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Интерпретативният маршрут води от центъра на Бяла до реставрираната 

късноантична крепост на нос Св. Атанас и съвременното рибарско пристанище. 

Той представя богатата вековна история на района и красотата на морето и 

крайбрежието.

Най-разпространеното име на носа и на местността е св. Атанас. Вероятно това 

име е свързано със св. Атанасий Велики (293 – 373), известен и като Атанасий I Велики, 

патриарх Александрийски – един от най-видните богослови и радетели за чистотата на 

вярата. Археологическият обект 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“ – месе. Покрай нея са били разположени търговски и 

производствени зони, питейни заведения и приюти за гости. Разкрити са три винарни, а 

в най-добре запазената е реконструирана дървена лостово-винтова преса за мелене на 

грозде. Раннохристиянският комплекс включва базилика, жилище на главния свещеник, 

кръщелни, хранилище за даровете и кладенец за светена вода. Художествени 

възстановки допълват представата за живота в малкия пристанищен град. 

От кея на рибарското пристанище се разкрива гледка към залива и морето. 

Ежедневието на рибарите и улова им привличат любителите на местния колорит, а 

възможностите за разходка с лодка стават все по-популярни.  

Отклонение от основния маршрут води към района на къмпинг „Луна“. 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 произвеждало предимно 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.

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 Средземноморие. Това се дължи както на добрите й 

технологични характеристики, така и на традициите в производството на изделия от 

глина.

На крайбрежието при археологическия обект около устието на Перперидере има 

райони с влаголюбива растителност в близост до пясъчния плаж. Мястото е част от 

Камчийската планина, известна с многообразието си от птици и ключовото си 

разположение на прелетния път Виа Понтика.

Предмет: Морето и търговията оформят облика на пристанищния град и са в 

основата на неговото благосъстояние и духовно издигане, свързано с християнството.
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Тема: Животът и традициите на античния град са представени чрез разказа за 

премеждията на измислен герой – търговеца на вино Теофилос от Крит. Действието се 

развива в ранните години на Византийската империя, когато се утвърждава 

християнството.

Целева публика: посетители от различни възрасти, ученици, студенти, туристи и др., 

групи между 10 и 15 души.

Разказът предлага повествование за морето, крайбрежието, пристанището и града, в 

който процъфтяват занаятчийското производство и търговията и се утвърждава 

християнството. Води се от името на измислен герой и предлага възможности за 

драматизация и костюмиране на водача интерпретатор в съответствие с епохата и 

традициите на Късната античност. При обиколките на исторически обекти се 

използват много успешно персонализирани разкази или възстановки, за да вдъхнат живот 

на паметниците от миналото. Пресъздаването на историята, свързана с дадено 

събитие или период, е популярна техника, която пренася посетителите в друго време. 

Нужни са известни театрални умения, за да се получи добре този вид интерпретация – 

интерпретаторът трябва да изпълнява ролята си през цялото време и да е достоверен 

в историческите детайли. Разказът по маршрута може да се предаде и в трето лице, 

като повествование за нещо случило се на героя. Може да се използват подбрани части 

от него, но е еднакво възможно някои от преразказаните сцени да бъдат развити като 

действие с диалог и представени пред публика. Помощните интерпретативни 

материали и средства може да се използват за обикновени разширени беседи.  

възстановки. 

Търговецът на вино Теофилос от Крит
Корабът спокойно се носи по вълните с издути платна и в далечината горе на високия 

нос пред нас се вижда вече Белият град. Аз съм Теофилос от Крит, търговец на вино и 

пътешественик. След като император Константин I Велики направил новата вяра, 

християнството официална религия в империята, прадядо ми отворил търговска къща 

в новата столица на Византион – Константинопол. Сам той бил опитен мореплавател и 
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търговец. От тогава са минали повече от сто години, но съм благодарен, че e помислил 

за бъдещето и за нас. Хубавото вино на този край е известно в Константинопол и 

колкото мога да купя, ще се продаде веднага. В столицата отвсякъде се стича народ и 

винаги храната и виното са добре дошли и все не достигат.

