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Географски особености на 
Черно море

Черно море е едно от най-чудните морета в света. Например, то е

най-младото море на Земята. Черно море започва да се превръща в солено

море в края на последната ледена епоха преди около 7000 години, когато е

било сладководно езеро и водите от Средиземноморието са навлезли в него

през истанбулския проток Босфор.

То е едно от най-изолираните вътрешни морета в света.

Разположено между Югоизточна Европа и Мала Азия, Черно море е с

приблизителна площ 423 000 км2 и обем 547 000 км3. Средната му дълбочина

е около 1 240 м, като в най-дълбоката си част достига 2 212 м. Общата

дължина на бреговата му линия е около 4 340 км.



Черноморски държави
Излаз на Черно море имат 6 държави, с крайбрежна ивица

съответно: България – 378 km; Грузия – 310 km; Румъния – 225 km; Русия –

800 km, вкл. Азовско море; Турция – 1329 km; Украйна – 2782 km, вкл.

Азовско море. За България, Грузия, Румъния и Украйна черноморската зона

е единственият излаз на море.

Между пристанищата на държавите Турция, Грузия, Русия,

Украйна, Румъния и България, както и извън Черно море през

черноморските проливи, се развива морски превоз. Водният път през

Босфора, Мраморно море и Дарданелите е познат като «черноморските

проливи». Всяка година през тях минават над 50 000 плавателни съда.

Плавателни пътища 
в Черно море



Черноморски градове

Истанбул Одеса Варна

Сочи Констанца Батуми



Истанбул – единственият град 

построен на два континента
1. Истанбул през вековете е имал над 40 имена, от които 18 са по време на

османската империя. Първото му име е Византион, следват Августа Антония,

Секунда Рома, Нова Рома, Константинопол, Цариград и други. Името Истанбул

градът официално носи от 28 март 1930 г.

2. Истанбул е бил столица на три от най-големите империи: Византийска, Римска и

Османска.

3. Метрото в Истанбул е сред най-старите в света. Започнало е да действа от 1875 г.

4. „Робърт Колидж“, създаден през 1863 г. е най-старото американско училище, което

се намира извън САЩ, на територията на Истанбул.

5. Лалетата произхождат от Истанбул.

6. Агата Кристи пише известния си роман „Убийство в Ориент експрес“ в хотел

«Pera Palace» в Истанбул



Одеса – една от перлите в короната 

на Черно море
1. Основан е през 1794 г. от Екатерина Велика. На мястото на Одеса преди е имало

малка крепост.

2. Символ на Одеса и ключът към историята на този град са Потьомкинските стълби.

3. Одеската опера - ценен паметник на Одеса и един от най-красивите по рода си в 

Европа. 

4. Преображенската катедрала е емблемата на града, тя може да се похвали с най-

големият комплекс от камбани - има цели 23 от тях.

5. Ъгъл от старата Одеса и мостът на «свекървата» е най-живописното място в града и 

едно от най-сниманите кътчета.

6. Музей на Героичната отбрана на Одеса е музей на открито.



Варна – морската столица

на България
1. Златното съкровище от Варненския некропол е най-старото в света.

2. Варненската морска градина е най-големият подобен парк на Балканите и е 

обявена за произведение на парковото изкуство.

3. Международният балетен конкурс във Варна е най-старото и най-

престижното балетно съревнование в света.

4. Варненският делфинариум е единствената подобна атракция на Балканите.

5. Варна е мястото, на което приключва последният кръстоносен поход.

6. Музеят на куклите е единственият по рода си на Балканите.



Сочи – най-големият черноморски 

център на Русия
1. Сочи е един от най-дългите градове в света.

2. Основан е през 1838 г. Получава статут на град през 1896 г. 

3. Градът има най-северната плантация за чай в света.

4. Сочи беше първият субтропичен домакин на зимните олимпийски 

игри.

5. Тук  са били обучени първите маймуни, изпратени от Русия в Космоса.

6. В Сочи се намират много обекти, обявени от ЮНЕСКО за световно 

културно наследство.



Констанца – най-голямото 

румънско пристанище
1. В аквариума на Констанца има над 100 вида риби от Черно море и от други морета по

света.

2. В града има разкошна римска мозайка, която се намира в древна търговска римска

сграда. Мозайката е направена през 3 век преди новата ера и е с впечатляващите размери

от над 1000 кв. м.

3. В града може да се види музеят на морето, който съхранява богата колекция от фауната

на моретата от различни части на планетата.

4. В Музея на изкуствата могат да се видят ценни произведения на живописта и

скулптурата, създадени от румънски творци.

5. Колекции от предмети с етнографска ценност могат да се видят в музея на народното

изкуство.

6. Констанца е известен покрай това, че в него е изживял последните си дни известният

поет Овидий.



Батуми – рай за туристите
1. Всяка сграда, улица, булевард на древен Батуми е изпълнен с духа на вековната

история на известно място на планетата.

2. Можете да усетите атмосферата на местния климат не само сред нежните морски

вълни, но и под сянката на редки растения в Батумската ботаническа градина.

3. Разхождайки се по насипа на Батуми, можете да се потопите във философско

настроение, гледайки движеща се стоманена статуя наречена «Любов».

4. Кулата на грузинската азбука, впечатлява със своите 130 метра.

5. Пиаца е красив площад в центъра на стария Батуми в италиански стил.

6. Кула Чачи -часовникова кула в османския стил е построена по проект на френския

архитект Реймънд Чарлз Пиър - прилича на малка джамия с часовник и жълт купол.



Източници на информация:

 http://save-black-sea.free.bg/osobenosti2.htm

 https://varnacitycard.com/bg/blog/interesni-fakti-za-
varna/

 Google.com 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

http://save-black-sea.free.bg/osobenosti2.htm
https://varnacitycard.com/bg/blog/interesni-fakti-za-varna/

