
 

Географски профил на район Поморийски залив и Източна Стара 
планина 

Район Поморийски залив и Източна Стара планина е разположен в 
Югоизточна България, на територията на област Бургас. Обхваща 
общините Поморие, Айтос и Руен с обща територия от 1510,07 кв. км. 
На изток районът има широк излаз на Черно море, на север и 
северозапад включва южните склонове на Източна Стара планина и 
част от района на задбалканските полета, долините на река Айтоска и 
река Луда Камчия и Бургаската низина. В южната си част характерен е 
равнинният релеф, в средната част – хълмистият релеф, а в северната – 
типично планинския (Старопланинската верига). През района 
преминава една от основните трансевропейски транспортни артерии 
TEN-T VIII - Дурас - Тирана - Кафтан/Kaфaсан - Скопие - Деве Баир - 
Гюешево - София - Пловдив - Бургас - (Варна); 

 

Релеф на район Поморийски залив и Източна Стара планина 

Район Поморийски залив и Източна Стара планина се характеризира с 
разнообразен релеф, който включва морско крайбрежие, Поморийски 
залив, част от Стара планина, Бургаска низина. Територията на Община 
Айтос е заета от южните разклонения на невисоката Айтоска планина 
(до 700м), чиито склонове на юг постепенно се снижават и се сливат с 
Айтоското поле. Характерни за релефа на Община Поморие са 
обширните крайморски тераси и хълмистите предпланински зони с 
надморска височина 300-350м. Град Поморие е разположен на тесен 
скалист полуостров, вдаден 3,5 км в Черно море. Община Руен се 
отличава с планински и равнинен релеф, като в нейните граници 
попадат части от южните склонове на Източна Стара планина, долината 
та р. Луда Камчия и р. Хаджийска със средна надморска височина  
302м. 

 

Климат на район Поморийски залив и Източна Стара планина 

Преобладаващ тип климат в района е умерено континенталният. 
Средните годишни температури варират от 8°C до 12,6°C. Районът се 
характеризира с мека зима, поради близостта до морето, като 
средните януарски температури запазват положителни стойности. През 
летните месеци температурите варират в рамките на 23°C до 25°C. 
Пролетта настъпва по-късно, а есента е по- продължителна.  На изток 
силно влияние оказва Черно море със специфичната проява на ветрова 
циркулация. Преди изгрев слънце въздухът е наситен с озон и 
отрицателни йони, ултравиолетови лъчи и водни пари, което 
благоприятства лечението на горните дихателни пътища. Този тип 
климат благоприятства и за развитието на топлолюбиви култури. 



Води на район Поморийски залив и Източна Стара планина 

В хидрографско отношение Айтоският край се разпределя между 
поречието на река Луда Камчия и няколко малки рекички, които се 
вливат направо в Черно море. Водните ресурси на района се формират 
от р. Луда Камчия, р. Хаджийска, р. Айтоска, р. Ахелой и съответните 
им притоци. С най-голямо значение за района е р. Айтоска. Тя извира 
от южните склонове на Малка Айтоска планина западно от село 
Тополица и след като протича през Айтоското поле, се влива в Бургаско 
езеро. Дължината и е 32.5 км., като водите се използват предимно за 
напояване. Покрай левия ѝ бряг от гр. Айтос до устието ѝ преминава 
участъкът от трасето на жп линията София-Бургас, което създава 
живописна гледка. Районът е богат и на подземни води.  

С основно значение за региона е Поморийското езеро. По своята 
същност то представлява  свръхсолена лагуна с площ 760.83ха.  е 
разположено на територията на Община Поморие. От него се добива 
морска сол на базата на изпарението на морската вода. 

Езерото е естествено находище на лечебна кал, богата на минерали и 
микроелементи. Находището е с висока минерализация. От 2001г. 
Поморийското езеро е защитена местност по българското 
законодателство.  

С голямо водно богатство се отличават околностите на гр. Айтос. 
Подпочвени води има в местностите „Омарлията“, „Леската“ и 
„Герена“. Районът е богат и на минерални води. Старата слава на този 
край са били лековитите минерални извори на 15 км източно от града. 
Това са прочутите „Аква калиде“ на римляните, днешните Бургаски 
минерални бани. Между Айтос и село Пирне също е имало минерален 
извор и лековити бани. В северната част на Айтоско поле по разседна 
линия се намират няколко минерални извора: „Миризливата чешма“ 
при село Шиварово и тези при селата Череша, Ябълчево и Съединение. 
Минерална вода има и в района на с. Съдиево, която се бутилира за 
пиене. От дълбок сондаж при село Поляново блика геотермална вода с 
дебит 30 л/сек и температура 51 градуса по Целзий, която изтича 
свободно, без да се използва. Анализите показват, че не е подходяща 
за пиене, но има изключително добри лечебни качества. На 
територията на община Поморие са открити две находища на 
термоминерални води при с. Медово, едно находище при с. Каменар и 
едно край гр.Ахелой. 

 

Флора на район Поморийски залив и Източна Стара планина 

Горският фонд заема площ от 20% от територията на района. 
Първостепенно значение имат общините Айтос и Руен, които попадат в 
пояса на равнинно-хълмистите дъбови гори. Преобладаващи дървесни 
видове със стопанско предназначение са: черен бор, бял бор, благун, 
цер, зимен дъб, космат дъб, източен бук, габър, липа, акация. 
Специфично за района е, че на територията на община Айтос, 



местността Трите Братя се намира единственото в България находище 
на бодливо сграбиче. 

 

Фауна на район Поморийски залив и Източна Стара планина 

Фауната в района е с подчертано разнообразие, както по отношение на 
бозайниците, така и по отношение на птиците. Срещат се най-много 
диви свине, вълци, лисици, сърни и елени, а по полето – зайци, 
невестулки, таралежи. От влечугите се срещат змии и гущери.  
Източноевропейският небесен друм – „Виа понтика“ на прелетните 
птици минава през Поморийското езеро, което е естествено място за 
гнездене на прелетни птици в голяма гама и разнообразие. Районът на 
гр. Айтос също е пункт от пътя на птиците. Напролет горите се изпълват 
с пойни птици – славеи, скорци, дроздове, кукувици. Единствено тук се 
среща редкият за страната вид черен бързолет. От врабчетата най-
срещани са домашното врабче, полското врабче, овесарки (сива жълта, 
черноглава), разпространени са масово зърноядните птици като 
щиглици, зеленушки и конопарчета и много други. Тук обитават още 
пъдпъдъкът, гургулицата, чучулигата, яребицата, фазанът. Орелът се 
среща все по рядко. Гнездови находища на белоопашат мишелов са 
установени между Айтос и Лясково, а на малък креслив орел – край 
Айтос. Между селата Мъглен и Съдиево е наблюдаван и черен щъркел 
в гнездовия му период.  

 

 

Защитени територии на район Поморийски залив и Източна Стара 
планина 

На територията на район Поморийски залив и Източна Стара Планина 
се намират следните защитени територии: Поморийско езеро, Корията, 
Добровански гъби, Блатно кокиче и защитена зона Поморие в Община 
Поморие, както и Трите цера,  Вековният цер, „Професора” (площ 5,0 
ха, скално образувание) в Община Руен. 

 

Морски транспорт на район Поморийски залив и Източна Стара 
планина 

Морският транспорт в региона се осъществява само от пристанището в 
Поморие. То обслужва пътнически корабчета и яхти, както и риболовни 
лодки. 

 

 

 



Сухопътен и железопътен транспорт на район Поморийски залив и 
Източна Стара планина 

Дължината на общинските пътища на територията на Община Поморие 
е 150,3 км., като само 11% от тях са първокласни пътища.  С най-голяма 
значимост е транспортния коридор Дуранкулак – Варна – Бургас – М. 
Търново. Транспортното направление Бургас – Каблешково – Дюлински 
проход е второто по важност.  

През територията на Община Айтос преминава първокласен път София 
– Бургас и второкласен – за гр. Провадия (Варна). Останалите пътища са 
четвъртокласни с обща дължина от 98,20 км.,  състоянието им е 
задоволително. През общината преминава ЖП линия София – Бургас. 

Пътната мрежа в община Руен е с обща дължина от 203км., като 76км. 
са третокласни, а останалите са четвъртокласни. Главната пътна 
артерия  е път III-701 Силистра-Тервел-Айтос, която свързва общината с 
националната пътна мрежа. От голямо значение са пътищата Руен – 
Просеник – Горица и Просеник – Ръжица – Айтос, които са пътна връзка 
с общините Айтос, Поморие и Несебър. 

 

 

 

 



 

МОРСКИ ТУРИЗЪМ 

Районът Поморийски залив и Източна Стара планина  комбинира в себе 
си уникален климат, кристално чисти морски води, фини и безкрайни 
пясъчни ивици, палитра от емоции и приключенски дух. Регионът 
обхваща 7 километра пясъчна ивица, които морето прегръща от едната 
страна, а планината пази от другата. Всички гости на Поморийски залив 
и Източна Стара планина могат да се насладят на плиткото и равно 
крайбрежие, без рифове и студени морски течения, което гарантира 
спокойно и свободно плуване и наслаждаване на всички усещания, 
които предлага морският туризъм. И на трите плажа на град Поморие 
всеки може да намери забавление за себе си – от спокойна почивка до 
по-екстремни изживявания, като водни ски и парапланер. На 
територията на Поморийски залив и Източна Стара планина плажовете 
са обезопасени и охраняеми от добре обучени спасители. За 
любителите на романтиката, районът предлага незабравими залези 
над морето и живописни разходки за любителите на круизите и 
корабоплаването. Морското крайбрежие е изпълнено с живот и през 
летните нощи, когато музикалните ритми го завладяват и всички 
любители на танците могат да се заредят с емоции и прекрасни 
спомени. Същността на Поморие е връзката с морето. Плажната ивица 
е дълга и широка, не е камениста. Отличава се с тъмния цвят на пясъка, 
който има високо съдържание на железни окиси и доказани лечебни 
свойства. Морското дъно е равномерно,  с лек наклон. Няма студени 
морски течения или подводни рифове, което прави къпането освен 
приятно и безопасно. Климатът в района е средиземноморски със 
средна юлска температура на въздуха 26°С, а на водата през летните 
месеци до 25°С. Топлата и дълга есен допринася за удължаване на 
активния сезон.  Морските бризове освежават горещите слънчеви дни.  
Градската среда на Поморие се слива с красотата на морския бряг и 
заедно оформят комфортна среда, както за почивка и отдих, така и за 
различни развлечения. Плажовете предлагат забавления като джетове, 
водни колела и парапланери. Друга атракция са круизни кораби, които 
предлагат обиколка на Поморийски залив. Още едно лице на 
забавлението в Поморие е и яхтеният туризъм. Традиционна дейност 
за местното население е риболовът, който представлява още едно 
звено в развитието на морския туризъм. В допълнение, множеството 
заведения за хранене около града осигуряват на туристите изобилие от 
разнообразна и свежа храна. Културният календар на Поморие е богат 
по отношение на провежданите мероприятия. Курортът присъства на 
международни изложения, където представя своя разнообразен  
туристически продукт.   



