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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. СПИСЪК С КУЛТУРНИ АКТИВИ 

(МАТЕРИАЛНИ И НЕМАТЕРИАЛНИ) НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЛАСТ ДОБРИЧ 

 

В изпълнение на Дейност 1 „Изготвяне на аналитичната част на 

българското участие в разработването на Обща стратегия за културен 

туризъм в трансграничния район Констанца-Добрич“ 

 

Проект: „Хършова-Добричка, заедно по красивия път на устойчивото 

развитие, чрез трансгранична култура“, e-MS код: ROBG-456 
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I. МАРШРУТ „РЕЛИГИОЗНА ДОБРУДЖА“ 
 

1.1. Исторически музей (гр. Добрич, Община Добрич) 

Описание на туристическия обект: 

Регионален исторически Музей – Добрич е основан през 1953 г. Неговото създаване се свързва с имената на ст. н. с. д-р Любка Бобчева, Димо Драгнев и Маргарита 

Дакова. През 1960 г. в сградата на бившето казино се открива първата експозиция на музея. През следващите години се изгражда класическата музейна структура 

и върху територията на новосъздадения окръг започва системна събирателска и изследователска дейност. Днес във фондовете на музея се съхраняват над 180 

000 експоната, сред които са: една от най-богатите в страната и на Балканите праисторически колекции от находки от археологическия комплекс край Дуранкулак 

(5300 – 4000 г. пр. Хр.); колекцията „Керамика“ от най-големия старобългарски керамичен производствен център край с. Топола; колекцията „Накити“ от богатия 

къснономадски некропол край с. Одърци; една от най-големите в България колекции от средновековно оръжие; колекцията „Възрожденски икони от Добруджа“ 

с най-многочислените в България образци на икони „Св.св. Кирил и Методий“; колекцията „Добруджанският въпрос“ – единствена в страната; най-богатите в 

България фондове „Йордан Йовков“, „Анастас Петров“, „Петър Дачев“ и други. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: гр. Добрич, ул. „Константин Стоилов“ № 18. 

Време за посещения: целогодишно. 

Работно време: лятно: 09:00 – 17:00 ч. (без почивни дни); зимно: 09:00 – 17:00 ч. (почивни дни – събота и неделя). 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг Информационен Наличие на Наличие Опазване (ако е Възстановяване и 
Насърчаване 

осигуряването на 
Привличане на 
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център екскурзовод на WC необходимо) съхранение видимост туристи 

• Налице са 

асфалтиран път и 

пешеходни 

пространства, 

тротоар; 

• Много добра 

съпътстваща 

инфраструктура; 

• Необходимост 

от реновиране на 

довеждащата 

инфраструктура. 

Много 

добро. 

Има. Исторически 

музей 

(Добрич) – 

тел.: +359 

058/ 603 256. 

Има. Има. • Завеждане на 

движимите културни 

ценности в инвентарни 

книги и регистри;  

• Системна 

инвентаризация на 

музейните фондове; 

• Включване в 

глобална система с 

практически мерки и 

технически 

съоръжения, 

осигуряващи 

сигурността на 

експонатите и на 

обекта като цяло;  

• Опазване чрез 

дигитализация на 

музейните фондове; 

• Видеонаблюдение; 

охрана. 

• Спазване на 

регулаторните 

условия за 

съхранение на 

движимите 

културни 

ценности 

(температура- 

влажност, 

светлина, 

санитарно-

хигиенни); 

• Консервация, 

реставрация, 

видеозаснемане, 

дигитализация на 

движимите 

културни 

ценности;  

• Разработване 

на виртуален 

каталог. 

• Поставяне 

на указателни 

табели (от 

влизането в 

населеното 

място) до 

обекта; 

• Прецизни 

разположение 

и четимост на 

текстовете, 

съпровождащи 

музейните 

експонати;  

• Атрактивно 

представяне на 

експонатите 

чрез 

средствата на 

съвременните 

технологии. 

• Поставяне на 

тъчскрийн 

информационно 

табло; 

• Разработване 

на рекламни 

материали на 

хартиен носител; 

• Ползване на 

уеб сайт – общ 

портал за 

културен туризъм 

на Областта; 

• Предоставяне 

на постоянна 

реклама във 

Фейсбук;  

• Обособяване 

на пространство 

за покрит 

публичен атриум;  

• Ползване на 

атрактивна 

визуална реклама 
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на открити места;  

• Вземане на 

участие в 

туристически 

изложения и 

борси;  

• Разработване 

на виртуален 

каталог.  

Необходимо време за посещение: 

40 – 60 минути. 

Разстояние: 

0 км. 

Настаняване: 

• Хотел „Добруджа“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „Екзарх Йосиф“ № 1, тел.: +359 58 601 351; 

• Парк-Хотел „Изида“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Генерал Колев“ № 49, тел.: +359 58 600 656; 

• Хотел „България“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, тел.: +359 58 600 226; 

• Хотел „Резиденция“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Батовска“ № 20, тел.: +359 58 604 246. 

Заведения за хранене: 
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• Клуб-Ресторант „Изида“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Генерал Колев“ № 49, тел.: +359 58 600 656; 

• Пицария „Уно“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 3, тел.: +359 89 551 3755; 

• Хотел-Ресторант „Вила ди Полета“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „Христо Ботев“ № 1, тел.: +359 89 598 9939. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Посещение на културно събитие;  

• Спортуване;  

• СПА;  

• Разходка;  

• Шопинг. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 з

а
 л

о
ги

с
т
и

к
а
: 

Бензиностанции: Еко 1056: гр. Добрич, 9300, бул. „Добруджа“ № 24; Лукойл B042: гр. Добрич, 9300, бул. „Добруджа“; Лукойл B176: гр. Добрич, 

9300, бул. „Добруджа“ № 1 (изход за Балчик); Лукойл B061: гр. Добрич, 9300, Околовръстен път (изход за Варна); ОМВ: гр. Добрич, 

9300, бул. „Русия“; Ромпетрол: гр. Добрич, 9300, ул. „Димитър Ковачев“ № 4; Шел 3011: гр. Добрич, 9300, ул. „Хан Тервел“ № 92; 

Петрол 2202: гр. Добрич, 9300, ул. „Калиакра“; Петрол 2203: гр. Добрич, 9300, ул. „25-ти септември“ № 2 (изход за Варна); Петрол 

2212: гр. Добрич, 9300, Северен околовръстен път за летището; Петрол 2213: гр. Добрич, 9300, ул. „3-ти март“ № 302; Петрол 

2214: гр. Добрич, 9300, ж.к. „Балик“. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Добрич, 9300, ул. „Панайот Хитов“ № 24, тел.: +359 58 600 488; ЦСМП: гр. Добрич, 9300, ул. „Панайот Хитов“ № 24, тел.: 

112; тел.: +359 58 603 619; ДКЦ І: гр. Добрич, 9300, ул. „Димитър Петков“ № 3, тел.: +359 58 601 474; ДКЦ ІІ: гр. Добрич, 9300, бул. 

„25-ти септември“ № 68, тел.: +359 58 600 854. 

Полицейски ОД на МВР: гр. Добрич, 9300, ул. „Максим Горки“ № 12, тел.: +359 58 658 058 (централа), +359 58 658 311 (дежурен), +359 58 601 350; 
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участъци: Първо РУ на МВР: гр. Добрич, 9300, бул. „Трети март“ № 8, тел.: +359 58 600 895 - 24 часа; Второ РУ на МВР: гр. Добрич, 9300, бул. 

„Добруджа“ № 10, тел.: +359 58 600 873 - 24 часа; РД „ПБЗН“: гр. Добрич, 9300, бул. „25-ти септември“ № 72, тел.: +359 58 658 100. 

Банкови 

клонове: 

Алианц Банк България: гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 10, тел.: +359 58 655 672; Пощенска банка: гр. Добрич, 9300, бул. „25-

ти септември“ № 25А, тел.:+359 58 655 150; ATM Банка ДСК: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, тел.: +359 58 651 220; Първа 

инвестиционна банка: гр. Добрич, 9300, бул. „Независимост“ № 1, тел.: + 359 58 838 590; УниКредит Булбанк: гр. Добрич, 9300, 

ул. „България“ № 3, тел.:+359 58 655 732; ОББ: гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 3, тел.: +359 58 653 954; СЖ Експресбанк: гр. 

Добрич, 9300, бул. „Добруджа“ № 32, тел.: +359 58 839 014; Райфайзенбанк: гр. Добрич, 9300, бул. „25 -ти септември“ № 25, тел.: 

+359 58 653 002; ПроКредит Банк: гр. Добрич, 9300, ул. „Отец Паисий“ № 34, тел.: +359 700 17 070; БНП Париба: гр. Добрич, 9300, 

бл. „25-ти септември“ № 42, тел.: +359 58 655 100. 

Пощенски 

станции: 

9300 Добрич Ц: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 7, тел.: +359 58 601 668; 9301 Добрич 1: гр. Добрич, 9300, бул. „25-ти септември“ 

№ 68, тел.: +359 58 601 671; 9303 Добрич 3: гр. Добрич, 9300, ж.к. „Христо Ботев“ № 97, тел.: +359 58 602 841. 

Куриерски 

услуги: 

Стар Пост: гр. Добрич, 9300, пл. „Генерал Скобелев“ № 17, тел.: +359 57 660 127; Спийди: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, 

тел.: +359 700 17 001; Лео Експрес: гр. Добрич, 9300, ул. „25-ти септември“, преди ДКЦ 2, тел: +359 58 604 905; Еконт: гр. Добрич, 

9300, ул. „Хан Тервел“ № 65, тел.:+359 88 281 8061; Еконт: гр. Добрич, 9300, ул. „Генерал Колев“ № 28, тел.:+359 87 992 2835; 

Интерлогистика: гр. Добрич, 9300,ул. „Васил Левски” № 4,тел.: +359 58 600 800; Тип Топ Куриер: гр. Добрич, 9300, ул. „Генерал 

Скобелев“ № 17, тел.: +359 88 433 3015; Европът-2000: гр. Добрич 9300, ул. „Родопи“ № 3, тел.: +359 88 266 6105. 

1.2. Храм „Св. Георги“ (гр. Добрич, Община Добрич) 

Описание на туристическия обект: 

Храмът е най-старата възрожденска църква в Добрич. Намира се в центъра на града, в непосредствена близост до Етнографската къща. Сградата е недвижима 

културна ценност. Изградена е през 1864 г. на мястото на по-стар християнски храм от 1843 г., който изгаря по време на Кримската война заедно с Долната 

българска махала. 

В архитектурно отношение новата църква е трикорабна базилика. Издигната е с даренията на българското население от гр. Добрич и неговата околия в двора на 
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големия български възрожденец Иван хаджи Вълков. Предполага се, че храмът е дело на неизвестни майстори, които принадлежат или поне са запознати с 

школата на прочутия български майстор Колю Фичето. Стенописите в него са изработени от представителя на Дебърската живописна школа Козма Блаженов, 

чието дело е и резбованият иконостас. А иконите са рисувани от известните по онова време зографи – Недко Тодорович от Жеравна, Хараламби Тодоров от 

Пирдоп и Николай Василев от Шумен. Църквата е осветена през 1889 г. от митрополит Симеон. За декларирана недвижима културна ценност е обявена през 1960 

г., а през 1975 г. и за храм – паметник. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: гр. Добрич, ул. „Кольо Фичето“ № 4. 

Време за посещения: целогодишно. 

Обектът е със свободен достъп. 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Налице са 

асфалтиран път и 

пешеходни 

пространства, 

тротоар; 

• Много добра 

съпътстваща 

Много 

добро. 

Има. Тел.: +35958/ 

602 010. 

Духовното 

лице в 

храма. 

Има. • Видеонаблюдение;  

• Охрана;  

• Създаване и 

спазване на 

регулаторните условия 

за съхранение и 

противопожарна 

• Текущо 

консервиране 

и реновиране 

на обекта 

(сграда и 

църковен 

интериор). 

• Поставяне на 

указателни 

табели (от 

влизането в 

населеното 

място) до обекта;  

• Прецизни 

разположение и 

• Ползване на 

уеб сайт – общ 

портал за 

културен туризъм 

на Областта; 

• Предоставяне 

на постоянна 

реклама във 
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инфраструктура;  

• Необходимост 

от реновиране на 

довеждащата 

инфраструктура. 

охрана.  четимост на 

текстовете, 

съпровождащи 

църковните 

предмети в 

храма;  

• Осигуряване 

на централно 

осветление. 

Фейсбук;  

• Разработване 

на рекламни 

материали на 

хартиен носител;  

• Разработване 

на виртуален 

каталог;  

• Вземане на 

участие в 

туристически 

изложения и 

борси. 

Необходимо време за посещение: 

30 – 40 минути. 

Разстояние: 

900 м. 

Настаняване: 

• Хотел „Добруджа“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „Екзарх Йосиф“ № 1, тел.: +359 58 601 351; 

• Парк-Хотел „Изида“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Генерал Колев“ № 49, тел.: +359 58 600 656; 
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• Хотел „България“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, тел.: +359 58 600 226; 

• Хотел „Резиденция“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Батовска“ № 20, тел.: +359 58 604 246. 

Заведения за хранене: 

• Клуб-Ресторант „Изида“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Генерал Колев“ № 49, тел.: +359 58 600 656; 

• Пицария „Уно“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 3, тел.: +359 89 551 3755; 

• Хотел-Ресторант „Вила ди Полета“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „Христо Ботев“ № 1, тел.: +359 89 598 9939. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Посещение на културно събитие;  

• Спортуване;  

• СПА;  

• Разходка;  

• Шопинг. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 

з
а
 

л
о
ги

с
т
и
к
а
: 

Бензиностанции: Еко 1056: гр. Добрич, 9300, бул. „Добруджа“ № 24; Лукойл B042: гр. Добрич, 9300, бул. „Добруджа“; Лукойл B176: гр. Добрич, 

9300, бул. „Добруджа“ № 1 (изход за Балчик); Лукойл B061: гр. Добрич, 9300, Околовръстен път (изход за Варна); ОМВ: гр. Добрич, 

9300, бул. „Русия“; Ромпетрол: гр. Добрич, 9300, ул. „Димитър Ковачев“ № 4; Шел 3011: гр. Добрич, 9300, ул. „Хан Тервел“ № 92; 

Петрол 2202: гр. Добрич, 9300, ул. „Калиакра“; Петрол 2203: гр. Добрич, 9300, ул. „25-ти септември“ № 2 (изход за Варна); Петрол 

2212: гр. Добрич, 9300, Северен околовръстен път за летището; Петрол 2213: гр. Добрич, 9300, ул. „3-ти март“ № 302; Петрол 

2214: гр. Добрич, 9300, ж.к. „Балик“. 

Болници и МБАЛ: гр. Добрич, 9300, ул. „Панайот Хитов“ № 24, тел.: +359 58 600 488; ЦСМП: гр. Добрич, 9300, ул. „Панайот Хитов“ № 24, тел.: 
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медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

112; тел.: +359 58 603 619; ДКЦ І: гр. Добрич, 9300, ул. „Димитър Петков“ № 3, тел.: +359 58 601 474; ДКЦ ІІ: гр. Добрич, 9300, бул. 

„25-ти септември“ № 68, тел.: +359 58 600 854. 

Полицейски 

участъци: 

ОД на МВР: гр. Добрич, 9300, ул. „Максим Горки“ № 12, тел.: +359 58 658 058 (централа), +359 58 658 311 (дежурен), +359 58 601 350; 

Първо РУ на МВР: гр. Добрич, 9300, бул. „Трети март“ № 8, тел.: +359 58 600 895 - 24 часа; Второ РУ на МВР: гр. Добрич, 9300, бул. 

„Добруджа“ № 10, тел.: +359 58 600 873 - 24 часа; РД „ПБЗН“: гр. Добрич, 9300, бул. „25-ти септември“ № 72, тел.: +359 58 658 100. 

Банкови 

клонове: 

Алианц Банк България: гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 10, тел.: +359 58 655 672; Пощенска банка: гр. Добрич, 9300, бул. „25-

ти септември“ № 25А, тел.:+359 58 655 150; ATM Банка ДСК: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, тел.: +359 58 651 220; Първа 

инвестиционна банка: гр. Добрич, 9300, бул. „Независимост“ № 1, тел.: + 359 58 838 590; УниКредит Булбанк: гр. Добрич, 9300, 

ул. „България“ № 3, тел.:+359 58 655 732; ОББ: гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 3, тел.: +359 58 653 954; СЖ Експресбанк: гр. 

Добрич, 9300, бул. „Добруджа“ № 32, тел.: +359 58 839 014; Райфайзенбанк: гр. Добрич, 9300, бул. „25 -ти септември“ № 25, тел.: 

+359 58 653 002; ПроКредит Банк: гр. Добрич, 9300, ул. „Отец Паисий“ № 34, тел.: +359 700 17 070; БНП Париба: гр. Добрич, 9300, 

бл. „25-ти септември“ № 42, тел.: +359 58 655 100. 

Пощенски 

станции: 

9300 Добрич Ц: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 7, тел.: +359 58 601 668; 9301 Добрич 1: гр. Добрич, 9300, бул. „25-ти септември“ 

№ 68, тел.: +359 58 601 671; 9303 Добрич 3: гр. Добрич, 9300, ж.к. „Христо Ботев“ № 97, тел.: +359 58 602 841. 

Куриерски 

услуги: 

Стар Пост: гр. Добрич, 9300, пл. „Генерал Скобелев“ № 17, тел.: +359 57 660 127; Спийди: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, 

тел.: +359 700 17 001; Лео Експрес: гр. Добрич, 9300, ул. „25-ти септември“, преди ДКЦ 2, тел: +359 58 604 905; Еконт: гр. Добрич, 

9300, ул. „Хан Тервел“ № 65, тел.:+359 88 281 8061; Еконт: гр. Добрич, 9300, ул. „Генерал Колев“ № 28, тел.:+359 87 992 2835; 

Интерлогистика: гр. Добрич, 9300,ул. „Васил Левски” № 4,тел.: +359 58 600 800; Тип Топ Куриер: гр. Добрич, 9300, ул. „Генерал 

Скобелев“ № 17, тел.: +359 88 433 3015; Европът-2000: гр. Добрич 9300, ул. „Родопи“ № 3, тел.: +359 88 266 6105. 

1.3. Църква „Св. Успение Богородично“ (гр. Добрич, Община Добрич) 

Описание на туристическия обект: 
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„Св. Успение Богородично“ е православна църква в гр. Добрич. Храмът е разположен в централната част на гр. Добрич, в непосредствена близост до православния 

храм „Свети Георги“. Част е от Варненската и Великопреславска епархия на Българската православна църква. Първите сведения за храм на това място датират 

от 40-50-те години на ХIХ в., от преди Кримската война, когато е била построена църквата „Свети Георги“ с първото в града килийно училище. В сегашния си вид 

църквата „Успение Богородично“ е построена в средата на 30-те години на ХХ в. По време на румънската окупация на южна Добруджа, когато почти цялото гръцко 

население напуска града, а и после през периода на социализма духовните функции на мястото постепенно отмира и то не се е посещавало. След 1989 г. храмът 

е възстановен от свещениците от църквата „Свети Георги“. Местните жители наричат църквата „гръцката“, в двора ѝ се намира сградата на Архиерейското 

наместничество. Предполага се, че точно на празника Успение на Пресвета Богородица е била открита обновената църква през 30-те години на ΧΧ в., затова и 

носи такова име. През 2017 г. фасадата и покривът на храма са изцяло обновени. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: гр. Добрич, ул. „Хаджи Вълков“ № 9 

Време за посещения: целогодишно. 

Обектът е със свободен достъп. 

Представяне на туристическия обект 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Налице са 

асфалтиран път и 

пешеходни 

пространства, 

Много 

добро. 

Няма. Тел.: +35958/ 

602 010. 

Духовното 

лице в 

храма. 

Има. • Видеонаблюдение;  

• Охрана;  

• Създаване и 

спазване на 

• Текущо 

консервиране 

и реновиране 

на обекта 

(сграда и 

• Поставяне на 

указателни 

табели (от 

влизането в 

населеното 

• Ползване на 

уеб сайт – общ 

портал за 

културен туризъм 
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тротоар; 

• Много добра 

съпътстваща 

инфраструктура;  

• Необходимост 

от реновиране на 

довеждащата 

инфраструктура. 

регулаторните условия 

за съхранение и 

противопожарна 

охрана.  

църковен 

интериор). 

място) до обекта;  

• Прецизни 

разположение и 

четимост на 

текстовете, 

съпровождащи 

църковните 

предмети в 

храма;  

• Осигуряване 

на централно 

осветление. 

на Областта; 

• Предоставяне 

на постоянна 

реклама във 

Фейсбук;  

• Разработване 

на рекламни 

материали на 

хартиен носител;  

• Разработване 

на виртуален 

каталог;  

• Вземане на 

участие в 

туристически 

изложения и 

борси. 

Необходимо време за посещение: 

30 – 40 минути. 

Разстояние: 

8.5 км. 
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Настаняване: 

• Хотел „Добруджа“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „Екзарх Йосиф“ № 1, тел.: +359 58 601 351; 

• Парк-Хотел „Изида“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Генерал Колев“ № 49, тел.: +359 58 600 656; 

• Хотел „България“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, тел.: +359 58 600 226; 

• Хотел „Резиденция“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Батовска“ № 20, тел.: +359 58 604 246. 

Заведения за хранене: 

• Клуб-Ресторант „Изида“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Генерал Колев“ № 49, тел.: +359 58 600 656; 

• Пицария „Уно“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 3, тел.: +359 89 551 3755; 

• Хотел-Ресторант „Вила ди Полета“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „Христо Ботев“ № 1, тел.: +359 89 598 9939. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Посещение на културно събитие;  

• Спортуване;  

• СПА;  

• Разходка;  

• Шопинг. 

В
ъ

з

м
о
ж

н
о
с

т
и
 

з
а
 

л
о
г

и
с
т

и
к
а
: 

Бензиностанции: Еко 1056: гр. Добрич, 9300, бул. „Добруджа“ № 24; Лукойл B042: гр. Добрич, 9300, бул. „Добруджа“; Лукойл B176: гр. Добрич, 

9300, бул. „Добруджа“ № 1 (изход за Балчик); Лукойл B061: гр. Добрич, 9300, Околовръстен път (изход за Варна); ОМВ: гр. Добрич, 
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9300, бул. „Русия“; Ромпетрол: гр. Добрич, 9300, ул. „Димитър Ковачев“ № 4; Шел 3011: гр. Добрич, 9300, ул. „Хан Тервел“ № 92; 

Петрол 2202: гр. Добрич, 9300, ул. „Калиакра“; Петрол 2203: гр. Добрич, 9300, ул. „25-ти септември“ № 2 (изход за Варна); Петрол 

2212: гр. Добрич, 9300, Северен околовръстен път за летището; Петрол 2213: гр. Добрич, 9300, ул. „3-ти март“ № 302; Петрол 

2214: гр. Добрич, 9300, ж.к. „Балик“. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Добрич, 9300, ул. „Панайот Хитов“ № 24, тел.: +359 58 600 488; ЦСМП: гр. Добрич, 9300, ул. „Панайот Хитов“ № 24, тел.: 

112; тел.: +359 58 603 619; ДКЦ І: гр. Добрич, 9300, ул. „Димитър Петков“ № 3, тел.: +359 58 601 474; ДКЦ ІІ: гр. Добрич, 9300, бул. 

„25-ти септември“ № 68, тел.: +359 58 600 854. 

Полицейски 

участъци: 

ОД на МВР: гр. Добрич, 9300, ул. „Максим Горки“ № 12, тел.: +359 58 658 058 (централа), +359 58 658 311 (дежурен), +359 58 601 350; 

Първо РУ на МВР: гр. Добрич, 9300, бул. „Трети март“ № 8, тел.: +359 58 600 895 - 24 часа; Второ РУ на МВР: гр. Добрич, 9300, бул. 

„Добруджа“ № 10, тел.: +359 58 600 873 - 24 часа; РД „ПБЗН“: гр. Добрич, 9300, бул. „25-ти септември“ № 72, тел.: +359 58 658 100. 

Банкови 

клонове: 

Алианц Банк България: гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 10, тел.: +359 58 655 672; Пощенска банка: гр. Добрич, 9300, бул. „25-

ти септември“ № 25А, тел.:+359 58 655 150; ATM Банка ДСК: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, тел.: +359 58 651 220; Първа 

инвестиционна банка: гр. Добрич, 9300, бул. „Независимост“ № 1, тел.: + 359 58 838 590; УниКредит Булбанк: гр. Добрич, 9300, 

ул. „България“ № 3, тел.:+359 58 655 732; ОББ: гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 3, тел.: +359 58 653 954; СЖ Експресбанк: гр. 

