас, тази кратка бележка подсказва, че на „означените 
местности... Фъндъклии, Кара дере, Св. Атанас, Св. Яни и Гьозекен” е 
имало малки пристани.

Няма запазени документи кога е построена товарната 
скеля в залива Св. Атанас. В статистиката за дейността на 
дирекцията на железниците и пристанищата за 1928/29 г. е 
посочено: „... Пристанище Бяла има една товарна скеля, желязна, 
дълга 153 м.“

Пристани от Емине до устието на р. Камчия се 
споменават и в по-ново време – в туристически наръчници: „...
Вдясно на морския бряг недалеч от устието [на р. Камчия] е построен 
удобен лодъчен пристан, а в началото на реката – друг, съграден за 
нарочна моторна лодка, която обслужва на едно разстояние от 7 км 
навътре – до местността „Пода”... На седем км по реката е местността 
„Пода”...  Бяла е пристанище на крайбрежния параход, който плава 
между Варна и Ахтопол. Малко пристанче, на три км от селото, 

обслужва последното, 
както и село Обзор” – 
и в лоции: „пристан 

Пристанищната спирка 
в подножието на нос Св. 
Атанас (пощенска картичка 
от 20-те години на XX в.)
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за малки кораби1 миля [= 1852 м] от нос Кочан и северно от устието 
на р. Вая; срещу северните окрайнини на с. Обзор има малък пристан 
[явно при устието на р. Двойница]; на 3 кабелта [около 600 м] 
западно от нос Св. Атанас има железобетонен пристан за шлюпки”.

Фаровете...

Първият фар по Българското Средно Черноморско 
крайбрежие – този на нос Емине, е пуснат в действие на 15 
декември 1880 г. (по съвременния календар). Отначало работи на 
двойно рафиниран петрол, през 30-те години на ХХ в. с маслен 
газ, ацетилен, а от 60-те години на ХХ в. – електрифициран.

Фарът на нос Св. Атанас е построен през 1931–1932 и 
запален на 25 юли 1932 г. В същата година е пуснат в действие 
фар и на възвишението при северния бряг на р. Камчия. Както 
повечето фарове от тия години, те са работели на маслен газ, 
впоследствие – ацетилен. След 1958 г. фарът на нос Св. Атанас 
е електрифициран. 

В архитектурно 
отношение фарът на нос 
Св. Атанас е еднакъв с 
т.нар. „Старата кула” – 
фара на Несебър и този 
при Маслен нос. Приема се, 
че проектите са германски 
прототипи от първата 
половина на ХХ в.

Фарът на нос 
Св. Атанас 
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Бункерът, възседнал „крайбрежният насип” между р. Двойница и хълма над 
устието на р. Перпери. Пощенска картичка от 70-те години на XX в. 

Производство на керамика, античен пристан при залива Св. Иван  
(под „бункера”) – художествена интерпретация на Дея Вълчева
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нАсИПИТе меЖДу оБзор И 

БялА И меЖДу ДВАТА ръкАВА  

нА р. ФънДъклИЙскА

По Северното Българско Черноморско крайбрежие има 
няколко пясъчно-землени насипа – наричани още валове. Те са 
описани и коментирани многократно в научната литература. 

В първото си описание на крайбрежните насипи К. и Х. 
Шкорпил отбелязват, че след като напуснали римската станция 
(крепостта) при днешния Обзор, преминали най-напред реката 
Чифте дере (Двойница) близо до устието  минали по „един 
стар пътен насип направо на север” – следва описание и заключение: 
„...Няма съмнение, че насипът представлява следи от стария път”. 
Братята Шкорпил обхождат и описват и другите насипи в 
района – от двете страни на р. Фъндъклийска и при устието 
на р. Камчия.

В следващи свои публикации утвърденият вече археолог 
К. Шкорпил приема, че „крайбрежните насипи” са служили за 
защита от морските нападения/десанти – мнение, което се 
наложи в специализираната литература.