 

 

БАЛНЕО И СПА ТУРИЗЪМ 

Районът Поморийски залив и Източна Стара планина дава възможност 
на посетителите си да се потопят в палитра от усещания, които носят 
балнеологията и СПА процедурите. Природната даденост на района 
осигурява многообразие при избора на всеки гост – от изключително 
благодатните лиманна лечебна кал и луга, които осигурява 
Поморийското езеро до множеството студени и топли извори в 
региона. Калолечението и съвременните рехабилитационни бази на 
древния град Поморие го правят привлекателен за целогодишен отдих 
и лечение на туристи от цял свят. През 2007 година град Поморие е 
обявен за столица на балнеотуризма. 

На територията на град Поморие се намира най-големият  
рехабилитационен център на Балканите, който предлага СПА услуги за 
своите гости целогодишно. Таласотерапиите и калолечението в 
Поморие са уникални, тъй като калта, която се използва за тези 
процедури е лиманна, прясно извлечена и с най-активни лечебни 
свойства. Специалисти от цял свят определят формулата на калта от 
Поморийския лиман за безценна. Уникалното съчетание на желязо, 
манган и алуминий правят лечебната кал безценен природен продукт, 
образуван на дъното на езерото. Калолечението има доказан 
противовъзпалителен и обезболяващ ефект и стимулира 
метаболитните процеси в организма. В днешно време, особено 
разпространени са заболяванията на костната система, сърдечно-
съдовите заболявания, проблемите с периферната нервна система – 
тези често срещани проблеми се влияят отлично при калолечение и 
други балнеологични процедури, които се предлагат в град Поморие. 

В модерните балнео центрове и СПА хотели в града се предлага богата 
гама от най-добрите световни медицински и рехабилитационни 
практики. На разположение на всеки гост, който има нужда от 
информация за конкретни хотели и центрове, които предлагат услуги в 
сферата на балнеологията и СПА процедурите е Туристическият 
информационен център на град Поморие и Българска асоциация по 
балнеотуризъм. 

Поморийското езеро, намиращо се в близост до града, е сред най-
известните калонаходища на лечебна кал на Балканският полуостров. 
Поморийската лиманна кал е черна, фина, пластична, лепкава маса, 
богата  на сероводород, магнезий, хлориди, калций, натрий, сулфати и 
други. Това уникално по рода си съчетание на лечебните съставки на 
поморийската кал лекува редица заболявания на опорно-двигателния 
апарат, гинекологични заболявания и заболявания на периферната 



нервна система. Калолечебницата в Поморие е построена през 1925 г.и 
е една от най-старите в страната. През 1983 г. е построен и санаториум, 
който се превръща в най-големия калолечебен център на Балканите. И  
днес Поморие е един от най-големите целогодишни балнеоложки 
центрове в България, както и прекрасно място за лятна морска 
почивка. 

Минералните води на Поморие също са лековити и познати от дълбока 
древност. Те извират от голяма дълбочина, което ги прави кристално 
чисти. Средно минерализирани са и се прилагат при лечение на 
бъбречно-урологични, стомашно-чревни, чернодробно-жлъчни и други 
заболявания. С тях е свързана една от най-известните легенди за 
района от края на  

Съчетанието на море, слънце, луга и лечебна кал превръща Поморие в 
един от най-известните лечебни центрове в България с национално и 
международно значение. Авторитетното му присъствие на 
международни изложения дава увереност, че туризмът ще продължи 
да бъде най-динамично развиващият се отрасъл в икономическата 
структура на общината. 



 

 

КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ 

При посещение в район Поморийски залив и Източна Стара планина 
имате уникалната възможност да се насладите на богата история и 
множество културни и архитектурни забележителности. Културният 
календар на региона е свързан с традиционни фолклорни, театрални и 
кино фестивали, както и провеждане на тематични изложби на 
традиционни занаяти, уникални местни ястия и напитки. Културно-
историческите находки в района са неповторими и многобройни. 
Изследванията продължават и до днес.  

Тракийска антична куполна гробница 

Уникалната гробница се намира под насипа на могила на 5 км западно 
от град Поморие. Достъпът на туристи до гробницата е лесен и удобен. 

Датирана е от ІІ - ІV в. сл. Хр. Смята се, че тя е служила за хероон 
(мавзолей) на богата анхиалска фамилия, в който са се извършвали 
религиозни езически ритуали. Построена е през римската епоха.  
Гробницата се състои от коридор (дромос) с дължина 22 м и кръгла 
камера с диаметър 11,60 м и височина 5,50 м. Изградена е от камък и 
тухли. Гробницата е засводена с полуцилиндричен свод, в центъра на 
който има куха колона с диаметър 3,30 м, която се разширява нагоре и 
слива с външната стена. От вътрешната стена на кухата колона е имало 
вита каменна стълба, която е отвеждала на повърхността на могилата. 
По околовръстната стена на гробницата има пет ниши, в които са били 
поставяни урните на покойниците.  

Гробницата е единствена по рода си на Балканския полуостров. 
Архитектурата и градежът й и до днес впечатляват с перфектното 
изпълнение. Много архитекти от цял свят изучават гробницата, за да 
разгадаят тайната на гъбообразния й купол. 

Археологически резерват „Козарева могила“ 

Резерватът се намира край град Каблешково. Находките са датирани от 
V хилядолетие пр.Хр. Тепърва предстои социализация, консервация и 
разработването на резервата. Според археолозите това е голямо 



научно откритие, което доказва началото на истинската цивилизация в 
самото селище, а не извън него. Според учените това е знак за 
своеобразно „индустриално“ производство на различни глинени 
съдове. Откритият древен грънчарски център е уникален и е поредното 
доказателство, че 5 хиляди години преди Христа цивилизацията се е 
зародила точно по нашето крайбрежие.  

Исторически музей – Поморие 

Музеят е разположен в старата градска част. Сградата е обявена за 
архитектурен паметник с местно значение. В залите й са представени 
експонати от отдел Археология, Етнография, Нова и Най-нова история. 
Археологическата експозиция е разпределена в няколко зали: 
„Праистория”, „Предримски Анхиало”, „Римски и средновековен 
Анхиало” и „Нумизматика”.  

В музейната експозиция е представен животът в района на Поморие от 
най-дълбока древност до Възраждането (кр. на XІV в.). В залите на 
музея е показано и богатото разнообразие в културата и бита на 
населението на Поморийския край от края на XIX и началото на XX в. 
Представени са и експонати, стари фотографии, както и интересни 
макети, разкриващи историята, атмосферата и народопсихологията на 
града. В експозицията са изложени платна на утвърдени и известни 
художници от Поморие, Бургас, страната и чужбина. 

От месец юни 2013г. в музея е открита експозиция Анхиало през 
Възраждането – от нач. На XVIII в. до Освобождението.  

Музей на солта 

Намира се на брега на Поморийското езеро. Основан на 7 септември 
2002г. Музеят е създаден с финансовата подкрепа на ЕС, Република 
България и Община Поморие.  

Единственият в България и на Балканския полуостров специализиран 
музей за производството на сол чрез слънчево изпарение на морска 
вода. Запазени са действащи по старинна технология солници. 
Едновременно с добива на сол се получава и поморийската луга, 
лекуваща заболявания на костната система и кожата. Методът на 
производство на сол чрез слънчево изпарение на морска вода е 
известен като „древна анхиалска технология”.  

В експозицията на музея има богат снимков материал, оригинални 
инструменти и други експонати. Едновременно с това посетителите 
могат да се разходят из действащите солници, да видят „на живо“ 



всички технологични операции, да разговарят със соларите, да усетят 
автентичната атмосфера на миналото. 

Етнографски комплекс „Генгер” 

Етнографски комплекс „Генгер” се намира в град Айтос и е отворен за 
посещение целогодишно. Действащата на открито етнографска 
експозиция представя най-типичните за Айтоския край народни 
художествени занаяти. Етнографски комплекс „Генгер”, хлебарница, 
винарна, грънчарска, медникарска и кошничарска работилници, 
ателиета за приложни изкуства и художествено плетиво. В изградената 
грънчарска работилница работи потомък на най-стария грънчарски род 
в Айтос. Запазен е автентичният инструментариум, ръчната обработка 
на глината и колелото, на което предците на днешния занаятчия са 
изработвали глинени съдове. Гостите могат да видят отделните етапи 
на ръчното грънчарско производство и уникални образци на 
грънчарския занаят.  

Паметник на Пейо К. Яворов 

В знак на признателност към поета и революционер П. К. Яворов в 
Поморие, на самия бряг на морето, стои белокаменна статуя. Тук са 
„Яворовите скали“, „Яворовата градина“, булеварда „Яворов“. Повече 
от 50 години, всяко лято край паметника на поета се откриват 
„Яворовите дни“. С богатата си културна програма събират много 
почитатели от цялата страна. Автор на паметника е Иван Блажев, а 
годината на създаване – 1959г. 

Архитектурен резерват „Стари поморийски къщи” 

Архитектурният ансамбъл „Стари Поморийски къщи” включва 10 къщи 
с типична възрожденска архитектура, поради което те са обявени за 
паметник на културата. Тези къщи имат определени черти, които са 
характерни за т. нар. „черноморска градска къща“.  

Отделните къщи са разположени най-често на уличната линия и 
следват извивките на тесните калдъръмени улички. Дъсчените еркери с 
конзоли, балконите с ажурни парапети, вълнообразната линия на 
керемидите, белите комини по покривите на фона на синьото небе, 
изграждат характерния пейзаж на възрожденското Поморие. 