Добрич, 9300, бул. „Добруджа“ № 32, тел.: +359 58 839 014; Райфайзенбанк: гр. Добрич, 9300, бул. „25 -ти септември“ № 25, тел.: 

+359 58 653 002; ПроКредит Банк: гр. Добрич, 9300, ул. „Отец Паисий“ № 34, тел.: +359 700 17 070; БНП Париба: гр. Добрич, 9300, 

бл. „25-ти септември“ № 42, тел.: +359 58 655 100. 

Пощенски 

станции: 

9300 Добрич Ц: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 7, тел.: +359 58 601 668; 9301 Добрич 1: гр. Добрич, 9300, бул. „25-ти септември“ 

№ 68, тел.: +359 58 601 671; 9303 Добрич 3: гр. Добрич, 9300, ж.к. „Христо Ботев“ № 97, тел.: +359 58 602 841. 

Куриерски 

услуги: 

Стар Пост: гр. Добрич, 9300, пл. „Генерал Скобелев“ № 17, тел.: +359 57 660 127; Спийди: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, 

тел.: +359 700 17 001; Лео Експрес: гр. Добрич, 9300, ул. „25-ти септември“, преди ДКЦ 2, тел: +359 58 604 905; Еконт: гр. Добрич, 

9300, ул. „Хан Тервел“ № 65, тел.:+359 88 281 8061; Еконт: гр. Добрич, 9300, ул. „Генерал Колев“ № 28, тел.:+359 87 992 2835; 
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Интерлогистика: гр. Добрич, 9300,ул. „Васил Левски” № 4,тел.: +359 58 600 800; Тип Топ Куриер: гр. Добрич, 9300, ул. „Генерал 

Скобелев“ № 17, тел.: +359 88 433 3015; Европът-2000: гр. Добрич 9300, ул. „Родопи“ № 3, тел.: +359 88 266 6105. 

1.4. Църква „Св. Троица“ (гр. Добрич, Община Добрич) 

Описание на туристическия обект: 

Църквата „Света Троица“ е православна църква и е част от Варненската и Великопреславска епархия на Българската православна църква. През лятото на 1902 г. 

е избран комитет за построяването на сегашната църква „Св. Троица“ на мястото на по-стар храм със същото име, открит през 1860г. заедно с първата училищна 

сграда в града, в която се е преподавало по Бел-Ланкастърски метод. Проектът на църквата е изработен от арх. Петко Момчилов от София, основният камък на 

строежа е положен на 29 юни 1905 г. Строежът на храма е възложен чрез търг на предприемача строител Коста Кръстев от Стара Загора. Каменните колони, 

капителите и Светия Престол са дело на варненския майстор-каменоделец Хр. Леонидиев. Първата Божествена служба в новия храм е отслужена на 6 декември 

1908 г. с иконостаса и иконите на старата църква „Св. Троица“. Окончателното приемане на строежа е извършено 3 години по-късно, а самото освещаване на 

храма е станало през 1912 г. от епархийския архиерей Митрополит Симеон, в съслужение с гостуващия за случая Скопски Митрополит Теодосий. През 1967 г. под 

ръководството на професор Никола Кожухаров, Илия Пефев и Невена Кожухарова работят по стенописите в църквата. В архитектурно отношение тя е класическа 

трикорабна базилика с купол и камбанария. Иконите по нейния иконостас са дело на ученика на Репин – Господин Желязков. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: гр. Добрич, ул. „Васил Левски“ № 4. 

Време за посещения: целогодишно. 

Обектът е със свободен достъп. 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на Текущо Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 
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достъпността: състояние: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Налице са 

асфалтиран път и 

пешеходни 

пространства, 

тротоар; 

• Много добра 

съпътстваща 

инфраструктура;  

• Необходимост 

от реновиране на 

довеждащата 

инфраструктура. 

Много 

добро. 

Има. Тел.: +359 

58/ 24 683. 

Духовното 

лице в 

храма. 

Има. • Видеонаблюдение;  

• Охрана; 

• Създаване и 

спазване на 

регулаторните условия 

за съхранение и 

противопожарна 

охрана.  

• Текущо 

консервиране 

и реновиране 

на обекта 

(сграда и 

църковен 

интериор). 

• Поставяне на 

указателни 

табели (от 

влизането в 

населеното 

място) до обекта;  

• Прецизни 

разположение и 

четимост на 

текстовете, 

съпровождащи 

църковните 

предмети в 

храма;  

• Осигуряване 

на централно 

осветление. 

• Ползване на 

уеб сайт – общ 

портал за 

културен туризъм 

на Областта; 

• Предоставяне 

на постоянна 

реклама във 

Фейсбук;  

• Разработване 

на рекламни 

материали на 

хартиен носител;  

• Разработване 

на виртуален 

каталог;  

• Вземане на 

участие в 

туристически 

изложения и 

борси. 
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Необходимо време за посещение: 

30 – 40 минути. 

Разстояние: 

11.4 км. 

Настаняване: 

• Хотел „Добруджа“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „Екзарх Йосиф“ № 1, тел.: +359 58 601 351; 

• Парк-Хотел „Изида“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Генерал Колев“ № 49, тел.: +359 58 600 656; 

• Хотел „България“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, тел.: +359 58 600 226; 

• Хотел „Резиденция“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Батовска“ № 20, тел.: +359 58 604 246. 

Заведения за хранене: 

• Клуб-Ресторант „Изида“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Генерал Колев“ № 49, тел.: +359 58 600 656; 

• Пицария „Уно“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 3, тел.: +359 89 551 3755; 

• Хотел-Ресторант „Вила ди Полета“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „Христо Ботев“ № 1, тел.: +359 89 598 9939. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Посещение на културно събитие;  

• Спортуване;  
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• СПА;  

• Разходка;  

• Шопинг. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 з

а
 л

о
ги

с
т
и

к
а
: 

Бензиностанции: Еко 1056: гр. Добрич, 9300, бул. „Добруджа“ № 24; Лукойл B042: гр. Добрич, 9300, бул. „Добруджа“; Лукойл B176: гр. Добрич, 

9300, бул. „Добруджа“ № 1 (изход за Балчик); Лукойл B061: гр. Добрич, 9300, Околовръстен път (изход за Варна); ОМВ: гр. Добрич, 

9300, бул. „Русия“; Ромпетрол: гр. Добрич, 9300, ул. „Димитър Ковачев“ № 4; Шел 3011: гр. Добрич, 9300, ул. „Хан Тервел“ № 92; 

Петрол 2202: гр. Добрич, 9300, ул. „Калиакра“; Петрол 2203: гр. Добрич, 9300, ул. „25-ти септември“ № 2 (изход за Варна); Петрол 

2212: гр. Добрич, 9300, Северен околовръстен път за летището; Петрол 2213: гр. Добрич, 9300, ул. „3-ти март“ № 302; Петрол 

2214: гр. Добрич, 9300, ж.к. „Балик“. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Добрич, 9300, ул. „Панайот Хитов“ № 24, тел.: +359 58 600 488; ЦСМП: гр. Добрич, 9300, ул. „Панайот Хитов“ № 24, тел.: 

112; тел.: +359 58 603 619; ДКЦ І: гр. Добрич, 9300, ул. „Димитър Петков“ № 3, тел.: +359 58 601 474; ДКЦ ІІ: гр. Добрич, 9300, бул. 

„25-ти септември“ № 68, тел.: +359 58 600 854. 

Полицейски 

участъци: 

ОД на МВР: гр. Добрич, 9300, ул. „Максим Горки“ № 12, тел.: +359 58 658 058 (централа), +359 58 658 311 (дежурен), +359 58 601 350; 

Първо РУ на МВР: гр. Добрич, 9300, бул. „Трети март“ № 8, тел.: +359 58 600 895 - 24 часа; Второ РУ на МВР: гр. Добрич, 9300, бул. 

„Добруджа“ № 10, тел.: +359 58 600 873 - 24 часа; РД „ПБЗН“: гр. Добрич, 9300, бул. „25-ти септември“ № 72, тел.: +359 58 658 100. 

Банкови 

клонове: 

Алианц Банк България: гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 10, тел.: +359 58 655 672; Пощенска банка: гр. Добрич, 9300, бул. „25-

ти септември“ № 25А, тел.:+359 58 655 150; ATM Банка ДСК: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, тел.: +359 58 651 220; Първа 

инвестиционна банка: гр. Добрич, 9300, бул. „Независимост“ № 1, тел.: + 359 58 838 590; УниКредит Булбанк: гр. Добрич, 9300, 

ул. „България“ № 3, тел.:+359 58 655 732; ОББ: гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 3, тел.: +359 58 653 954; СЖ Експресбанк: гр. 

Добрич, 9300, бул. „Добруджа“ № 32, тел.: +359 58 839 014; Райфайзенбанк: гр. Добрич, 9300, бул. „25 -ти септември“ № 25, тел.: 

+359 58 653 002; ПроКредит Банк: гр. Добрич, 9300, ул. „Отец Паисий“ № 34, тел.: +359 700 17 070; БНП Париба: гр. Добрич, 9300, 

бл. „25-ти септември“ № 42, тел.: +359 58 655 100. 
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Пощенски 

станции: 

9300 Добрич Ц: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 7, тел.: +359 58 601 668; 9301 Добрич 1: гр. Добрич, 9300, бул. „25-ти септември“ 

№ 68, тел.: +359 58 601 671; 9303 Добрич 3: гр. Добрич, 9300, ж.к. „Христо Ботев“ № 97, тел.: +359 58 602 841. 

Куриерски 

услуги: 

Стар Пост: гр. Добрич, 9300, пл. „Генерал Скобелев“ № 17, тел.: +359 57 660 127; Спийди: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, 

тел.: +359 700 17 001; Лео Експрес: гр. Добрич, 9300, ул. „25-ти септември“, преди ДКЦ 2, тел: +359 58 604 905; Еконт: гр. Добрич, 

9300, ул. „Хан Тервел“ № 65, тел.:+359 88 281 8061; Еконт: гр. Добрич, 9300, ул. „Генерал Колев“ № 28, тел.:+359 87 992 2835; 

Интерлогистика: гр. Добрич, 9300,ул. „Васил Левски” № 4,тел.: +359 58 600 800; Тип Топ Куриер: гр. Добрич, 9300, ул. „Генерал 

Скобелев“ № 17, тел.: +359 88 433 3015; Европът-2000: гр. Добрич 9300, ул. „Родопи“ № 3, тел.: +359 88 266 6105. 

1.5. Арменска църква „Св. Ованес“ (гр. Добрич, Община Добрич) 

Описание на туристическия обект: 

Първата църковна сграда на това място е построена през 1830 г. Преди това са съществували и други сгради на арменски църкви, които могат да бъдат отнесени 

към различни периоди, като е известно за тях, че са били опожарявани. За периода преди 1774 г. е съществувала малка църковна обител за молитва. За своите 

религиозни нужди арменците са канели свещеник от Провадия. По време на руско-турските войни от ХІХ в. (1853–1856 и 1877–1878 г.) църквата, построена през 

1830г., изгаря. През 1894 г. италиански архитекти проектират и изграждат нова еднокорабна църква с каменни основи и стени и с дървена покривна конструкция. 

Църквата е осветена от архиепископ Кеворк Ерецян. Църквата „Св. Ованес” днес е една от 13-те съществуващи арменски църкви в България. В храма могат да 

се видят оригинални изображения на арменски светци, рисувани през ХІХ в., както и ценни църковни предмети, които се използват в различните ритуали при 

литургия, и църковна книжнина. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: гр. Добрич, ул. „Даме Груев“ № 8. 

Време за посещения: целогодишно. 

Работно време: понеделник – неделя: 07:30 – 12:00 ч. и 14:00 – 17:00 ч. 
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Обектът е със свободен достъп. 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Налице са 

асфалтиран път и 

пешеходни 

пространства, 

тротоар; 

• Много добра 

съпътстваща 

инфраструктура;  

• Необходимост 

от реновиране на 

довеждащата 

инфраструктура. 

Много 

добро. 

Има. Община 

Добрич – тел.: 

+359 58/ 600 

001 до 004. 

Духовното 

лице в 

храма. 

Има. • Видеонаблюдение;  

• Охрана;  

• Създаване и 

спазване на 

регулаторните условия 

за съхранение и 

противопожарна 

охрана.  

• Текущо 

консервиране 

и реновиране 

на обекта 

(сграда и 

църковен 

интериор). 

• Поставяне на 

указателни 

табели (от 

влизането в 

населеното 

място) до обекта;  

• Прецизни 

разположение и 

четимост на 

текстовете, 

съпровождащи 

църковните 

предмети в 

храма; 

• Осигуряване 

на централно 

осветление. 

• Ползване на 

уеб сайт – общ 

портал за 

културен туризъм 

на Областта; 

• Предоставяне 

на постоянна 

реклама във 

Фейсбук;  

• Разработване 

на рекламни 

материали на 

хартиен носител;  

• Разработване 

на виртуален 

каталог;  

• Вземане на 
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участие в 

туристически 

изложения и 

борси. 

Необходимо време за посещение: 

30 – 40 минути. 

Разстояние: 

2.4 км. 

Настаняване: 

• Хотел „Добруджа“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „Екзарх Йосиф“ № 1, тел.: +359 58 601 351; 

• Парк-Хотел „Изида“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Генерал Колев“ № 49, тел.: +359 58 600 656; 

• Хотел „България“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, тел.: +359 58 600 226; 

• Хотел „Резиденция“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Батовска“ № 20, тел.: +359 58 604 246. 

Заведения за хранене: 

• Клуб-Ресторант „Изида“: адрес: Парк „Свети Георги“, ул. „Генерал Колев“ № 49, тел.: +359 58 600 656; 

• Пицария „Уно“: адрес: ул. „България“ № 3, тел.: +359 89 551 3755; 

• Хотел-Ресторант „Вила ди Полета“: адрес: ул. „Христо Ботев“ № 1, тел.: +359 89 598 9939. 
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Възможности за релаксация и свободно време: 

• Посещение на културно събитие;  

• Спортуване;  

• СПА;  

• Разходка;  

• Шопинг. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 з

а
 л

о
ги

с
т
и

к
а
: 

Бензиностанции: Еко 1056: гр. Добрич, 9300, бул. „Добруджа“ № 24; Лукойл B042: гр. Добрич, 9300, бул. „Добруджа“; Лукойл B176: гр. Добрич, 

9300, бул. „Добруджа“ № 1 (изход за Балчик); Лукойл B061: гр. Добрич, 9300, Околовръстен път (изход за Варна); ОМВ: гр. Добрич, 

9300, бул. „Русия“; Ромпетрол: гр. Добрич, 9300, ул. „Димитър Ковачев“ № 4; Шел 3011: гр. Добрич, 9300, ул. „Хан Тервел“ № 92; 

Петрол 2202: гр. Добрич, 9300, ул. „Калиакра“; Петрол 2203: гр. Добрич, 9300, ул. „25-ти септември“ № 2 (изход за Варна); Петрол 

2212: гр. Добрич, 9300, Северен околовръстен път за летището; Петрол 2213: гр. Добрич, 9300, ул. „3-ти март“ № 302; Петрол 

2214: гр. Добрич, 9300, ж.к. „Балик“. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Добрич, 9300, ул. „Панайот Хитов“ № 24, тел.: +359 58 600 488; ЦСМП: гр. Добрич, 9300, ул. „Панайот Хитов“ № 24, тел.: 

112; тел.: +359 58 603 619; ДКЦ І: гр. Добрич, 9300, ул. „Димитър Петков“ № 3, тел.: +359 58 601 474; ДКЦ ІІ: гр. Добрич, 9300, бул. 

„25-ти септември“ № 68, тел.: +359 58 600 854. 

Полицейски 

участъци: 

ОД на МВР: гр. Добрич, 9300, ул. „Максим Горки“ № 12, тел.: +359 58 658 058 (централа), +359 58 658 311 (дежурен), +359 58 601 350; 

Първо РУ на МВР: гр. Добрич, 9300, бул. „Трети март“ № 8, тел.: +359 58 600 895 - 24 часа; Второ РУ на МВР: гр. Добрич, 9300, бул. 

„Добруджа“ № 10, тел.: +359 58 600 873 - 24 часа; РД „ПБЗН“: гр. Добрич, 9300, бул. „25-ти септември“ № 72, тел.: +359 58 658 100. 

Банкови 

клонове: 

Алианц Банк България: гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 10, тел.: +359 58 655 672; Пощенска банка: гр. Добрич, 9300, бул. „25-

ти септември“ № 25А, тел.:+359 58 655 150; ATM Банка ДСК: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, тел.: +359 58 651 220; Първа 
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инвестиционна банка: гр. Добрич, 9300, бул. „Независимост“ № 1, тел.: + 359 58 838 590; УниКредит Булбанк: гр. Добрич, 9300, 

ул. „България“ № 3, тел.:+359 58 655 732; ОББ: гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 3, тел.: +359 58 653 954; СЖ Експресбанк: гр. 

Добрич, 9300, бул. „Добруджа“ № 32, тел.: +359 58 839 014; Райфайзенбанк: гр. Добрич, 9300, бул. „25 -ти септември“ № 25, тел.: 

+359 58 653 002; ПроКредит Банк: гр. Добрич, 9300, ул. „Отец Паисий“ № 34, тел.: +359 700 17 070; БНП Париба: гр. Добрич, 9300, 

бл. „25-ти септември“ № 42, тел.: +359 58 655 100. 

Пощенски 

станции: 

9300 Добрич Ц: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 7, тел.: +359 58 601 668; 9301 Добрич 1: гр. Добрич, 9300, бул. „25-ти септември“ 

№ 68, тел.: +359 58 601 671; 9303 Добрич 3: гр. Добрич, 9300, ж.к. „Христо Ботев“ № 97, тел.: +359 58 602 841. 

Куриерски 

услуги: 

Стар Пост: гр. Добрич, 9300, пл. „Генерал Скобелев“ № 17, тел.: +359 57 660 127; Спийди: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, 

тел.: +359 700 17 001; Лео Експрес: гр. Добрич, 9300, ул. „25-ти септември“, преди ДКЦ 2, тел: +359 58 604 905; Еконт: гр. Добрич, 

9300, ул. „Хан Тервел“ № 65, тел.:+359 88 281 8061; Еконт: гр. Добрич, 9300, ул. „Генерал Колев“ № 28, тел.:+359 87 992 2835; 

Интерлогистика: гр. Добрич, 9300,ул. „Васил Левски” № 4,тел.: +359 58 600 800; Тип Топ Куриер: гр. Добрич, 9300, ул. „Генерал 

Скобелев“ № 17, тел.: +359 88 433 3015; Европът-2000: гр. Добрич 9300, ул. „Родопи“ № 3, тел.: +359 88 266 6105. 

1.6. Джамия „Хаджи Осман“ (гр. Добрич, Община Добрич) 

Описание на туристическия обект: 

Построена е в началото на ХХ в. Джамията носи името на своя създател – богатият търговец Осман, който я изгражда изцяло със свои средства преди да напусне 

завинаги Добрич и да се пресели със семейството си в Турция. В архитектурно отношение джамията следва изцяло наложилия се още през предходните столетия 

канон в мюсюлманското храмово строителство. Най-впечатляващият й елемент е пясъчният часовник, разположен на южната й стена, който отмерва времето, 

указва посоката към Мека и приканва вярващите към молитва. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: гр. Добрич, ул. „Княз Дондуков“ № 10. 
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Време за посещения: целогодишно. 

Обектът е със свободен достъп. 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване 

и съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Налице са 

асфалтиран път и 

пешеходни 

пространства, 

тротоар; 

• Много добра 

съпътстваща 

инфраструктура;  

• Необходимост 

от реновиране на 

довеждащата 

инфраструктура. 

Много 

добро. 

До 

Градски 

пазар. 

Община 

Добрич – тел.: 

+359 58/600 

001 до 004. 

Имама в 

джамията. 

Има. • Видеонаблюдение;  

• Охрана;  

• Създаване и 

спазване на 

регулаторните условия 

за съхранение и 

противопожарна 

охрана.  

• Текущо 

консервиране 

и реновиране 

на обекта 

(сграда и 

църковен 

интериор). 

• Поставяне на 

указателни 

табели (от 

влизането в 

населеното 

място) до 

обекта;  

• Прецизни 

разположение и 

четимост на 

текстовете, 

съпровождащи 

църковните 

предмети в 

храма; 

• Осигуряване 

на централно 

• Ползване на 

уеб сайт – общ 

портал за 

културен туризъм 

на Областта; 

• Предоставяне 

на постоянна 

реклама във 

Фейсбук;  

• Разработване 

на рекламни 

материали на 

хартиен носител;  

• Разработване 

на виртуален 

каталог;  
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осветление. • Вземане на 

участие в 

туристически 

изложения и 

борси. 

Необходимо време за посещение: 

30 – 40 минути. 

Разстояние: 

900 м. 

Настаняване: 

• Хотел „Добруджа“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „Екзарх Йосиф“ № 1, тел.: +359 58 601 351; 

• Парк-Хотел „Изида“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Генерал Колев“ № 49, тел.: +359 58 600 656; 

• Хотел „България“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, тел.: +359 58 600 226; 

• Хотел „Резиденция“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Батовска“ № 20, тел.: +359 58 604 246. 

Заведения за хранене: 

• Клуб-Ресторант „Изида“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Генерал Колев“ № 49, тел.: +359 58 600 656; 

• Пицария „Уно“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 3, тел.: +359 89 551 3755; 

• Хотел-Ресторант „Вила ди Полета“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „Христо Ботев“ № 1, тел.: +359 89 598 9939. 
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Възможности за релаксация и свободно време: 

• Посещение на културно събитие;  

• Спортуване;  

• СПА;  

• Разходка;  

• Шопинг. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 з

а
 л

о
ги

с
т
и

к
а
: 

Бензиностанции: Еко 1056: гр. Добрич, 9300, бул. „Добруджа“ № 24; Лукойл B042: гр. Добрич, 9300, бул. „Добруджа“; Лукойл B176: гр. Добрич, 

9300, бул. „Добруджа“ № 1 (изход за Балчик); Лукойл B061: гр. Добрич, 9300, Околовръстен път (изход за Варна); ОМВ: гр. Добрич, 

9300, бул. „Русия“; Ромпетрол: гр. Добрич, 9300, ул. „Димитър Ковачев“ № 4; Шел 3011: гр. Добрич, 9300, ул. „Хан Тервел“ № 92; 

Петрол 2202: гр. Добрич, 9300, ул. „Калиакра“; Петрол 2203: гр. Добрич, 9300, ул. „25-ти септември“ № 2 (изход за Варна); Петрол 

2212: гр. Добрич, 9300, Северен околовръстен път за летището; Петрол 2213: гр. Добрич, 9300, ул. „3-ти март“ № 302; Петрол 

2214: гр. Добрич, 9300, ж.к. „Балик“. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Добрич, 9300, ул. „Панайот Хитов“ № 24, тел.: +359 58 600 488; ЦСМП: гр. Добрич, 9300, ул. „Панайот Хитов“ № 24, тел.: 

112; тел.: +359 58 603 619; ДКЦ І: гр. Добрич, 9300, ул. „Димитър Петков“ № 3, тел.: +359 58 601 474; ДКЦ ІІ: гр. Добрич, 9300, бул. 

„25-ти септември“ № 68, тел.: +359 58 600 854. 

Полицейски 

участъци: 

ОД на МВР: гр. Добрич, 9300, ул. „Максим Горки“ № 12, тел.: +359 58 658 058 (централа), +359 58 658 311 (дежурен), +359 58 601 350; 

Първо РУ на МВР: гр. Добрич, 9300, бул. „Трети март“ № 8, тел.: +359 58 600 895 - 24 часа; Второ РУ на МВР: гр. Добрич, 9300, бул. 

„Добруджа“ № 10, тел.: +359 58 600 873 - 24 часа; РД „ПБЗН“: гр. Добрич, 9300, бул. „25-ти септември“ № 72, тел.: +359 58 658 100. 