Напоследък се 
разгърна дискусия относно 
предназначението на 
крайбрежните насипи – 
отбранителни съоръжения 
или защитни диги. Уместно 
е да се припомни, че при 
всички описания на насипите 
по Българското Черноморие 

Камък с врязани знаци, открит в 
насипа между р. Двойница и р. Перпери
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Обр. 31. Планове на насипите 
между Обзор и Бяла и при 

Шкорпиловци; план на 
крепостта на морския бряг при 

Шкорпиловци

Перперидере

2.0
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К. Шкорпил добавя за „блатисти места” – при устието на Яйла 
дере; „блатистата гориста долина Лонгоз” и пр. Видяното в края 
на ХIХ в. от Шкорпил не се е променило явно и в следващите 
десетилетия. Цитираният тук пътеводител на И. Батаклиев 
от 1932 г. също отбелязва, че брегът край Лонгоз-а е „мочурлива 
земя” и че „пясъчен насип отделя старооряховските блата от морето”.

Такива прочее са спомените на възрастни жители на 
Обзор и на Бяла – че този насип/път е бил единствената 
възможност да преминат през заблатената при разливите 
на реките Двойница и Перпери долина. Кога е бил изграден 
насипът/вал между Обзор и Бяла? Много вероятно това да е 
свързано съз земетресение и цунами, при което водите навлезли 
на километри навътре в сушата. В няколко средновековни 
извора – основаващи се на по-ранни сведения – е отбелязано, че 
през 544 или 545 г., явно в резултат на земен трус се образувала 
приливна вълна, която заляла долините и ниските места по 
западния бряг на морето северно от Стара планина: „През тази 
година (544 г.) морето се разляло в Тракия до 4 мили и я покрило при 
областите на Одесос, Дионисопол и Афродисион. И мнозина се удавили 
във водите. И отново това море по божие повеление се върнало в своите 
места” – Теофан Изповедник; „След това през време на царуването 
на Юстиниан (през 544/545 г.) морето излязло на три мили към 
областите на Тракия, унищожило много села и имения, удавило 
безброй люде и отново се оттеглило” – Георги Монах (IХ в.) и други 
хронисти.

Отговор на някои въпроси в тази насока дават 
непубликуваните резултати от крепостта – квадрибургиум на 
морския бряг пред с. Шкорпиловци (обр. 31). В дневниците на 
проучвателите и в малка статия във варненския ежедневник 
„Полет“ е отбелязано, че укреплението съществува до  
V в. Крайбрежният насип/вал е изграден непосредствено до 
източната стена на крепостта и възсяда няколко жилища от 
частично проученото в близост селище. 
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Значка на организацията 
БНМС

Корица на списание “Морски сговор”. 
Издава се в периода 1924–1944 г.

Обр. 32. Дописка на беленец в списание “Морски сговор”, №6, 1932 г. 
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БълГАрскИяТ нАроДен 

морскИ сГоВор В БялА

На първи юли 1920 г. група морски офицери, обединени 
от патриотизма и морската идея създават във Варна 
организацията Български Народен Морски Сговор (БНМС). 
Целта на организацията е „популяризирането на морските 
знания между народа”; да се развиват водните спортове 
плуване, гребане и ветроходство сред младежта. БНМС се 
стреми също така да съдейства за развитието на морския и 
речен транспорт, корабостроенето, риболова и други свързани 
с морето отрасли. 

Още с учредяването се създават клонове в много градове 
и села на страната. Беленският клон на БНМС е учреден на 6 
декември 1926 г. по инициатива на М. Димитров, секретар на 
Софийския клон на организацията. 