Отдалече се вижда, че градът расте и става все по уреден. Казват, че негов 

покровител е св. Атанасий и христовата вяра се почитала много. Храмът му е на най-

високото място на носа, вижда се отдалече. Край него има кръщелно с аязмо, дълбок 

кладенец, в който водата не се размътвала и не свършвала. Хората си вземат от нея и 

вярват, че помагала против зарази и болести. 

Корабът плава близо до брега и вече започвам да различавам познатите очертания. 

Малко по на юг от Белия град е нос св. Йоан – Кръстителят също се тачи много по тези 

места. Там има вода и хубава глина в изобилие, затова са построили пещ и пекат в нея 

тухли и керемиди за всякакви градежи. Товарят стоката на лодки и я возят до града. 

Виждал съм такива пещи на много места. Има още няколко горе в града при винарните и 

храма. Вадят амфори, гърнета, паници, лампи и разни други съдове. Пазар за тях се намира 

на много места, даже в Константинопол. 

Не сме далече от залива, виждат се вече спрелите на завет кораби. Наблизо има едно 

заграждение с мрежа за лов на риба, от водата стърчат само коловете му. Върви 

пасажът риба покрай брега и сам попада в клопката. Щом има риба, наблизо са и 

делфините. Винаги съм обичал да ги гледам като скачат и си играят в морето. Сякаш се 

усмихват и се радват, че виждат хората. Идват и плуват пред кораба, подскачат заедно 

над водата, проблясват черните им гърбове и белезникавите страни. Добър знак е, че ме 

посрещнаха и този път.

На пристанището

В залива на пристанището има още два кораба, заставаме там и ние. Носим товар от 

храни, подправки и лекарства от Изтока, има още платове и накити. Запечатаните 

амфори със зехтин ще продадем тук, а ще вземем пълни с вино. Може да има мед и восък, 

други храни, зърно, вълна: ще вземем всичко, стига да се разберем за цената. Нося два 

много хубави съда от порцелан с красиво изписани шарки – за началника на крепостта, 

кастрофилакса, и за главния свещеник, епископа. Както показва името ми, аз съм 

възпитан да тача бога и вярата и затова моят дар за църквата сигурно ще попадне в 

храма при църковни съдове и другите дарове за свещеника.

Идват лодките и внимателно започваме да разтоварваме всичко. Подправките и 

платовете са най-скъпи, затова ги нося със себе си в първата лодка. Времето е тихо, 

затова стигаме благополучно до брега. Оставям капитана на кораба да довърши 

разтоварването и тръгвам нагоре към крепостта. С мене върви един носач, който ми е 

пратен от лечителя на града. За него нося лекарства и билки и ще ми ги плати пръв. Нося 

му и една специална бронзова лампа, с която да обгаря инструментите си за рани и други 

нужди. Правена е сигурно в Египет или още по-далече. Такива се намират рядко, дори и в 

Константинопол.

Влизаме в крепостта

Брегът при носа е стръмен, но до града не е далече и скоро стигаме до крепостната 

стена с рова пред нея. Широка е, направена е от големи дялани камъни и на височина е 
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повече от човешки бой. Сигурно добре пази крепостта от набези на разбойници и 

нашественици. На места е подновявана и заздравявана. Пешите нападатели може да 

бъдат спрени и отблъснати, ако не са многобройни. Виждал съм обаче големи армии от 

конници по северните брегове на Понта. Те са друго нещо.

