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Интeрпретативен маршрут „Св. Атанас“ – късноантична 

крепост и пристанище

Късноантична крепост на нос Св. Атанас
Основният маршрут води до реставрираната късноантична 

крепост на нос Св. Атанас и съвременното рибарско пристанище на 

Бяла. Той представя богатата вековна история на района и 

красотата на морето и крайбрежието. 

Най-разпространеното име на носа и на местността е Свети 

Атанас. Вероятно това име е свързано със св. Атанасий Велики 

(293–373 г.), известен и като Атанасий I Велики, патриарх на 

Александрия – един от най-видните богослови и радетели за 

чистотата на вярата. Археологическият обект, разположен на 

носа, съдържа находки от различни исторически епохи. Най-добре са 

проучени сгради и съоръжения от Късната античност (края на IV – 

началото на VII в.). Запазени са останки от каменна крепостна стена 

и плочи от улична настилка, очертаваща т.нар. „средна улица“. 

Покрай нея са били разположени магазини, работилници, складове, 

пивници и странноприемници. В началото на V в. е била изградена 

обществена баня с традиционните за Античността студено, 

топло и горещо помещение. Останките от керамични тръби 

свидетелстват за изградена водопроводна мрежа и канализация. 

Разкрити са три винарни за производство и съхраняване на вино, а в 

Останки от базилика с художествена възстановка в археологическия комплекс



най-добре запазената е реконструирана дървена лостово-винтова 

преса за мелене на грозде.

Раннохристиянският комплекс в края на носа включва базилика, 

епископско жилище, кръщелни, хранилище за даровете и кладенец за 

светена вода. Художествени възстановки допълват представата 

за живота в малкия пристанищен град. 

Пещ за строителна керамика

Отклонение от основния маршрут води към района на къмпинг 

„Луна“ (хотел „Сол Луна Бей“). Там е разположен интересен 

археологически обект – реставрирана пещ за строителна керамика, 

която се намира в южната част на залива при вече 

несъществуващия нос Св. Йоан. Съоръжението датира от V – VI в. и 

е било използвано за производство предимно на керемиди и тухли за 

укрепителни съоръжения и обществени сгради. Мястото за 

построяването му е избрано заради наличието на подходяща глина и 

вода, а продукцията вероятно е била транспортирана както по 

суша, така и по море, от пристана при носа. В района е имало още 

няколко пещи за керамика. Намерените в крепостта на нос Св. 

Атанас характерни за периода малки и големи дъговидно извити 

керемиди с дължина 55 – 60 см, както и тухлите с правоъгълна и 

квадратна форма с различни размери навярно са били произвеждани 

там.

Вход към огнището на пещта



Пещта има изграден от тухли вход, две горивни камери, скара и 

керамични стени. Тя е с вертикална тяга, при която горещите 

въздушни маси се движат последователно хоризонтално, 

диагонално и вертикално през конструктивните елементи и се 

извеждат от тях чрез оформени в купола вертикални димоотводи. 

Двукамерната пещ с вертикална тяга е най-разпространеният 

вариант сред съоръженията за изпичане на глина през Античността 

в цялото Средиземноморие. Това се дължи както на добрите є 

технологични характеристики, така и на традициите в 

производството на изделия от глина.

Брегът и заливът

Крайбрежните скали при нос Св. Атанас под Бяла оформят стръмен 

бряг, който затваря неголям залив. Носът представлява крайна 

точка от източния дял на Камчийска планина. Заливът, образуван от 

южната страна на носа, е удобно място за пристан на плавателни 

съдове и в него има рибарско пристанище.

Късноантичната крепост, обект на археологически проучвания и 

реставрация, е разположена на няколко тераси в източния край на 

издигащия се около 30–40 м над морското равнище нос. Брегът е от 

клифов тип, със сравнително високи вертикални скали, които са 

обект на морска абразия. Подкопавани системно от прибоя, скалите 

се срутват и брегът постепенно отстъпва към сушата. Видимите 

Нос Св. Атанас



подводни скали източно и южно пред самия връх на нос Св. Атанас 

дават основания да се предполага, че в античната епоха в тази си 

част брегът е бил вдаден с няколко десетки метра повече в 

морето.