Първите членове са: мичман I ранг Кръстьо 
Куюджуклиев, общинският ветеринарен фелдшер Петко 
Владов, Васил Хаджиев, Аргир Петров,  Димитър Грозев, Атанас 
Христов Калчев, главният учител Петър Пенчев, Ставри И. 
Димчев, Йордан Йосифов, Вълчо Владков, Димитър Атанасов, 
Иван Димитров, свещеник Димитър Зисов, учителят Петър 
Каравасилев, Филчо Фотев, Александър Топузов, общинският 
писар Борис Костов, Щерю Янулов, общинският здравен 
фелдшер Христо Пейков, Марийка Дашина, учителят от Горица 
Недю Николов, Христо Анегностиев, Сидер Топалов, Никола 
Келисакиев, Христо Проданов, Атанас Биволаров, учителят 
Панайот Шекров, Влади Кардалев – земеделец, Атанас Велев – 
земеделец, учителят Димитър Кулеков, старши митническия 
стражар Иван Маджаров, Захария П. Кожухаров – земеделец, 
Васил Райнов – земеделец, Янчо Иванов Николов – земеделец, 
Сотир Донев и др. 



44

За председател на БНМС в Бяла е избран началникът 
на местния пограничен гарнизон капитан Малинчев и 
подпредседател – Атанас Москов. 

Още с учредяването си местният клон развива широка 
дейност, която се изразява в организиране на сказки, вечеринки, 
другарски срещи и др. На тях присъстват всички членове на 
организацията, интересуващи се от Бяла и околните села.

По идея на капитан Малинчев се прави проучване на 
възможностите за развитие на курортното дело, както и за 
създаването на почивни бази на клоновете на БНМС в страната 
на територията на Беленската община. 

Местната организация съдейства за изпращането на 
двама младежи, българчета (от бежанците), които да учат в 
Рибарското училище във Варна. Помага също и за закупуване на 
лодка – „Бяла”, която да посреща параходите в пристанището 
в залива Св. Атанас и за изграждане на постройка на самото 
пристанището. 

През 1929 г. в Беленския клон на БНМС членуват 50 
души. През същата година ръководството на клона приема 15 
нови членове, които представя пред Главното управително 
тяло на БНМС за утвърждаване.

С материалната подкрепа на беленци на брега, недалеч 
от железния пристан в залива Св. Атанас е изградена чешма 
(обр. 32) – осветена на 15 май 1932 г. Датата навярно не е 
избрана случайно – свързана е с традиционния събор на този ден 
на беленци на носа над залива. До приемането на „новия стил” 
/ григорианския календар честванията са били на 2 май – деня 
на смъртта на Свети Атанасий Велики (293–373), патриарх 
Александрийски – един от най-видните богослови и радетели за 
чистотата на вярата.

През 1935 г. клонът избира ново ръководство с 
председател Александър Топузов, секретар-касиер Петко Владов 
и членове: Стоян Недев, Тодор Делиманов, Йордан Йосифов 
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и Григор Стоев. Контролната комисия е в състав: Георги 
Георгиев, Кочо Минчев, Евтимия Черковска и Трендафил Димов.

Новото ръководство на Беленския клон на БНМС 
продължава традициите в културно-просветната работа сред 
младежта и населението. На традиционната морска вечер 
проведена на 28 август 1936 г. се събират парични дарения 
за фонда за закупуване „Кръстосвач на Бяло море”. Вечерта 
е масово посетена от населението на Бяла. По този повод 
кореспондентът на вестник „Варненска поща” отбелязва: 
„Населението на Бяла, което макар и бежанско и с оскъдни средства 
за осъществяване на идеята, даде скромната си лепта за фонда, общи 
660 лева”.

Освен устна пропаганда БНМС използва широко и 
печатната пропаганда. Главното тяло на съюза издава редица 
печатни издания, брошури и книги. С най-голяма популярност 
се ползва списанието „Морски сговор”, което за 1937 г. има над 
70 абонати беленци – значимо повече спрямо други получавани в 
селото периодични издания. 

През 1945 г. Беленският клон на БНМС прекратява 
съществуването си. 

Параходът „Евдокия”, който обслужва пристана до Бяла  
след 30-те години на XX в.
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