Чешмите в Руенско – Бабина момина чешма 

Чешмата се намира се на пътя между село Шиварово и село Дъскотна. 
От поколение на поколение се предава легендата за злощастна мома, 
опитала се да пребори суеверията с мъдрост и решителност. Това 



място се славело като свърталище на нощни самодиви, таласъми, 
караконджоли и други зли сили, с които местните хора взаимно се 
плашели. 

 

Трите общини, които обединява район Поморийски залив и Източна 
стара планина – Руен, Поморие и Айтос могат да се похвалят със 
съхранени традиции и организирана читалищна дейност. 

Народно читалище „Просвета-1888“ 

Намира се в град Поморие. Читалище „Просвета“ организира 
множество събития, от които: „Яворови тържества в Поморие“ през 
юли, празници „Море от вино“, мероприятието „Национална седмица 
на морето“, Фестивал на духовите оркестри и мажоретни състави 
„Ритъмът на морето”, „Дамаджан вечеринка“, Сирни Заговезни – 
Кукерски карнавал по улиците на гр. Поморие; Оценяване на кукерски 
маски в читалището, „Палитра от изкуства“, Ателие за народни 
приложни изкуства, Уъркшоп „Солта на живота“, ежемесечни театри, 
излъчване на филми, изложби и др.  

Към читалището има мажоретен състав и школа за характерни танци, 
студия „Детски театър” и „Художествено слово”, клуб по състезателни 
танци, клуб „Краезнание”, клуб по евроинтеграция и други. 
Театралният колектив към Читалище „Просвета“ е един от най-добрите 
любителски състави в страната.  

Днес народно читалище „Просвета 1888” се помещава в новооткритата 
през 2012г. сграда, изградена изцяло от стомана и стъкло, с модерно 
оборудване и 350 местен киносалон. 

Народно читалище „Светлина-1939“ 

Намира се в град Поморие. Читалище „Светлина-1939“ организира 
редица събития, от които: Националният тракийски фолклорен събор 
„Гергьовден“, празникът на гр. Поморие, „Любовта е солена“, Песенен 
конкурс „Бисери от Поморийския бряг“, Национален театрален 
фестивал „Сцена край морето“ с участие на международни театри. 

Към читалището има интернет център, детски куклен театър, скаутски 
клуб, музикална школа – акордеон и пиано, школа „Изобразително 
изкуство” и група изворен фолклор. Към читалището е сформиран  
Детски театрален състав - „Светулка“. 



Фестивал на клубовете по народни танци „Хоро край Поморийския 
бряг” 

В град Поморие всяка година се събират хора - любители на 
българското хоро, с чието родолюбие се съхранява ценното фолклорно 
богатство на България и се популяризира дейността на клубовете за 
народни танци от страната.  

Кукерски игри  

Провеждат се в село Вресово, през първия неделен ден на месец март.  

В деня на празника, Кукерите стават още в зори, обличат се и се 
събират в местността „Курията“ покрай селото. Обхождат всички къщи, 
за да пропъдят злите духове, да има здраве и голям берекет във всеки 
дом през годината. След обяд се обличат „Арапина“ и „Булката“ и 
започват ритуала на селския мегдан, пред многото почитатели на тези 
предпролетни празници. Най-вълнуващ е моментът с появяването на 
„Царя“, който произнася своята благословия, като пожелава на 
кукерите и присъстващите хора много здраве, дълъг живот, щастие, 
голямо плодородие през годината. Многократно прекъсван от 
раздрънкването на гласовитите кукерски звънци, след това „Царят“ 
извършва и традиционното „Засяване“ и „Заораване“ с дървено рало 
теглено от кукерите. Обичаят завършва с кукерско хоро, на което се 
хваща младо и старо.  

 

 

Гергьовден в Поморие – Празник на града 

На 6 май град Поморие празнува своя патронен празник. Всяка година 
празникът на града започва с отслужване на Света литургия в манастир 
„Свети Георги” от Негово Високопреосвещенство Сливенския 
митрополит Йоаникий. 

Притегателно място е лятната сцена в квартал „Свети Георги”, където 
гостите на града могат да се насладят на празничната програма, 
организирана от Община Поморие и Народно читалище „Светлина-
1939“.  

Културната програма включва редица събития като концерт на 
Общински духов оркестър, детски и други вокални групи и ансамбли в 
изпълнение  на български народни песни и танци. Важен момент е 
връчването на званието „Почетен гражданин” на град Поморие. 



Традиционен за празника на града е и Фестивалът на маските (бал с 
маски). 

 

 

Международен фестивал за православна музика „Св. Богородица – 
Достойно естъ”  

Ежегодно в град Поморие православната църква празнува чудото, 
случило се през 982 година – срещата на българския монах от килията 
„Успение Богородично” към манастира Пантократор на Св. Гора 
Атонска с посланика на Божия промисъл. Върху каменната плоча, която 
и до днес се пази там, е оставено неръкотворно издълбано началото на 
боговдъхновената хвалебна песен „Достойно есть”, с която 
православният свят възхвалява Божията Майка.  

 През 2013г. фестивалът празнува своята десета годишнина, като всяко 
издание събира хорове за православна музика от цял свят. „Света 
Богородица – Достойно есть” е най-голямата културна проява в 
календара на град Поморие и се провежда в Храм „Свето Рождество 
Богородично” . 

Международен пленер – живопис „Светът е море” 

Международният пленер се провежда в град Поморие и събира 
художници от България, Германия, Беларус, Бразилия, Турция, Сърбия, 
Гърция, Молдова, Румъния, Италия, Израел и др. от 2004 г. насам. 
Провежда се всяка година през месец юни и обогатява  художествения 
фонд на Общината с живописни платна на автори с национално и 
международно значение.  

Фолклорен фестивал „Славееви нощи” 

Фолклорният фестивал „Славееви нощи” се провежда ежегодно през 
месец юни в град Айтос. Той има за цел да продължи традициите на 
фолклорната песен, да стимулира интереса и любовта към 
националното ни музикално-певческо богатство, да утвърждава 
приемствеността между поколенията в усвояването на фолклорната 
култура като изключително важен момент от националната култура на 
България. 

 



 

 

РЕЛИГИОЗЕН ТУРИЗЪМ 

 

Религиозният, наричан още поклоннически туризъм, се допълва с 
културно-познавателни елементи, запознаване с религия, както и с 
религиозни храмове, архитектурно-строителните и художествените им 
качества (архитектура, стенописи, иконография, ритуални средства). 
Туристите могат да станат свидетели на неповторими съчетания на 
християнски и мюсюлмански празници, които се честват по едно и 
също време. Липсата на етническо напрежение е предпоставка за 
осъществяването на динамична комуникация с представители на 
всички вероизповедания.   

 

Църквата „Рождество на Пресвета Богородица“  

Намира се в град Поморие. Този храм е построен в чест и памет на 
Рождеството на Пресвета Богородица и съграден за слава на Светата и 
Животворяща Троица през 1890г. от първомайстор Генчо Кънев. 
Поради смъртта на първомайстора някои от елементите на църквата са 
останали незавършени. Тя е замислена като централна куполна сграда. 
Наосът е почти квадратен, освободен от всякакви допълнителни 
елементи, като върху четири колони издигнати в средата му, е 
трябвало да бъде построен внушителен купол. Той не е бил издигнат, а 
на негово място е изграден почти плосък сляп купол. Останалите 
полета от покритието са с балдахинови сводове.  

Първоначално иконостасът е бил грубо направен. Той затваря 
единствено отвора на широката апсида, като страничните му крила 
лягат плътно върху източната стена на наоса /вътрешната част на един 
храм/. През 1891г. църквата е осветена от Сливенския Митрополит 
Геврасий. В периода 1909 - 1911г.  иконостасът е допълнен с две 
странични крила, царските двери са пренесени от по-стар иконостас, а 
иконите са копия на руски икони.  



През 1959г. църквата е основно преустроена. Стенописите са 
изографисани от художниците Н. Ростовцев, К. Йорданов и А. Сорокин 
в духа на академичната иконопис, а иконостасът се подменя с 
резбован – дело на К. Кошаревски. В подиконните пана са разработени 
битови сцени от ежедневието на поморийските жители. 

 

Църквата „Преображение Господне“  

Църквата „Преображение Господне“ в Поморие е най-старата 
постройка в града, градена през 1763-1764 г., завършена и осветена 
през 1765г. Тя е изградена на мястото на по-малък храм, съществуващ 
от IX в., разрушен през 1760г.   

Църквата е трикорабна масивна правоъгълна сграда с дъсчени тавани, 
без външни кубета, с вътрешни сводове. Тя е единствената църква в 
целия християнски свят без олтарна обсида на изток. Покрита е с 
двускатен покрив, с обширно вътрешно пространство, по 2 прозореца 
на северната и южната страна, както и 2 врати: южна - по-голяма и 
западна - по-малка. Храмовата посторйка е изградена изцяло от камък, 
с дървени пояси и спънки между поясите и ъглите. Иконостасът е 
изработен изцяло от дърворезба, в която са употребени разнообразни 
флорални мотиви. На иконостаса са поставени 17 големи икони от 
царския ред, изписани от различни зографи през XVII-XVIIIв., а някои 
икони са от XVIв. Във втория апостолски ред има 33 малки икони - 
апостолски, празнични и светителски. Под царската икона на Иисус 
Христос - в Солея, се намира малко аязмо със светена вода, извираща 
от каменна плоча с дебелина 20-25 см. Изворчето е наречено от 
християните „Сълзите на Христос“.   

Оригиналният архитектурен план и богатата високохудожествена 
вътрешна украса на църквата я прави уникална, за което е обявена за 
художествен паметник на културата. 

 

Църквата „Св. Параскева“ 

Намира се в село Каменар, Община Поморие. На 26 юли 2012г., когато 
Светата Църква почита Св. Параскева Римлянка, Негово 
Високопреосвещенство Сливенският митрополит Йоаникий освети 
новопостроения храм. 

От дълбока древност край село Каменар блика аязмо, което е свързано 
със Св. Параскева Римлянка. Според устно предание един гръцки 



чифликчия - Саламара - намерил златно съкровище до яазмото и го 
дарил за построяване на училище и храм в селото. Така през 1850г. е 
построена единствената в с. Каменар църква – „Св. Параскева 
Римлянка“. В нея на проскинитарий е поставена голяма икона на 
светицата. Когато през 1903г. избухва пожар в каменарското селище и 
пламъците се насочили към селото, разтревожените християни 
изнесли иконата от храма и застанали с нея срещу огъня. И станало 
чудото - вятърът обърнал посоката си и селото било спасено. Това 
станало в навечерието на празника на Св. Параскева, заради което и до 
днес местните жители още от вечерта се стичат към аязмото, за да се 
поклонят и отдадат своята почит на светицата спасителка. 