Мостът е спуснат, минаваме спокойно, защото  стражите вече са научили и знаят 

кои сме и за какво идваме. От носа се вижда целият залив на юг, виждат се всички 

приближаващи кораби още преди да са закотвени. Занаятчиите и търговците им се 

радват, защото с тях идва работата и печалбата. Поемаме по средната улица в 

крепостта, покрита с големи плочести камъни, и край нас веднага се струпват търговци 

със стоките си. Канят ни в работилниците и занаятчии – кожари, железари, медникари, 

грънчари, дърводелци, въжари и разни други. Най-много ме интересува виното и 

гроздето, но и другите храни са нужни за търговията ми. 

До самата крепостна стена има две големи сгради за търговия, където се събират 

много хора – продавачи и купувачи. В приземния етаж на всяко помещение има по няколко 

питоса, големи глинени съдове със стока, подготвена за търговия – пшеница, ечемик, 

просо, боб, орехи и други храни. Има още дървен материал, кожи, вълна, месни храни и 

яйца, лук, чесън, амфори за твърди храни, вино и масло. Събират се там търговците и 

купувачите, мерят стоката с екзегии, бронзовите теглилки, без които не може да стане 

нито една сделка, и се договарят за цената. Там още на входа новодошлите плащат за 

всичко, което ще продават в града. Моряци и търговци не могат да минат незабелязано. 

В града обичат маслини и дървено масло, грах, бакла, източни подправки, кориандър, 

кимион и други ароматни треви. Платовете и украшенията са за богатите търговци и 

занаятчии. За олтара на църквата от далече докараха нова мраморна маса и други украси 

от мрамор, също и стъкла с обков от олово за прозорците й. Покрай този храм има 

работа за тухлари, зидари, майстори на плочки за под от печена глина, каменоделци. 

Колоните му са от местен камък, варовик и здраво поддържат покрива. Храмът бил 

доста разрушен преди години от силно земетресение, а след това дошли и го разграбили 

нашественици. Вече е построен наново и дори се разширява, за слава на бога и 

християнската вяра.  
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Спираме първо при лечителя и там оставям лампата и лекарствата, които той плаща 

с охота. От него съм чувал за свещеното аязмо до храма. Свещеникът наливал от 

водата му в голям съд, а после пускал в нея и сребърен кръст. След това ръсел с нея 

вярващите за здраве. Градът е добре уреден и чист, има водопровод и канал за отпадни 

води, затова сигурно и господ помага на жителите му да са здрави. 

От един извор близо до града още в стари времена са хванали водата и са я довели до 

крепостта по тръби от печена глина. Водопроводът минава под платното на средната 

улица, от едната � страна и стига до обществената баня. Към нея тъкмо съм се запътил 

сега. След дългия път там е мястото да си почина и да науча какво става в града преди да 

обиколя лозята и винарните. Платовете и украшенията оставих заедно с двата красиви 

съда при кастрофилакса, а останалите стоки – в един склад на познат местен търговец 

до самата улица. 

Градските новини

Банята е важно място в града, там се събират на приказки и си разменят новини 

занаятчии, търговци, моряци и всякакви пътници. Тук се каня да изтъргувам и моите 

стоки. В студеното помещение на банята, фригидариума не се задържам много. Набързо 

се измивам със студена вода и влизам в топлия тепидариум. Там са се настанили удобно и 

ме чакат вече двама от местните прекупвачи. Пазарим се и обсъждаме стоката, но 

заради добрите ми отношения с кастрофилакса и архиепископа не смеят да подбиват 

цената. Утре сутринта ще разгледат на светло донесеното от мене и ще се разплатим. 

Говорим за реколтата от грозде и за новото вино. Годината била добра за лозарите и 

виното щяло да стане добро. Всички разказват за кладенеца за светена вода до храма и 

за целебните свойства на водата му. Грънчарите започнали да правят повече малки 

гърненца и похлупци, защото хората много ги търсели за лековитата вода. Разправят 

истории как помагала за разни болки в стомаха, щом човек вярвал и се молел искрено. 