Банкови 

клонове: 

Алианц Банк България: гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 10, тел.: +359 58 655 672; Пощенска банка: гр. Добрич, 9300, бул. „25-

ти септември“ № 25А, тел.:+359 58 655 150; ATM Банка ДСК: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, тел.: +359 58 651 220; Първа 
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инвестиционна банка: гр. Добрич, 9300, бул. „Независимост“ № 1, тел.: + 359 58 838 590; УниКредит Булбанк: гр. Добрич, 9300, 

ул. „България“ № 3, тел.:+359 58 655 732; ОББ: гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 3, тел.: +359 58 653 954; СЖ Експресбанк: гр. 

Добрич, 9300, бул. „Добруджа“ № 32, тел.: +359 58 839 014; Райфайзенбанк: гр. Добрич, 9300, бул. „25 -ти септември“ № 25, тел.: 

+359 58 653 002; ПроКредит Банк: гр. Добрич, 9300, ул. „Отец Паисий“ № 34, тел.: +359 700 17 070; БНП Париба: гр. Добрич, 9300, 

бл. „25-ти септември“ № 42, тел.: +359 58 655 100. 

Пощенски 

станции: 

9300 Добрич Ц: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 7, тел.: +359 58 601 668; 9301 Добрич 1: гр. Добрич, 9300, бул. „25-ти септември“ 

№ 68, тел.: +359 58 601 671; 9303 Добрич 3: гр. Добрич, 9300, ж.к. „Христо Ботев“ № 97, тел.: +359 58 602 841. 

Куриерски 

услуги: 

Стар Пост: гр. Добрич, 9300, пл. „Генерал Скобелев“ № 17, тел.: +359 57 660 127; Спийди: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, 

тел.: +359 700 17 001; Лео Експрес: гр. Добрич, 9300, ул. „25-ти септември“, преди ДКЦ 2, тел: +359 58 604 905; Еконт: гр. Добрич, 

9300, ул. „Хан Тервел“ № 65, тел.:+359 88 281 8061; Еконт: гр. Добрич, 9300, ул. „Генерал Колев“ № 28, тел.:+359 87 992 2835; 

Интерлогистика: гр. Добрич, 9300,ул. „Васил Левски” № 4,тел.: +359 58 600 800; Тип Топ Куриер: гр. Добрич, 9300, ул. „Генерал 

Скобелев“ № 17, тел.: +359 88 433 3015; Европът-2000: гр. Добрич 9300, ул. „Родопи“ № 3, тел.: +359 88 266 6105. 

1.7. Църква „Св. Йоан Кръстител“ (с. Добрево, Община Добричка) 

Описание на туристическия обект: 

„Свети Йоан Кръстител“ е християнска църква в Добрево, Добруджа. Енорийският храм е на немската енория в селото, част от Никополската епархия на 

Римокатолическата църква от 1903 до 1914 г. и след 1940 г. След Втората световна война и изселването на немците католици от селото, църквата минава в ръцете 

на Варненската и Преславска епархия на Българската православна църква. Немските колонисти-католици идват в с. Али Анифе (с. Добрево ) през 1903 г. главно 

от Херсонска губерния и Крим, Русия, купувайки земята изгодно от изселващите се турци. От 1903 г. до 1909 г. отец Франц Кингс  от енорията „Скръбна Божия 

Майка“ в с. Ендже (с. Царев брод, Община Шумен) посещава и обслужва католиците в селото. По същото време учителят Антон Едер от Бавария, работил преди 

това в ордена братя на християнските училища във Виена, преподава в енорията вероучение на немски език. С помощта на епископ Дулсе е закупена земя, на 

която Едер успява да построи малка сграда за училище, молитвен дом и жилище.  

През ноември 1909 г. в енорията пристига отец Алексиус Шьонмакерс, който е първият постоянен свещеник в селото. Тогава немците наброяват около 150 души. 

По време на Втората световна война почти всички добруджански немци са преселени обратно в Германия, с което католическата енория престава да съществува. 
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През 1911 г. е построена нова църква (дълга 12 м и широка 6 м), главно с помощи от чужбина. На 25 май е поставен основният камък от отец Шьонмакерс. Майстор 

Арсо – македонски строител – изгражда храма с помощта на брат Теофил от монашеския орден на пасионистите, който е проектирал сградата и изпълнил 

дърводелската част. На 5 ноември храмът е осветен от помощник-епископ Леонард Баумбах. Твърди се, че лично цар Фердинанд е дарил 500 лв. за олтара. Отец 

Алексиус Шьонмакерс е осигурил новата църковна мебел и хармониум. През 1913 г. църковният двор е ограден и по-късно през 1926 г. в него е изградена реплика 

на „Лудорската пещера“. След напускане на немците, църквата е използвана от православни християни с приходящ свещеник от Добрич или от съседните села. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: с. Добрево, Община Добричка. 

Време за посещения: целогодишно. 

Работно време: на големи религиозни празници. 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване 

и съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Има добра 

съпътстваща 

инфраструктура, 

няма тротоар;  

• Необходимо 

е реновиране на 

довеждащата 

Много 

добро. 

Няма. Кметско 

наместничество 

с. Добрево – 

тел.: +359 5781/ 

2376, тел.: +359 

882 020 916. 

Духовното 

лице в 

храма. 

Има. • Видеонаблюдение;  

• Охрана;  

• Създаване и 

спазване на 

регулаторните условия 

за съхранение и 

противопожарна 

• Текущо 

консервиране 

и реновиране 

на обекта 

(сграда и 

църковен 

интериор). 

• Поставяне на 

указателни 

табели (от 

влизането в 

населеното 

място) до 

обекта;  

• Прецизни 

• Ползване на 

уеб сайт – общ 

портал за 

културен туризъм 

на Областта; 

• Предоставяне 

на постоянна 

реклама във 
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инфраструктура. охрана.  разположение и 

четимост на 

текстовете, 

съпровождащи 

църковните 

предмети в 

храма;  

• Осигуряване 

на централно 

осветление. 

Фейсбук;  

• Разработване 

на рекламни 

материали на 

хартиен носител;  

• Разработване 

на виртуален 

каталог;  

• Вземане на 

участие в 

туристически 

изложения и 

борси. 

Необходимо време за посещение: 

20 – 30 минути. 

Разстояние: 

25.3 км. 

Настаняване: 

• Хотел „Добруджа“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „Екзарх Йосиф“ № 1, тел.: +359 58 601 351; 

• Парк-Хотел „Изида“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Генерал Колев“ № 49, тел.: +359 58 600 656; 
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• Хотел „България“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, тел.: +359 58 600 226; 

• Хотел „Резиденция“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Батовска“ № 20, тел.: +359 58 604 246. 

Заведения за хранене: 

• Клуб-Ресторант „Изида“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Генерал Колев“ № 49, тел.: +359 58 600 656; 

• Пицария „Уно“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 3, тел.: +359 89 551 3755; 

• Хотел-Ресторант „Вила ди Полета“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „Христо Ботев“ № 1, тел.: +359 89 598 9939. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Спортуване на открито;  

• Разходка. 

В
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Бензиностанции: Еко 1056: гр. Добрич, 9300, бул. „Добруджа“ № 24; Лукойл B042: гр. Добрич, 9300, бул. „Добруджа“; Лукойл B176: гр. Добрич, 

9300, бул. „Добруджа“ № 1 (изход за Балчик); Лукойл B061: гр. Добрич, 9300, Околовръстен път (изход за Варна); ОМВ: гр. Добрич, 

9300, бул. „Русия“; Ромпетрол: гр. Добрич, 9300, ул. „Димитър Ковачев“ № 4; Шел 3011: гр. Добрич, 9300, ул. „Хан Тервел“ № 92; 

Петрол 2202: гр. Добрич, 9300, ул. „Калиакра“; Петрол 2203: гр. Добрич, 9300, ул. „25-ти септември“ № 2 (изход за Варна); Петрол 

2212: гр. Добрич, 9300, Северен околовръстен път за летището; Петрол 2213: гр. Добрич, 9300, ул. „3-ти март“ № 302; Петрол 

2214: гр. Добрич, 9300, ж.к. „Балик“. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Добрич, 9300, ул. „Панайот Хитов“ № 24, тел.: +359 58 600 488; ЦСМП: гр. Добрич, 9300, ул. „Панайот Хитов“ № 24, тел.: 

112; тел.: +359 58 603 619; ДКЦ І: гр. Добрич, 9300, ул. „Димитър Петков“ № 3, тел.: +359 58 601 474; ДКЦ ІІ: гр. Добрич, 9300, бул. 

„25-ти септември“ № 68, тел.: +359 58 600 854. 
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Полицейски 

участъци: 

ОД на МВР: гр. Добрич, 9300, ул. „Максим Горки“ № 12, тел.: +359 58 658 058 (централа), +359 58 658 311 (дежурен), +359 58 601 350; 

Първо РУ на МВР: гр. Добрич, 9300, бул. „Трети март“ № 8, тел.: +359 58 600 895 - 24 часа; Второ РУ на МВР: гр. Добрич, 9300, бул. 

„Добруджа“ № 10, тел.: +359 58 600 873 - 24 часа; РД „ПБЗН“: гр. Добрич, 9300, бул. „25-ти септември“ № 72, тел.: +359 58 658 100. 

Банкови 

клонове: 

Алианц Банк България: гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 10, тел.: +359 58 655 672; Пощенска банка: гр. Добрич, 9300, бул. „25-

ти септември“ № 25А, тел.:+359 58 655 150; ATM Банка ДСК: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, тел.: +359 58 651 220; Първа 

инвестиционна банка: гр. Добрич, 9300, бул. „Независимост“ № 1, тел.: + 359 58 838 590; УниКредит Булбанк: гр. Добрич, 9300, 

ул. „България“ № 3, тел.:+359 58 655 732; ОББ: гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 3, тел.: +359 58 653 954; СЖ Експресбанк: гр. 

Добрич, 9300, бул. „Добруджа“ № 32, тел.: +359 58 839 014; Райфайзенбанк: гр. Добрич, 9300, бул. „25 -ти септември“ № 25, тел.: 

+359 58 653 002; ПроКредит Банк: гр. Добрич, 9300, ул. „Отец Паисий“ № 34, тел.: +359 700 17 070; БНП Париба: гр. Добрич, 9300, 

бл. „25-ти септември“ № 42, тел.: +359 58 655 100. 

Пощенски 

станции: 

В най-близките села: Община Добричка, с. Свобода, 9398, ул. „Първа“ № 29, тел.: +359 5781 23 22; Община Добричка, с. Овчарово, 

9395, ул. „Първа“ № 5, тел.: +359 5711 53 22. 

Куриерски 

услуги: 

Стар Пост: гр. Добрич, 9300, пл. „Генерал Скобелев“ № 17, тел.: +359 57 660 127; Спийди: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, 

тел.: +359 700 17 001; Лео Експрес: гр. Добрич, 9300, ул. „25-ти септември“, преди ДКЦ 2, тел: +359 58 604 905; Еконт: гр. Добрич, 

9300, ул. „Хан Тервел“ № 65, тел.:+359 88 281 8061; Еконт: гр. Добрич, 9300, ул. „Генерал Колев“ № 28, тел.:+359 87 992 2835; 

Интерлогистика: гр. Добрич, 9300,ул. „Васил Левски” № 4,тел.: +359 58 600 800; Тип Топ Куриер: гр. Добрич, 9300, ул. „Генерал 

Скобелев“ № 17, тел.: +359 88 433 3015; Европът-2000: гр. Добрич 9300, ул. „Родопи“ № 3, тел.: +359 88 266 6105. 

1.8. Крепост „Залдапа“ (между с. Абрит и с. Добрин, Община Крушари) 

Описание на туристическия обект: 

Залдапа е най-големият укрепен античен център в земите на днешна Добруджа. Тя е разположена в м. Калето, между с. Абрит и с. Добрин, Област  Добрич. В 

по-старите публикации, а и сред местното население е позната с различни названия – Абтаатското кале, Къз кале, Добрин кале, Добри кале и Хисар кале, а името 

й означава студена или жълта вода. Дълго време в науката градището край с. Абрит се отъждествяваше с античния гр. Абритус. Впоследствие, след като той бе 
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локализиран край Разград, археолозите свързаха селището с енигматичния гр. Залдапа, дълго търсен дотогава в цяла Североизточна България и Добруджа. 

Залдапа заема обширен полуостров с дължина 1200 м и ширина до 500 м, ограден от изток, север и северозапад от дълбока долина,  а от запад и югозапад – от 

къс страничен дол. Северната част на полуострова представлява сравнително равна платовидна тераса, а южната е значително по-широка и хълмообразна. 

Именно тя е укрепена с крепостна стена и върху нея е разположен античният град. В резултат на проведените археологически разкопки са проучени само част 

от укрепителната система, гражданска базилика, раннохристиянска църква и внушително по своя начин на изграждане водохранилище. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: между с. Абрит и с. Добрин, Община Крушари. 

До крепостта може да се достигне пеш. Ако туристите не познават местността и нямат опит в ориентирането, е желателно да си осигурят местен водач. За 

евентуални планински преходи е препоръчително туристите да разполагат с подходящи за тях екипировка и облекло. 

Време за посещения: април – октомври. 

Обектът е със свободен достъп. 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• До крепостта 

може да се 

достигне пеш;  

• Недостатъчно 

развити 

Много 

добро. 

Няма. Община 

Крушари – 

тел.: +359 

5771/ 20 24 – 

централа. 

Ако туристите 

не познават 

местността и 

нямат опит в 

ориентирането, 

е желателно да 

Няма. • Да не се 

изхвърлят 

отпадъци;  

• Да не се рушат 

скалите;  

• Консервация, 

конструктивно 

укрепване, 

изпълнение 

препоръките за 

• Желателно 

е посещенията 

да се 

организират в 

светлата част 

на деня и при 

• Доизграждане 

на подходящи 

довеждаща и 

съпътстваща 

инфраструктура;  
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довеждаща и 

съпътстваща 

инфраструктура. 

 си осигурят 

местен водач. 

• Да не се драска 

по скалите;  

• Придвижването 

да става само по 

утвърдени пътеки. 

опазване. ясно време, 

преди всичко 

през лятото;  

• Ако е 

удачно и при 

възможност – 

осигуряване 

централно 

осветление. 

• Публикуване 

на реклама чрез 

уеб сайт – общ 

портал за 

културен туризъм 

на Областта; 

• Предоставяне 

на постоянна 

реклама във 

Фейсбук;  

• Разработване 

на рекламни 

материали на 

хартиен носител;  

• Вземане на 

участие в 

туристически 

изложения и 

борси;  

• Разработване 

на виртуален 

каталог;  

• Активно 

ползване на 

дигитални медии. 
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Необходимо време за посещение: 

50 – 60 минути. 

Разстояние: 

21.4 км. 

Настаняване: 

• Къща за гости „Хан Телериг“: Община Крушари, с. Телериг, 9420, ул. „Осма“ № 11, тел.: +359 87 958 8150; 

• Хотелски комплекс „Наяда“: Община Крушари, с. Абрит, 9407, тел.: +359 88 696 6599; 

• Къща „Нейчър Травъл“: Община Крушари, с. Огняново, 9423, тел.: +359 89 846 4128. 

Заведения за хранене: 

• Къща за гости „Хан Телериг“: Община Крушари, с. Телериг, 9420, ул. „Осма“ № 11, тел.: +359 87 958 8150; 

• Хотелски комплекс „Наяда“: Община Крушари, с. Абрит, 9407, тел.: +359 88 696 6599; 

• Къща „Нейчър Травъл“: Община Крушари, с. Огняново, 9423, тел.: +359 89 846 4128. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Разходка;  

• Пикник;  

• Ориентиране;  
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• Туристически преходи. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 з

а
 л

о
ги

с
т
и

к
а
: 

Бензиностанции: Лукойл О759: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Димитър Благоев“ № 82 (изход Добрич – Варна); Петрол 2226: гр. Генерал Тошево, 

9500, ул. „Димитър Благоев“; Петрол 2212: гр. Добрич, 9300, Северен околовръстен път за летището; Петрол 2214: гр. Добрич, 

9300, ж.к. „Балик“. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

Лекарска практика на д-р Бисерка Веселинова Кирова: с. Крушари, 9410, ул. „9-ти септември“ № 26, тел.: +359 88 724 3349; +359 

5771 20 45. 

Полицейски 

участъци: 

РС „ПБЗН“: с. Крушари, 9410, ул. „9-ти септември" № 27, тел.: +359 5771 22 03. 

Банкови 

клонове: 

ATM Инвестбанк: с. Крушари, 9410, ул. „Девети септември“ № 3А, тел.: +359 700 12 555. 

Пощенски 

станции: 

9410 Крушари: с. Крушари, 9410, ул. „9-ти септември“ № 5, тел.: +359 5771 22 33. 

Куриерски 

услуги: 

9410 Крушари: с. Крушари, 9410, ул. „9-ти септември“ № 5, тел.: +359 5771 22 33. 

1.9. Манастир „Св. Пророк Илия“ и Двуобредно светилище „Мустафа Канаат – Св. Илия“ в м. „Текето“ (с. Александрия, 

Община Крушари) 

Описание на туристическия обект: 
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Легенди от стари времена разказват, че някога Св. Илия минал с магаренцето си през с. Габер, Добричко, замръкнал и помолил за подслон. Времето било много 

неспокойно и никой не го приютил в дома си. Огорчен и обиден, Св. Илия продължил пътя си и стигнал в една долчинка край днешното с. Александрия. Спрял 

на една скала, слязъл от магаренцето и от гняв и обида започнал да потъва, а бил и много тежък. На тази скала и днес личат стъпките му и следите от копитата 

на магаренцето. След като преспал на това място, изпод корените на няколко вековни бряста започнала да извира бистра и лековита вода. Когато Аспаруховите 

българи се заселили по тези места, те избрали да си направят култово капище върху скалата, където са вдълбани стъпките на Св. Илия и неговия спътник - 

магаренцето. Там те отдавали почит на езическия бог Тангра и на гръмовержеца Илия. Българите харесали мястото и заради добрите  пасища за техните коне и 

друг добитък, както и заради изворната лековита вода. По времето на цар Иван Александър (1331-1371 г.) в много закътани места на България били изграждани 

манастири. Обителите са най-големият крепител на царщината и център на българската книжнина след покръстването по времето на княз Борис (852-889 г.). 

Построяването на манастира „Св. Пророк Илия“ в близост до светилището на прабългарите се свързва с втората съпруга на царя, която покровителствала 

съзиждането му. Манастирът бил каменен, в него имало параклис с правоъгълна форма – характерна за светилищата на българите. Към обителта имало чешма 

с лековита вода. В началото на XVIII в. в тези запустели райони идват бегълци от южните части на страната ни, подгонени от ятагана на поробителя. По-късно в 

района идват т.нар. къзълбаши, които също са гонени от турската власт. Те намират запустялата дървена сграда на манастира и я назовават според тяхната 

религия „теке“ на пророка им Хазреди Али (а не на пророка Али – братовчед на Мохамед) – това е същият Св. Илия, който почитат и християните. Оттогава 

местността започва да се нарича Текето. Исторически факт е, че къзълбашите са потурченото най-старо българско население от Добруджа и коренно се 

различават по традиции и верски обичаи от ортодоксалните мюсюлмани. На Илинден (2 август) казълбашите от Североизточна България идвали тук и правели 

курбан - стар петел, в чест на пророка Хазреди Али, за да му благодарят, че е запазил посевите от градушка, а българите християни преспивали тук срещу 

празника на Св. Илия за здраве. Възстановяването на Александрийския манастир започва чак в настоящия, XXI в. През 2004 г. е построен параклиса „Св. Илия“ с 

форма на правилен многоъгълник. Отвън, на стената му, е облегната единствената оцеляла през годините голяма дъска от дървения  храм-теке. Строежът на 

манастира продължава с изграждането на храма „Св. Пророк Илия“, осветен през 2009 г. и жилищното и административно крило. Недалеч е изградена каменна 

чешма върху лековития извор, за който се смята, че лекува различни болести. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: Александрийският манастир се намира непосредствено до с. Александрия, на 10 км от с. Крушари и на 40 км северно от гр. Добрич. До 

манастира се стига по отбивката за с. Крушари и от там са 10-на километра в северна посока към с. Александрия. 

Време за посещения: целогодишно. 
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Обектът е със свободен достъп.  

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• До манастира 

се стига по 

отбивката за с. 

Крушари, и от там 

до него са 10-на 

километра в 

северна посока 

към с. 

Александрия; 

• Има добра 

съпътстваща 

инфраструктура, 

но е необходимо 

да се реновира 

довеждащата. 

Много 

добро. 

Има. Община 

Крушари – 

тел.: +359 

5771/ 2024. 

Духовното 

лице в 

храма. 

Има. • Видеонаблюдение;  

• Охрана;  

• Създаване и 

спазване на 

регулаторните условия 

за съхранение и 

противопожарна 

охрана.  

• Текущо 

консервиране 

и реновиране 

на обекта 

(сграда и 

църковен 

интериор). 

• Поставяне на 

указателни 

табели (от 

влизането в 

населеното 

място) до обекта; 

• Прецизни 

разположение и 

четимост на 

текстовете, 

съпровождащи 

църковните 

предмети в 

храма;  

• Осигуряване 

на централно 

осветление. 

• Ползване на 

уеб сайт – общ 

портал за 

културен туризъм 

на Областта; 

• Предоставяне 

на постоянна 

реклама във 

Фейсбук;  

• Разработване 

на рекламни 

материали на 

хартиен носител;  

• Разработване 

на виртуален 

каталог;  

• Вземане на 
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участие в 

туристически 

изложения и 

борси. 

Необходимо време за посещение: 

60 – 80 минути. 

Разстояние: 

6.3 км. 

Настаняване: 

• Къща за гости „Хан Телериг“: Община Крушари, с. Телериг, 9420, ул. „Осма“ № 11, тел.: +359 87 958 8150; 

• Хотелски комплекс „Наяда“: Община Крушари, с. Абрит, 9407, тел.: +359 88 696 6599; 

• Къща „Нейчър Травъл“: Община Крушари, с. Огняново, 9423, тел.: +359 89 846 4128. 

Заведения за хранене: 

• Къща за гости „Хан Телериг“: Община Крушари, с. Телериг, 9420, ул. „Осма“ № 11, тел.: +359 87 958 8150; 

• Хотелски комплекс „Наяда“: Община Крушари, с. Абрит, 9407, тел.: +359 88 696 6599; 

• Къща „Нейчър Травъл“: Община Крушари, с. Огняново, 9423, тел.: +359 89 846 4128. 

Възможности за релаксация и свободно време: 
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• Разходка;  

• Пикник;  

• Спортуване на открито. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 з

а
 л

о
ги

с
т
и

к
а
: 

Бензиностанции: Лукойл О759: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Димитър Благоев“ № 82 (изход Добрич – Варна); Петрол 2226: гр. Генерал Тошево, 

9500, ул. „Димитър Благоев“; Петрол 2212: гр. Добрич, 9300, Северен околовръстен път за летището; Петрол 2214: гр. Добрич, 

9300, ж.к. „Балик“. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

Лекарска практика на д-р Бисерка Веселинова Кирова: с. Крушари, 9410, ул. „9-ти септември“ № 26, тел.: +359 88 724 3349; +359 

5771 20 45. 

Полицейски 

участъци: 

РС „ПБЗН“: с. Крушари, 9410, ул. „9-ти септември" № 27, тел.: +359 5771 22 03. 

Банкови 

клонове: 

ATM Инвестбанк: с. Крушари, 9410, ул. „Девети септември“ № 3А, тел.: +359 700 12 555. 

Пощенски 

станции: 

9410 Крушари: с. Крушари, 9410, ул. „9-ти септември“ № 5, тел.: +359 5771 22 33. 

Куриерски 

услуги: 

9410 Крушари: с. Крушари, 9410, ул. „9-ти септември“ № 5, тел.: +359 5771 22 33. 

 

1.10. Скален манастир „Гяур евлери“ (с. Балик, Община Тервел) 
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Описание на туристическия обект: 

Скалният манастир „Гяур евлери“ е разположен върху десния бряг на р. Суха. Някои изследователи го сочат за най-големият ранновизантийски скален манастир 

от V-VІ в. в България. Манастирският комплекс е разположен на три нива и включва църква, параклис, игуменарница и голямо общежително скално помещение. 