През годините външното състояние на църквата се влошава и се налага 
тя да бъде разрушена през 1999г., като веднага след това започва 
изграждането на нова. След няколко години работа църквата е 
завършена и с помощта на дарения и активното спомоществователство 
на Община Поморие. 

Мъжкият манастир „Св. Георги“  

Намира се в град Поморие. Основан през 1856 г. манастирът „Свети 
Георги“ е единственият действащ мъжки манастир в Югоизточна 
България и представлява забележителен паметник на архитектурата от 
Възраждането. Мраморен релеф от II-III в. с образа на Тракийския 
конник, показва, че на това място е имало тракийско светилище. През 
VIIв. във византийската епоха тук се е издигала християнска обител. 
Първоначално сградата е била еднокорабна, но била опожарена и 
разрушена от турците, за което свидетелства голямата обгоряла икона 
на Св. Георги от 1607г. и трите малки икони – „Св. Харалампий“ от 1816 
г., „Св. Георги“ и „Източник изцеления“ от 1818 г.  

През 1856г. се изгражда нов храм, като старият остава и до днес под 
неговия купол. В манастира се съхраняват много ценни образци на 
иконографското изкуство от XVIII век и началото на XIX век. 

Сегашната църква е издигната през 1856г. със средствата на 
християнското население. Липсват стенописи, поради сравнително 
новия архитектурен облик на църквата, а олтарът е изработен от 
неизвестен майстор. Изключително ценни са иконите на Света 
Богородица, Свети Георги, Свети Мина и Свети Николай, датиращи от 
XIX в. През 1945г. манастирската църква се разширява, когато се 
дострояват два странични престола на Свети Николай Мириклийски и 
на Свети мъченици Вяра, Надежда, Любов и София. Интерес 
представлява и каменната икона на Свети Георги, намираща се над 
входа на църквата. През 60-те години на XX в. е била построена и 
камбанарията на манастира с височина около 20 м. 



 

Църквата „Св. Димитрий Солунски” и параклис костница „Свети 
Димитрий”  

Намират се в град Айтос. Тържественото освещаване на храма е на 20 
октомври 1844г. В непосредствена близост до нея е имало християнско 
гробище. В двора на църквата е открито първото българско училище в 
града. През 1902г. близо до църквата е построен параклис – костница в 
памет на загиналите в Освободителната война руски воини. 

Първият български свещеник в него е Апостол Дяков, ръкоположен от 
Сливенския митрополит Серафим през 1873г. Св. Димитър Солунски е 
покровител и патрон на Айтос.  

 

Манастир „Св. Св. Йоаким и Анна“ 

Намира се на около 3 км северно от село Люляково, Община Руен. 
Възроден през XX век. 

Според местните предания той е вдигнат върху основите на 
средновековен манастир, в който е завършил дните си като скромен 
монах покръстителят на България княз Борис I.  

Съседното село било известно с името Граматиково, от което може да 
се съди, че тук се е извършвала книжовна дейност. Село Люляково е 
ислямизирано през XVІІ - XVІІІ век. Населението, което не приема 
исляма е избито, а друга част успява да намери спасение в 
непристъпните гори на Странджа планина. Около 1690г. светата обител 
е разорена с огън и меч и престава да съществува за около 300 години. 
Учителят от Люляково - Георги Иванов, през 1927г. в летописната книга 
на училището пише, че в местността „Куванлъка“ е имало параклис с 
размери 6-8 м дължина и 3-4 м ширина. 

През 1948 г. заселилият се в село Люляково от шопския край мъж на 
име Павел, скромен и набожен човек, имал странната дарба да сънува 
Светии. Една вечер получил съновидение, което го отвело на поляна, 
където сега е манастирът. Бил воден от Светиите, чието име днес носи 
манастира. Същата нощ той станал и отишъл на посоченото му място, 
разкопал, където му били показали Светиите и открил руини, а между 
тях кръст и Великденско яйце. На същото място Павел с подкрепата на 
местните селяни издигнал малък параклис. 



До 1956 г. селяните от Люляково, Завет и от цяла Източна Стара 
планина се събирали на святото място, за да празнуват с курбан 
християнските празници.  

Когато се образувало ТКЗС-то, властите разгонили вярващите. Мястото 
останало без поддръжка и параклиса западнал и се разрушил. 

И така до 1984г., когато хлебарят от град Айтос Димитър Атанасов 
получава съновидение, че трябва да възстанови манастира. След 
години Димитър убедил местните да проверят истинността на 
виденията му, разкопали високата планинска поляна и намерили стари 
гробове и кости. На същото място с доброволни дарения е построено 
малкото едноетажно параклисче, за да се маркира като свято мястото 
на легендарния Заветски манастир. Според хлебаря наблизо има и 
аязмо със светена вода, което ще трябва тепърва да бъде преоткрито, 
разчистено и каптирано. 

Голяма заслуга за доизграждането на манастира има настоящият му 
игумен Архимандрит Партений, който се заселва по тези места преди 
12-тина години. 

Първият монашески постриг в Св. Обител е извършен от негово 
Високопреосвещенство Сливенския Митрополит Йоаникий на 
02.09.2007г. В момента продължава работата по доизграждането нa 
Обителта. 

Джамията „Султан Баязид Велики”  

Намира се в центъра на град Айтос. Това е една от първите джамии, 
построена в България през 1435г. и е обявена за исторически паметник. 
Джамията е съхранила традиционния си облик и все още е един от 
най-високо тачените паметници на мюсюлманската история и култура у 
нас. Легендата говори че е построена за една нощ от тайнствени 
дервиши ведно с джамиите от село Дъбник и село Черна могила. 



 

 

ЕКОТУРИЗЪМ 

Територията на район Поморийски залив и Източна Стара планина 
съчетава уникален растителен и животински свят, характерен 
едновременно за планинския и морски климат. Това предопределя 
отличния потенциал и разнообразни възможности, всеки посетител да 
намери своята предпочитана форма за отдих и почивка. 
Възможностите за екотуризъм в района позволяват гостите да се 
докоснат до уникалната българска природа в нейния естествен вид, 
което съчетава в себе си елементите на опознавателен, рекреационен 
и приключенски туризъм.  Сътрудничеството между туроператори, 
туристически агенции, местни общности, асоциации, научни среди и 
общините, стопанисващи териториите, създава една достъпна и 
атрактивна туристическа дестинация, където можете да се потопите в 
красотата на природните забележителности и неповторимите кътчета 
на район Поморийски залив и Източна Стара планина. Природната 
среда и нейните обитатели  са съхранени по начин, който може да 
впечатли всеки посетител. Грижата за природата гарантира 
запазването на богатата флора и фауна в региона за всички туристи, 
които искат да й се насладят. При посещението на региона, любителите 
на природата и нейните уникални дадености могат да се докоснат до 
изключителни по вида си скални образувания и пещери, които 
природата е изваяла за хилядолетия. Възможностите, които район 
Поморийски залив и Източна Стара планина предлага са многобройни, 
като освен изключителния животински и растителен свят, уникалните 
скални образувания и пещери, посетителите могат да избират между 
разнообразни екопътеки, които преминават през различни части на 
територията на региона, недокоснати от човека и времето. 
 

Защитена местност Трите цера се намира в китното село Череша, част 
от Община Руен и е естествено находище на красивия червен божур. 
Червеният божур е многогодишно тревисто растение, цъфти през 
месеците май-юни. В Община Руен неповторимите цветове на 
червения божур могат да бъдат видени на неочаквани от туристите 
места. Със сигурност може да бъде намерен в местността между 
Шиварово – Планиница – Каравельово и в местността Гермето, село 
Топчийско.  



 

Защитена местност Чаирите се намира в землището на село Горица, 
Община Поморие. Там може да бъде видяно уникалното снежнобяло 
блатно кокиче. То има невероятни лечебни свойства и е включено в 
Червената книга на България, в категория „застрашен вид”. Уникалният 
му цъфтеж може да бъде видян през месеците април и май. 
Растението съдържа алкалоида галантамин, от който се произвеждат 
различни лекарствени препарати. Основната причина красивата 
местност Чаирите да има статут на защитена местност е да бъде 
опазено ценното и красиво блатно кокиче. 

Защитената зона Камчийска планина е уникално място не само със 
своята природа, но и с граничното си положение. Тя формира 
северната част на крайморския дял на Стара планина - на изток граничи 
с Черно море, на север достига до долината на река Камчия, на запад и 
северозапад границата й е река Луда Камчия, а на юг достига до река 
Двойница. Тя е защитена зона по директивата за птиците и на 
територията й са установени 189 вида птици, като 47 от тях са редки и 
застрашени и са включени в Червената книга на България. Не само 
животинският свят впечатлява на територията на Камчийска планина, 
там могат да бъдат видени и едни от най-величествени дъбови, букови, 
както и смесени широколистни гори. 

Защитена зона по Директива за птиците е и Поморийско езеро. 
Влажната зона предлага рядко съчетание на условия за живот, които 
позволяват развитието на много рядък комплекс от соленолюбива 
растителност и животни, приспособени към тази соленост, част от 
които могат да се видят освен тук, така и в Бургаски влажни зони. 
Разположението на езерото на западния бряг на Черно море, по 
протежението на който преминава вторият по големина миграционен 
път на птиците в Европа – Via Pontica – обуславя голямото 
разнообразие от птици (268 вида), което може да се наблюдава през 
различните сезони на годината. Има построен природозащитен 
изкуствен остров, където гнездят колонии от речни и гривести рибарки, 
саблеклюни и други. Растенията, които виреят около Поморийското 
езеро са сред застрашените видове и затова 13 вида висша 
растителност е включена в Червената книга на България. 

Бодливото сграбиче, по-известно като генгер е защитено растение. 
Може да бъде видяно на територията на град Айтос, както и до 
етнографски комплекс „Генгер”. Това е рядък растителен вид, който в 
пределите на Европа се среща единствено тук. Генгерът е сухолюбив 
растителен вид. Представлява ниско бодливо храстче с дребни 



сребристоокосмени листа. Като рядък вид, бодливото сграбиче е 
включено в списъка на защитените от Закона за защита на растенията.  