Грънчарите умеят да се пазарят, имат опит и знаят, че стоката им е ценена. Помня 

как баща ми се пазареше с тях и според пазарлъка пълнехме закупения съд два пъти със 

зърно – просо или жито, по съглашение. Когато човек взема много съдове за товари 

обаче трябва да приготви пари. Колко ли ще ми искат за амфорите за товара с вино и 

мъст от грозде. Доста скъпо струват тука, но без съдове за стоката няма как да 

натоваря. По островите на Егейско море Хиос и Родос, на Халкидики и в Северна Африка 

от стари времена правят хубави и здрави амфори. По тези места също са опитни в 

грънчарството. 

Каквото и да казват, виното е чудна напитка – храна за бедняка, удоволствие за 

богатия и лекарство за всички. Християните го почитат наравно с хляба. Както разказва 

светото писание, сам Спасителят се простил с учениците си с хляб и вино преди да 

поеме пътя към Голгота. В храма виното трябва най-много за причастия, но и за други 

обреди на вярата. Епископът е получил много лозя за църквата, стопанисва ги добре и 

печели от тях. С парите я поддържа и разширява. Сигурно остават и за другите клирици 

с по-висш сан, и за него самия.

В града се бил установил за кратко и майстор, който изписвал църквата. Не искал 

пари, само подслон и храна му стигали. Бил дал обет да направи нещо за храма заради 

чудодейно избавление от болест, което му спасило живота. 

Застудява и някой виква на съдържателя на банята да хвърли дърва в префурниума, 
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огнището, което топли двете най-важни помещения в банята, топлото и горещото. И 

двете се отопляват чрез познатото ми от други бани подово отопление с тръби, 

хипокауст. Бързо преминавам в калдариума, защото нямам време за чакане. Потапям се 

набързо в басейна и се връщам по същия път. 

В страноприемницата

В студеното помещение се обличам набързо и се упътвам към приюта за гости на града. 

До него е залепено едно място, където продават вино и можеш да се нахраниш с топла 

храна. Опитвам виното им, макар и разредено е добро. Утре ще избера хубаво вино от 

старата реколта и ще го запечатам в амфори с печата си веднага, за да не се похабява. 

Тук правят и хубава гъста мъст, понякога с орехи, от нея също ще взема колкото мога. 

Ако успея, ще дойда за младо вино преди бурите да затворят морето. 

До огнището къкри гърне с варен боб и опитвам от него. Един мълчалив младеж се е 

свил до огъня и похапва бавно от същата гозба. Не зная какво ме кара да се загледам в 

младежа, но той е по-особен от другите, замислен. Опитах да поговоря с него и да науча 

кой е. Разбрах, че бил занаятчията, който изписвал стените на храма с икони на светци. 

Спазвал пост, молел се често и рисувал. Той ми разказа много истории за св. Атанасий, за 

това колко хора бил приобщил към христовата вяра и как се борил да я съхрани чиста от 

ерес. Започнал да пита за него след като получил знак, на връх деня на светеца, че ще 

бъде спасен от тежка болест, за да отдаде слава на бога и на вярата. Наистина 

треската му отминала и той се надигнал от постелята.  

Отиваме заедно в приюта за гости и намираме места за спане. Аз плащам колкото 

струва, а него го знаят всички и влиза без пари. Опитвам се да го разпитам за аязмото до 

храма, но той ме пронизва с изпитателен поглед. Признавам си, мислех да взема и отнеса 

малко от  светената вода в Константинопол. Хората търгуват с какво ли не, дори с 

мощи на светци.

Лозята и винарните

На другия ден обиколих няколко хубави лозя и се спазарих за вино от тяхното грозде. 

Стопаните им са доволни, защото им давам после добра цена. Единият има малка винарна 

в града и прави в нея само собствено вино. Хубаво вино става от грозде, което е ронено 

на ръка и чепките са отделени от зърната. Там правят такова вино, много гъсто и му 

слагат още ароматни треви и билки. Търси се много на пазара в Константинопол, а някои 

клиенти в столицата на империята го купуват направо от мене. В тези винарни често 

приготвят сгъстена мъст от грозде, изпаряват я и чакат да поеме от дима на дървата 

в огъня. Така се съхранява по-лесно и има хубав вкус. После се разрежда с вода и мед, с 

настройки от източни подправки и какво ли не. 

