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ЕКОТУРИЗЪМ  

ПОМОРИЙСКИ ЗАЛИВ И ИЗТОЧНА СТАРА ПЛАНИНА 

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.  
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ЗАЩИТЕНИ МЕСТНОСТИ И ВИДОВЕ 

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 
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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. 
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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. 
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ПЕЩЕРИ, СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ И ЕКОПЪТЕКИ 

 

 
 

 

 

 

При посещението на регион Поморийски залив и Източна Стара планина, 

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. 

 

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 
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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 
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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.  

 

http://hinko.org/bgcaves/viewcaves.php?ord=1&nm_id=5326
http://hinko.org/bgcaves/viewcaves.php?ord=1&ob=%D0%F3%E5%ED
http://hinko.org/bgcaves/viewcaves.php?ord=1&nm_id=1665
http://hinko.org/bgcaves/viewcaves.php?ord=1&ob=%D0%F3%E5%ED
http://hinko.org/bgcaves/viewcaves.php?type=3
http://hinko.org/bgcaves/viewcaves.php?type=3
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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.  
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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.  

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. 
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ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЙОН ПОМОРИЙСКИ 

ЗАЛИВ И ИЗТОЧНА СТАРА ПЛАНИНА НА  

БЪЛГАРСКИ, АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ И РУСКИ  

 

ОБЩИНА ПОМОРИЕ 

http://pomorie.bg/12533/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b0-

%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%

b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-

%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd-

%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b9/ 

ОБЩИНА РУЕН 

http://www.obstinaruen.com/ruen/obschina-ruen/proekti.php 

ОБЩИНА АЙТОС 

http://www.aitos.org/info.php?id=204 

http://pomorie.bg/12533/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b0-%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b9/
http://pomorie.bg/12533/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b0-%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b9/
http://pomorie.bg/12533/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b0-%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b9/
http://pomorie.bg/12533/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b0-%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b9/
http://pomorie.bg/12533/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b0-%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b9/
http://www.obstinaruen.com/ruen/obschina-ruen/proekti.php
http://www.aitos.org/info.php?id=204