В близост до село Гълъбец, Община Поморие се намира вековната 
брястова гора – „Корията“ с площ от 20 ха. Тя е природна 
забележителност, в която е забранено сеченето на дървета, късането 
на всякакви растения и ловът на диви животни. 

КАРА - ПЕЛИТ е гора на територията на Община Айтос и представлява 
специфично и уникално насаждение от летен дъб, запазено още от 
времето на Османското владичество. Гората се простира на обширна 
площ от 150 дка. Засадена е преди повече от 500 години с жълъди, 
донесени от полуостров Света гора в Гърция. Това е единствената в 
страната изкуствено залесена гора с летен дъб с толкова древна 
история. Най-старите дървета са на възраст около 400 години. 

На територията на регион Поморийски залив и Източна Стара планина 
се намира невероятната природна забележителност „Чудните скали“, 
която е в близост до село Топчийско и красивата местност Кьоклюка. 
Формацията е структурирана от три скални масива, в които са 
групирани около десет красиви скални игли с височина 40-50 м, 
наподобяващи кули на замък. Феноменът е с карстов произход, като 
през трите масива има три прокопани тунела, през които минава 
автомобилен път.  

На територията на региона може да се видят много скални феномени, 
като „Трите братя“, които представляват една невероятна композиция 
от три големи скали, изваяни от природата – причудливо образувание 
във формата на човешки фигури. Издигат се на 200 м надморска 
височина в местността „Казаните”, част са от лесопарк „Славеева река”. 
Скалното образувание „Свинската глава” е уникално по рода си и се 
намира в Община Руен, в землището на с. Добромир. Очертанията му 
много наподобяват фигура на свинска глава и се е формирало в 
красивата местност „Затворения камък“. Надморската височина, на 
която се намира е 250 м, а туристите, които са имали смелостта да се 
качат и да го видят искат да се върнат отново. 

Между селата Козичино и Горица, Община Поморие се намира 
причудливото скално образувание Добровански гъби. Името на тази 
интересна природна забележителност идва от изчезналото вече село 
Доброван. Трите скални образувания имат формата на гигантски гъби и 
са разположени в редица на около 10 метра една от друга. Най-красива 
и голяма е средната гъба, чиято височина е около 4 метра, толкова е и 
диаметърът й.  
Доброванските гъби са обявени за природна забележителност през 
1973 г. 



 

На територията на район Поморийски залив и Източна Стара 
посетителите могат да посетят повече от 15 пещери и пещерни 
структури с различна дълбочина. Най-дългата пещера в региона се 
намира в с. Ясеново, Община Руен и има обща дължина 91 м. Втора 
след нея се нарежда Терзийска пещера, която може да бъде видяна в 
Старопланинска област, с. Добромир, Община Руен. Пещерата е с 
наклон до 45% и обща дължина 84 м.  

Туристическо дружество „Чудни скали“, към Община Айтос се грижи за 
популяризиране и управление на екотуризма и формиране на 
екологична култура и грижи за опазване на природата.  

На територията на региона, в организирана група или самостоятелно, 
туристите могат да преминат маршрутите на следните туристически 
пътеки: 

• Бизнес център гр. Айтос - Трите братя – Орела (легенда за 
Аетос) – Тракийско светилище Казаните – Зоопарк – Генгер – 
Айтос 

• Автогара гр. Айтос – Каптаж в подножието на Хисаря – 
Растение генгер – Крепост Аетос – Заслон Зетьово – Античен 
град Антилея - Айтос 

• Айтос – Трите братя – Казаните – Градския парк 

• с. Припек по поречието на р. Елешница до изключително 
красивия скален масив „Ярамаз кая”; 

• с. Топчийско, красивата местност „Кьоклюка” до скалното 
образувание „Чудните скали”. 

През район Поморийски залив и Източна Стара планина преминава 
международен пешеходен маршрут (по туристически път Е-7) от връх 
Ком – по билото на Стара планина – до нос Емине, като по трасето има 
изградена мрежа от бази за настаняване и подслон.  

Маршрут 1: 

Ден 1: гр. Поморие 

Посещение на Посетителски център „Поморийско езеро” с група до 40-
45 души.  

Езерото представлява свръхсолена лагуна от естествен произход, 
разположена непосредствено до град Поморие. Езерото е отделено от 
морето с естествена пясъчна коса и изкуствена дига и само в южната си 



част има свързващ канал. Площа му е 850 ха, като с прилежащите му 
влажни зони достига до 1000 ха. Формата му е продълговата с дължина 
6,7 км и ширина 1,8-2км. Голямата соленост на водите на езерото 
определя наличието на специфични растителни комплекси от два вида 
солянки. Установени са застрашените за Европа Corispermum nitidum, 
Lepidutrichum uechtritzianum. Срещат се и някои редки растения 
фигуриращи в Червената книга на България като Paropholis incurva, 
Lemma gibba, silene euxina и др. Безгръбначната фауна е сравнително 
еднообразна. Езерото се обитава от редица видове риби влечуги, 
някои от които са включени в Червената книга. 

Работното време на центъра е от 9:30-12:00 и от 13:30-18:30, като 
почивният ден е понеделник.  

Маршрут 2: 

Ден 1. Пристигане в гр. Айтос. Отправяне към североизточния край на 
града, където е разположен лесопарк „Славеева река“. В началото на 
парка е разположен етнографски комплекс „Генгер“. Време за 
разглеждане на комплекса 30-45 минути. Следва пешеходен преход 
във формата на лек треккинг по маршрут покрай езерото към вр. 
Бакаджик (320 м.) – през скалните образувания „Казаните“ и  „Трите 
братя“ – връщане в Айтос. (преходът е с продължителност около 2-2.5 
часа). На връщане има възможност за разглеждане на зоопарка, 
разположен в рамките на парка.  

Следобед: извозване на групата до х. Луда Камчия, находяща се на 5 
км от с. Дъскотна, община Руен. До хижата има асфалтиран път, същата 
представлява масивна двуетажна сграда с капацитет 58 места с етажни 
санитарни възли и бани. Сградата е водоснабдена и електрифицирана, 
отоплението е с печки на твърдо гориво. Разполага с  туристическа 
кухня и столова. Възможност за лек трекинг маршрут до вр. Каменяк 
(627 м) - 1.5 часа. Вечеря и нощувка в хижата. 

Ден 2: Пешеходен преход по маркирана пътека до х. Топчийско, който 
е част от европейски маршрут Е-3 „Ком-Емине“. Трекинг маршрутът е с 
продължителност 5-5.5 часа и преминава в Еминския дял на Стара 
Планина. Нощувка в х. Топчийско.  

Контакти:  хижа „Топчийско“ (05948 / 54-64, GSM: 0889 / 29-39-58)  

Ден 3:  Пешеходен преход по маркирана пътека до х. Козичино (част от 
европейски маршрут Е3- „Ком-Емине“, към момента не функционира 
за спане). Възможност за посещение на природна забележителност 
„Добровански гъби“, която е на 2-2.5 часа от село Козичино. 
Доброванските гъби са със статут на „Природна забележителност“, с 
площ от около 5 ха. Състоят се от три броя варовикови скални 



образувания, формирани вследствие на денудационите процеси. 
Транспортиране на туристите до гр. Поморие. Нощувка. 

СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ 

ПАКЕТ 2: СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ 

На територията на район Поморийски залив и Източна Стара планина 
автентичността и красотата на селата са главна и най-привлекателна 
причина, която води туристите към тях. Сред най-отличителните черти 
на региона е запазеният селски бит и колоритност. При практикуването 
на селски туризъм, туристите имат невероятната възможност да се 
включат в ежедневието и бита на домакинствата. 

На територията на район Поморийски залив и Източна Стара планина 
има 75 населени места (4 града и 71 села), административно 
разпределени в трите общини Поморие, Айтос и Руен. Много от тези 
населени места са запазили автентичните български традиции 
непокътнати. Туристи от всички краища на света са добре дошли да 
станат част от традициите, природата и изключителните 
забележителности на региона. 

Село Бата се намира на територията на Община Поморие, основано е 
по време на османското владичество като дервенджийско селище на 
Дюлинския проход.  

В село Бата има читалище „Георги Ил. Маджаров“ (основано през 
1910г. под името „Георги Кондолов“) и там може да се разгледа 
етнографска сбирка. В читалището има група за автентичен фолклор. В 
селото се намира църквата „Св. Троица“, която е построена и 
функционира от 1909г. В околностите на селото са открити следи от 
тракийско селище (в местността „Бей кьой”, между селата Бата и 
Порой), прераснало по-късно в римската пътна станция „Казалет” на 
пътя Анхиало (Поморие) - Марцианопол (Девня). В местностите 
„Карабаир” и „Кавадере” могат да се видят останки от крепостта 
„Калето” и параклис. До тях може да се стигне по черен път. В село 
Бата има заведения за хранене и развлечение, които предлагат богата 
развлекателна фолклорна програма  и автентична българска кухня.  

Село Каменар се намира на територията на Община Поморие и е 
създадено от преселници от Егейска Македония. И досега има къщи, в 
които се говори само на македонски диалект. До 1934г. година името 
на селото е Алекария. В селото има стара православна църква „Св. 
Парашкева“, строена през 1860г. с ценни икони и дърворезба. Тя е 
действаща само на големите религиозни празници.  

В селото се намира и читалище, създадено през 1926г., което е филиал 
на Читалище „Просвета”, гр. Поморие. През 1936г. е построена масивна 
сграда за училище. През 1942г., след като Беломорската област бива 



присъединени към България, 19 от заселилите се в Каменар бежански 
семейства се връщат по родните си места в Беломорието. Около селото 
има минерални извори, а в него чешма с минерална вода.  

Село Александрово, старото име на което е Кaра кая се намира в 
Община Поморие. То е свързано с една от най-паметните битки на 
средновековна България с Византия - Ахелойската битка. В землището 
на село Александрово се е намирал и средновековният манастир 
„Паная“. Следи от него са запазени в местността „Панаята” на около 3 
км от селото. До началото на ХХ век, там още личали развалини на 
голяма църква и зидове, за които местното население разказва, че е 
било манастир.  

Непосредствено до селото се намира аязмото „Света Троица“. От 
2005г. в селото започват да градят църква, която местните жители искат 
да нарекат като аязмото, но по настояване на сливенския митрополит, 
който се позовава на стари източници, тя получава името „Покров на 
Света Богородица“.  