Най-голямата винарна е близо до храма и винаги я посещавам за вино и за раздумка със 

стопанина й. В няколко помещения той държи големи питоси с вино и продава от него на 

клиентите си. Питосите са големи глинени съдове подобни на делви и са вкопани в 

земята, за да съхраняват добре виното. Има и помещения с навеси за гроздето, което 

вече започва да идва за мелене с пресата. Гроздето се слага в голямо зидано корито, 

застлано с плочести камъни и измазано добре, за да не пропуска влага. То е с наклон и 

сокът от смачканото грозде изтича надолу и се излива по улей в питоса. Една гръцка 

преса с камък в рамка, задвижвана от дървен винт, служи за мачкане на гроздето. За 
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меленето трябват яки мускули. Започват да пристигат кошове с грозде от църковните 

лозя и от други места. Гроздоберът едва сега започва, но се вижда, че годината ще е 

добра, а виното – силно.

Двамата прекупвачи от банята вчера са огледали и премерили донесеното от мене. 

Разделяме се доволни, а кесията ми натежава от получените пари. За виното вече правя 

планове и се договарям със стопаните. Купувам вино и сгъстена мъст, смятам колко ще 

ми струва и пращам да кажат на капитана на кораба ми, че започваме да товарим. 

Запечатвам амфорите и слагам върху още топлия восък своя печат. Утре ще отида на 

служба в храма и ще подаря на епископа красивия съд от изтока. Иска ми се да взема и 

светена вода от аязмото и дори съм си купил малки глинени съдове за нея. Познавам 

добре клиентите си и знам на кого ще я продам веднага щом се върна. Не съм намислил 

още какво ще кажа на епископа, но сигурно ще измисля нещо. Заспивам с тази мисъл в 

главата и си. Сещам се как ме изгледа и тази вечер младият иконописец, който така 

много тачи бога и свети Атанасий.

Знаменателният сън

Сънувах сън, който дълбоко ме смути и от който аз се събудих цял в пот, стреснат и 

натъжен. Сънувах, че съм в морето и се извива буря, а иззад един мрачен облак пробива 

слънчев лъч и ми сочи към далечно тихо и спокойно място в морето. Мътно и страшно 

беше то. Едва ли има моряк, който да не се страхува от поличби и сънища, особено 

преди да тръгне на път. Пак на сън нещо изплува в съзнанието ми като спомен и това 

беше гневният поглед на младия иконописец. Очите му сякаш виждаха право в сърцето 

ми и не бяха вече очи на прост човек, а строг взор на гневен прорицател. 

След всичко това аз още доста дълго време лежах буден и мислих, под впечатлението 

на преживяното на сън. Реших, че този сън е поличба и предупреждение да променя нещо 

в живота си. Ясно ми е, че не трябва да се докосвам с помисли за печалба до водата от 

свещеното аязмо. Време е да спя, защото утре напускам Белия град и отплавам за 

столицата на империята.
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В храма

Ето ме отново в храма, днес служи самият епископ. Църквата вече е добре уредена, с 

мраморна маса в олтара и икони на Христос и светци по стените. Очите на един от 

тези образи сякаш са очите от чудния ми сън. Докосвам се с устни до златния пръстен 

на епископа, подавам своя дар за храма. Разменяме още няколко любезни думи, говорим за 

манастира на свети Йоан Предтеча на един малък остров по на юг по пътя за 

Константинопол. Там имало богат скрипториум, казва епископът, с всякакви ръкописи и 

книги на християнството. Сигурно е дошло време да прочета някои от писанията и 

беседите за вярата, които ни е оставил св. Атанасий. Той закриля града и храма, сигурно 

предпази и мене от беда и страдание. Затова много се надявам, че вярата и добрите 

помисли ще помогнат на всички, които се свързват с него. 

