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СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ 

ПОМОРИЙСКИ ЗАЛИВ И ИЗТОЧНА СТАРА ПЛАНИНА 

 

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. 
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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 
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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, 
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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 
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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 
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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.  
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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. 
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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