Село Горица е с над петстотин годишна история и се намира в Община 
Поморие. Старото му име е Орман. В землището на селото, в красивата 
местност Плоската могила, се намира уникално праисторическо 
поселение от каменно-медната епоха. В землището му недалеч от 
селото се намират две тракийски могили. През Горица е минавал стар 
римски път, идващ от изток и продължаващ на запад. От калето на 
стръмния баир между двата дола е запазена северната стена, зидана с 
хоросан. Крепостта има триъгълна форма и разполага с  три входа.  

През 1960г. в село Горица е открит значителен по размер мраморен 
релеф на Тракийския конник с изключително майсторска изработка. 
Районът на село Горица е много богат на паметници от тракийско 
време. Тук са открити една тракийска колесница с бронзова украса, 
много монети от II век и основи на сгради от римския период. 

В селото се намира църквата „Св. Арх. Михаил“, основана през 1856г. и 
е постоянно действаща. В село Горица всяка година се празнува 
обичаят Лазаруване.   

В Горица туристите могат да се запознаят с технологията за 
производство на мед и да се докоснат до ежедневието на 
медопроизводителите. На 8 ноември всяка година се чества храмовият 
празник на селото. 

Благоприятните климатични условия и природни дадености, съчетани 
със съхраненото културно наследство, правят село Горица интересно 
място за отдих и туризъм.  

В близост до село Гълъбец, което е на територията на Община 
Поморие, се намира вековната брястова гора – „Корията“ с площ от 20 



ха. Тя е природна забележителност, в която е забранена сечта на 
дървета, късането на всякакви растения и ловът на диви животни.  

В землището на село Горица се намира защитена местност Чаирите. 
Там може да бъде видяно уникалното снежнобяло блатно кокиче. То 
има невероятни лечебни свойства и е включено в Червената книга на 
България, в категория „застрашен вид”. 

В селото действа народно читалище „Самообразование“ – 1928г., в 
него се намира библиотека с 7202 тома.  От 2008г. насам, читалището 
разполага и с етнографска сбирка, дарение от местното население. 
Експозиционната площ е организирана в три раздела – труд, бит и 
култура, и е репродукция на етнографска къща. Освен характерните за 
региона съдове и оръжия на труда, акцент се поставя и на два обичая: 
„на седянка“ или т.н. „на раздумка“ и „коледуване“. Проследен е пътят 
на вълната - от стригането, прането, преденето и тъкането - до 
крайната продукция.  

През 1969г. Каблешково е обявено за град в Община Поморие. 
Бившето село привлича туристи с уникални студени минерални извори, 
които се намират в околностите му. В града се намира и Народно 
читалище „Атанас Манчев“, основано през 1920г. под името 
„Саморазвитие“ и към днешна дата разполага с библиотека с 20 384 
тома. В сградата на читалището има експозиционна площ, посветена на 
„Козарева могила“. В града се намира и църквата „Свети Димитър“, 
построена през 1869г. и обявена за паметник на културата. Тя е 
постоянно действаща с редовни служби.  

Село Козичино в Община Поморие се намира в Източна Стара планина, 
на 42 км северно от град Поморие. Козичино е известно още като 
Еркеч. Най-популярната теория за произхода на турското име на селото 
е, че произхожда от турските думи - еркен геч, т.е. мини, замини, не 
замръквай. Друга версия за произхода на името на селището се 
свързва с „еркечите“ - козли, водачи на стадото. Поради тази причина и 
селото е преведено от турското Еркеч на българското Козичино. 
Според легендите селището е възникнало по времето на царете Асен и 
Петър.  Козичино е известно с уникалните си и изключително добре 
запазени фолклорни традиции, носии и местен говор. Еркечката 
общност е силно затворена и специфична, което обуславя цялостната 
интересна и автентична атмосфера. 

Всяка година на Цветница в селото се практикува обичаят Лазаруване. 
Също така се празнуват и Силиврия, Ивановден, Бабинден, Петровден, 
еркечка сватба, Валянка, еркечка седянка, Еньовден и др. Необичайни 
и силно въздействащи са еркечките традиционни танци. Всички обичаи 
се пресъздават от фолклорния състав към читалището.  

В Козичино има етнографски комплекс, но почти всяка къща в селото 
има своя етнографска сбирка, пазена и събирана от поколение на 



поколение. В селото е запазена единствената у нас действаща машина 
за лимонада отпреди двеста години. Лимонадата се произвежда по 
класическия начин и се бутилира в оригиналните бутилки с керамично-
телена запушалка. 

В село Козичино е действащо НЧ „Просвета“ – 1906г. То организира 
представянето на редица събития, сред които лазаруване, 
традиционната дейност „Валянка“, народни танци и др.  

В селото се провежда ежегодно международен пленер „Еркеч ”. В 
периода на провеждане на пленера се събират да творят художници от 
страната, а техните творби се експонират в картинната галерия към 
читалището.   

В селото се намира църквата „Св. Параскева“, основана през 1848г., тя 
е действаща само по големите религиозни празници.  

В Козичино има и действаща вятърна мелница с хотел и ресторант към 
нея. Там се намира и старата къща „Дарака“, която разполага с 
автентична техника, инструменти от бита, носии и е организирана като 
етнографски музей. Посетителите се запознават с механизма на 
функциониране на дарака и имат възможност да изпробват българска 
носия и да си направят снимки за спомен.  В селото се провежда 
сафари (с джипове), а в щраусовата ферма има възможност за 
дегустация на яйца и месо от щрауси.  

 

Село Медово се намира в Община Поморие и е разположено в 
подножието на Айтоска Стара планина, има мек климат и множество 
минерални извори. Северно от Медово лъкатуши река Ахелой, на 
която се намира красивият и чист язовир „Ахелой“.  

Кметството в селото отправя следното предложение за еднодневна 
пешеходна екскурзия „По стъпките на цар Симеон“ – посветена на 
едно от най-знаменателните събития в средновековната ни история – 
голямата битка при Ахелой от 917г., в която войските на цар Симеон 
нанасят съкрушително поражение на византийците. Сражението е 
триумф на Симеоновата дарба за изграждане на добра военна 
стратегия.  

Наличието на минерални извори благоприятства за бъдещото развитие 
на селото като център на селския и балнеоложки туризъм. В село 
Медово има шато с действащ етнографски комплекс. 

В селото се намира църквата „Св. Никола“, основана през 1870г. Тя е 
действаща само на големите религиозни празници. Традиционно в 
селото се организират чествания на празниците Коледа, Великден, 
Заговезни и др., които могат да бъдат наблюдавани от посетителите.  



Село Порой в Община Поморие е антично тракийско селище, известно 
в официалните римски документи от началото на новата ера. За първи 
път името на селото е споменато в така наречените пътеводители. На 
26 октомври, Димитровден, всяка година се организира празник на 
село Порой. 

В района на селото се намира единствената мотописта от пясък на 
Балканите. На нея се провеждат състезания от европейския 
шампионат. 

Трасето в село Порой е уникално по рода си заради своята пясъчна 
естествена почва и се нарежда сред най-предпочитаните в Европа. За 
всички любители на мотокроса, пистата в село Порой дава прекрасна 
възможност да практикуват или да се любуват на хобито си. 

Старото име на село Лясково в Община Айтос е Аптаразак. Край селото 
личат следи от стара каменоломна. На 8 ноември, Архангеловден, 
всяка година се организира празникът на село Лясково. През 2007г. на 
2 септември е осветен новопостроеният храм „Свети Архангел 
Михаил“. 

Само на 1 км от село Пещерско в местността „Аязмото” има стар 
параклис. Всяка година на Илинден тук се провежда традиционният 
събор на селото. В селото функционира народно читалище „Св. Св. 
Кирил и Методий“ и с негова помощ се отбелязват традиционните 
празници Лазаруване и Гергьовден и се пресъздава обичая на 
Бабинден.  

В античността близо до село Пирне, на територията на Община Айтос, е 
имало римска минерална баня. Открити са няколко тракийски могили. 
В местността „Елинските гробища” е намерено съкровище от 360 
сребърни римски монети.  

В околностите на село Съдиево в Община Айтос при старинна крепост 
е открито съкровище от 19 златни византийски монети. Всяка година на 
15 август – Голяма Богородица жителите на селото и гостите им се 
събират в местността „Аязмото”, където заедно отбелязват празника на 
селото.  

Село Добра поляна, част от Община Руен (старото име Байрам алан) се 
намира на 500 м надморска височина с живописна гледка, чиста 
природа и екологично земеделие. Всяка година за празника на селото 
групата за автентичен турски фолклор при народно читалище „Пробуда 
1952г.” прави възстановка на обичая „къна геджеси” т.е. къносване на 
момата преди сватбата, прощалната вечер на момата в дома й. Към 
читалището има уредена етнографска сбирка с автентични мъжки и 
женски носии, инструменти от бита на хората.  



Около село Заимчево, което е на територията на Община Руен могат да 
се наблюдават красиви скални форми. То е прочуто и с лековитата кал. 
Лечебните й свойства се дължат на силно минерализирана вода – 
Воняща чешма. В селото се произвеждат  екологично чисти продукти. 

В близост до село Люляково в Община Руен се намира манастира „Св. 
Йоаким и Анна“, а само на 30 км от селото са и  Бургаските минерални 
бани, чиято вода притежава лековити свойства, известни в цял свят. 
Манастирът е единствен на територията на българската част от 
международния туристически маршрут Ком-Емине.  

Село Люляково е разположено в полите на Стара планина в Община 
Руен. Под селото се вие река Камчия. В селото има действащ източно-
православен храм „Успение Богородично“, в който всяка неделя се 
служи литургия.  

Южно от манастира се намират останки от основите на три старинни 
крепости – „Люляковско малко кале“, „Люляковско голямо кале“ и най-
голямата „Моравско кале“, от където се открива омайна картина към 
Лудокамчийската долина. 

Село Сини рид (Челебиево или турското Челеби кьой)  в Община Руен е 
село с половин вековна история. В северна посока от селото се намира 
един от най-старите молитвени храмове – джамията с повече от 400-
годинишна история. Построена за една вечер с един трион и една 
тесла изцяло от дърво, с дървени шипове без пирон и е призната за 
културна забележителност. Посещава се от много поклонници от 
страната и чужбина. Легендата говори, че е построена от тайнствени 
дервиши ведно с джамиите от с. Дъбник и с. Черна могила. На около 10 
км от селото се намира скалното образувание „Добровански гъби“.  