Централната църква католикон е старателно изсечена с наос под формата на квадрат с дължина 3.10 м и височина 1.90 м. Върху източната стена е оформен 

триделен олтар. По коридор се достига до голямо общомонашеско скално помещение, в което е вдълбан кладенец за вода. Църквата има квадратен притвор, а 

до него параклис с правоъгълна апсида. Северно от параклиса има трапезария и игуменарница. Манастирът е преизползван през Х в., за което свидетелства 

керамиката в подножието и няколко руноподобни и кирилски надписа. Северно от манастира има още две уединени отшелнически килии и църква-гробница 

„Сандъкларъ маара“ за погребение на монасите. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: До скалния манастир може да се достигне пеш от с. Крагулево. При желание да се разгледат и други скални манастири в района на Суха река, 

то маршрутът включва от 2 до 4 часов преход, в зависимост от броя на посетените скални обекти, желанието и специфичните възможности на туристите. Ако 

туристите не познават местността и нямат опит в ориентирането, е желателно да си осигурят местен водач. За евентуални планински преходи е препоръчително 

туристите да разполагат с подходящи за тях екипировка и облекло. 

Време за посещения: април – септември. 

Обектът е със свободен достъп. 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние

: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличи

е на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването 

на видимост 

Привличане на 

туристи 

• До скалния Запазен. Паркира • За • За по- Няма. • Да не се • Консервация;  • Желателн • Доизграждан
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манастир може 

да се достигне 

пеш от с. 

Крагулево; 

• Недостатъчн

о развити 

довеждаща и 

съпътстваща 

инфраструктура

. 

се при с. 

Крагулево

. 

информация – 

тел.: +359 882/ 

020 927;  

• Историческ

и музей 

(Тервел) – тел.: 

+359 896/ 622 

159). 

голяма 

сигурност - 

наемане на 

водач - за 

информация – 

тел.: +359 882/ 

020 927; 

• Историческ

и музей 

(Тервел) – тел.: 

+359 896/ 622 

159). 

изхвърлят 

отпадъци; 

• Да не се рушат 

скалите;  

• Да не се 

драска по 

скалите;  

• Придвижванет

о да става само по 

утвърдени 

пътеки. 

• Конструктивн

о укрепване; 

• Изпълнение 

препоръките за 

опазване. 

о е 

посещенията 

да се 

организират в 

светлата част 

на деня и при 

слънчево 

време, преди 

всичко през 

лятото; 

• Ако е 

удачно и при 

възможност – 

осигуряване 

централно 

осветление. 

е на подходящи 

довеждаща и 

съпътстваща 

инфраструктура;  

• Предоставян

е на реклама 

чрез уеб сайт – 

общ портал за 

културен 

туризъм на 

Областта; 

• Предоставян

е на постоянна 

реклама във 

Фейсбук;  

• Разработване 

на рекламни 

материали на 

хартиен 

носител;  

• Вземане на 

участие в 

туристически 

изложения и 

борси;  

• Разработване 
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на виртуален 

каталог;  

• Активно 

ползване на 

дигитални 

медии. 

Необходимо време за посещение: 

2 – 4 часа. 

Разстояние: 

31.9 км. 

Настаняване: 

• Семеен хотел „Класик“: Община Тервел, гр. Тервел, 9450, ул. „Гео Милев“ № 22, тел.:+359 5751 35 20, +359 89 914 7744;  

• Хотел „Алгара“: Община Тервел, гр. Тервел, 9450, Градския парк, тел.: +359 89 658 3023;  

• Къща „Куртеви“: Община Тервел, гр. Тервел, 9450, ул. „Бреза“ № 2, тел.: +359 89 849 5514, тел.: +359 89 849 5513. 

Заведения за хранене: 

• Ресторант „Алгара“: Община Тервел, гр. Тервел, 9450, Градския парк, тел.: +359 89 241 0356, тел.: +359 89 232 6905;  

• Ресторант „Приятели“: Община Тервел, гр. Тервел, 9450, ул. „Аспарух“ № 68А. 
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Възможности за релаксация и свободно време: 

• Разходка;  

• Пикник;  

• Спортуване на открито. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 з

а
 л

о
ги

с
т
и

к
а
: 

Бензиностанции: Петрол 2205: гр. Тервел, 9450, ул. „Хан Аспарух“ № 99; Рубин: гр. Тервел, 9450, ул. „Хан Аспарух“ № 1. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

Медицински център – Тервел: гр. Тервел, 9450, ул. „Стара планина“ № 2, тел.: +359 5751 24 71, +359 5751 20 63, +359 82 713 1001; 

ЦСМП – Тервел: ул. „Стара планина“ № 2, тел.: +359 5751 20 49. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Тервел, 9450, бул. „Цар Иван Асен ІІ“ № 2, тел.: +359 5751 20 22; +359 5751 20 23 - 24 часа; РС „ПБЗН“: гр. Тервел, 

9450, ул. „Цар Иван Асен“ № 2 , тел.: +359 5751 20 22; +3595 751 20 23. 

Банкови 

клонове: 

ЦКБ: гр. Тервел, 9450, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 6, тел.: +359 87 714 2174; ATM УниКредит Булбанк: гр. Тервел, 9450, ул. 

„Св. св. Кирил и Методий“ № 7, тел.: +359 2 933 72 12; Пощенска банка: гр. Тервел, 9450, ул. „Цар Калоян“ № 1, тел.: +359 57 514 

980; Банка ДСК: гр. Тервел, 9450, ул. „Св.св. Кирил и Методий“ № 6, тел.: +359 700 10 375; ATM Банка ДСК: гр. Тервел, 9450, ул. 

„Цар Иван Асен“ № 11, тел.: +359 700 10 375. 

Пощенски 

станции: 

9450 Тервел: гр. Тервел, 9450, ул. „Хан Аспарух“ № 29, тел.: +359 5751 23 62. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Тервел, 9450, ул. „Гео Милев“ № 13, тел.: +359 88 281 8241. 
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1.11. Скална обител „Тарапаната“ (с. Балик, Община Тервел) 

Описание на туристическия обект: 

Скалната обител „Тарапаната“ (сред местните хора наричана още „Монетарницата“) се намира на десния бряг на Суха река на около 300 м западно от „Сандъкларъ 

маара“. На два етажа са оформени 4 помещения. На долния етаж има килия и параклис с ниша в източната стена. До северната стена е изсечена гробна камера. 

Горният етаж включва същите помещения. Върху източната му стена е оформена аркирана олтарна ниша, а край северната стена е изсечена скамейка и гробна 

камера. От параклиса по тясна пътечка се достига до триъгълна килия. Тази обител, както и „Гяур евлери“, също е използвана през Х в. За това свидетелстват 

няколко кирилски надписа и кръстове с разклонени краища. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: До скалния манастир може да се достигне пеш от с. Крагулево. Ако туристите не познават местността и нямат опит в ориентирането, е 

желателно да си осигурят местен водач. За евентуални планински преходи е препоръчително туристите да разполагат с подходящи за тях екипировка и облекло. 

Време за посещения: април – септември. 

Обектът е със свободен достъп. 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние

: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличи

е на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването 

на видимост 

Привличане на 

туристи 

• До скалната 

обител може да 

се достигне пеш 

Запазена

. 

Паркира 

се при с. 

Крагулево

• За 

информация – 

тел.: +359 882/ 

• За по-

голяма 

сигурност - 

Няма. • Да не се 

изхвърлят 

отпадъци;  

• Консервация;  

• Конструктивн

• Желателн

о е 

посещенията 

• Доизграждан

е на подходящи 

довеждаща и 
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от с. Крагулево; 

• Недостатъчн

о развити 

довеждаща и 

съпътстваща 

инфраструктура

. 

. 020 927;  

• Историческ

и музей 

(Тервел) – тел.: 

+359 896/ 622 

159). 

наемане на 

водач - за 

информация – 

тел.: +359 882/ 

020 927; 

• Историческ

и музей 

(Тервел) – тел.: 

+359 896/ 622 

159). 

• Да не се рушат 

скалите; 

• Да не се 

драска по 

скалите;  

• Придвижванет

о да става само по 

утвърдени 

пътеки. 

о укрепване;  

• Изпълнение 

препоръките за 

опазване. 

да се 

организират в 

светлата част 

на деня и при 

слънчево 

време, преди 

всичко през 

лятото;  

• Ако е 

удачно и при 

възможност – 

осигуряване 

централно 

осветление. 

съпътстваща 

инфраструктура;  

• Предоставян

е на реклама 

чрез уеб сайт – 

общ портал за 

културен 

туризъм на 

Областта; 

• Предоставян

е на постоянна 

реклама във 

Фейсбук;  

• Разработване 

на рекламни 

материали на 

хартиен 

носител;  

• Вземане на 

участие в 

туристически 

изложения и 

борси;  

• Разработване 

на виртуален 
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каталог;  

• Активно 

ползване на 

дигитални 

медии. 

Необходимо време за посещение: 

50 – 60 минути. 

Разстояние: 

400 м. 

Настаняване: 

• Семеен хотел „Класик“: Община Тервел, гр. Тервел, 9450, ул. „Гео Милев“ № 22, тел.:+359 5751 35 20, +359 89 914 7744;  

• Хотел „Алгара“: Община Тервел, гр. Тервел, 9450, Градския парк, тел.: +359 89 658 3023;  

• Къща „Куртеви“: Община Тервел, гр. Тервел, 9450, ул. „Бреза“ № 2, тел.: +359 89 849 5514, тел.: +359 89 849 5513. 

Заведения за хранене: 

• Ресторант „Алгара“: Община Тервел, гр. Тервел, 9450, Градския парк, тел.: +359 89 241 0356, тел.: +359 89 232 6905;  

• Ресторант „Приятели“: Община Тервел, гр. Тервел, 9450, ул. „Аспарух“ № 68А. 

Възможности за релаксация и свободно време: 
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• Разходка;  

• Пикник;  

• Спортуване на открито. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 з

а
 л

о
ги

с
т
и

к
а
: 

Бензиностанции: Петрол 2205: гр. Тервел, 9450, ул. „Хан Аспарух“ № 99; Рубин: гр. Тервел, 9450, ул. „Хан Аспарух“ № 1. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

Медицински център – Тервел: гр. Тервел, 9450, ул. „Стара планина“ № 2, тел.: +359 5751 24 71, +359 5751 20 63, +359 82 713 1001; 

ЦСМП – Тервел: ул. „Стара планина“ № 2, тел.: +359 5751 20 49. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Тервел, 9450, бул. „Цар Иван Асен ІІ“ № 2, тел.: +359 5751 20 22; +359 5751 20 23 - 24 часа; РС „ПБЗН“: гр. Тервел, 

9450, ул. „Цар Иван Асен“ № 2 , тел.: +359 5751 20 22; +3595 751 20 23. 

Банкови 

клонове: 

ЦКБ: гр. Тервел, 9450, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 6, тел.: +359 87 714 2174; ATM УниКредит Булбанк: гр. Тервел, 9450, ул. 

„Св. св. Кирил и Методий“ № 7, тел.: +359 2 933 72 12; Пощенска банка: гр. Тервел, 9450, ул. „Цар Калоян“ № 1, тел.: +359 57 514 

980; Банка ДСК: гр. Тервел, 9450, ул. „Св.св. Кирил и Методий“ № 6, тел.: +359 700 10 375; ATM Банка ДСК: гр. Тервел, 9450, ул. 

„Цар Иван Асен“ № 11, тел.: +359 700 10 375. 

Пощенски 

станции: 

9450 Тервел: гр. Тервел, 9450, ул. „Хан Аспарух“ № 29, тел.: +359 5751 23 62. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Тервел, 9450, ул. „Гео Милев“ № 13, тел.: +359 88 281 8241. 

1.12. Теке „Ак Язълъ Баба – Св. Атанас“ (с. Оброчище, Община Балчик) 
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Описание на туристическия обект: 

Текето „Ак Язълъ баба“ – „най-прочутата мюсюлманска и християнска светиня“ по българските земи в миналото, се намира край с. Оброчище. До днес то остава 

най-добрият образец на османската култова архитектура по нашите земи от началото на ХVІ столетие. Сега от обширния някога религиозен комплекс са запазени 

само две изолирани една от друга монументални сгради: тюрбето, или гробницата на светеца, и имаретът, мястото, където дервишите извършвали своите обреди 

и посрещали гостите на текето. В средата на тюрбето е гробът на Акязълъ баба, ориентиран североизток–югозапад и покрит със зелено сукно. Някога до него 

били сложени вещите на Ак Язълъ баба, за които се вярвало, че притежават неговата необикновена сила. Патрон на текето е мюсюлманският светец Ак Язълъ 

баба, почитан от местното население като древен митично-култов герой – лечител и чудотворец, повелител на земните сили и носител на плодородие. Всъщност, 

този светец е реално съществувала личност. Освен на монасите, столетия наред манастирът е служел за духовно средище и на местното население, привличайки 

вярващи от близките и далечни краища на империята. През втората половина на XX в. започнали да го посещават и християните, които идвали на това място, за 

да почетат народния светец - Св. Атанас. Причините за развитието на тази двуобредност са все още неясни, но по традиция, изповядващите исляма посещават 

текето в понеделник, четвъртък и петък или при даване на оброк, а християните - тогава, когато се нуждаят от помощта и закрилата на своя светец. Най-

многолюдни стават събиранията на 2 май - Атанасовден, приет и за ден на Ак Язълъ баба, когато и българи, и турци празнуват заедно. Независимо от факта, че 

вярващите изповядват различни религии, на текето те извършват едни и същи ритуали – молят се при гроба на светеца, мият се с вода, връзват парцалчета по 

клоните на околните дървета, палят свещи, оставят богати оброчни дарове. Всички тези обреди, свързани с опозицията живот–смърт и насочени към измолване 

закрилата на светеца, в чиято сила се вярва безрезервно, са древни практики, наследени от миналото. Те продължават да живеят дори и днес. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: с. Оброчище, Община Балчик. 

Време за посещение: целогодишно, препоръчва се посещение на 2 май. 

Обектът е със свободен достъп. 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на Текущо Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 
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достъпността: състояние: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Налице са 

асфалтиран път и 

пешеходни 

пространства, 

тротоар; 

• Много добра 

съпътстваща 

инфраструктура;  

• Необходимост 

от реновиране на 

довеждащата 

инфраструктура. 

Много 

добро. 

Няма. • ТИЦ 

(Шабла, 

Каварна, 

Балчик) - тел.: 

+359 885/ 945 

559; 

• ТИЦ 

(Балчик) – 

тел.: +359 

579/ 71087). 

Духовното 

лице в 

храма. 

Има. • Видеонаблюдение;  

• Охрана;  

• Създаване и 

спазване на 

регулаторните условия 

за съхранение и 

противопожарна 

охрана.  

• Текущо 

консервиране 

и реновиране 

на обекта 

(сграда и 

църковен 

интериор).  

• Поставяне на 

указателни 

табели (от 

влизането в 

населеното 

място) до обекта;  

• Прецизни 

разположение и 

четимост на 

текстовете, 

съпровождащи 

църковните 

предмети в 

храма;  

• Осигуряване 

на централно 

осветление. 

• Ползване на 

уеб сайт – общ 

портал за 

културен туризъм 

на Областта; 

• Предоставяне 

на постоянна 

реклама във 

Фейсбук;  

• Разработване 

на рекламни 

материали на 

хартиен носител;  

• Разработване 

на виртуален 

каталог;  

• Вземане на 

участие в 

туристически 

изложения и 

борси. 



 
 

 
 

 

 
 

  
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 

56 

Необходимо време за посещение: 

60 – 80 минути. 

Разстояние: 

89.7 км. 

Настаняване: 

• Хотел „Рай“: Община Балчик, с. Оброчище, 9630, ул. „Средна гора“ № 37, тел.: +359 88 759 1228;  

• Къща за гости „Здравец“: Община Балчик, с. Оброчище, 9630, ул. „Боряна“ № 6, тел.: +359 88 255 6678. 

Заведения за хранене: 

• Хотел „Рай“: Община Балчик, с. Оброчище, 9630, ул. „Средна гора“ № 37, тел.: +359 88 759 1228;  

• Ресторант „Бултрак“: Община Балчик, с. Оброчище, 9630. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Разходка;  

• Пикник;  

• Спортуване на открито. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о

с
т

и
 

з
а
 

л
о

ги с
т

и
к

а
: Бензиностанции: Петрол 2229: с. Оброчище, 9630, вход от Албена; Петрол 2210: к.к. „Албена“, 9620. 
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Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МЦ „Медика-Албена“: к.к. Албена, 9620, тел.: +359 579 620 25; +359 803 13 100. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: к.к. „Албена“, 9620, тел.: +359 579 62 002; +359 579 62 003 - 24 часа. 

Банкови 

клонове: 

АТМ СЖ Експресбанк: к.к. „Албена“, 9620, Централен пазар, тел.: тел.: +359 800 18 888; АТМ УниКредит Булбанк: к.к. „Албена“, 

9620, хотел „Добруджа“, тел.: +359 2 933 7212. 

Пощенски 

станции: 

9630 Оброчище: с. Оброчище, 9630, ул. „Средна гора" № 4, тел.: +359 579 62 022; 9620 Албена: к.к. „Албена“, 9620, Център, тел.: 

+359 579 62 133. 

Куриерски 

услуги: 

9630 Оброчище: с. Оброчище, 9630, ул. „Средна гора" № 4, тел.: +359 579 62 022; 9620 Албена: к.к. „Албена“, 9620, Център, тел.: 

+359 579 62 133. 

1.13. Храм „Св. Преподобна Параскева – Петка Търновска“ (гр. Балчик, Община Балчик) 

Описание на туристическия обект: 

Строежът на храм „Св. Преподобна Параскева - Петка Търновска“ в гр. Балчик е започнат през 1936 г. от румънските власти и е продължил до 1938 г. Изграден 

е по проект на румънския архитект Стефан Балс. Храмът е строен от камък с хоросан, звънарната и кубето - от бетон, като по-късно са облицовани с медна 

ламарина, а водостоците са от помеднена ламарина. Средната част на покрива е покрита с цигли. Осветена на 14 ноември 1954 г. През 2003 г. част от помещение 

е преустроено в неделно училище, в което деца изучават християнските традиции. 

Полезна информация за туриста: 
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Местоположение: гр. Балчик, кв. „Васил Левски“, ул. „Янтра“ № 1. 

Време за посещения: целогодишно. 

Обектът е със свободен достъп. 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване 

и съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Налице са 

асфалтиран път и 

пешеходни 

пространства, 

тротоар; 

• Много добра 

съпътстваща 

инфраструктура;  

• Необходимост 

от реновиране на 

довеждащата 

инфраструктура. 

Много 

добро.  

Пред НЧ 

„Васил 

Левски“. 

• ТИЦ 

(Шабла, 

Каварна, 

Балчик) - 

тел.: 

+359 885/ 945 

559; 

• ТИЦ 

(Балчик) – 

тел.: +359 

579/ 71087. 

Духовното 

лице в 

храма. 

Има. • Видеонаблюдение;  

• Охрана;  

• Създаване и 

спазване на 

регулаторните условия 

за съхранение и 

противопожарна 

охрана.  

• Текущо 

консервиране 

и реновиране 

на обекта 

(сграда и 

църковен 

интериор). 

• Поставяне на 

указателни 

табели (от 

влизането в 

населеното 

място) до 

обекта;  

• Прецизни 

разположение и 

четимост на 

текстовете, 

съпровождащи 

църковните 

предмети в 

• Ползване на 

уеб сайт – общ 

портал за 

културен туризъм 

на Областта; 

• Предоставяне 

на постоянна 

реклама във 

Фейсбук;  

• Разработване 

на рекламни 

материали на 

хартиен носител;  
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храма;  

• Осигуряване 

на централно 

осветление. 

• Разработване 

на виртуален 

каталог;  

• Вземане на 

участие в 

туристически 

изложения и 

борси. 

Необходимо време за посещение: 

30 – 40 минути. 

Разстояние: 

15.7 км. 

Настаняване: 

• Комплекс „Мария Палас“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Самара“ № 5, тел.: +359 89 222 0576; 

• Хотел „Антик“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Приморска“ № 16, тел.: +359 88 820 5020; 

• Семеен хотел „Магнолия“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Приморска“ № 25, тел.: +359 88 882 0899. 

Заведения за хранене: 

• Ресторант „БМ Корона“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, Комплекс „Двореца“, тел.: +359 579 768 47;  
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• Италиански ресторант „Пеперончино“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Приморска“ № 8, тел.: +359 88 851 7650; 

• Ресторант „Франсис Дрейк“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Черно море“ № 2, тел.: +359 89 345 5405. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Посещение на културно събитие;  

• Спортуване;  

• СПА;  

• Разходка;  

• Шопинг. 
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Бензиностанции: Петрол 2209: гр. Балчик, 9600, ул. „Дунав“; Петрол: гр. Балчик, 9600, в.з. „Сборно място“; Лафи: гр. Балчик, 9600, ул. „Дунав“ № 

48 (на изхода на Балчик, посока Добрич); Лафи: гр. Балчик, 9600, кв. „Балик“, ул. „Христо Ботев“ № 18; Топливо 3316: гр. Балчик, 

9600, ул. „Дунав“. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. Петков“ № 1, тел.: +359 579 726 91 (централа); МЦ – І: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. Петков“ № 

1, тел.: +359 579 728 66; ЦСМП: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. Петков“ № 1, тел.: +359 579 724 42. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Балчик, 9600, бул. „Иван Вазов“ № 5, тел.: +359 579 724 31, +359 579 724 32 - 24 часа; РС „ПБЗН“: гр. Балчик, 9600, 

ул. „Струма“ № 41, тел.: +359 579 722 29. 

Банкови 

клонове: 

УниКредит Булбанк: гр. Балчик, 9600, ул. „Черно море“ № 34А, тел.:+359 579 711 20; ОББ: гр. Балчик, 9600, ул. „Дионисополис“ № 

3, тел.: +359 57 653 944; СЖ Експресбанк: гр. Балчик, 9600, ул. „Чайка“ № 2, тел.: +359 579 780 10; АТМ Райфайзенбанк: гр. Балчик, 
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9600, ул. „Дунав“ № 8, тел.: +359 2 962 4102; ОББ: гр. Балчик, 9600, бул. „Христо Ботев“ № 24, тел.: +359 700 11 717. 

Пощенски 

станции: 

9600 Балчик Ц: гр. Балчик, 9600, ул. „Иван Вазов“ № 2, тел.: +359 579 720 40; 9601 Балчик 1: гр. Балчик, 9600, кв. „Балик“, бл. 33, 

вх. А, ап. 1, тел.: +359 579 726 10. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Балчик, 9600, ул. „Черно море“ № 53, тел.: +359 579 726 96, +359 87 992 1937; Еконт: гр. Балчик, 9600, ул. „Христо Ботев“ 

№ 37А, тел.: +359 87 535 7970. 

1.14. Храм „Св. Николай Чудотворец“ (гр. Балчик, Община Балчик) 

Описание на туристическия обект: 

През 1845 г. с помощта на българското население заедно с училището се построява и църквата „Св. Николай“. Храм „Св. Николай Чудотворец“ е възрожденски 

комплекс състоящ се от голяма белокаменна трикорабна църква, със самостоятелна, подобна на морски фар, кула-камбанария, възрожденско училище и градина 

към храма. Обявен е за паметник на културата. В миналото отваряйки врати църквата предизвиква гнева на гръцката духовна власт и през 1848 г. тя е затворена, 

за да бъде отново възродена през 1856 г. Днес църквата „Свети Николай Чудотворец“ отново е действаща и запазва своя патрон – Свети Николай, покровителят 

на моряците и рибарите. Постоянната изложба в храма „Възрожденски икони от Добруджанския край“ пленява посетители с ценните си възрожденски творби, 

олицетворяващи славния дух на българите. Впечатляващи са красотата на иконостаса на църквата, украсата на тавана и резбования архиерейски трон.  

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: гр. Балчик, кв. „Хоризонт“ (т.н. „Гемиджийска махала“), ул. „Възраждане“ № 3. 

Посещения: целогодишно. 

Обектът е със свободен достъп. 

Представяне на туристическия обект: 
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Описание на 

достъпността: 
Текущо състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркин

г 

Информационе

н център 

Наличие на 

екскурзово

д 

 

Наличи

е на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяван

е и съхранение 

Насърчаване 

осигуряването 

на видимост 

Привличане на 

туристи 

• Налице са 

асфалтиран път и 

пешеходни 

пространства, 

тротоар; 

• Много добра 

съпътстваща 

инфраструктура;  

• Необходимост 

от реновиране на 

довеждащата 

инфраструктура. 

Много добро. Има. • ТИЦ 

(Шабла, 

Каварна, 

Балчик) - 

тел.: 

+359 885/ 

945 559; 

• ТИЦ 

(Балчик) – 

тел.: +359 

579/ 71087. 