Помощни интерпретативни материали: изложени части от сгради, винарни, питоси, 
фрагменти от керамика, изображения/копия на открити предмети

Свети Атанасий Велики

Свети Атанасий Велики е роден през 295 г. в Александрия. Родителите му – бедни 

християни – го оставили да служи в църквата по личната препоръка на архиепископа на 

Александрия св. Александър. Веднъж св. Александър видял от прозореца си деца да играят 

на "кръщаване" и бил силно впечатлен от момчето, което кръщавало. Малкият Атанасий 

изпълнявал ритуала съвсем като истински свещеник и все още не подозирал, че това ще 

прави и занапред, ще получи високо образование, ще развие бляскави способности.

Животът му преминал в борба с останалите вери. Особено разпространено било 

тогава вярването, че Христос е по-низш от Бога, защото е сътворен, има начало във 

времето. По време на Първия вселенски събор се проявил с познания и възможност да 

доказва тезата си, да оборва противника. Последвали петнадесет години изгнание. Като 

изгнаник написал трудовете „Против езичниците“, „Против арианите“, „За 

въплъщението на словото“, „За Светата троица и за Светия дух“, „Житие за св. 

Антоний Велики“, прекрасни проповеди и послания, тълкувания на много книги от 

Светото писание. Свети Атанасий умрял на 2 май 373 г. и на този ден има отделен 

празник (Летен Св. Атанас). Неговото отбелязване е една от възстановените наскоро 

традиции в гр. Бяла.

На 18 януари църквата чества светеца заедно с архиепископ Кирил. Двамата спасили 

християнството от арианството и несторианството. Култът към св. Атанас и към 

неговия "събрат" аскет и пустинник св. Антоний се разпространява широко през IV и V в. 

и това проличава по многобройните църкви и манастири, носещи имената им.

Изобразяват св. Атанасий, благославящ с дясната си ръка и държащ затворено 

евангелие в лявата, понякога заедно със свети Власий.

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 
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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 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. 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 на главния свещеник, хранилище на дарове и кладенец за светена 

вода.

Дейността на морската вода

Дейността на морската вода може да се причисли към външните земни сили, които имат 

значителен дял за промяната на релефа. Тази вода разрушава своите брегове, пренася и 

отлага разрушения материал. За нейната дейност главна роля играят вълните. Най-

чести са ветровите вълни, които могат да достигнат височина до 9 – 10 и повече 

метра. Океанската и морската вода се намира в постоянно движение. Показател за това 

е временната граница между сушата и водата, наречена брегова линия. Непрекъснато 

променящата се брегова линия или настъпва към сушата, или се отдръпва към водата. 

Особено контрастно изменение в положението на бреговата линия се наблюдава при 

много силни вълнения.

Дейността на морската вода е най-добре изразена в бреговата зона от двете страни 
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на бреговата линия. Тя зависи от наклона и дълбочината на дъното. Дейността й е пряко 

свързана и с характера на бреговете. При стръмен висок бряг преобладава 

разрушителната работа на вълните. Обратно, при полегат нисък бряг се засилва 

тяхната съзидателна работа. Водите на Черно море моделират нашите брегове на 

разстояние 378 км. 

Разрушаването на брега се дължи на прибоя на вълните. Силата на прибоя е най-голяма 

в основата на стръмните брегове. Скалистите брегове се разрушават и подкопават от 

вълните. В основата им се образуват много прибойни ниши. От силните удари на 

морските вълни в бреговете прибойните ниши все повече се удълбават и над тях се 

образуват специфични скални корнизи. Идва момент, когато подкопаните скали не 

издържат собствената си тежест и се срутват. Една част от надробените скални 

материали се доразрушават от водата. С другата част вълните работят като с 

инструмент за моделиране на нова прибойна ниша. Бреговете отстъпват към сушата и 

оставят след себе си слабо наклонена към морето повърхнина, наречена абразионна 

повърхнина (от латинската дума abrasio – изстъргвам). По-нататък този процес се 

повтаря. Брегът продължава да се руши. Той все повече отстъпва, а абразионната по-

върхнина става все по-широка. Тя постепенно се разширява и по този начин вълните 

намаляват своята сила. Ширината на абразионната повърхнина нараства дотолкова, че 

идва момент, когато и при най-бурно вълнение бреговите откоси стават трудно 

достижими за водата.  