Разположението на крепостта на нос, който е свързан 

непосредствено с малък морски залив, определя характера на 

селището като малък пристанищен град. Без съмнение заливът е 

бил удобен за акостиране на малки плавателни съдове, за търговия и 

за убежище от лошото време. За това има сведения от 

Античността през Средновековието и османския период до наши 

дни. Най-ранният културен слой на носа датира от VI в. пр. Хр. – I в. 

сл. Хр. Находките са разположени върху най-вдадената в морето 

част и включват основите на сграда, определяна като тракийски 

храм. В близост до храма са открити мраморни статуетки и 

оброчна плоча, които представят сцени от подвизите на Херакъл и 

свидетелстват за светилище, посветено на митичния герой през 

римската епоха (II – III в. сл. Хр.).

Късноантичната крепост (IV – началото на VII век) е обхващала 

площ от 35 дка, а населението е наброявало около хиляда души. В нея 

са се развивали търговия, занаяти и винопроизводство. Важен 

момент в обществения живот било приемането и 

утвърждаването на християнството, за което говорят 

останките на раннохристиянския център с базилика, кръщелни, дом 

Aнтична крепостна стена Частично реконструираният олтар с поглед към морето



на главния свещеник, хранилище на дарове и кладенец за светена 

вода.

Природният феномен геотоп „Белите скали“ в североизточния 

край на гр. Бяла обхваща скални разкрития, даващи информация за 

катаклизми, настъпили преди 66 милиона години, вероятно 

предизвикани от сблъсък с метеорит. На границата креда – 

терциер изчезват напълно от лицето на Земята редица типични за 

мезозойската ера групи като динозаврите, морските влечуги, 

множество морски безгръбначни. Мястото на изчезналите видове 

се заема от бозайниците в последвалата най-нова геоложка ера 

(неозой), в която живеем и днес. 

Риби и риболов

Основният маршрут продължава покрай крепостта и се спуска до 

пристанището. От кея на рибарското пристанище се разкрива 

гледка към залива и морето. Ежедневието на рибарите и уловът им 

привличат любителите на местния колорит. Прясно уловена риба 

може да бъде закупена в новоизградената рибна борса. Все по-

популярни стават и излетите с лодка, които дават възможност за 

непосредствен контакт с морските обитатели.

Рибата е един от най-важните ресурси на Черно море. В 

българските крайбрежни води са известни около 140 вида риба, като 

не повече от десет от тях са със стопанско значение.

Завръщане от риболов



Рибите със стопанско значение са или трайни обитатели на 

българските води, или мигрират през пролетта от Мраморно море 

или анадолското крайбрежие на север към делтата на Дунав, за да 

хвърлят хайвер. Основните местни видове са трицоната и 

калканът, а най-важен от мигриращите видове е черноморският 

сафрид. Рибните ресурси на България се базират на най-масовите 

видове с добив над сто тона: трицона, сафрид, черноморска акула, 

попчета, кефалови риби, калкан, лефер, паламуд и рапан. Най-

големите улови в България са от местните видове – трицона, 

попче, черноморска акула и калкан. За някои видове се въвеждат 

квоти за риболов и годишни забрани за улов през размножителния 

им период.  

Видовете, включени в регионалната Червена книга за Черно море, 

са обект на специална защита, която в България се осъществява от 

Министерството на околната среда и водите. 

Морски бозайници

По време на разходка с лодка или от високата тераса на носа могат 

да бъдат забелязани и делфини. В Черно море се срещат три вида 

китоподобни бозайници: обикновен делфин, афала и морска свиня 

(муткур), представени от характерни подвидове.

Обикновеният делфин е най-широко разпространеният вид по 

българското крайбрежие. Гръбният му плавник е сърпообразно 

Oбикновен делфин
(Delphinus delphis ponticus)



извит. Окраската варира силно, като обикновено горната страна е 

черна, а коремната – бяла. Отстрани на тялото има по две сиви 

петна. 