Духовнот

о лице в 

храма. 

Има. • Видеонаблюдени

е;  

• Охрана;  

• Създаване и 

спазване на 

регулаторните 

условия за 

съхранение и 

противопожарна 

охрана.  

• Текущо 

консервиран

е и 

реновиране 

на обекта 

(сграда и 

църковен 

интериор).  

• Поставяне 

на указателни 

табели (от 

влизането в 

населеното 

място) до 

обекта;  

• Прецизни 

разположени

е и четимост 

на 

текстовете, 

съпровождащ

и църковните 

предмети в 

храма. 

• Ползване на 

уеб сайт – общ 

портал за 

културен 

туризъм на 

Областта; 

• Предоставян

е на постоянна 

реклама във 

Фейсбук;  

• Разработван

е на рекламни 

материали на 

хартиен 

носител;  

• Разработван

е на виртуален 

каталог;  

• Вземане на 

участие в 

туристически 
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изложения и 

борси. 

Необходимо време за посещение: 

30 – 40 минути. 

Разстояние: 

1.9 км. 

Настаняване: 

• Комплекс „Мария Палас“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Самара“ № 5, тел.: +359 89 222 0576; 

• Хотел „Антик“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Приморска“ № 16, тел.: +359 88 820 5020; 

• Семеен хотел „Магнолия“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Приморска“ № 25, тел.: +359 88 882 0899. 

Заведения за хранене: 

• Ресторант „БМ Корона“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, Комплекс „Двореца“, тел.: +359 579 768 47;  

• Италиански ресторант „Пеперончино“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Приморска“ № 8, тел.: +359 88 851 7650; 

• Ресторант „Франсис Дрейк“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Черно море“ № 2, тел.: +359 89 345 5405. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Посещение на културно събитие;  
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• Спортуване;  

• СПА;  

• Разходка;  

• Шопинг. 

В
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Бензиностанции

: 

Петрол 2209: гр. Балчик, 9600, ул. „Дунав“; Петрол: гр. Балчик, 9600, в.з. „Сборно място“; Лафи: гр. Балчик, 9600, ул. 

„Дунав“ № 48 (на изхода на Балчик, посока Добрич); Лафи: гр. Балчик, 9600, кв. „Балик“, ул. „Христо Ботев“ № 18; Топливо 

3316: гр. Балчик, 9600, ул. „Дунав“. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. Петков“ № 1, тел.: +359 579 726 91 (централа); МЦ – І: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. 

Петков“ № 1, тел.: +359 579 728 66; ЦСМП: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. Петков“ № 1, тел.: +359 579 724 42. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Балчик, 9600, бул. „Иван Вазов“ № 5, тел.: +359 579 724 31, +359 579 724 32 - 24 часа; РС „ПБЗН“: гр. Балчик, 

9600, ул. „Струма“ № 41, тел.: +359 579 722 29. 

Банкови 

клонове: 

УниКредит Булбанк: гр. Балчик, 9600, ул. „Черно море“ № 34А, тел.:+359 579 711 20; ОББ: гр. Балчик, 9600, ул. 

„Дионисополис“ № 3, тел.: +359 57 653 944; СЖ Експресбанк: гр. Балчик, 9600, ул. „Чайка“ № 2, тел.: +359 579 780 10; 

АТМ Райфайзенбанк: гр. Балчик, 9600, ул. „Дунав“ № 8, тел.: +359 2 962 4102; ОББ: гр. Балчик, 9600, бул. „Христо Ботев“ 

№ 24, тел.: +359 700 11 717. 

Пощенски 

станции: 

9600 Балчик Ц: гр. Балчик, 9600, ул. „Иван Вазов“ № 2, тел.: +359 579 720 40; 9601 Балчик 1: гр. Балчик, 9600, кв. „Балик“, 

бл. 33, вх. А, ап. 1, тел.: +359 579 726 10. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Балчик, 9600, ул. „Черно море“ № 53, тел.: +359 579 726 96, +359 87 992 1937; Еконт: гр. Балчик, 9600, ул. 

„Христо Ботев“ № 37А, тел.: +359 87 535 7970. 
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1.15. Храмът на Богинята майка – Кибела (гр. Балчик, Община Балчик) 

Описание на туристическия обект: 

Храмът на Великата богиня - майка Кибела е открит край Балчик през пролетта на 2007 г. по време на разкопки за строеж на хотел. Строителството е спряно от 

Общината. Археолозите са категорични, че храмът на Кибела е най-голямото откритие през последните години, защото това е обществена сграда, а не частна 

гробница или могила. Този храм на богинята майка Кибела е уникален не само за България, но и за Балканите. Археолозите смятат, че е най-добре запазения 

храм в света и може да се окаже изключително важен. Храмът е бил действащ в продължение на 700 години. Там са се извършвали ритуали дори 100 години 

след приемане на християнството. 

На базата на откритите надписи, документи и монети е било определено, че храмът на Кибела е построен през III в. пр. Хр. и е бил в границите на античния гр. 

Дионисополис, който се е намирал на територията на днешния гр. Балчик. Богинята Кибела е обожествявана като Богиня Майка и е била почитана още по времето 

на неолита. Почитали са я както в големи части на Мала Азия, така и в Тракия. Кибела е наричана още и Велика майка, Майка на боговете и всичко живо на 

земята, на възраждащата се природа и на нейното плодородие. Олицетворява силите на природата, покровителка е на планините, горите и зверовете. По време 

на разкопките, освен мраморни статуи и релефи на Богинята, са открити монети, костени игли, керамични и стъклени съдове, надписи на старогръцки и на 

латински. Те могат да се видят в историческия музея в Балчик. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: гр. Балчик, ул. „Ген. Владимир Заимов“ № 1. 

Време за посещение: целогодишно. 

Работно време: понеделник – събота: 09:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч. 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 
Текущо състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркин Информационе Наличие на Наличи Опазване (ако е Възстановяване и Насърчаване Привличане на 
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г н център екскурзовод е на WC необходимо) съхранение осигуряването на 

видимост 

туристи 

• Достъпът е 

затруднен, 

защото в 

съседство има 

частни имоти;  

• Необходимо

ст от 

реновиране на 

съпътстващата и 

довеждащата 

инфраструктура

. 

• Има 

монтирани 

временни 

навеси, които не 

са достатъчни, 

за да запазят 

артефактите; 

• Компетентно

то мнение на 

специалистите е, 

че камъкът вече 

е обрушен. 

Няма. •  ТИЦ 

(Шабла, 

Каварна, 

Балчик) - 

тел.: +359 

885 945 559; 

• ТИЦ 

(Балчик) – 

тел.: +359 

579/ 71087. 

От 

Историческ

и музей 

(Балчик). 

Няма. • Укрепване;  

• Консервация;  

• Видеонаблюдени

е; 

• Охрана. 

• Наложителн

и са дейности 

по 

укрепването, 

реконструкцият

а и 

социализацията 

на обекта.  

• Осигуряване

то на видимостта 

е свързана с 

недоразвитите 

дейности по 

отношение 

консервацията 

на откритите 

артефакти; 

• Съществуват 

проблеми 

свързани със 

собствеността на 

земята, върху 

която те са 

открити. 

• Ползване на 

уеб сайт – общ 

портал за 

културен 

туризъм на 

Областта; 

• Предоставя

не на постоянна 

реклама във 

Фейсбук;  

• Публикуван

е на реклама в 

медиите;  

• Разработван

е на рекламни 

материали на 

хартиен 

носител;  

• Вземане на 

участие в 

туристически 

изложения и 

борси;  
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• Разработван

е на виртуален 

каталог;  

• Активно 

ползване на 

дигитални 

медии. 

Необходимо време за посещение: 

80 – 100 минути. 

Разстояние: 

3.5 км. 

Настаняване: 

• Комплекс „Мария Палас“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Самара“ № 5, тел.: +359 89 222 0576; 

• Хотел „Антик“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Приморска“ № 16, тел.: +359 88 820 5020; 

• Семеен хотел „Магнолия“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Приморска“ № 25, тел.: +359 88 882 0899. 

Заведения за хранене: 

• Ресторант „БМ Корона“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, Комплекс „Двореца“, тел.: +359 579 768 47;  

• Италиански ресторант „Пеперончино“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Приморска“ № 8, тел.: +359 88 851 7650; 
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• Ресторант „Франсис Дрейк“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Черно море“ № 2, тел.: +359 89 345 5405. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Посещение на културно събитие;  

• Спортуване;  

• СПА;  

• Разходка;  

• Шопинг. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 з

а
 л

о
ги

с
т
и

к
а
: 

Бензиностанции: Петрол 2209: гр. Балчик, 9600, ул. „Дунав“; Петрол: гр. Балчик, 9600, в.з. „Сборно място“; Лафи: гр. Балчик, 9600, ул. „Дунав“ № 

48 (на изхода на Балчик, посока Добрич); Лафи: гр. Балчик, 9600, кв. „Балик“, ул. „Христо Ботев“ № 18; Топливо 3316: гр. Балчик, 

9600, ул. „Дунав“. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. Петков“ № 1, тел.: +359 579 726 91 (централа); МЦ – І: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. Петков“ № 

1, тел.: +359 579 728 66; ЦСМП: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. Петков“ № 1, тел.: +359 579 724 42. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Балчик, 9600, бул. „Иван Вазов“ № 5, тел.: +359 579 724 31, +359 579 724 32 - 24 часа; РС „ПБЗН“: гр. Балчик, 9600, 

ул. „Струма“ № 41, тел.: +359 579 722 29. 

Банкови 

клонове: 

УниКредит Булбанк: гр. Балчик, 9600, ул. „Черно море“ № 34А, тел.:+359 579 711 20; ОББ: гр. Балчик, 9600, ул. „Дионисополис“ № 

3, тел.: +359 57 653 944; СЖ Експресбанк: гр. Балчик, 9600, ул. „Чайка“ № 2, тел.: +359 579 780 10; АТМ Райфайзенбанк: гр. Балчик, 

9600, ул. „Дунав“ № 8, тел.: +359 2 962 4102; ОББ: гр. Балчик, 9600, бул. „Христо Ботев“ № 24, тел.: +359 700 11 717. 

Пощенски 9600 Балчик Ц: гр. Балчик, 9600, ул. „Иван Вазов“ № 2, тел.: +359 579 720 40; 9601 Балчик 1: гр. Балчик, 9600, кв. „Балик“, бл. 33, 
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станции: вх. А, ап. 1, тел.: +359 579 726 10. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Балчик, 9600, ул. „Черно море“ № 53, тел.: +359 579 726 96, +359 87 992 1937; Еконт: гр. Балчик, 9600, ул. „Христо Ботев“ 

№ 37А, тел.: +359 87 535 7970. 

1.16. Етнографска къща (гр. Балчик, Община Балчик) 

Описание на туристическия обект: 

Къщата се намира в непосредствена близост до Историческия музей. Помещава се в реставриран възрожденски дом от 60-те години на ХІХ в., притежание на 

балчишки търговец, житар. В нея намират място както експонати, свързани с бита и поминъка на балчиклии, така също автентични предмети, оръдия на труда, 

облекла и накити, характерни за местното население на този край. Особено впечатляват добруджанските тъкани. Вложила цялото си умение, художествен вкус 

и чувството си за хармония и красота, българката създава разнообразни тъкани с прекрасни багри и орнаменти, предназначени за битови нужди и за украса на 

дома. Естествено допълнение към облеклото са и различните накити: за украса на глава (прочелници, трепки, висулки, подбрадници, наушници, игли, обеци), 

за врата (гердани), за ръцете (гривни и пръстени), за кръста – колани и пафти. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: гр. Балчик, ул. „Димитър Желев“ № 2. 

Време за посещения: целогодишно. 

Работно време: понеделник – събота: 09:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч. 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на Текущо Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 
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достъпността: състояние: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Налице са 

асфалтиран път и 

пешеходни 

пространства, 

тротоар; 

• Много добра 

съпътстваща 

инфраструктура;  

• Необходимост 

от реновиране на 

довеждащата 

инфраструктура. 

Много 

добро. 

Няма. • ТИЦ 

(Шабла, 

Каварна, 

Балчик) - 

тел.: +359 885 

945 559; 

• ТИЦ 

(Балчик) – 

тел.: +359 

579/ 71087. 

Има. Има. • Завеждане на 

движимите културни 

ценности в инвентарни 

книги и регистри; 

системна 

инвентаризация на 

музейните фондове; 

• Включване в 

глобална система с 

практически мерки и 

технически 

съоръжения, 

осигуряващи 

сигурността на 

експонатите и на 

обекта като цяло;  

• Опазване чрез 

дигитализация на 

музейните фондове; 

• Видеонаблюдение; 

• Охрана. 

• Спазване на 

регулаторните 

условия за 

съхранение на 

движимите 

културни 

ценности 

(температура- 

влажност, 

светлина, 

санитарно-

хигиенни); 

• Консервация, 

реставрация, 

видеозаснемане, 

дигитализация на 

движимите 

културни 

ценности;  

• Разработване 

на виртуален 

каталог. 

• Поставяне 

на указателни 

табели (от 

влизането в 

населеното 

място) до 

обекта; 

• Прецизни 

разположение 

и четимост на 

текстовете, 

съпровождащи 

музейните 

експонати; 

• Атрактивно 

представяне на 

експонатите 

чрез 

средствата на 

съвременните 

технологии. 

• Поставяне на 

тъчскрийн 

информационно 

табло; 

• Разработване 

на рекламни 

материали на 

хартиен носител; 

• Ползване на 

уеб сайт – общ 

портал за 

културен туризъм 

на Областта; 

• Предоставяне 

на постоянна 

реклама във 

Фейсбук;  

• Обособяване 

на пространство 

за покрит 

публичен атриум; 
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• Ползване на 

атрактивна 

визуална реклама 

на открити места; 

• Вземане на 

участие в 

туристически 

изложения и 

борси;  

• Разработване 

на виртуален 

каталог. 

Необходимо време за посещение: 

40 – 60 минути. 

Разстояние: 

850 м. 

Настаняване: 

• Комплекс „Мария Палас“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Самара“ № 5, тел.: +359 89 222 0576; 

• Хотел „Антик“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Приморска“ № 16, тел.: +359 88 820 5020; 

• Семеен хотел „Магнолия“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Приморска“ № 25, тел.: +359 88 882 0899. 
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Заведения за хранене: 

• Ресторант „БМ Корона“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, Комплекс „Двореца“, тел.: +359 579 768 47;  

• Италиански ресторант „Пеперончино“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Приморска“ № 8, тел.: +359 88 851 7650; 

• Ресторант „Франсис Дрейк“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Черно море“ № 2, тел.: +359 89 345 5405. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Посещение на културно събитие;  

• Спортуване;  

• Плаж; 

• СПА;  

• Разходка;  

• Шопинг. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
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т
и
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: 

Бензиностанции: Петрол 2209: гр. Балчик, 9600, ул. „Дунав“; Петрол: гр. Балчик, 9600, в.з. „Сборно място“; Лафи: гр. Балчик, 9600, ул. „Дунав“ № 

48 (на изхода на Балчик, посока Добрич); Лафи: гр. Балчик, 9600, кв. „Балик“, ул. „Христо Ботев“ № 18; Топливо 3316: гр. Балчик, 

9600, ул. „Дунав“. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. Петков“ № 1, тел.: +359 579 726 91 (централа); МЦ – І: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. Петков“ № 

1, тел.: +359 579 728 66; ЦСМП: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. Петков“ № 1, тел.: +359 579 724 42. 
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Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Балчик, 9600, бул. „Иван Вазов“ № 5, тел.: +359 579 724 31, +359 579 724 32 - 24 часа; РС „ПБЗН“: гр. Балчик, 9600, 

ул. „Струма“ № 41, тел.: +359 579 722 29. 

Банкови 

клонове: 

УниКредит Булбанк: гр. Балчик, 9600, ул. „Черно море“ № 34А, тел.:+359 579 711 20; ОББ: гр. Балчик, 9600, ул. „Дионисополис“ № 

3, тел.: +359 57 653 944; СЖ Експресбанк: гр. Балчик, 9600, ул. „Чайка“ № 2, тел.: +359 579 780 10; АТМ Райфайзенбанк: гр. Балчик, 

9600, ул. „Дунав“ № 8, тел.: +359 2 962 4102; ОББ: гр. Балчик, 9600, бул. „Христо Ботев“ № 24, тел.: +359 700 11 717. 

Пощенски 

станции: 

9600 Балчик Ц: гр. Балчик, 9600, ул. „Иван Вазов“ № 2, тел.: +359 579 720 40; 9601 Балчик 1: гр. Балчик, 9600, кв. „Балик“, бл. 33, 

вх. А, ап. 1, тел.: +359 579 726 10. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Балчик, 9600, ул. „Черно море“ № 53, тел.: +359 579 726 96, +359 87 992 1937; Еконт: гр. Балчик, 9600, ул. „Христо Ботев“ 

№ 37А, тел.: +359 87 535 7970. 

1.17. Архитектурно-парков комплекс „Двореца“ (гр. Балчик, Община Балчик) 

Описание на туристическия обект: 

„Двореца“ е бившата лятна резиденция на румънската кралица Мария Александрина Виктория де Единбург (1875–1938 г.). Има статут на архитектурно-строителен 

паметник на културата и паметник на градинарското и парково изкуство. Резиденцията е проектирана от италианските архитекти Америго и Аугустино през 1924 

г. Оформена е с красиви праговидни тераси по стръмния морски бряг, през които водата от два извора тече по специални каменни канали и прелива във водни 

огледала и водопади. Стилът на новите постройки е в унисон с този на заварените, а старите мелници са реставрирани. Запазен е  и контрастът на белите скали 

и червените покриви, характерен за града. Изградени са параклиси, дворове, паркове, чешми и сгради в различни стилове – типичен български, византийски, 

римско-арабски, мавритански, трансилвански и други. 

Паркът по протежение на крайбрежието е разработен от швейцарския градинар Жул Жани. Ивицата има 60-70 метра ширина и е дълга повече от 400 метра. 

Християнски и мюсюлмански символи се преплитат в кладенци и градини, а цветята и декоративните кюпове за градините са били закупувани от различни точки 

на света. 

Комплексът е съставен от няколко вили и постройки с характерно излъчване. Вила „Синята стрела“ е построена през 1931 г. и се издига на ръба на скалата, над 
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морския бряг. В нея по различно време са живели принц Николай - вторият син на кралица Мария, и принцеса Илеана - най-малката й дъщеря. Сега там са 

разположени галерия и дегустационна зала за вина. До административната сграда на комплекса, върху каменна колона се извисява статуя на Св. Мартин - 

покровител на румънското кралско семейство. 

В непосредствена близост до терасите е оформен красив водопад с височина на пада 25 метра. Друг, по-малък водопад, се спуска от „Градината на Аллах“ през 

дебел зид по триструйна чешма в дълбок каменен басейн. 

Параклисът „Успение Богородично“ е построен през 1932 г. и се намира в друга красива белоцветна градина. От параклиса се стига до градина с лилиуми, 

наречена „Градината с кръстовидното водно огледало“, издълбано като кръст в каменна тераса, опасана от тежки корабни вериги. В северната част на градината 

е разположена малка постройка, която е съществувала още преди да бъде построен дворецът. От стената й извира силна струя вода, за която се вярва, че е 

лековита. Там е построено малко параклисче – аязмо. 

„Двореца“ е вписан в списъка на „100 национални туристически обекта в България“. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: на около 2 км югозападно от центъра на гр. Балчик, Община Балчик. 

Време за посещения: март – ноември. 

Работно време за посетители: април – октомври: 08:00 – 20:00 ч.; ноември – март: 09:00 – 17:00 ч. 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Налице са Много Няма. • ТИЦ Има. Има. • Системна • Спазване на • Поставяне на • Поставяне на 
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асфалтиран път и 

пешеходни 

пространства, 

тротоар; 

• Много добра 

съпътстваща 

инфраструктура;  

• Необходимост 

от реновиране на 

довеждащата 

инфраструктура. 

добро. (Шабла, 

Каварна, 

Балчик) - тел.: 

+359 885 945 

559; 

• ТИЦ 

(Балчик) – 

тел.: +359 

579/ 71087). 

инвентаризация 

чрез 

специализирани 

методики -

необходимо е 

дори в случай на 

кражба, нелегален 

износ или 

подмяна; 

• Включване в 

глобална система 

от практически 

мерки и 

технически 

съоръжения за 

сигурност; 

• Създаване на 

най-съвременни 

условия и форми 

на консервация. 

регулаторните 

условия за 

съхранение 

(температура- 

влажност, 

светлина, 

санитарно-

хигиенни); 

• Консервация, 

реставрация, 

видеозаснемане, 

дигитализация на 

движимите 

културни 

ценности;  

• Разработване 

на виртуален 

каталог. 

указателни 

табели (от 

влизането в 

населеното 

място) до 

обекта; 

• Прецизни 

разположение и 

четимост на 

текстовете, 

съпровождащи 

експонатите;  

• Атрактивно 

представяне на 

експонатите 

чрез средствата 

на 

съвременните 

технологии. 

тъчскрийн 

информационно 

табло; 

• Разработване 

на рекламни 

материали на 

хартиен носител; 

• Ползване на 

уеб сайт – общ 

портал за 

културен туризъм 

на Областта; 

• Предоставяне 

на постоянна 

реклама във 

Фейсбук;  

• Обособяване 

на пространство за 

покрит публичен 

атриум;  

• Ползване на 

атрактивна 

визуална реклама 

на открити места;  

• Активно 
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използване на 

дигитални медии;  

• Вземане на 

участие в 

туристически 

изложения и 

борси;  

• Разработване 

на виртуален 

каталог. 

Необходимо време за посещение: 

3 – 4 часа. 

Разстояние: 

3.3 км. 

Настаняване: 

• Комплекс „Мария Палас“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Самара“ № 5, тел.: +359 89 222 0576; 

• Хотел „Антик“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Приморска“ № 16, тел.: +359 88 820 5020; 

• Семеен хотел „Магнолия“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Приморска“ № 25, тел.: +359 88 882 0899. 

Заведения за хранене: 
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• Ресторант „БМ Корона“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, Комплекс „Двореца“, тел.: +359 579 768 47;  

• Италиански ресторант „Пеперончино“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Приморска“ № 8, тел.: +359 88 851 7650; 

• Ресторант „Франсис Дрейк“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Черно море“ № 2, тел.: +359 89 345 5405. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Посещение на културно събитие;  

• Спортуване;  

• СПА;  

• Разходка;  

• Шопинг; 

• Дегустация на вино. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 з
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о
ги

с
т
и

к
а
: 

Бензиностанции: Петрол 2209: гр. Балчик, 9600, ул. „Дунав“; Петрол: гр. Балчик, 9600, в.з. „Сборно място“; Лафи: гр. Балчик, 9600, ул. „Дунав“ № 

48 (на изхода на Балчик, посока Добрич); Лафи: гр. Балчик, 9600, кв. „Балик“, ул. „Христо Ботев“ № 18; Топливо 3316: гр. Балчик, 

9600, ул. „Дунав“. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. Петков“ № 1, тел.: +359 579 726 91 (централа); МЦ – І: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. Петков“ № 

1, тел.: +359 579 728 66; ЦСМП: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. Петков“ № 1, тел.: +359 579 724 42. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Балчик, 9600, бул. „Иван Вазов“ № 5, тел.: +359 579 724 31, +359 579 724 32 - 24 часа; РС „ПБЗН“: гр. Балчик, 9600, 

ул. „Струма“ № 41, тел.: +359 579 722 29. 



 
 

 
 

 

 
 

  
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 

78 

Банкови 

клонове: 

УниКредит Булбанк: гр. Балчик, 9600, ул. „Черно море“ № 34А, тел.:+359 579 711 20; ОББ: гр. Балчик, 9600, ул. „Дионисополис“ № 

3, тел.: +359 57 653 944; СЖ Експресбанк: гр. Балчик, 9600, ул. „Чайка“ № 2, тел.: +359 579 780 10; АТМ Райфайзенбанк: гр. Балчик, 

9600, ул. „Дунав“ № 8, тел.: +359 2 962 4102; ОББ: гр. Балчик, 9600, бул. „Христо Ботев“ № 24, тел.: +359 700 11 717. 

