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Вълшебният извор (снимка kanal3.bg). 
 
Те са най-големите карстови извори в България. Разположени са в няколко групи в 
подножието на възвишението „Голям кайрак“. Изворите вливат своите води в река 
Девня (ляв приток на река Провадийска) [1]. 
В своето съчинение „За произхода и делата на гетите“ (De origine actibusque 
Getarum) готският историк Йордан(ес) (Jordanes) (VI век) разказва следната 
легенда: 
„Този град е построен, както разправят, от император Траян по следния повод. 
Една слугиня на сестра му Марциа, като се миела на реката, наречена Потамос, 
която има извънредно бистра и вкусна вода и извира всред града, и като поискала 
да гребне вода оттам, случайно изпуснала в дълбоката вода златния съд, който 
носила. Той поради тежестта на метала потънал, но дълго време след това 
изплувал из дълбините. Наистина не било нещо обикновено един празен съд да 
потъне и след като веднъж е потънал, вълните да го изхвърлят и да изплува. 
Когато Траян узнал с учудване това, помислил, че в извора има някакво божество 
и основал град, който нарекъл на името на сестра си Марцианопол“ [2]. 
В ново време изворите станали известни по време на Руско-турската война от 
1828–1829 г. чрез писмата на Виктор Тепляков, писани от България през 1829 г. [3] 
До 1936 г. изворите били известни с турските си имена. Най-големите са 
Халкалията (Кара дипсиз / Черния бездънен), Баш гьоз (Игрек / Окото), Дипсиз 
(Бездънния / Марциана), Адата (Острова), Делидушка (Лудетина) и Хавуз 
(Вълшебния) [4]. Изворните води излизат по разседи под слаб напор. Изворите 
имат постоянен дебит – 2 804 л/с [5] и постоянна температура – около 18 градуса. 
Водите са варовити (съдържат 93 % калциев карбонат и незначителни количества 
магнезиев карбонат, железни, алуминиеви и силициеви окиси) [6]. 
С индустриализацията на Девня (от 1954 г.) започва постепенното каптиране на 
изворите (последен е каптиран най-големият извор – Дипсиз (Бездънния / 
Марциана). Водите им се използват в промишлените предприятия при Девня и за 



водоснабдяване на Девня – помпенни станции (ПС) „Ада“ 1 и 2 и ПС „Одесос“ и 
Варна – ПС „Одесос“ – 1 100 л/с) [7]. 
Днес само Вълшебният извор (Хавуз) блика на воля. 
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7. За водоснабдяването на Марцианопол (Marcianopolis) – римски и 
ранновизантийски град, днес под основите на кв. Река Девня на гр. Девня, 
жителите му каптирали извор под възвишението „Чакмака“ (на запад от 
Марцианопол). Водите на този извор били докарани в града с магистрален зидан, 
водопровод (с вътрешни размери 0,51 х 1,05 м), открит през 1978 г. През 50-те 
година на 20-ти век е открит част от засводен тухлен водопровод водещ към извор 
„Марциана“. Останки от стари римски каптажи са открити при каптирането на 
изворите „Суютлията“ (1957 г.), „Траян“ (1968 г.) и „Марциана“ (1991 г.).  
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