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При посещение в район Поморийски залив и Източна Стара планина всички туристи 

имат уникалната възможност да се насладитят на богата история и множество 

културни и архитектурни забележителности. Културно-историческите находки в 

района са неповторими и многобройни, а изследванията на учените продължават и 

до днес.  

Гостите на региона могат да посетят уникалната Тракийска антична куполна 

гробница, която се намира под насипа на могила на 5 км западно от град Поморие. 

Достъпът на туристи до гробницата е лесен и удобен. 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. Археологическият 

резерват „Козарева могила“ се намира край град Каблешково. Според археолозите 

това е голямо научно откритие, което доказва началото на истинската цивилизация в 

самото селище. 

На ториторията на туристическия район Поморийски залив и Източна Стара планина 

могат да се посетят мозеи и етнографски комплекси, сред които са Исторически 

музей – Поморие, разположен в старата градска част, Музей на солта, който се 

намира се на брега на Поморийското езеро, Етнографски комплекс „Генгер” в град 

Айтос, който е отворен за посещение целогодишно. В град Поморие се намира 

Архитектурният ансамбъл „Стари Поморийски къщи”, който включва 10 къщи с 

типична възрожденска архитектура, както и Паметникът на Пейо К. Яворов, създаден 

през 1959 година. 

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. Сред интересните за посещения читалища са 

Народно читалище „Просвета-1888“, което се намира в град Поморие и 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, 
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изложби и др. 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“ също се намира се в град 

Поморие и 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. 

Интересни за посещение са и Чешмите в Руенско – Бабина момина чешма, която 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. 

 

ФЕСТИВАЛИ И КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ 
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При посещение в район Поморийски залив и Източна Стара планина гостите могат 

да се потопят в уникалната атмосфера на традиционни фолклорни, театрални и кино 

фестивали, както и провеждане на тематични изложби на традиционни занаяти, 

уникални местни ястия и напитки, част от богатия културният календар на региона. 

„Света Богородица – Достойно есть” е най-голямата културна проява в календара на 

град Поморие и се провежда в Храм „Свето Рождество Богородично” . 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.  

В град Поморие всяка година се събират хора - любители на българското хоро за 

Фестивала на клубовете по народни танци „Хоро край Поморийския бряг”, с чието 

родолюбие се съхранява ценното фолклорно богатство на България и се 

популяризира дейността на клубовете за народни танци от страната.  

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.  

През първия неделен ден на месец март в село Вресово се провеждат Кукерски 

игри. 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.  

Международният пленер-живопис „Светът е море” 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.  
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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. 
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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