Пощенски 

станции: 

9600 Балчик Ц: гр. Балчик, 9600, ул. „Иван Вазов“ № 2, тел.: +359 579 720 40; 9601 Балчик 1: гр. Балчик, 9600, кв. „Балик“, бл. 33, 

вх. А, ап. 1, тел.: +359 579 726 10. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Балчик, 9600, ул. „Черно море“ № 53, тел.: +359 579 726 96, +359 87 992 1937; Еконт: гр. Балчик, 9600, ул. „Христо Ботев“ 

№ 37А, тел.: +359 87 535 7970. 

1.18. Исторически музей (гр. Балчик, Община Балчик) 

Описание на туристическия обект: 

Историческият музей в гр. Балчик се помещава на територията на 4 различни сгради. Неговото начало поставят археологическите проучвания на Карел Шкорпил 

в далечната 1907 г. Тридесет години по-късно отварят врати картинната галерия, археологическата експозиция и етнографската изложба, разположена в лятната 

кралска резиденция. В края на месец август 1940 г. всички те престават да съществуват, а по-голяма част от културните им ценности са отнесени в Румъния. Две 

десетилетия по-късно музеят отново възстановява своята дейност. През следващите години той извършва активна събирателска и изследователска дейност. Днес 

във фондовете му се съхраняват над 20,000 движими културни ценности, които са част от културно наследство на България. Те са обособени в няколко фонда: 

археологически, етнографски и художествен и са представени чрез различни експозиции. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: гр. Балчик, ул. „Димитър Желев“ № 2. 

Време за посещения: целогодишно. 

Работно време: май – септември: 09:00 – 13:00 ч. и 14:00 – 18:00 ч. (без почивен ден), октомври – април: 08:00 – 12:00 ч. и 12:30 – 16:30 ч. (почивни дни: събота 
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и неделя). 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Налице са 

асфалтиран път и 

пешеходни 

пространства, 

тротоар; 

• Много добра 

съпътстваща 

инфраструктура;  

• Необходимост 

от реновиране на 

довеждащата 

инфраструктура. 

Много 

добро. 

Няма. • ТИЦ 

(Шабла, 

Каварна, 

Балчик) - 

тел.: +359 885 

945 559; 

• ТИЦ 

(Балчик) – 

тел.: +359 

579/ 71087). 

Има. Има. • Завеждане на 

движимите културни 

ценности в инвентарни 

книги и регистри;  

• Системна 

инвентаризация на 

музейните фондове; 

• Включване в 

глобална система с 

практически мерки и 

технически 

съоръжения, 

осигуряващи 

сигурността на 

експонатите и на 

обекта като цяло; 

• Опазване чрез 

дигитализация на 

• Спазване на 

регулаторните 

условия за 

съхранение на 

движимите 

културни 

ценности 

(температура- 

влажност, 

светлина, 

санитарно-

хигиенни); 

• Консервация, 

реставрация, 

видеозаснемане, 

дигитализация на 

движимите 

културни 

• Поставяне 

на указателни 

табели (от 

влизането в 

населеното 

място) до 

обекта; 

• Прецизни 

разположение 

и четимост на 

текстовете, 

съпровождащи 

музейните 

експонати;  

• Атрактивно 

представяне на 

експонатите 

чрез 

• Поставяне на 

тъчскрийн 

информационно 

табло; 

• Разработване 

на рекламни 

материали на 

хартиен носител; 

• Ползване на 

уеб сайт – общ 

портал за 

културен туризъм 

на Областта; 

• Предоставяне 

на постоянна 

реклама във 

Фейсбук; 
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музейните фондове; 

• Видеонаблюдение;  

• Охрана. 

ценности;  

• Разработване 

на виртуален 

каталог. 

средствата на 

съвременните 

технологии. 

• Обособяване 

на пространство 

за покрит 

публичен атриум;  

• Ползване на 

атрактивна 

визуална реклама 

на открити места;  

• Вземане на 

участие в 

туристически 

изложения и 

борси;  

• Разработване 

на виртуален 

каталог. 

Необходимо време за посещение: 

40 – 60 минути. 

Разстояние: 

1.8 км. 

Настаняване: 
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• Комплекс „Мария Палас“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Самара“ № 5, тел.: +359 89 222 0576; 

• Хотел „Антик“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Приморска“ № 16, тел.: +359 88 820 5020; 

• Семеен хотел „Магнолия“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Приморска“ № 25, тел.: +359 88 882 0899. 

Заведения за хранене: 

• Ресторант „БМ Корона“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, Комплекс „Двореца“, тел.: +359 579 768 47;  

• Италиански ресторант „Пеперончино“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Приморска“ № 8, тел.: +359 88 851 7650; 

• Ресторант „Франсис Дрейк“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Черно море“ № 2, тел.: +359 89 345 5405. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Посещение на културно събитие;  

• Спортуване;  

• СПА;  

• Плаж; 

• Разходка;  

• Шопинг. 

В
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н
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с
т
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Бензиностанции: Петрол 2209: гр. Балчик, 9600, ул. „Дунав“; Петрол: гр. Балчик, 9600, в.з. „Сборно място“; Лафи: гр. Балчик, 9600, ул. „Дунав“ № 

48 (на изхода на Балчик, посока Добрич); Лафи: гр. Балчик, 9600, кв. „Балик“, ул. „Христо Ботев“ № 18; Топливо 3316: гр. Балчик, 

9600, ул. „Дунав“. 
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Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. Петков“ № 1, тел.: +359 579 726 91 (централа); МЦ – І: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. Петков“ № 

1, тел.: +359 579 728 66; ЦСМП: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. Петков“ № 1, тел.: +359 579 724 42. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Балчик, 9600, бул. „Иван Вазов“ № 5, тел.: +359 579 724 31, +359 579 724 32 - 24 часа; РС „ПБЗН“: гр. Балчик, 9600, 

ул. „Струма“ № 41, тел.: +359 579 722 29. 

Банкови 

клонове: 

УниКредит Булбанк: гр. Балчик, 9600, ул. „Черно море“ № 34А, тел.:+359 579 711 20; ОББ: гр. Балчик, 9600, ул. „Дионисополис“ № 

3, тел.: +359 57 653 944; СЖ Експресбанк: гр. Балчик, 9600, ул. „Чайка“ № 2, тел.: +359 579 780 10; АТМ Райфайзенбанк: гр. Балчик, 

9600, ул. „Дунав“ № 8, тел.: +359 2 962 4102; ОББ: гр. Балчик, 9600, бул. „Христо Ботев“ № 24, тел.: +359 700 11 717. 

Пощенски 

станции: 

9600 Балчик Ц: гр. Балчик, 9600, ул. „Иван Вазов“ № 2, тел.: +359 579 720 40; 9601 Балчик 1: гр. Балчик, 9600, кв. „Балик“, бл. 33, 

вх. А, ап. 1, тел.: +359 579 726 10. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Балчик, 9600, ул. „Черно море“ № 53, тел.: +359 579 726 96, +359 87 992 1937; Еконт: гр. Балчик, 9600, ул. „Христо Ботев“ 

№ 37А, тел.: +359 87 535 7970. 

1.19. Църква „Св. Георги (гр. Каварна, Община Каварна) 

Описание на туристическия обект: 

Тя е най-старата запазена възрожденска сграда в града. Своеобразната ѝ архитектура и ценните икони я определят като уникален паметник на културата. Тя е 

еднокорабна, едноапсидна, с полуцилиндричен таван. Според изсечения каменен надпис над южната врата храмът е бил построен през 1836 г. Той е свързан с 

борбата на местното население за освобождение. Опожарен е по време на Каварненското въстание през 1877 г. В края на XIX в., при възстановяването на 

църквата, до северозападния ъгъл, е пристроена камбанарийна кула, а по продължение на западната й част от южната стена е долепена широка нартика. От 

септември 2007 г. храмът има нов иконостас – истинско произведение на изкуството. Той е изработен от дърворезбаря Дончо Дончев. Иконостасът е с размери 6 

х 4.5 м. Колоните и фризовете са направени от череша, а паната – от орех. По решение на местните власти Св. Георги е обявен за покровител на Каварна, а 6 
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май става официален празник на града. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: гр. Каварна, ул. „Г.С. Раковски“ № 2. 

Време за посещения: целогодишно. 

Обектът е със свободен достъп. 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Налице са 

асфалтиран път и 

пешеходни 

пространства, 

тротоар; 

• Много добра 

съпътстваща 

инфраструктура;  

• Необходимост 

от реновиране на 

довеждащата 

Много 

добро. 

Има. • ТИЦ 

(Шабла, 

Каварна, 

Балчик) - тел.: 

+359 885/ 945 

559; 

• ТИЦ 

(Каварна) – 

тел.: +359 

750/ 85264. 

Духовното 

лице в 

храма. 

Има. • Видеонаблюдение;  

• Охрана;  

• Създаване и 

спазване на 

регулаторните условия 

за съхранение и 

противопожарна 

охрана.  

• Текущо 

консервиране 

и реновиране 

на обекта 

(сграда и 

църковен 

интериор). 

• Поставяне на 

указателни 

табели (от 

влизането в 

населеното 

място) до обекта;  

• Прецизни 

разположение и 

четимост на 

текстовете, 

съпровождащи 

църковните 

• Ползване на 

уеб сайт – общ 

портал за 

културен туризъм 

на Областта; 

• Предоставяне 

на постоянна 

реклама във 

Фейсбук;  

• Разработване 

на рекламни 
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инфраструктура. предмети в 

храма;  

• Осигуряване 

на централно 

осветление. 

материали на 

хартиен носител;  

• Разработване 

на виртуален 

каталог;  

• Вземане на 

участие в 

туристически 

изложения и 

борси. 

Необходимо време за посещение: 

30 – 40 минути. 

Разстояние: 

21.5 км. 

Настаняване: 

• Хотел „Роял Гранд“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, Крайбрежна зона, тел.: +359 88 640 4012; 

• Комплекс „Калитея“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, тел.: +359 89 388 8385; 

• Хотел и СПА „Отдих“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, бул. „България“, Градски парк, тел.: +359 570 830 49. 

Заведения за хранене: 
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• Пицария „Какаду“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, ул. „Георги Сава Раковски“ № 1, тел.: +359 570 831 55; 

• Ресторант „Българка“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, Курортна зона, тел.: +359 88 558 0111;  

• Ресторант „Хъшовете“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, Център, тел.: +359 88 888 9579. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Посещение на културно събитие;  

• Спортуване;  

• СПА; 

• Плаж; 

• Разходка;  

• Шопинг. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 з

а
 л

о
ги

с
т
и

к
а
: 

Бензиностанции: Ромпетрол: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 2А; Петрол 2206: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 1; Бултрейд: гр. Каварна, 

9650, ул. „България“ № 69; Братя Тончеви: гр. Каварна, 9650, бул. „България“ № 79. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 91,: тел.: +359 570 831 61 (централа), тел.: +359 570 830 38 (аптека); ЦСМП: гр. 

Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 830 05; МЦ – І: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 

821 03. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 570 821 12, +359 570 842 12 - 24 часа; ГПУ: гр. Каварна, 9650, ул. 

„Георги Сава Раковски“ № 13, тел. +359 579 821 29; РС „ПБЗН“: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 579 830 23, +359 

579 820 23. 
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Банкови 

клонове: 

Пощенска банка: гр. Каварна 9650, ул. „Цар Калоян“ № 3, тел.: + 359 570 811 70; АТМ Банка ДСК: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ 

№ 25, тел.: +359 570 842 67; УниКредит Булбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 37, бл. „Мусала“, тел.: от +359 570 811 10 до 

+359 570 811 15; СЖ Експресбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 30А, тел.: +359 570 825 41; АТМ Райфайзенбанк: гр. Каварна, 

9650, ул. „Добротица“ № 64, тел.: +359 2 962 4102. 

Пощенски 

станции: 

9650 Каварна: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 29, тел.: +359 570 832 66. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Каварна, 9650, Сити център, ул. „България“ № 57, тел.: +359 570 833 20, +359 87 992 2118; Тип Топ Куриер: гр. Каварна, 

9650, ул. „Дончо Стойков“ № 10, тел.:+359 570 822 88; Спийди: гр. Каварна, 9650, ул. „Георги Кирков“ № 9, тел.: +359 700 17 001. 

1.20. Църква „Св. Успение Богородично“ (гр. Каварна, Община Каварна) 

Описание на туристическия обект: 

Църквата „Св. Успение Богородично“ е част от Варненската и Великопреславска епархия на Българската православна църква. Храмът  е изграден през 1860 г. 

върху основите на по-стара църква от българската общност в града, за да може да се служи на български, тъй като „Свети Георги“ бил в ръцете на гърчеещите 

се гагаузи. Църквата е основно средище на църковно-националната борба на българите в Каварна. Първата служба на български в нея е проведена от монах 

Евстратий Рилски от Самоков, който през 1869 г. основава и първото българско училище в Каварна. От октомври 2014 г. до август 2015 г. храмът е ремонтиран. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: в центъра, покрай пътя за пристанището. 

Време за посещения: целогодишно 

Обектът е със свободен достъп. 
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Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Налице са 

асфалтиран път и 

пешеходни 

пространства, 

тротоар; 

• Много добра 

съпътстваща 

инфраструктура;  

• Необходимост 

от реновиране на 

довеждащата 

инфраструктура. 

Много 

добро. 

Има. • ТИЦ 

(Шабла, 

Каварна, 

Балчик) - тел.: 

+359 885/ 945 

559; 

•  ТИЦ 

(Каварна) – 

тел.: +359 

750/ 85264). 

Духовното 

лице в 

храма. 

Има. • Видеонаблюдение;  

• Охрана;  

• Създаване и 

спазване на 

регулаторните условия 

за съхранение и 

противопожарна 

охрана.  

• Текущо 

консервиране 

и реновиране 

на обекта 

(сграда и 

църковен 

интериор). 

• Поставяне на 

указателни 

табели (от 

влизането в 

населеното 

място) до обекта;  

• Прецизни 

разположение и 

четимост на 

текстовете, 

съпровождащи 

църковните 

предмети в 

храма;  

• Осигуряване 

на централно 

осветление. 

• Ползване на 

уеб сайт – общ 

портал за 

културен туризъм 

на Областта; 

• Предоставяне 

на постоянна 

реклама във 

Фейсбук;  

• Разработване 

на рекламни 

материали на 

хартиен носител;  

• Разработване 

на виртуален 

каталог;  

• Вземане на 

участие в 

туристически 
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изложения и 

борси. 

Необходимо време за посещение: 

30 – 40 минути. 

Разстояние: 

1.7 км. 

Настаняване: 

• Хотел „Роял Гранд“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, Крайбрежна зона, тел.: +359 88 640 4012; 

• Комплекс „Калитея“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, тел.: +359 89 388 8385; 

• Хотел и СПА „Отдих“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, бул. „България“, Градски парк, тел.: +359 570 830 49. 

Заведения за хранене: 

• Пицария „Какаду“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, ул. „Георги Сава Раковски“ № 1, тел.: +359 570 831 55; 

• Ресторант „Българка“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, Курортна зона, тел.: +359 88 558 0111;  

• Ресторант „Хъшовете“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, Център, тел.: +359 88 888 9579. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Посещение на културно събитие;  
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• Спортуване;  

• СПА; 

• Плаж; 

• Разходка;  

• Шопинг. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 з

а
 л

о
ги

с
т
и

к
а
: 

Бензиностанции: Ромпетрол: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 2А; Петрол 2206: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 1; Бултрейд: гр. Каварна, 

9650, ул. „България“ № 69; Братя Тончеви: гр. Каварна, 9650, бул. „България“ № 79. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 91,: тел.: +359 570 831 61 (централа), тел.: +359 570 830 38 (аптека); ЦСМП: гр. 

Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 830 05; МЦ – І: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 

821 03. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 570 821 12, +359 570 842 12 - 24 часа; ГПУ: гр. Каварна, 9650, ул. 

„Георги Сава Раковски“ № 13, тел. +359 579 821 29; РС „ПБЗН“: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 579 830 23, +359 

579 820 23. 

Банкови 

клонове: 

Пощенска банка: гр. Каварна 9650, ул. „Цар Калоян“ № 3, тел.: + 359 570 811 70; АТМ Банка ДСК: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ 

№ 25, тел.: +359 570 842 67; УниКредит Булбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 37, бл. „Мусала“, тел.: от +359 570 811 10 до 

+359 570 811 15; СЖ Експресбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 30А, тел.: +359 570 825 41; АТМ Райфайзенбанк: гр. Каварна, 

9650, ул. „Добротица“ № 64, тел.: +359 2 962 4102. 

Пощенски 

станции: 

9650 Каварна: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 29, тел.: +359 570 832 66. 
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Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Каварна, 9650, Сити център, ул. „България“ № 57, тел.: +359 570 833 20, +359 87 992 2118; Тип Топ Куриер: гр. Каварна, 

9650, ул. „Дончо Стойков“ № 10, тел.:+359 570 822 88; Спийди: гр. Каварна, 9650, ул. „Георги Кирков“ № 9, тел.: +359 700 17 001. 

1.21. Турска баня „Хамам“ (гр. Каварна, Община Каварна) 

Описание на туристическия обект: 

Турската баня „Хамам“ е построена от камък в началото на XV в. и представлява масивна куполна баня. Заедно със старите чешми турската баня „Хамам“ 

представлява уникален архитектурен ансамбъл от XV в. Тя представлява масивна куполна баня, построена от камък. Хамамът е изцяло реставриран и 

благодарение на него можем да разберем, как точно са изглеждали турските бани през Средновековието – интерес представляват съблекалнята, разположена 

амфитеатрално в полукръг пред входа на банята, хипокауса, топлинната и водната инсталация. В „Хамама“ можете да посетите морския музей, в който да 

разгледате експозицията „Добруджа и морето“. Експозицията представя култа на местните хора към морето през годините. Тук можете да разгледате множество 

редки предмети, открити край бреговете на Добруджа - каменни котви, амфори, монети, златно съкровище и много други предмети, разказващи за живота и 

вярванията на хората. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: между пристанището и центъра. 

Време за посещения: целогодишно. 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 
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• Налице са 

асфалтиран път и 

пешеходни 

пространства, 

тротоар; 

• Много добра 

съпътстваща 

инфраструктура;  

• Необходимост 

от реновиране на 

довеждащата 

инфраструктура. 

Много 

добро. 

Има. • ТИЦ 

(Шабла, 

Каварна, 

Балчик) - 

тел.: +359 885 

945 559; 

• ТИЦ 

(Каварна) – 

тел.: +359 

750/ 85264. 

Има. Има. • Завеждане на 

движимите културни 

ценности в инвентарни 

книги и регистри;  

• Системна 

инвентаризация на 

музейните фондове; 

• Включване в 

глобална система с 

практически мерки и 

технически 

съоръжения, 

осигуряващи 

сигурността на 

експонатите и на 

обекта като цяло; 

• Опазване чрез 

дигитализация на 

музейните фондове; 

• Видеонаблюдение; 

• Охрана. 

• Спазване на 

регулаторните 

условия за 

съхранение на 

движимите 

културни 

ценности 

(температура- 

влажност, 

светлина, 

санитарно-

хигиенни); 

• Консервация, 

реставрация, 

видеозаснемане, 

дигитализация на 

движимите 

културни 

ценности;  

• Разработване 

на виртуален 

каталог. 

• Поставяне 

на указателни 

табели (от 

влизането в 

населеното 

място) до 

обекта; 

• Прецизни 

разположение 

и четимост на 

текстовете, 

съпровождащи 

музейните 

експонати;  

• Атрактивно 

представяне на 

експонатите 

чрез 

средствата на 

съвременните 

технологии. 

• Поставяне на 

тъчскрийн 

информационно 

табло; 

• Разработване 

на рекламни 

материали на 

хартиен носител; 

• Ползване на 

уеб сайт – общ 

портал за 

културен туризъм 

на Областта; 

• Предоставяне 

на постоянна 

реклама във 

Фейсбук;  

• Обособяване 

на пространство 

за покрит 

публичен атриум;  

• Ползване на 

атрактивна 

визуална реклама 

на открити места;  
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• Вземане на 

участие в 

туристически 

изложения и 

борси;  

• Разработване 

на виртуален 

каталог. 

Необходимо време за посещение: 

40 – 60 минути. 

Разстояние: 

700 м. 

Настаняване: 

• Хотел „Роял Гранд“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, Крайбрежна зона, тел.: +359 88 640 4012; 

• Комплекс „Калитея“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, тел.: +359 89 388 8385; 

• Хотел и СПА „Отдих“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, бул. „България“, Градски парк, тел.: +359 570 830 49. 

Заведения за хранене: 

• Пицария „Какаду“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, ул. „Георги Сава Раковски“ № 1, тел.: +359 570 831 55; 
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• Ресторант „Българка“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, Курортна зона, тел.: +359 88 558 0111;  

• Ресторант „Хъшовете“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, Център, тел.: +359 88 888 9579. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Посещение на културно събитие;  

• Спортуване;  

• СПА; 

• Плаж; 

• Разходка;  

• Шопинг. 

В
ъ
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м

о
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н
о
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и
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о
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т
и

к
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Бензиностанции: Ромпетрол: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 2А; Петрол 2206: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 1; Бултрейд: гр. Каварна, 

9650, ул. „България“ № 69; Братя Тончеви: гр. Каварна, 9650, бул. „България“ № 79. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 91,: тел.: +359 570 831 61 (централа), тел.: +359 570 830 38 (аптека); ЦСМП: гр. 

Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 830 05; МЦ – І: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 

821 03. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 570 821 12, +359 570 842 12 - 24 часа; ГПУ: гр. Каварна, 9650, ул. 

„Георги Сава Раковски“ № 13, тел. +359 579 821 29; РС „ПБЗН“: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 579 830 23, +359 

579 820 23. 

Банкови Пощенска банка: гр. Каварна 9650, ул. „Цар Калоян“ № 3, тел.: + 359 570 811 70; АТМ Банка ДСК: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ 
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клонове: № 25, тел.: +359 570 842 67; УниКредит Булбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 37, бл. „Мусала“, тел.: от +359 570 811 10 до 

+359 570 811 15; СЖ Експресбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 30А, тел.: +359 570 825 41; АТМ Райфайзенбанк: гр. Каварна, 

9650, ул. „Добротица“ № 64, тел.: +359 2 962 4102. 

Пощенски 

станции: 

9650 Каварна: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 29, тел.: +359 570 832 66. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Каварна, 9650, Сити център, ул. „България“ № 57, тел.: +359 570 833 20, +359 87 992 2118; Тип Топ Куриер: гр. Каварна, 

9650, ул. „Дончо Стойков“ № 10, тел.:+359 570 822 88; Спийди: гр. Каварна, 9650, ул. „Георги Кирков“ № 9, тел.: +359 700 17 001. 

1.22. Природен и исторически резерват „Калиакра“ (нос Калиакра, Община Каварна) 

Описание на туристическия обект: 

Нос Калиакра и намиращият се на негова територия археологически резерват се намират на 12 км югоизточно от гр. Каварна. Това е едно от най-атрактивните 

за туристите място по Черноморието заради богатата история, запазената природа и красивите панорамни гледки. Много легенди са  свързани с нос Калиакра. 

Най-известната от тях разказва за 40 български девойки, предвождани от красавицата Калиакра, които скочили от скалите в морето, за да се спасят от османските 

турци. За да не се откаже някоя от тях, те сплели косите си една в друга. Друга легенда разказва за Свети Никола, покровителят на моряците. Светецът бягал от 

турците и Бог удължавал земната твърд под краката му, за да успее да избяга, като по този начин бил създаден и носът. В крайна сметка той бил заловен и сега 

там има изграден параклис, реставриран през 1993 г., символизиращ гроба му. На това място по време на турското владичество е имало и дервишки манастир, 

за когото се твърдяло, че съхранява мощите на турския светец Саръ Султук. 

В една от пещерите на нос Калиакра е уреден музей, където може да видите много археологически находки, открити при разкопки в резервата. 

По време на национални празници нос Калиакра е красиво осветен от мощни прожектори и се превръща в приказно място, съчетало древната история с 

романтиката на морето. 

Природен и исторически резерват „Калиакра“ е вписан в списъка на „100 национални туристически обекта в България“. 
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Полезна информация за туриста: 

Местоположение: на 12 км от Каварна и на 6 км от с. Българево. 

Време за посещения: целогодишно, но най-подходящото време за посещение е в периода април-октомври. 

Работно време: 09:00 – 20:00 ч. 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 
 Наличие на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• До 

резервата 

може да се 

стигне пеш 

по 

асфалтиран 

път, след 

изграден 

паркинг. 

Много 

добро. 

Има. • ТИЦ 

(Шабла, 

Каварна, 

Балчик) - 

тел.: +359 

885/ 945 559; 

• ТИЦ 

(Каварна) – 

тел.: +359 

750/ 85264. 