Афалата е най-едрият черноморски бозайник. Дължината є е от 1 

до 3 м, а средното � тегло – около 120 кг. Най-често горната страна 

е черна, а долната – бяла. Около очите и между тях има черна ивица. 

Среща се по-рядко от обикновения делфин.

Морската свиня е най-дребният черноморски китоподобен 

бозайник с дължина до 180 см. Муцуната є е тъпа, а гръбният плавник 

е триъгълен и сравнително нисък. Горната страна е оцветена в 

тъмносиво, а долната е бяла или сива с преливане между тъмната и 

бялата окраска.

Опазването на китоподобните бозайници е голямо 

предизвикателство за съвременността. Те се нуждаят от защита, 

тъй като са особено уязвими на различни заплахи, свързани с 

човешката дейност – инциденти при улов в рибарски мрежи, 

намаляване на рибните запаси и хранителния им ресурс поради 

свръхулов, химическо замърсяване, високи нива на шум, сблъскване с 

плавателни съдове и други смущаващи животните дейности в 

морето.

Китоподобните са високоразвити и интелигентни бозайници, 

които живеят дълго, имат ниска размножителна способност и са 

от съществено значение за морската екосистема. Те са в 

Афала
(Tursiops truncatus ponticus)



категорията на застрашените видове в Черно море според списъка 

на Международния съюз за защита на природата (IUCN).

Виа Понтика

На крайбрежието при пещта за строителна керамика около 

устието на река Перперидере има райони с влаголюбива 

растителност в близост до пясъчния плаж. Мястото е част от 

Камчийска планина, известна с многообразието си от птици и 

ключовото си разположение на прелетния път Виа Понтика. 

Виа Понтика е названието на западночерноморския прелетен път, 

по който всяка година преминават стотици хиляди мигриращи 

птици. Името му произлиза от античен римски път, преминаващ по 

крайбрежието, от Босфора до делтата на Дунав. 

Виа Понтика е вторият по значимост миграционен коридор на 

прелетни птици в Европа, които се размножават в източните и 

северните части на континента и зимуват в Африка. В България 

прелетният път се простира от брега на Черно море до линията 

Русе – Айтос – Малко Търново на запад. Съвременни оценки сочат, 

че през пролетта на север прелитат около половин милион птици, а 

по време на есенната миграция на юг преминават общо над 800 

хиляди реещи се птици – щъркели, пеликани, грабливи птици, както и 

хиляди блатни и врабчови птици. 

В района на Камчийска планина са установени 189 вида птици – 81 

Малък орел (Hieraaetus pennatus)Граници на Виа Понтика
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вида са от европейско природозащитно значение, 9 са в 

категорията на световно застрашените видове, а 72 са в 

категории на видове застрашени в Европа. Камчийска планина е 

разположена на прелетния път Виа Понтика и има международно 

значение като типично място с тесен фронт на миграция за 

прелитащите над нея реещи се птици. Мигриращите птици се 

концентрират при преминаването на Стара планина именно в тази 

част, поради това че е най-ниската и лесна за преминаване преграда. 

Гористата част се използва главно от мигриращите грабливи 

птици, за хранене и нощуване.

Районът на язовир Цонево, разположен на около 40 км по права 

линия от Бяла, е един от малкото в страната, където гнезди 

орелът рибар (Pandion haliaetus). Камчийска планина е сред най-

значимите у нас места за осояда (Pernis apivorus), малкия креслив орел 

(Aquila pomarina), малкия орел (Hieraaetus pennatus), горската чучулига 

(Lullula arborea), козодоя (Caprimulgus europaeus), градинската 

овесарка (Emberiza hortulana), полубеловратата мухоловка (Ficedula 

semitorquata), както и за четири вида кълвачи.

По време на миграция и зимуване в язовирите на Камчийска 

планина се струпват значителни количества водолюбиви птици, 

които спират там по пътя си към влажните зони на юг от Стара 

планина. Там е установен да зимува също и световно застрашеният 

къдроглав пеликан (Pelecanus crispus).

Kъдроглав пеликан 
 (Pelecanus crispus)

          
                                                    

Бял щъркел 
(Ciconia ciconia)
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