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1. Защо се нарича „черно”?
Преди да бъде наречен Черно море, 
водният басейн бил познат като

„негостоприемното море”, най-вече заради
дивите племена по бреговете. След като

гърците превзели бреговата линия, името
било променено на „гостоприемно”. Дълго

време било наричано просто „Морето”. 
През годините то е носило най-различни

наименования, но Черно море се 
утвърждава като най-известното. 

Предполага се, че то е дадено от турците
през Средновековието. Исторически 
документи сочат, че през периода на 

Османската империя, водният басейн се 
наричал Bahr-e Siyah или Karadeniz, което
в превод от турски значи „Черно море“.



2. нос Емине
Нос Емине е най-източният край на Стара планина, който

дели нашето крайбрежие на Северно и Южно. Носът е отвесна 60

метрова скала с разположени около нея (навътре в морето на над 250

метра) подводни и излизащи над повърхността на водата скали. Това

прави района около носа опасен за корабоплаване.

С морския фар на нос Емине е свързана любовна легенда. В

далечни времена фарът бил обитаван от пазача му – стар моряк и

красивата му дъщеря. Девойката плувала на воля, плавала с лодка, била

силна и смела. По време на буря спасила давещ се моряк. Той се влюбил в

нея, но заминал с обещание да се завърне. Момичето чакало своя любим

на носа дълго и след като разбрало, че е излъгано, се хвърлило в морето.

За нещастната любов на девойката и до днес напомнят морските води,

които при изгрева на слънцето се обагрят в червено. Този район от

Черноморието предлага букет от страхотни преживявания. За

любителите на плажуването в непосредствена близост на север се намира

плажът на защитената местност Иракли. Все още е запазил (част от)

девствеността си. За планинарите има страхотни маршрути. Не

забравяйте, че на нос Емине завършва Европейският пешеходен маршрут

Е-3 (българската част от който е „Ком – Емине“). Разхождайки се в

района на нос Емине, ще се натъкнете на останки от Средновековен

манастир и от крепостта Емона.

Емона се нарича и селото,

разположено наблизо. Може би не знаете, че

Аемон е древногръцкото име на Стара планина.

На толкова малка площ се срещат история,

легенди, природна забележителност, защитена

местност, невероятна природа. Ако искате да

бъдете на плаж в Иракли, да обиколите

местностите около нос Емине и същевременно

да се погрижите за здравето си, можете да

изберете летните здравословни програми на

Вита Рама, които се провеждат в село Емона.



3. нос Калиакра

Първото име на нос Калиакра е Тезирис в чест на 
древните му обитатели от тракийското племе тезири. 

През средните векове вече се нарича Калиакра (най-
вероятно от легендата за четиридесетте красиви

момичета, жертвали живота си край носа в името на 
своите вяра и свобода). При завладяването на 

крайморските селища от турците били взети в плен 40 
красиви девойки. Били отведени на носа и затворени в 

последната пещера. Спасението на честта си решили да 
потърсят във водите на Черно море. Сплели плитките си 
една за друга,  при залез слънце пристъпили към сводестия
прозорец на пещерата и полетели към морските дълбини. 
Според една от легендите една от девойките се е казвала
Калиакра. Но пък и Калиакра в превод от гръцки означава
красив нос. От лявата страна в началото на нос Калиакра

е паметникът на девойките.



В Шабла е открито най-старото технологично обработено
злато в света – 500 години по-старо от Варненското. В 

античността районът е част от Одриското царство и е 
обитаван от племето гети.

В залива на юг от нос Шабла през II век пр. Хр. се развива
пристанищният град Кария. За пристанището се предполага, 
че е изкуствено. Легенда разказва за английския товарен кораб
„Черният принц“, който потъва около Шабла през Кримската

война. В него е било и златото за войската, което засега е 
недостъпно заради липсата на кислород в дълбоките води. 