Има. Има в 

информационния 

център. 

 

 

• Да не се 

изхвърлят 

отпадъци;  

• Да не се рушат 

скалите;  

• Да не се драска 

по скалите;  

• Придвижването 

да става само по 

утвърдени пътеки. 

• Консервация, 

конструктивно 

укрепване, 

изпълнение 

препоръките за 

опазване. 

• Желателно 

е посещенията 

да се 

организират в 

светлата част 

на деня и при 

ясно време, 

преди всичко 

през лятото;  

• Ако е 

удачно и при 

възможност – 

осигуряване 

• Ползване на 

уеб сайт – общ 

портал за 

културен туризъм 

на Областта; 

• Предоставяне 

на постоянна 

реклама във 

Фейсбук;  

• Разработване 

на рекламни 

материали на 
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централно 

осветление. 

хартиен носител;  

• Вземане на 

участие в 

туристически 

изложения и 

борси;  

• Разработване 

на виртуален 

каталог;  

• Активно 

ползване на 

дигитални медии. 

Необходимо време за посещение: 

3 – 4 часа. 

Разстояние: 

14.4 км. 

Настаняване: 

• Хотел „Роял Гранд“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, Крайбрежна зона, тел.: +359 88 640 4012; 

• Комплекс „Калитея“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, тел.: +359 89 388 8385; 

• Хотел и СПА „Отдих“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, бул. „България“, Градски парк, тел.: +359 570 830 49. 
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Заведения за хранене: 

• Пицария „Какаду“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, ул. „Георги Сава Раковски“ № 1, тел.: +359 570 831 55; 

• Ресторант „Българка“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, Курортна зона, тел.: +359 88 558 0111;  

• Ресторант „Хъшовете“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, Център, тел.: +359 88 888 9579. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Разходка;  

• СПА; 

• Водни спортове; 

• Дегустации. 

В
ъ
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и
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Бензиностанции: Ромпетрол: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 2А; Петрол 2206: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 1; Бултрейд: гр. Каварна, 

9650, ул. „България“ № 69; Братя Тончеви: гр. Каварна, 9650, бул. „България“ № 79. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 91,: тел.: +359 570 831 61 (централа), тел.: +359 570 830 38 (аптека); ЦСМП: гр. 

Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 830 05; МЦ – І: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 

821 03. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 570 821 12, +359 570 842 12 - 24 часа; ГПУ: гр. Каварна, 9650, ул. 

„Георги Сава Раковски“ № 13, тел. +359 579 821 29; РС „ПБЗН“: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 579 830 23, +359 

579 820 23. 

Банкови Пощенска банка: гр. Каварна 9650, ул. „Цар Калоян“ № 3, тел.: + 359 570 811 70; АТМ Банка ДСК: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ 
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клонове: № 25, тел.: +359 570 842 67; УниКредит Булбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 37, бл. „Мусала“, тел.: от +359 570 811 10 до 

+359 570 811 15; СЖ Експресбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 30А, тел.: +359 570 825 41; АТМ Райфайзенбанк: гр. Каварна, 

9650, ул. „Добротица“ № 64, тел.: +359 2 962 4102. 

Пощенски 

станции: 

9650 Каварна: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 29, тел.: +359 570 832 66. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Каварна, 9650, Сити център, ул. „България“ № 57, тел.: +359 570 833 20, +359 87 992 2118; Тип Топ Куриер: гр. Каварна, 

9650, ул. „Дончо Стойков“ № 10, тел.:+359 570 822 88; Спийди: гр. Каварна, 9650, ул. „Георги Кирков“ № 9, тел.: +359 700 17 001. 

1.23. Манастир „Св. Екатерина“ (с. Българево, Община Каварна) 

Описание на туристическия обект: 

Манастирът „Св. Вмчца Екатерина“ е новопостроен. Той е единствения в България, който е посветен на тази светица. В началото на месец май 2008 г. църквата 

му е била осветена. В архитектурно отношение Българският манастир представлява комплекс от малка еднокорабна черква и камбанария, няколко едноетажни 

жилищни постройки, столова и двор, ограден от към улицата. Забележителното е, че притежава мощите на Св. Екатерина, които са донесени от Русия и се 

съхраняват в самата църква, която е еднокорабна. Изграждането на манастира започва в първите години на XXI в., след като родителите на неговия игумен – 

архимандрит Методий даряват безвъзмездно за целта свой имот и къща. Впоследствие – през следващите години и до днес, благодарение на безрезервното 

усърдие на монаха, както в духовния живот, така и в материалното устрояване на манастира - личен труд и привличане на добродетелни християни, помагащи 

със средства, светата обител постоянно се обновява и разраства. В резултат, манастирът придобива днешния си приветлив вид с  приятна битова обстановка и 

добре подреден двор, украсен с много цветя. Приятната атмосфера в обителта се допълва с духовното разположение и гостоприемство на архим. Методий. 

Понастоящем обителта се посещава от все повече богомолци, привлечени, както от красотата на мястото, така и от съхраняващите се в нейния храм светини: 

частици от Св. Кръст Господен; мощи от: Св. вмчца Екатерина, свщмчк Харалампий, Св. вмчк Пантелеймон, св. вмчца Варвара, Св. вмчци Теодор Тирон и Теодор 

Стратилат, Св. преп. Йоан Рилски Чудотворец, частици от Мамврийския дъб и други. 

Полезна информация за туриста: 
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Местоположение: на стотина метра от центъра на селото. 

Време за посещения: целогодишно. 

Обектът е със свободен достъп. 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• От центъра на 

селото до обекта 

се стига по 

каменист път; 

• Необходимост 

от реновиране на 

съпътстващата 

инфраструктура;  

• Необходимост 

от реновиране на 

довеждащата 

инфраструктура. 

Много 

добро. 

Има. • ТИЦ 

(Шабла, 

Каварна, 

Балчик) - тел.: 

+359 885/ 945 

559; 

• ТИЦ 

(Каварна) – 

тел.: +359 

750/ 85264). 

Духовното 

лице в 

храма. 

Има. • Видеонаблюдение;  

• Охрана;  

• Създаване и 

спазване на 

регулаторните условия 

за съхранение и 

противопожарна 

охрана.  

• Текущо 

консервиране 

и реновиране 

на обекта 

(сграда и 

църковен 

интериор). 

• Поставяне на 

указателни 

табели (от 

влизането в 

населеното 

място) до обекта;  

• Прецизни 

разположение и 

четимост на 

текстовете, 

съпровождащи 

църковните 

предмети в 

храма;  

• Осигуряване 

• Ползване на 

уеб сайт – общ 

портал за 

културен туризъм 

на Областта; 

• Предоставяне 

на постоянна 

реклама във 

Фейсбук;  

• Разработване 

на рекламни 

материали на 

хартиен носител;  

• Разработване 



 
 

 
 

 

 
 

  
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 

100 

на централно 

осветление. 

на виртуален 

каталог;  

• Вземане на 

участие в 

туристически 

изложения и 

борси. 

Необходимо време за посещение: 

60 – 80 минути. 

Разстояние: 

6.9 км. 

Настаняване: 

• Семеен хотел „Акре“: Община Каварна, с. Българево, 9660, ул. „Първа“ № 23, тел.: +359 88 631 6251; 

• Къща за гости „Левана“: Община Каварна, с. Българево, 9660, ул. „29-та“ № 11, тел.: +359 88 720 6785. 

Заведения за хранене: 

• Мидена ферма „Дълбока“: Община Каварна, с. Българево, 9660, Местност „Дълбока“, тел.: +359 88 427 4132; 

• Ресторант „Ескарго“ (Ферма за охлюви „Еко Телус“): Община Каварна, с. Българево, 9660, ул. „24-та“ № 33, тел.: +359 89 796 5896. 

Възможности за релаксация и свободно време: 
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• Разходка;  

• Дегустации на храни (охлюви, миди);  

• Спортуване;  

• Пикник;  

• Запознаване със свещолеенето. 
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Бензиностанции: Ромпетрол: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 2А; Петрол 2206: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 1; Бултрейд: гр. Каварна, 

9650, ул. „България“ № 69; Братя Тончеви: гр. Каварна, 9650, бул. „България“ № 79. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 91,: тел.: +359 570 831 61 (централа), тел.: +359 570 830 38 (аптека); ЦСМП: гр. 

Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 830 05; МЦ – І: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 

821 03. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 570 821 12, +359 570 842 12 - 24 часа; ГПУ: гр. Каварна, 9650, ул. 

„Георги Сава Раковски“ № 13, тел. +359 579 821 29; РС „ПБЗН“: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 579 830 23, +359 

579 820 23. 

Банкови 

клонове: 

Пощенска банка: гр. Каварна 9650, ул. „Цар Калоян“ № 3, тел.: + 359 570 811 70; АТМ Банка ДСК: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ 

№ 25, тел.: +359 570 842 67; УниКредит Булбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 37, бл. „Мусала“, тел.: от +359 570 811 10 до 

+359 570 811 15; СЖ Експресбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 30А, тел.: +359 570 825 41; АТМ Райфайзенбанк: гр. Каварна, 

9650, ул. „Добротица“ № 64, тел.: +359 2 962 4102. 

Пощенски 

станции: 

9660 Българево: с. Българево, 9660, ул. „Първа“ № 46, тел.: +359 570 423 22. 



 
 

 
 

 

 
 

  
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 

102 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Каварна, 9650, Сити център, ул. „България“ № 57, тел.: +359 570 833 20, +359 87 992 2118; Тип Топ Куриер: гр. Каварна, 

9650, ул. „Дончо Стойков“ № 10, тел.:+359 570 822 88; Спийди: гр. Каварна, 9650, ул. „Георги Кирков“ № 9, тел.: +359 700 17 001. 

1.24. Храм „Св. Архангел Михаил“ (с. Българево, Община Каварна) 

Описание на туристическия обект: 

В селото са издигнати два православни храма. Първият (българският) е „Св. Архангел Михаил“, който е изграден през 1896 г. в центъра на селото, а вторият е 

„гръцката“ черква „Св. св. Петър и Павел“. Българево е едно от малкото села в страната, в което има две църкви. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: в селото. 

Време за посещение: целогодишно атрактивна. 

Работно време: всяка неделя: 10:00 – 12:00 ч. 

Обектът е със свободен достъп. 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Налице са 

асфалтиран път и 

Много 

добро. 

Има. • ТИЦ 

(Шабла, 

Духовното 

лице в 

Има. • Видеонаблюдение;  • Текущо 

консервиране 

• Поставяне на 

указателни 

• Ползване на 

уеб сайт – общ 
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пешеходни 

пространства, 

тротоар;  

• Много добра 

съпътстваща 

инфраструктура;  

• Необходимост 

от реновиране на 

довеждащата 

инфраструктура. 

Каварна, 

Балчик) - тел.: 

+359 885/ 945 

559; 

•  ТИЦ 

(Каварна) – 

тел.: +359 

750/ 85264). 

храма. • Охрана;  

• Създаване и 

спазване на 

регулаторните условия 

за съхранение и 

противопожарна 

охрана.  

и реновиране 

на обекта 

(сграда и 

църковен 

интериор). 

табели (от 

влизането в 

населеното 

място) до обекта; 

• Прецизни 

разположение и 

четимост на 

текстовете, 

съпровождащи 

църковните 

предмети в 

храма;  

• Осигуряване 

на централно 

осветление. 

портал за 

културен туризъм 

на Областта; 

• Предоставяне 

на постоянна 

реклама във 

Фейсбук;  

• Разработване 

на рекламни 

материали на 

хартиен носител;  

• Разработване 

на виртуален 

каталог;  

• Вземане на 

участие в 

туристически 

изложения и 

борси. 

Необходимо време за посещение: 

30 – 40 минути. 

Разстояние: 
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900 м. 

Настаняване: 

• Семеен хотел „Акре“: Община Каварна, с. Българево, 9660, ул. „Първа“ № 23, тел.: +359 88 631 6251; 

• Къща за гости „Левана“: Община Каварна, с. Българево, 9660, ул. „29-та“ № 11, тел.: +359 88 720 6785. 

Заведения за хранене: 

• Мидена ферма „Дълбока“: Община Каварна, с. Българево, 9660, Местност „Дълбока“, тел.: +359 88 427 4132; 

• Ресторант „Ескарго“ (Ферма за охлюви „Еко Телус“): Община Каварна, с. Българево, 9660, ул. „24-та“ № 33, тел.: +359 89 796 5896. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Разходка;  

• Дегустации на храни (охлюви, миди);  

• Спортуване;  

• Пикник;  

• Запознаване със свещолеенето. 

В
ъ
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м

о
ж

н
о
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: Бензиностанции: Ромпетрол: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 2А; Петрол 2206: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 1; Бултрейд: гр. Каварна, 

9650, ул. „България“ № 69; Братя Тончеви: гр. Каварна, 9650, бул. „България“ № 79. 

Болници и 

медицински 

МБАЛ: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 91,: тел.: +359 570 831 61 (централа), тел.: +359 570 830 38 (аптека); ЦСМП: гр. 

Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 830 05; МЦ – І: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 
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диспансери за 

бърза помощ: 

821 03. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 570 821 12, +359 570 842 12 - 24 часа; ГПУ: гр. Каварна, 9650, ул. 

„Георги Сава Раковски“ № 13, тел. +359 579 821 29; РС „ПБЗН“: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 579 830 23, +359 

579 820 23. 

Банкови 

клонове: 

Пощенска банка: гр. Каварна 9650, ул. „Цар Калоян“ № 3, тел.: + 359 570 811 70; АТМ Банка ДСК: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ 

№ 25, тел.: +359 570 842 67; УниКредит Булбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 37, бл. „Мусала“, тел.: от +359 570 811 10 до 

+359 570 811 15; СЖ Експресбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 30А, тел.: +359 570 825 41; АТМ Райфайзенбанк: гр. Каварна, 

9650, ул. „Добротица“ № 64, тел.: +359 2 962 4102. 

Пощенски 

станции: 

9660 Българево: с. Българево, 9660, ул. „Първа“ № 46, тел.: +359 570 423 22. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Каварна, 9650, Сити център, ул. „България“ № 57, тел.: +359 570 833 20, +359 87 992 2118; Тип Топ Куриер: гр. Каварна, 

9650, ул. „Дончо Стойков“ № 10, тел.:+359 570 822 88; Спийди: гр. Каварна, 9650, ул. „Георги Кирков“ № 9, тел.: +359 700 17 001. 

1.25. Аудио-визуален център „Онгъл“ (с. Българево, Община Каварна) 

Описание на туристическия обект: 

Той се намира в с. Българево. Експозицията му е открита през 2014 г. Целта й е да популяризира българската история, разказвайки части от нея по модерен и 

атрактивен за посетителите начин. Центърът разполага с девет зали, във всяка от които се разказва на 7 езика за конкретен период от българската история. За 

целта се използват различни аудио-визуални средства. Преживяването е доста въздействащо. Около центъра са изложени реплики на облекла и оръжия, 

използвани от древните българи. 

Полезна информация за туриста: 
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Местоположение: с. Българево, на изхода на с. Българево, в посока нос Калиакра. 

Време за посещения: целогодишно. 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Налице е 

добра 

съпътстващата 

инфраструктура;  

• Необходимост 

от реновиране на 

довеждащата 

инфраструктура. 

Много 

добро. 

Има. • ТИЦ 

(Шабла, 

Каварна, 

Балчик) - 

тел.: 

+359 885/ 945 

559; 

• ТИЦ 

(Каварна) – 

тел.: +359 

750/ 85264). 

Има. Има. • Създаване и 

спазване на 

регулаторните 

условия за съхранение 

и противопожарна 

охрана;  

• Каталогизиране на 

съществуващите 

експонати и техника; 

• Видеонаблюдение;  

• Охрана. 

• Текуща 

реставрация и 

консервация;  

• Видеозаснемане;  

• Разработване на 

виртуален каталог.  

• Поставяне 

на указателни 

табели (от 

влизането в 

населеното 

място) до 

обекта;  

• Прецизни 

разположение 

и четимост на 

текстовете, 

съпровождащи 

експонатите в 

обекта. 

• Ползване на 

уеб сайт – общ 

портал за 

културен 

туризъм на 

Областта; 

• Предоставяне 

на постоянна 

реклама във 

Фейсбук;  

• Вземане на 

участие в 

туристически 

изложения и 

борси;  

• Разработване 
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на виртуален 

каталог;  

• Активно 

ползване на 

дигитални 

медии. 

Необходимо време за посещение: 

1 – 2 часа. 

Разстояние: 

1.3 км. 

Настаняване: 

• Семеен хотел „Акре“: Община Каварна, с. Българево, 9660, ул. „Първа“ № 23, тел.: +359 88 631 6251; 

• Къща за гости „Левана“: Община Каварна, с. Българево, 9660, ул. „29-та“ № 11, тел.: +359 88 720 6785. 

Заведения за хранене: 

• Мидена ферма „Дълбока“: Община Каварна, с. Българево, 9660, Местност „Дълбока“, тел.: +359 88 427 4132; 

• Ресторант „Ескарго“ (Ферма за охлюви „Еко Телус“): Община Каварна, с. Българево, 9660, ул. „24-та“ № 33, тел.: +359 89 796 5896. 

Възможности за релаксация и свободно време: 
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• Разходка;  

• Дегустации на храни (охлюви, миди);  

• Спортуване;  

• Пикник;  

• Запознаване със свещолеенето. 
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Бензиностанции: Ромпетрол: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 2А; Петрол 2206: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 1; Бултрейд: гр. Каварна, 

9650, ул. „България“ № 69; Братя Тончеви: гр. Каварна, 9650, бул. „България“ № 79. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 91,: тел.: +359 570 831 61 (централа), тел.: +359 570 830 38 (аптека); ЦСМП: гр. 

Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 830 05; МЦ – І: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 

821 03. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 570 821 12, +359 570 842 12 - 24 часа; ГПУ: гр. Каварна, 9650, ул. 

„Георги Сава Раковски“ № 13, тел. +359 579 821 29; РС „ПБЗН“: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 579 830 23, +359 

579 820 23. 

Банкови 

клонове: 

Пощенска банка: гр. Каварна 9650, ул. „Цар Калоян“ № 3, тел.: + 359 570 811 70; АТМ Банка ДСК: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ 

№ 25, тел.: +359 570 842 67; УниКредит Булбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 37, бл. „Мусала“, тел.: от +359 570 811 10 до 

+359 570 811 15; СЖ Експресбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 30А, тел.: +359 570 825 41; АТМ Райфайзенбанк: гр. Каварна, 

9650, ул. „Добротица“ № 64, тел.: +359 2 962 4102. 

Пощенски 

станции: 

9660 Българево: с. Българево, 9660, ул. „Първа“ № 46, тел.: +359 570 423 22. 
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Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Каварна, 9650, Сити център, ул. „България“ № 57, тел.: +359 570 833 20, +359 87 992 2118; Тип Топ Куриер: гр. Каварна, 

9650, ул. „Дончо Стойков“ № 10, тел.:+359 570 822 88; Спийди: гр. Каварна, 9650, ул. „Георги Кирков“ № 9, тел.: +359 700 17 001. 

1.26. Скална църква „Св.св. Константин и Елена“ – Археологически резерват „Яйлата“ (с. Камен бряг, Община Каварна) 

Описание на туристическия обект: 

На територията на резервата „Яйла“ са разположени голям брой дялани от човешка ръка пещери. Така нареченият „пещерен град“ се  състои от 101 единични 

или групирани в комплекси пещери, разположени на различни нива в отвесните скални скатове, обитавани от V хил. пр. Хр. до XI в. сл. Хр. и използвани от 

хората като жилища, гробници или монашески килии и църкви.  

Особено известна сред туристите, и задължително посещавана, е Клисе маара, позната още като скалната църква „Св.св. Константин и Елена“. 

Второто си име пещерата получава през XIX в. от преселилото се в с. Камен бряг християнско население, което след няколко вековно прекъсване възражда 

отново религиозния живот на това култово място. Предполага се, че първоначално Клисе маара е служела за жилище. Многобройните кръстове в трите помещения 

и прабългарският рунически знак във второто отделение на пещерата обаче показват, че през ранното Средновековие тя е била християнска църква, която 

функционира до края на XI в. сл. Хр. и след дълго прекъсване, през XIX в. отваря отново врати. Подобно на ранно-византийската крепост, скалната църква „Св.св. 

Константин и Елена“ също е реставрирана, за да се запази автентичният й вид и да напомня на жителите и туристите за отминалите времена и богатия духовен 

живот в местата по Северното Черноморие. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: на 18 км северно от гр. Каварна и на 2 км южно от с. Камен бряг. 

Време за посещения: целогодишно; най-добро време за посещение: април – октомври. 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на Текущо Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 
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достъпността: състояние: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• До скалната 

църква може да 

се достигне пеш; 

• Недостатъчно 

развити 

довеждаща и 

съпътстваща 

инфраструктура. 

Укрепена през 

2009 г. след 

земетресение. 

Няма. • ТИЦ 

(Шабла, 

Каварна; 

Балчик) - 

тел.: +359 

885/ 945 559; 

• ТИЦ 

(Каварна) – 

тел.: +359 

750/ 85264). 

Има. Няма. • Да не се 

изхвърлят 

отпадъци;  

• Да не се рушат 

скалите;  

• Да не се драска 

по скалите;  

• Придвижването 

да става само по 

утвърдени пътеки. 

• Консервация, 

конструктивно 

укрепване, 

изпълнение 

препоръките за 

опазване. 

• Желателно 

е посещенията 

да се 

организират в 

светлата част 

на деня и при 

слънчево 

време, преди 

всичко през 

лятото;  

• Ако е 

удачно и при 

възможност – 

осигуряване 

централно 

осветление. 

• Доизграждане 

на подходящи 

довеждаща и 

съпътстваща 

инфраструктура;  

• Публикуване 

на реклама чрез 

уеб сайт – общ 

портал за 

културен туризъм 

на Областта; 

• Предоставяне 

на постоянна 

реклама във 

Фейсбук;  

• Разработване 

на рекламни 

материали на 

хартиен носител;  

• Вземане на 

участие в 

туристически 
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изложения и 

борси;  

• Разработване 

на виртуален 

каталог;  

• Активно 

ползване на 

дигитални медии. 

Необходимо време за посещение: 

2 – 3 часа. 

Разстояние: 

15 км. 

Настаняване: 

• Хотел „Русалка Холидей Вилидж“: Община Каварна, с. Камен бряг, 9661, тел.: +359 2 962 4215, +359 893 332 001; 

• Ваканционна къща „Лорета“: Община Каварна, с. Камен бряг, 9661, ул. „3-та“ № 11, тел.: +359 88 8471 818. 

Заведения за хранене: 

• Хотел „Русалка Холидей Вилидж“: Община Каварна, с. Камен бряг, 9661, тел.: +359 2 962 4215, +359 893 332 001; 

• Грил-Бар „Морска среща“: Община Каварна, с. Камен бряг, 9661, по пътя за морския бряг, тел.: +359 570 426 00. 
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Възможности за релаксация и свободно време: 

• Плуване;  

• Гмуркане;  

• Плаж;  

• Водни спортове;  

• Пикник;  

• Наблюдение на местната флора и фауна. 

В
ъ
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м

о
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н
о
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т
и
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о
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с
т
и

к
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: 

Бензиностанции: Ромпетрол: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 2А; Петрол 2206: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 1; Бултрейд: гр. Каварна, 

9650, ул. „България“ № 69; Братя Тончеви: гр. Каварна, 9650, бул. „България“ № 79. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 91,: тел.: +359 570 831 61 (централа), тел.: +359 570 830 38 (аптека); ЦСМП: гр. 

Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 830 05; МЦ – І: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 

821 03. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 570 821 12, +359 570 842 12 - 24 часа; ГПУ: гр. Каварна, 9650, ул. 

„Георги Сава Раковски“ № 13, тел. +359 579 821 29; РС „ПБЗН“: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 579 830 23, +359 

579 820 23. 