По-голяма част от площта на абразионната повърхнина, образувана в бреговата зона, 

е скрита под морската вода. Останалата сравнително тясна ивица, която опира до 

скалния брегови откос, се залива периодично. Това е ивицата, позната като плажна ивица 

или както обикновено се нарича плаж. Плажът е развит по ниските брегове. Той е 

покрит с различни материали, оставени от морската вода – огладени  скални късове и 

пясък. Понякога плажната ивица се заема и от огладени скални блокове, които в отделни 

случаи имат диаметър до 1 м. Плажове като този при Камчийски пясъци и Шкорпиловци 

са особено ценени от туристи и природолюбители. 

Много са плажните ивици по океанските и морските брегове на Земята. По нашето 

Черноморие се намират редица малки и големи красиви пясъчни плажове. Дължината на 

плажовете понякога е много голяма. По някои плажове се забелязва твърде тънка 

покривка. Тя може да се състои както от пясък, така и от огладени скални късове. 

Обикновено плажните ивици имат най-различна ширина, която от няколко метра може 

да достигне до 1 – 1,5 км. По-голямата ширина на плажовете се явява сигурна зашита за 

бреговите откоси от рушителното действие на морските вълни.

Плажовете могат да бъдат покрити изцяло с по-големи и по-малки огладени късове. 

Тяхното развитие се отличава от това на пясъчните плажове, тъй като водата 

пренася много по-лесно леките песъчинки.

Степента на разрушение на скалите не е еднаква навсякъде. Известно е, че средно 

годишно океанската и морската вода разрушава близо 1 м от своите брегове. 

Разрушаването зависи не само от силата на прибоя, но и от здравината на скалите, 

които изграждат бреговете. 
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Морски тераси

Морските тераси са разположени една над друга, обикновено успоредно на брега. Върху 

тях има пясъчни отложения и огладени скални късове. Най-високо лежащата заравнена 

площадка е най-стара, а най-ниската – най-млада. 

На различна височина по крайбрежията се наблюдават заравнени площадки. Те 

представляват издигнати абразионни повърхнини от бреговата зона на океаните и 

моретата. Това са морските тераси. Възникнали са във връзка с етапното издигане на 

сушата. По броя на терасите може да се разбере колко пъти е ставало изменение на 

брега под влияние на вътрешните земни сили. Най-високо лежащата тераса е най-стара, 

а най-ниската – най-млада. По нашето черноморско крайбрежие има 6 – 7 морски тераси, 

най-високата от които лежи на повече от 100 м над съвременното морско равнище.

Лозарство и винарство

Лозарството и винарството в района на Бяла имат хилядолетна история и уважавани 

традиции.

В много райони на черноморското крайбрежие има естествени местообитания на 

дивата лоза. От археологическите находки и запазени класически литературни 

източници е известно, че траките са произвеждали вино по тези земи още през  II 

хилядолетие пр. Хр. Отглеждането на лозя и винопроизводството получават нов 

тласък в цяла Европа с разширяването на Римската империя, като римляните 

систематично развиват най-подходящите за отглеждане на лозя райони. Важно значение 

имат и достъпът до близки пазари, и възможността за транспортиране на виното по 

море.  Лозарството дължи на римляните създаването на по-устойчиви сортове, 

адаптирани към разположени по на север области, както и подобряването на 

селскостопанските методи за отглеждането на лозя.