Фарът е най-старото действащо навигационно съоръжение в 
Черноморско-Средиземноморския басейн. Той е функционирал

през античната и римската епохи. Съвременният фар е 
построен през 1768 г. За България той е най-висок и е 

разположен в най-източната ѝ точка. През 1951 г. около фара 
на Шабла е открито първото и единствено засега нефтено

находище у нас. От неговите сондажи днес тече топла
минерална вода.

Акваторията на Шабла е предпочитана за гмуркане заради
потъналите по време на Втората световна война морски

съдове.

Знаете ли, че старото име на село 
Тюленово е от турски произход. 

Наричало се е Калъч кьой – село на 
сабята. Името дава гагаузкото

население в района. От 1942 г. до днес
носи името Тюленово заради стадата

тюлени-монаси, живеещи в пещерите и 
скалите. За жалост те не са забелязват

вече. Силно впечатление правят 
формите на скалите, резултат от 

абразивното действие на морските
вълни и карстовия процес. Всяка форма 

има свое име – Дупката, Киприята, 
Мартина, Ашълъка, Самотника.

4. Шабла 5. Тюленово



6. Китен

Чували ли сте легендата за смелата и красива девойка Стана? Живяла е на 
полуостров Урдовиза, който се намира между северния и южния плаж на Китен. От 

хубостта на Стана бил пленен турският султан. Изпратил войска, за да му я 
доведат и поискал да се ожени за нея. Разплаканата девойка пожелала султанът да 

изпълни едно нейно желание преди да се омъжи за него. Земята в родния ѝ край, 
която може да обиколи конник от изгрев до залез слънце, да бъде освободена от 

султански данъци. И в една утрин с изгрева на слънцето самата Стана препуснала
на „хвърковат кон“ из полуострова. Поела на югозапад, после се спуснала към Велека. 
И през целия ден препускала из гористите странджански падини, баири и долове. 
Привечер препуснала по гористото било Босна-Ургаш-Хаджийката по посока на 

черноморския бряг. Когато стигнала до залива, северно от Урдовиза, преумореният
кон се строполил и издъхнал. Местното население нарича залива Атлиман (Конски
залив). Умира и Стана, но султански ферман освобождава обиколените от нея земи

(област Хасекията или Асекия) от данъци.



7. Балчик

В края на 5-ти и началото на 4-ти век преди Христа градът
се е казвал Круни (пролет, извори), а легенда разказва, че 

боговете са били недоволни от факта, че жителите му не ги
почитали. По заповед на Зевс  Посейдон препуска

стремглаво с колесницата си към брега и предизвиква
цунами. За спасение на града настоява Дионис, защото

траките, живеещи в него, го почитали като върховен бог. 
Цунамито се разделя и Круни оцелява. След бурята на 

плажната ивица е намерена дървена статуя на Дионис и 
градът е наречен Дионисополис. Легенда, в която има

частица истина. За преминало цунами свидетелстват
разкопките на храма на Кибела.

Между Балчик и Тузлата е открита малка скала, наречена 
„Пирамидата на джуджетата“. С нея е свързана легендата

за лилипути, живеещи в района. Има свидетелства за 
дребни хора, докарани от персите, за да работят. Това

става по времето, когато Ксеркс води войни с гърците при 
Дарданелите и част от военните действия се развиват

около Дионисополис. Дори персите са победени от 
местните тракийски народи.

Предание разказва и за строежа на 
пристанището на Балчик в началото на 20 

век. Български и италиански инженери
правят проучване и установяват, че 

пристанището трябва да се построи до нос 
„Карабунар“. Но за да е по-близо до зърнените
складове, то се изгражда на място, където се 

влива река Източно дере. При наводнение 
тази река затлачва пристанището, което на 

всеки пет години се дренира и почиства. И 
така до 1999 г., когато водите на реката и 

дерето са отведени в отделен тръбопровод.
Сребърният кладенец на територията на 

двореца в Балчик (наречен от турците
„Гюмюш бунар“) има най-чистата и студена 
вода. В древността бил център за социални
контакти. А легенда гласи, че ще се сбъдне

желанието ти, ако успееш гърбом да хвърлиш
монета в него.



Благодарим Ви за вниманието!