Село Струя в Община Руен е прочуто с легендата за Коджа Юсуф – 
силен непобедим борец, герой на мазните борби. В село Струя може 
да се види камък, на който е изписано името му. През 1885г. получил 
званието „Башпехливанинът“ на Османската империя, след като успял 
да надвие 26-кратния победител на мазните борби в Къркпънар - Кел 

Аличо. 

В селото се намира народно читалище „Христо Смирненски“ – 1953г. В 
читалището развива дейност фолклорна група, представяща 
традиционни танци и обичаи.  

 

 



 

 

ГУРМЕ И ВИНО 

Всяка страна има своите специфични, традиционни вкусове, с които 
остава в съзнанието на всеки турист. България е атрактивна кулинарна 
дестинация за любителите на кухнята, тъй като само тук могат да се 
опитат традиционните за страната храни като киселото мляко, меда, 
лютеницата, туршията и др. 

В район Поморийски залив и Източна Стара планина всеки кулинарен 
ентусиаст може да опита и да се включи в приготвянето на 
специфичните за местността гозби. 

Тук всеки, който желае може да се докосне освен до впечатляващия 
вкус на храната и спецификата на приготвянето й, така и до 
автентичните рецепти на ястията.  

Сръчните домакини с радост ще приготвят за всеки турист вкусната 
милина, ще забъркат скордаля, ще впечатлят с рибена чорба или 
трихуля, ще докоснат всички сетива с вълшебната мусталеврия. 

Район Поморийски залив и Източна Стара планина предлага на гостите 
си огромно кулинарно многообразие, а за любителите на виното -
висококачествени вина, плод на вековна традиция и природни 
дадености.  

Ястията, които се приготвят в този регион са истинско кулинарно 
предизвикателство. Сложността и спецификата на приготвянето им се 
предава от поколение на поколение, като стриктно се спазват точните 
дози, правилните подправки и екологично чистите продукти. 

Сложно звучащите наименования на тукашните вкусотии крият магията 
на старите времена. Времена, в които мустакулките (курабии с 
гроздовия петмез) са били най-блажено удоволствие за малки и 
големи. 

За любителите на руйното българско вино Поморийски залив и Източна 
Стара планина подаряват магичните разходки из винарските изби на 
територията на региона, като дават възможност на винолюбителите да 
опознаят процеса на производство на вино, дегустация и консумация. 
На територията на региона се намират няколко винарски изби със 
собствени лозови масиви, които имат напълно завършен технологичен 
цикъл за производство на бели и червени вина. Посетителите на 
винарните могат да опитат виното в различните етапи на неговото 
зреене.  



Неповторимият вкус на поморийските вина е причина за техния 
завиден успех зад граница.  

Най-голямата изба на Балканския полуостров се намира на територията 
на Поморие. Тя е построена през 1932г. и действа и до днес. Освен 
възможностите за запознаване с тънкостите и тайните на 
винопроизводството и отлежаването на виното, комплексът предлага и 
професионални лечебни и възстановителни процедури и СПА програми 
– отличен начин да се откъснете от натовареното си ежедневие и да се 
потопите в бита и душевността на поморийци. 

Избата първоначално е замислена с капацитет от около 30 – 40 тона, и 
отглеждането на 100 – 200 дка лозя. Днес тя произвежда редица 
висококачествени вина, които се харесват и се търсят, както на 
вътрешния, така и на външния пазар.  

Винарската изба в село Медово, Община Поморие е една от 
предпочитаните дестинации за ценителите на виното, любителите на 
романтичните преживявания и за всички пътешественици, жадни да се 
потопят в българските обичаи, бит и култура. Избата предлага нов 
етнографски туристически комплекс, построен в автентичен български 
стил, който съчетава елементи от традиционната българска 
архитектура и представя възрожденски занаяти.  

Минерална изворна вода с прекрасни питейни качества и подходяща 
за балнеоложки процедури, придава допълнителна романтика на 
живописното село. Тук можете да дегустирате вино, да се отдадете на 
почивка, да научите някои от местните занаяти, както и да се разходите 
по улицата на занаятите, където ще се потопите в духа на българския 
бит от 18-ти век. 

Една от успешните изби в региона е разположена на историческото 
възвишение в Ахелойското поле. Тя е с капацитет на обработка на 500 т 
грозде. Разполага със собствени лозя 450 дка от сортовете Мерло, 
Каберне Совиньон, Шардоне, Совиньон Блан, Юни Блан, Памид, Русан, 
Вионеи, Мускат Александрийски. Разнообразните сортове предполагат 
и разнообразни съчетания, които водят до получаването на 
неповторимия вкус на поморийските ракии. 

В отлежаването на лозята и производство на вино страната ни 
демонстрира световни стандарти.  

Целият регион от дълбока древност  е известен с най-благоприятните 
климатични и почвени условия в Черноморския басейн за 
производство на вина. Сортовият състав е специално селектиран от 
различни клонове на лозичките, с оглед производството  на 
висококачествени червени и бели купажни вина. На фона на толкова 
много бистро и вкусово неповторимо вино, посетителите могат да се 
отдадат на най-приятните емоции. 



В избите можете да прекарате чудесни мигове, като се включите в 
организираните винени турове. По пътя на виното ще бъдете 
съпровождани от технолог, който ще ви представи избите, 
производствения център и прекрасната гледка на лозовите масиви. Ще 
имате възможността да се насладите на продуктите, да дегустирате 
под ръководството на специалист най-добрите вина и да обогатите 
винената си култура.  

В приятната обстановка на ресторанта, сомелиер ще поднесе 
перфектно съчетани напитки и храни, най-често тематично подбрани 
по желание на клиента, например вечер на димята от различни 
реколти в компанията на пресни черноморски риби, или пък вечер на 
червени вина отлежавали в барик, съпроводени от месни 
специалитети. 

Посетителите на етнографския комплекс „Генгер“ в град Айтос също 
могат да усетят отличните вкусови качества на местните вина. През 
2009 година там е открита винарска изба. Тук могат да бъдат намерени 
прочутия Сунгурларски мискет, вино Каберне и  сунгурларска ракия.  

Престоят ви на територията на Поморийския залив и Източна Стара 
планина няма да е пълноценен, ако не опитате някои от най-вкусните 
блюда, които предлагат местните готвачи. Вие имате възможност дори 
да се научите да ги приготвяте, както и да отнесете рецептите със себе 
си. А ето и няколко  отбрани предложения: 

Мусака по гръцки 

Редуват се кайма, пържени картофи на филийки, кайма и пържен 
патладжан на филийки, накрая се прави заливка от яйце с мляко. 

Рибена чорба 

От всякакъв вид риба, цяла или само от главите, сгъстява се с грис, 
подправя се задължително с девисил, застройва се с яйце и лимон или 
оцет, а не с кисело мляко. 

Суха бамя с мисирка 

Мисирката се изчиства, нарязва се на порции и се запържва. 
Зеленчуците (лук, моркови, чушка) се запържват и в края на 
запържването се прибавя червен пипер. В тенджера се изсипва 
зеленчуковата смес прибавя се мисирката, бамята, домати и се оставя 
да поври докато омекнат месото и зеленчуците. Накрая се сипва 
размитото с малко студена вода брашно. Поднася се топло, поръсено с 
нарязан магданоз. 

Праз със сини сливи 



Празът се почиства и се нарязва на парчета. Запържва се в загрят 
зехтин. Добавя се чесън. Поръсва се с брашно и след като и то се 
позапържи, се добавят червеният пипер и доматен концентрат. 
Постепенно се налива горещ бульон и щом заври се добавят сушените 
сливи. Овкусява се със сухия магданоз, джоджен, захар, сол и черен 
пипер. Оставя се да къкри на слаб огън, докато яхнията остане на 
мазнина – около 1 час. 

Представените ястия и рецепти се приготвят от местното население в 
домашни условия, съобразно наличните през сезона продукти. Биха 
могли да се опитат в домашни условия при настаняване в къщи за гости 
и при допълнителна уговорка с домакините. 

На територията на Поморийски залив и Източна Стара планина може 
да посетите много места, на които да се почувствате като у дома си. 

 

 



 

ЛОВ И РИБОЛОВ 

 

Район Поморийски залив и Източна Стара планина дава възможност на 
всички любители на лова и риболова да намерят място и време за 
своето хоби и предпочитания. 

В България ловът и риболовът стават организирано движение и са 
регулирани със закон още през ХІХ в. Благодарение на добрата и 
професионална грижа за дивеча, популацията му е под наблюдение, 
определени са ловни сезони, създадени са горски и ловни стопанства, 
лесничейства и държавни дивечоразвъдни станции, тук може да се 
осъществява лов на голям набор от животни. Ловът на дивеч и риба 
отдавна се е превърнал в любим спорт и хоби на много българи и 
чуждестранни туристи. В региона можете да си набавите качествена 
екипировка, както и компетентни водачи, които да ви насочат по 
дирите на животните.  

През 70-те години на двадесети век започва бързото развитие на 
ловния международен туризъм, като една от формите на 
алтернативния туризъм, който в България просперира. 

 



 

Възможности за риболов 

Черно море 

Черно море е една от добрите възможности за осъществяване на 
риболов. То е вътрешно море между Югоизточна Европа и Мала Азия. 
В Черно море са установени 1966 вида животни, от които 180 вида 
риба и три вида делфини. Има възможности за богат улов на паламуд, 
сафрид, барбун, лаврак, калкан, скумрия, кефал, зарган, платерина, 
цаца, морска котка, морски дракон, хамсия, карагьоз, попче, илария, 
харип, писия, трицона, акула и др. 

От Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, която действа 
на територията на страната предупреждават, че за извършването на 
любителски риболов на физическите лица трябва да бъде издаден 
билет за любителски риболов. Риболовът в Черно море може да се 
осъществи както от кейовете, морския бряг, така и от лодки. Лодките 
могат да бъдат наети от местните рибари, които могат да съдействат на 
любителите риболовци в техните рибарски приключения. Ловно-
рибарските дружества могат да съдействат с издаването на ловно-
рибарските билети, набавянето на необходимата екипировка, както и 
уточняване на позволените за риболов риби в съответния период от 
време. Това се отнася и при решение от страна на туристическите групи 
да опитат късмета си във водите на някоя от реките, които преминават 
през територията на региона или в конкретен язовир част от 
територията на Поморийски залив и Източна Стара планина. 