В археологическия комплекс на нос Св. Атанас при Бяла има пластове от различни 

епохи, включително от тракийския и римския период. Най-показателни за местните 

традиции са трите винарни от късноантичната епоха, които  насочват към извода, че 

отглеждането на лозя и производството на вино е бил едно от основните занимания на 
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населението в крепостта и околностите.  Намерените на морското дъно и на други 

места в района неголеми амфори от различни периоди , някои за транспорт на вино,   

говорят красноречиво за оживена морска търговия с района на Черно море и 

Средиземноморието.

Лозарството и винарството продължават да оформят облика на местната 

икономика на Бяла и региона. Винарски изби привличат туристи и гости с подбрани 

сортове бели и червени вина от типични за Черноморския регион сортове: Димят, 

Мерло, Варненски мискет, Шардоне.

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.

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.

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. Заплахите за съществуването им са особено сериозни 

в затворените морета.

Китоподобните са високоразвити и интелигентни бозайници, които живеят дълго, 

имат ниска размножителна способност и са от съществено значение за морската 
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екосистема. Те са в категорията на застрашените видове в Черно море според списъка 

на Международния съюз за защита на природата (IUCN).

Едва ли има по-интелигентни, любознателни и красиви морски обитатели. 

Представители на морските бозайници, днес те са единствените от тях в Черно море. 

Появили се първоначално на сушата преди около 10 млн. години по време на миоцена, те 

придобили нови белези, които им дали предимство за живот в океана – предните 

крайници се превърнали в перки, а задните съвсем изчезнали, тялото се удължило в 

рибоподобна форма, опашката се развила в плосък хоризонтален плавник (за разлика от 

рибите, при които е вертикален). Козината също изчезнала и се заменила от гладка кожа 

за съвършена хидродинамика, окото се пригодило за подводно гледане – с плоска 

роговица и кръгла леща. Имат силно развити бели дробове. Името им произлиза от 

гръцката дума “делфис”, което значи “с утроба”.

Делфините са социални животни, живеят на стада и имат сложни начини за общуване 

по между си. Когато се роди малко делфинче, майката с побутване на муцуната го 

принуждава да се изкачи на повърхността и да погълне първата си глътка въздух, иначе 

малкото е заплашено от удавяне. Понякога в тази особено важна първа стъпка в живота 

на делфина помагат и други членове на стадото. Делфините издават много и различни 

звуци, които са уникални за всеки индивид. Така те общуват по между си, разпознават се 

в стадото, обменят информация за заобикалящата ги среда и заплахите, комуникират по 

време на лов или просто си говорят едни с други.

Благодарение на хидродинамичното си тяло делфините могат да развиват 

невероятни скорости под вода – до 40 км/ч. Само за справка – олимпийският шампион 

Майкъл Фелпс плува с около 8 км/ч. По този начин дори и най-бързите риби стават лесна 

плячка за бозайниците. Освен да ловуват делфините обичат да се забавляват и играят. 

Могат да правят различни акробатични номера – салта, пируети, скокове, да следват 

дирите на плавателните съдове десетки километри, да скачат пред носовете на 

корабите с голяма скорост. 

За ориентиране във водата делфините използват едно от чудесата на съвременната 

навигация - ехолокацията или ултразвуци. Това откритие човекът е направил едва през 

ХХ век и то е в основата на радарите, без които е немислимо съвременното ни 

съществуване. Делфините и прилепите използват ехолокацията от стотици хиляди 

години в своето ежедневие и са го превърнали в съвършен метод за ориентиране. 

В Черно море и трите вида са вече редки, като най-чести причини за намаляването им 

е уловът им в рибарски мрежи, убиването им от рибарите, замърсяването на водите, 

намаляването на рибните запаси, както и ниската им размножителна способност. 

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 
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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 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).

Помощни интерпретативни средства – карта и изображения на птици, характерни за 
района на маршрута
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