Река Луда Камчия 

Река Луда Камчия е сред разрешениете водни басейни за улов на риба. 
Във водите й живеят много видове риба, които могат да бъдат уловени. 
Тя води началото си от Сливенска планина, където  надморската 
височина е 1 109 м. Площта на водосборния басейн на реката е 1 612 
км. Реката може да бъде видяна в нейното пълноводие през месеците 
февруари и март. Най-маловодна Луда Камчия е през август и 
септември. 

По течението на реката са разложени приветливите селищата 
Дъскотна, Билка и Добромир. Реката е изключително подходяща за 
риболов на мряна, уклей, кефал, костур, червеноперка, бързица и 
различни видове морунажни риби. 

Река Ахелой 

Историческата река Ахелой се намира в Югоизточна България и се 
влива в Черно море. Дължината на реката е почти 40 км. По течението 
на реката е изграден язовир Ахелой. Реката достига пълноводие през 
февруари и март, а е най-маловодна през август и септември. Река 
Ахелой предлага голям набор от обитатели и е подходяща за риболов 



на каракуда, попче, речен кефал (клен), слънчева риба, уклейка, 
червеноперка, шаран, щука. 

През територията на региона преминават още реките Двойница, 
Айтоска и Хаджийска. По поречието им туристите могат да се насладят 
на невиждани природни пейзажи, които носят вдъхновение. 

Изградените в район Поморийски залив и Източна Стара планина 
язовири дават добри възможности за риболов. В язовирите се срещат 
бабушка, бял Амур, бял толстолоб, каракуда, костур, кротушка, 
морунаш, попче, пъстър толстолоб, речен кефал (клен), слънчева риба, 
сом, уклей, червеноперка, шаран. Разнообразието от речни обитатели 
е предизвикателство за любителите на риболова.  

• Предимство на язовир Порой е, че е достъпен за 
риболов от всички страни. Разрешен е риболовът от лодка в 
язовира.  

• Язовир Камчия е изграден през 1973 г. по поречието на р. 
Луда Камчия в източната част на Стара планина. Язовир 
Камчия дава питейната вода на град Бургас. Характеризира се 
с ниско съдържание на нитрати, повишени количества желязо 
и манган. Тези условия са благоприятни за местообитание на 
бабушка, каракуда, костур, морунаш, попче, сом, уклей, 
шаран. 

• Язовир Ахелой разполага с рибно богатство от бабушка, бял 
амур, бял толстолоб, каракуда, кротушка, пъстър толстолоб, 
речен кефал (клен), слънчева риба, сом, червеноперка, 
шаран. 

На територията на региона се намират още язовирите Съдиево, Бата и 
Цонево. 

В район Поморийски залив и Източна Стара планина има отлични 
възможности за развитие на ловен туризъм. Ловната фауна включва 
видовете: благороден елен и елен-лопатар, сърна, дива свиня, муфлон, 
зубър, тибетски як, алпийски козирог, вълк и чакал, див заек, катерица, 
енотовидно куче, бялка и черен пор, язовец, глухар, дива пуйка, 
фазани и токачки, яребици и гургулица, гривяк, диви патици, гъска и 
др.  

Община Руен има много скрити резерви по отношение на ловния 
туризъм, като най-атрактивен за любителите на този вид туризъм е 
лова на дива свиня. В общината са разположени 5 много добри ловни 
района, обект на ловен туризъм: местност „Бяла река”, местност 
„Мандра баир”, местност „Черно блато”, местност „Гермето” - с два 
ловни района. Стопанин и организатор на ловния туризъм е държавно 
лесничейство „Айтос“. 

Ловно-рибарските дружества предоставят на достъпен език 
информация на туристите, туроператорите и туристическите агенции за 
периодите, разрешени за лов и риболов. Те са на разположение за 



контакти на водачи, по-подробна информация за инфраструктурата и 
за необходимата екипировка за различните видове лов и риболов. 

Важно е туристите да са запознати на каква територия имат 
възможност да ловуват, както и да знаят през коя част от годината 
какъв дивеч могат да отстрелват. 

Ловната площ на Държавно ловно стопанство „Несебър” е 24 391 
хектара. Стопанството е разположено в най-източните склонове на 
Стара планина. Обхваща територията на общините Поморие, Несебър и 
част от Руенска община. Релефът е съставен от стръмни, пресечени 
дерета и заравнени била. Въпреки относително ниската надморска 
височина, теренът е почти изцяло планински. 

Основните видове дивеч са благороден елен, елен лопатар, сърна, 
муфлон, дива свиня, бекас, пъдпъдък. 

Държавно ловно стопанство „Несебър” осигурява добра сградна база 
за отсядане при сезонни почивки с възможност за посещения на 
атрактивни туристически дестинации. Стопанството организира 
посещения в красиви местности, пикници, детски приключенски 
лагери, алтернативен екотуризъм, фото туризъм, конен туризъм, 
маунтинбайк, мотокрос и офроуд с високопроходими автомобили. 

Ловно-рибарско дружество „Сокол” се намира на територията на град 
Айтос. То отдавна е заело своето достойно място в обществения 
живот на общините Айтос и Руен. През изминалите години следвайки 
традициите и ръководейки се от устава и законите на страната, 
сдружението успешно работи за популяризирането и опазването на 
видовото и растително многообразие в региона. За съжаление от 
малкото запазени архивни документи се узнават само част от имената 
на основателите и историята на организацията. ЛРД „Сокол“ 
стопанисва ловно стрелбище и язовир „Парка“ на територията на 
Община Айтос.  

В град Поморие се намира седалището на още едно ловно-рибарско 
дружество – ЛРД „Гларус“. 

Хижи, в които можете да отседнете: 

• хижа Топчийско - намира се на 1.5 км северно от с. Топчийско, 
Община Руен. Разполага с леглова база от 24 места. Телефон 
за връзка: +359 884 473 735 

• xижа Луда Камчия - намира се в поречието на р. Луда Камчия, 
на 5 км северно от с. Дъскотна, край село Дропла и село 
Вишна, Община Руен. Разполага с леглова база от 50 места. 
Телефон за връзка: +359 888 459 786 



 

 

СПОРТЕН ТУРИЗЪМ 

На територията на регион Поморийски залив и Източна Стара планина 
посетителите имат уникалната възможност да осъществяват и спортен 
туризъм. Тези, които се интересуват от спорт, могат да бъдат 
наблюдатели на провежданите игри или пък да са дейни участници в 
разнообразни спортни дейности. Атрактивните състезания в различни 
спортове привличат своите публики от близо и далеч.  

Все повече хора предпочитат почивния ден да предприемат пътуване 
до място, което им предлага възможности за активна почивка, 
включваща различни спортни занимания, а регионът на Поморийски 
залив и Източна Стара планина е точно такова място. 

Общото между всички ентусиазирани посетители на региона е 
желанието им да спортуват. Независимо от индивидуалната спортна 
форма, всеки може да намери спортно занимание, отговарящо на 
неговите възможности, интереси и желания. 

Туристите могат да посетят кръгове от Републиканския и Европейския 
шампионати по мотокрос, ветроходна регата, различни турнири по 
спортни танци, канадска борба, шахмат, турнир по плажен волейбол за 
купата на Община Поморие  „Йорданка Бончева” – мъже и жени, 
шампионат по силов многобой с участието на атрактивните силови 
атлети, ретро парад, масови кросове, в които да се включат, спортни 
мероприятия, игри за хора с увреждания и др., както и единствените за 
Република България „мазни борби“, провеждани в Община Руен.  

Колоезденето в Айтос е със 100-годишна традиции.  

На територията на района има много спортни съоръжения, стадиони и 
площадки. Географските особености на територията са предпоставка за 
развитието на разнообразни и атрактивни спортни занимания като 
пара и делтапланеризъм, уиндсърф и кайтсърф, конна езда, планинско 
колоездене, планински офроуд, голф туризъм и яхтен туризъм. 

В почти всички селища на територията на Община Поморие има 
изградени баскетболни, волейболни или хандбални игрища, 
съоръжения за спортна гимнастика, лека атлетика, както и закрити 
спортни зали. Покрай село Медово се практикуват различни въздушни 
спортове (делтапланер, парапланер и др.), които дават възможност за 
нови, неподозирани усещания. 

Разнообразието от възможности в региона е изключително голямо. 
Туристите могат да се потопят в индивидуални или колективни 
спортове, където да премерят силите си и да спечелят отличия. 
Въпреки променящите се сезони, климатът в Поморийския залив и 



Източна Стара планина дава възможност за практикуване на голям 
набор от спортни игри. Те могат да бъдат съчетани с културна обиколка 
на градчетата или кулинарни пиршества. 

Най-големите стадиони на територията на район Поморийски залив и 
Източна Стара планина се намират в гр. Поморие и гр. Каблешково. 
Общият брой на съоръженията в региона е 16. И в по-малките населени 
места обаче се ползват активно от младите и енергични футболни 
отбори на селата. Спортните площадки за игра са 13 на брой, като към 
тях можем да добавим два спортни терена. Регионът разполага още с 
мини футболно игрище с изкуствена трева - в град Поморие, спортна 
зала за хандбал, волейбол и баскетбол, закрита спортна зала, плувен 
басейн, стрелбищен комплекс в гр. Айтос, писта за мотокрос „Порой“ в 
едноименното село. Всички тези обекти са на разположение на 
туристите, когато посещават района и са готови да премерят сили с 
местните играчи. 

Мотопистата в село Порой е единствената от пясък на Балканите. На 
нея се провеждат състезания от европейския шампионат. 
Трасето е уникално по рода си заради своята пясъчна естествена почва 
и се нарежда сред най-предпочитаните в Европа. За всички любители 
на мотокроса пистата в село Порой дава прекрасна възможност да 
практикуват или да се любуват на хобито си. 

Населените места в региона са популярни също и със спортните си 
отбори. Почти всяко село може да се похвали с футболен отбор. На 
места са се сформирали и групи по баскетбол, хандбал, спортни танци, 
волейбол, ветроходство, айкидо, автомобилизъм, лека атлетика, 
акробатика, ловна стрелба, борба, силов трибой, шахмат и други. 



 

 
 
 
 