Банкови 

клонове: 

Пощенска банка: гр. Каварна 9650, ул. „Цар Калоян“ № 3, тел.: + 359 570 811 70; АТМ Банка ДСК: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ 

№ 25, тел.: +359 570 842 67; УниКредит Булбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 37, бл. „Мусала“, тел.: от +359 570 811 10 до 

+359 570 811 15; СЖ Експресбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 30А, тел.: +359 570 825 41; АТМ Райфайзенбанк: гр. Каварна, 

9650, ул. „Добротица“ № 64, тел.: +359 2 962 4102. 
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Пощенски 

станции: 

9660 Българево: с. Българево, 9660, ул. „Първа“ № 46, тел.: +359 570 423 22; 9650 Каварна: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 

29, тел.: +359 570 832 66. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Каварна, 9650, Сити център, ул. „България“ № 57, тел.: +359 570 833 20, +359 87 992 2118; Тип Топ Куриер: гр. Каварна, 

9650, ул. „Дончо Стойков“ № 10, тел.:+359 570 822 88; Спийди: гр. Каварна, 9650, ул. „Георги Кирков“ № 9, тел.: +359 700 17 001. 

1.27. Археологически резерват „Яйлата“ (с. Камен бряг, Община Каварна) 

Описание на туристическия обект: 

„Яйлата“ е живописна местност, която топографски представлява половинкилометрова тераса, врязана в стръмния и скалист морски бряг, трудно достъпна откъм 

морето и сушата. На най-ниската част от терасата е открита, изследвана и частично консервирана римска крепост, съществувала и през ранновизантийската 

епоха. В скалните откоси, отделящи „Яйлата“ от Добруджанското плато, има множество естествени и изкуствено дооформени пещери – една от най-богатите 

части на известните Добруджански пещерни градове–колонии и скитове. Силно впечатляват и изследваните по цялото плато, между с. Камен бряг и морето, 

издълбани във варовиковата скала двукамерни и трикамерни гробници. Те датират от късноантичната и ранновизантийска епоха. Сред тях са открити и останки 

от тракийско светилище. 

Една от легендите за „Яйлата“ разказва, че тук прекарал последните си дни римският поет Овидий, заточен в гр. Томи (днешна Констанца) от император Август. 

След бягството си от Томи, той се приютил в залива на Яйлата, където го укрило местното население.  

Богата и интересна е и природата на това място. Тук гнездят и преминават за зимуване към бреговете на Африка над 178 вида птици. Регистрирани са и повече 

от 270 животински вида.  

Не по-малко ценни са и археологическите обекти, открити на „Яйлата“. Тук могат да се видят: 

➢ Късноантична крепост 

Крепостта се издига в северната част на равнинната тераса, т.н. „Голяма Яйла“. Мястото й доминира над околния терен и е отделено от север и изток от морето 

с отвесни с височина над 20 метра скални масиви. Това е наложило изграждането на отбранителни крепостни стени само от запад и юг. С фронт към сушата пред 

западната стена се издават четири плътни кули, а в източния край на южната стена е била разположена портата на крепостта. Във вътрешността на укрепителното 
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селище е разкрита част от главната улица, водеща от входа до центъра на крепостта и една голяма сграда, която вероятно е служела като караулно посещение. 

Интерес представлява прилепеното към една от постройките каменно стълбище, което показва, че тя се е издигала на два етажа. 

Най-невралгичният и важен пункт и за функционирането и за отбраната на крепостта била портата. Тя е от типа кула – порта с два входа. Външният е бил 

преграждан със спускаща се врата (т.нар. Катаракта), а вътрешният – с двукрила врата, залоствана с масивни дървени греди. Над входа, който е бил засводен, 

се е извисявала надвратната кула, осигуряваща по-добрата охрана на портата и терена около нея. 

➢ Скални некрополи 

Над 120 са гробните съоръжения в откритите три некропола в резервата, издълбани в скалистото равнинно плато или в отвесните склонове. В южната част на 

Яйленската тераса са проучени няколко гробници от т.нар. Пещерен тип. Те са в основата на скалния масив и се състоят от малки  преддверия, през които се 

влиза в гробната камера. В една от гробниците е открито стилизирано изображение на бича глава – единствената пластична украса, открита до този момент в 

изследваните некрополи. 

С малки изключения почти всички гробници са били ограбени още в древността или по-ново време. Намереният гробен инвентар – глинени паници, гърнета, 

чаши, лампички, бронзови и железни токи, стъклени маниста, монети и други, ги датира в хронологическите граници на II–V в. Сл. Хр. Гробниците са били 

фамилни и са функционирали продължително време. 

➢ Пещерни колонии 

На територията на резервата са разположени голям брой дялани от човешка ръка пещери. Така нареченият „пещерен град“ се състои от 101 единични или 

групирани в комплекси пещери, разположени на различни нива в отвесните скални скатове, обитавани от V хил. Пр. Хр. До XI в. Сл. Хр. И използвани от хората 

като жилища, гробници или монашески килии и църкви.  

Особено известна сред туристите е Клисе маара, позната още като скалната църква „Св. Св. Константин и Елена“.  

Второто си име пещерата получава през XIX в. От преселилото се в с. Камен бряг християнско население, което след няколко вековно прекъсване възражда 

отново религиозния живот на това култово място. Предполага се, че първоначално Клисе маара е служела за жилище. Многобройните кръстове в трите помещения 

и прабългарският рунически знак във второто отделение на пещерата обаче показват, че през ранното Средновековие тя е била християнска църква, която 

функционира до края на XI в. Сл. Хр. И след дълго прекъсване, през XIX в. Отваря отново врати.  

Полезна информация за туриста: 



 
 

 
 

 

 
 

  
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 

115 

Местоположение: на 18 км северно от гр. Каварна и на 2 км южно от с. Камен бряг. 

Време за посещение: Резерватът е отворен за посетители целогодишно; най-добро време за посещение – от април до октомври. 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на туристи 

• На входа на 

резервата има 

удобен паркинг;  

• Разстоянието 

от селото до 

обекта може да 

се измине и пеш. 

Много 

добро. 

Има. •  ТИЦ 

(Шабла, 

Каварна, 

Балчик) - тел.: 

+359 885/ 945 

559; 

• ТИЦ 

(Каварна) – 

тел.: +359 

750/ 85264. 

 

 

Има. Има. • Да не се 

изхвърлят 

отпадъци;  

• Да не се рушат 

скалите;  

• Да не се драска 

по скалите;  

• Придвижването 

да става само по 

утвърдени пътеки. 

• Консервация, 

конструктивно 

укрепване, 

изпълнение 

препоръките за 

опазване. 

• Желателно е 

посещенията да 

се организират в 

светлата част на 

деня и при ясно 

време, преди 

всичко през 

лятото;  

• Ако е удачно 

и при 

възможност – 

осигуряване 

централно 

осветление. 

• Доизграждане 

на подходящи 

довеждаща и 

съпътстваща 

инфраструктура;  

• Публикуване на 

реклама чрез уеб 

сайт – общ портал 

за културен 

туризъм на 

Областта; 

• Предоставяне 

на постоянна 

реклама във 

Фейсбук;  

• Разработване 
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на рекламни 

материали на 

хартиен носител;  

• Вземане на 

участие в 

туристически 

изложения и 

борси;  

• Разработване 

на виртуален 

каталог;  

• Активно 

ползване на 

дигитални медии. 

Необходимо време за посещение: 

Заедно със скалната църква. 

Разстояние: 

0 км. 

Настаняване: 

• Хотел „Русалка Холидей Вилидж“: Община Каварна, с. Камен бряг, 9661, тел.: +359 2 962 4215, +359 893 332 001; 
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• Ваканционна къща „Лорета“: Община Каварна, с. Камен бряг, 9661, ул. „3-та“ № 11, тел.: +359 88 8471 818. 

Заведения за хранене: 

• Хотел „Русалка Холидей Вилидж“: Община Каварна, с. Камен бряг, 9661, тел.: +359 2 962 4215, +359 893 332 001; 

• Грил-Бар „Морска среща“: Община Каварна, с. Камен бряг, 9661, по пътя за морския бряг, тел.: +359 570 426 00. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Плуване;  

• Гмуркане;  

• Плаж;  

• Водни спортове;  

• Пикник;  

• Наблюдение на местната флора и фауна. 

В
ъ
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м
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н
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т
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Бензиностанции: Ромпетрол: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 2А; Петрол 2206: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 1; Бултрейд: гр. Каварна, 

9650, ул. „България“ № 69; Братя Тончеви: гр. Каварна, 9650, бул. „България“ № 79. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 91,: тел.: +359 570 831 61 (централа), тел.: +359 570 830 38 (аптека); ЦСМП: гр. 

Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 830 05; МЦ – І: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 

821 03. 

Полицейски РУ на МВР: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 570 821 12, +359 570 842 12 - 24 часа; ГПУ: гр. Каварна, 9650, ул. 
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участъци: „Георги Сава Раковски“ № 13, тел. +359 579 821 29; РС „ПБЗН“: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 579 830 23, +359 

579 820 23. 

Банкови 

клонове: 

Пощенска банка: гр. Каварна 9650, ул. „Цар Калоян“ № 3, тел.: + 359 570 811 70; АТМ Банка ДСК: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ 

№ 25, тел.: +359 570 842 67; УниКредит Булбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 37, бл. „Мусала“, тел.: от +359 570 811 10 до 

+359 570 811 15; СЖ Експресбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 30А, тел.: +359 570 825 41; АТМ Райфайзенбанк: гр. Каварна, 

9650, ул. „Добротица“ № 64, тел.: +359 2 962 4102. 

Пощенски 

станции: 

9660 Българево: с. Българево, 9660, ул. „Първа“ № 46, тел.: +359 570 423 22; 9650 Каварна: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 

29, тел.: +359 570 832 66. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Каварна, 9650, Сити център, ул. „България“ № 57, тел.: +359 570 833 20, +359 87 992 2118; Тип Топ Куриер: гр. Каварна, 

9650, ул. „Дончо Стойков“ № 10, тел.:+359 570 822 88; Спийди: гр. Каварна, 9650, ул. „Георги Кирков“ № 9, тел.: +359 700 17 001. 

1.28. Храм „Св. Харалампий“ (гр. Шабла, Община Шабла) 

Описание на туристическия обект: 

Храмът „Св. Свщмчк. Харалампий“ е трикорабна базилика. Построена е от майстор Христо Божков - Загореца. Най-старите икони в църквата са от 1857 г. и са 

рисувани от известния в Добруджа зограф, Захари Цаньов от Трявна. През 1999 г. е препокрит, а интериорът претърпява основен ремонт, започнат от отец 

Василий Селемет през лятото на 2000 г. В него се включват както всички енориаши, така и граждани с доброволен труд и осъществяват дарителски акции. Така 

със задружни усилия за пет месеца, до навечерието на Рождество Христово – 23 декември, изцяло преобразяват облика на притвора, наоса и олтара. След което 

архимандрит Серафим отслужва чина обновление и въдворява новия свещеник отец Павел Максимов. Обстановката в храма впечатлява с особената светлост, 

създавана от белия мрамор и златистия бронз на иконостаса. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: гр. Шабла, ул. „Петко Българанов“. 
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Време за посещения: целогодишно. 

Обектът е със свободен достъп. 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Налице са 

асфалтиран път и 

пешеходни 

пространства, 

тротоар;  

• Много добра 

съпътстваща 

инфраструктура;  

• Необходимост 

от реновиране на 

довеждащата 

инфраструктура. 

Много 

добро. 

Има. • ТИЦ 

(Шабла, 

Каварна, 

Балчик) - 

тел.: +359 885 

945 559; 

• ТИЦ 

(Шабла) – 

тел.: +359 

5743/ 4088. 

Духовното 

лице в 

манастира. 

Има. • Видеонаблюдение;  

• Охрана;  

• Създаване и 

спазване на 

регулаторните условия 

за съхранение и 

противопожарна 

охрана.  

• Текущо 

консервиране 

и реновиране 

на обекта 

(сграда и 

църковен 

интериор). 

• Поставяне на 

указателни 

табели (от 

влизането в 

населеното 

място) до 

обекта;  

• Прецизни 

разположение и 

четимост на 

текстовете, 

съпровождащи 

църковните 

предмети в 

храма;  

• Осигуряване 

на централно 

• Ползване на 

уеб сайт – общ 

портал за 

културен туризъм 

на Областта; 

• Предоставяне 

на постоянна 

реклама във 

Фейсбук;  

• Разработване 

на рекламни 

материали на 

хартиен носител;  

• Разработване 

на виртуален 

каталог;  
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осветление. • Вземане на 

участие в 

туристически 

изложения и 

борси. 

Необходимо време за посещение: 

30 – 40 минути. 

Разстояние: 

19.5 км. 

Настаняване: 

• Къща за гости „Синята къща“: Община Шабла, гр. Шабла, 9680, ул. „Възраждане“ № 2А, тел.: +359 89 011 9139;  

• Хотел-Ресторант „При бай Пешо“: Община Шабла, гр. Шабла, 9680, близо до Фара, тел.: +359 89 925 2061;  

• Къща „Герана“: Община Шабла, гр. Шабла, 9680, ул. „Нефтяник“ № 20, тел.: +359 89 927 5267, +359 88 839 7896. 

Заведения за хранене: 

• Хотел-Ресторант „При бай Пешо“: Община Шабла, гр. Шабла, 9680, близо до Фара, тел.: +359 89 925 2061;  

• Къща „Герана“: Община Шабла, гр. Шабла, 9680, ул. „Нефтяник“ № 20, тел.: +359 89 927 5267, +359 88 839 7896. 

Възможности за релаксация и свободно време: 
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• Посещение на културно събитие;  

• Спортуване;  

• Пейнтбол;  

• СПА;  

• Разходка;  

• Шопинг. 

В
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о
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н
о
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и
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о
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Бензиностанции: Рос-Дим Ойл: гр. Шабла, 9680, ул. „Равно поле“ № 1; Топливо 3315: гр. Шабла, 9680, ул. „Черни връх“; Бенита: с. Дуранкулак, 
9670, ул. „Втора“ № 25; Петрол 2223: с. Горун, 9689, на гл. път Шабла – Каварна. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

ЦСМП: гр. Шабла, 9680, ул. „Равно поле“ № 37, тел.: +359 574 341 14; Извънболнична помощ – лекарски практики: гр. Шабла, 9680, 

ул. „Равно поле“ № 37, тел.: +359 88 863 0045, тел.: +359 88 688 6122, тел.: +359 89 992 5563, тел.: +359 88 720 1812. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Шабла, 9680, бул. „Добруджа“ № 1, тел.: +359 574 323 53 - 24 часа; РС „ПБЗН“: гр. Шабла, 9680, ул. „Равно поле“ № 

5, тел.: +359 574 344 49. 

Банкови 

клонове: 

УниКредит Булбанк: гр. Шабла, 9680, ул. „Петко Българанов“ № 4, тел.: +359 574 350 11; Банка ДСК: гр. Шабла, 9680, ул. „Петко 

Българанов“ № 6, тел.: +359 574 350 91, +359 574 342 91; ЦКБ: гр. Шабла, 9680, тел.: +359 570 900 25. 

Пощенски 

станции: 

9680 Шабла: гр. Шабла, 9680, ул. „Комсомолска“ № 3, тел.: +359 574 342 33. 

Куриерски Еконт: гр. Шабла, 9680, ул. „Боровец“ № 5,тел.: +359 825 267 10. 



 
 

 
 

 

 
 

  
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 

122 

услуги: 

1.29. Фар на нос Шабла (гр. Шабла, Община Шабла) 

Описание на туристическия обект: 

Шабленският фар е морски фар, който се намира в Община Шабла, Област Добрич. Разположен е на нос Шабла, отстоящ на около 4 км източно от града. С 

местоположението си най-старото и най-високо навигационно съоръжение по Българското Черноморие бележи средата на пътя между устието на река Дунав и 

Босфора, както и предпазва морските съдове от засядане в рифа срещу него, чиято дължина е 1 морска миля. Официално е открит в  1857 г., след като е 

възстановен в 1856 г. и до сега е неделима част от живота и историята на града и неговите жители. Бялата му светлина просветва с честота 20 секунди, като при 

добра видимост се забелязва от разстояние 17 морски мили. 132 стъпала водят до върха на кулата на фара, която е висока 32 м. Фарът свети от надморска 

височина 36 м, а от терасата му се открива чудесна гледка не само към морето, но и към околностите. На фара работят четирима души, които дежурят по 8 часа. 

В Шабленския фар се крие послание, което трябва да се отвори през 2056 г. Поставено в стените на съоръжението, които са дебели 1 метър и 20 сантиметра. В 

него е описано, че дължината от Фара до брега през 1948 г. е била 29 м, а през 1996 г. е била 13 м. Желанието им е това разстояние да бъде измерено и сравнено. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: гр. Шабла, брега на морето, на нос Шабла 

Време за посещения: целогодишно 

Обектът е със свободен достъп. 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 
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• Налице са 

асфалтиран път и 

пешеходни 

пространства, 

тротоар;  

• Много добра 

съпътстваща 

инфраструктура;  

• Необходимост 

от реновиране на 

довеждащата 

инфраструктура. 

Много 

добро. 

Има. •  ТИЦ 

(Шабла, 

Каварна, 

Балчик) - тел.: 

+359 885/ 945 

559; 

• ТИЦ 

(Шабла) – тел.: 

+359 5743/ 

4088. 

Пазачите 

на фара. 

Има. • Видеонаблюдение;  

• Охрана. 

• Текущо 

консервиране и 

реновиране;  

• Спазване на 

регулаторните 

условия за 

съхранение 

(температура- 

влажност, 

светлина 

санитарно-

хигиенни). 

• Поставяне 

на указателни 

табели (от 

влизането в 

населеното 

място) до 

обекта. 

• Ползване на 

уеб сайт – общ 

портал за 

културен туризъм 

на Областта; 

• Предоставяне 

на постоянна 

реклама във 

Фейсбук;  

• Разработване 

на рекламни 

материали на 

хартиен носител;  

• Разработване 

на виртуален 

каталог;  

• Вземане на 

участие в 

туристически 

изложения и 

борси. 

Необходимо време за посещение: 

40 – 50 минути. 
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Разстояние: 

6.7 км. 

Настаняване: 

• Къща за гости „Синята къща“: Община Шабла, гр. Шабла, 9680, ул. „Възраждане“ № 2А, тел.: +359 89 011 9139;  

• Хотел-Ресторант „При бай Пешо“: Община Шабла, гр. Шабла, 9680, близо до Фара, тел.: +359 89 925 2061;  

• Къща „Герана“: Община Шабла, гр. Шабла, 9680, ул. „Нефтяник“ № 20, тел.: +359 89 927 5267, +359 88 839 7896. 

Заведения за хранене: 

• Хотел-Ресторант „При бай Пешо“: Община Шабла, гр. Шабла, 9680, близо до Фара, тел.: +359 89 925 2061;  

• Къща „Герана“: Община Шабла, гр. Шабла, 9680, ул. „Нефтяник“ № 20, тел.: +359 89 927 5267, +359 88 839 7896. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Посещение на културно събитие;  

• Спортуване;  

• Пейнтбол;  

• СПА;  

• Разходка;  

• Шопинг. 
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В
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Бензиностанции: Рос-Дим Ойл: гр. Шабла, 9680, ул. „Равно поле“ № 1; Топливо 3315: гр. Шабла, 9680, ул. „Черни връх“; Бенита: с. Дуранкулак, 
9670, ул. „Втора“ № 25; Петрол 2223: с. Горун, 9689, на гл. път Шабла – Каварна. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

ЦСМП: гр. Шабла, 9680, ул. „Равно поле“ № 37, тел.: +359 574 341 14; Извънболнична помощ – лекарски практики: гр. Шабла, 9680, 

ул. „Равно поле“ № 37, тел.: +359 88 863 0045, тел.: +359 88 688 6122, тел.: +359 89 992 5563, тел.: +359 88 720 1812. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Шабла, 9680, бул. „Добруджа“ № 1, тел.: +359 574 323 53 - 24 часа; РС „ПБЗН“: гр. Шабла, 9680, ул. „Равно поле“ № 

5, тел.: +359 574 344 49. 

Банкови 

клонове: 

УниКредит Булбанк: гр. Шабла, 9680, ул. „Петко Българанов“ № 4, тел.: +359 574 350 11; Банка ДСК: гр. Шабла, 9680, ул. „Петко 

Българанов“ № 6, тел.: +359 574 350 91, +359 574 342 91; ЦКБ: гр. Шабла, 9680, тел.: +359 570 900 25. 

Пощенски 

станции: 

9680 Шабла: гр. Шабла, 9680, ул. „Комсомолска“ № 3, тел.: +359 574 342 33. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Шабла, 9680, ул. „Боровец“ № 5,тел.: +359 825 267 10. 

1.30. Църква „Св. Димитър Солунски“ (гр. Генерал Тошево, Община Генерал Тошево) 

Описание на туристическия обект: 

Църквата в града носи името на Свети великомъченик Димитър Солунски Чудотворец или Свети Димитър, който е християнски светец. В България има и други 

храмове носещи неговото име. 

Роден е в Солун през III в. Неговият баща бил управител на града, а по религиозни убеждения - християнин. Когато родителите на Димитър умират, император 
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Максимиан го назначава на висок военен пост със заповедта да преследва християните. Покръстеният като дете Димитър обаче ги покровителствал  и започнал 

да насърчава разпространението на Христовата вяра. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: гр. Генерал Тошево, Община Генерал Тошево. 

Време за посещения: целогодишно. 

Обектът е със свободен достъп. 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Налице са 

асфалтиран път и 

пешеходни 

пространства, 

тротоар;  

• Много добра 

съпътстваща 

инфраструктура;  

• Необходимост 

от реновиране на 

Много 

добро. 

Има. • ТИЦ 

(Генерал 

Тошево) – 

тел.: +359 

5731/ 2494. 

 

Духовното 

лице в 

храма. 

Има. • Видеонаблюдение; 

• Охрана; 

• Създаване и 

спазване на 

регулаторните условия 

за съхранение и 

противопожарна 

охрана.  

• Текущо 

консервиране 

и реновиране 

на обекта 

(сграда и 

църковен 

интериор). 

• Поставяне на 

указателни 

табели (от 

влизането в 

населеното 

място) до обекта;  

• Прецизни 

разположение и 

четимост на 

текстовете, 

• Ползване на 

уеб сайт – общ 

портал за 

културен туризъм 

на Областта; 

• Предоставяне 

на постоянна 

реклама във 

Фейсбук;  

• Разработване 
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довеждащата 

инфраструктура. 

съпровождащи 

църковните 

предмети в 

храма;  

• Осигуряване 

на централно 

осветление. 

на рекламни 

материали на 

хартиен носител;  

• Разработване 

на виртуален 

каталог;  

• Вземане на 

участие в 

туристически 

изложения и 

борси. 

Необходимо време за посещение: 

30 – 40 минути. 

Разстояние: 

67 км. 

Настаняване: 

• Хотел „Узунов Палас“: Община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Трети март“ № 3, тел.: +359 88 564 9208; 

• Хотел „Питърс“: Община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Димитър Благоев“ № 63, тел.: + 359 88 578 2394; 

• Хотел-Ресторант „Дияна“: Община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Трети март“ № 45, тел.: +359 88 738 8218; 

• Мотел-Механа „Чаира“: главен път Добрич - Генерал Тошево, тел.: + 359 89 340 6440. 
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Заведения за хранене: 

• Механа „Дечкодяк“: Община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Дружба“ № 1;  

• Хотел-Ресторант „Дияна“: Община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Трети март“ № 45, тел.: +359 88 738 8218; 

• Бистро-Бар „K.T's“: Община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Трети март“; 

• Мотел-Механа „Чаира“: главен път Добрич - Генерал Тошево, тел.: + 359 89 340 6440. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Посещение на културно събитие;  

• Спортуване;  

• СПА;  

• Разходка;  

• Шопинг. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 

з
а
 

л
о
ги

с
т
и
к
а
: 

Бензиностанции: Лукойл 0759: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Димитър Благоев“ № 82 (изход Добрич – Варна); Петрол 2226: гр. Генерал Тошево, 

9500, ул. „Димитър Благоев“; СН Енерги: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Александър Стамболийски“ № 23. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МЦ: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Иван Вазов“ № 15; тел.: +359 573 120 72, +359 81 213 1001; ЦСМП: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. 

„Иван Вазов“ № 15, тел.: +359 573 120 25. 

Полицейски РУ на МВР: гр. Генерал Тошево, 9500, бул. „Димитър Благоев“ № 4, тел.: +359 573 139 80, +359 573 123 32 - 24 часа; ГПУ: гр. Генерал 
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участъци: Тошево, 9500, ул. „Трети март“ № 8А, тел. +359 573 139 75; РС „ПБЗН“: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Димитър Благоев“ № 6, тел.: 

+359 573 122 34. 

Банкови 

клонове: 

СЖ Експресбанк: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „3-ти март“ № 10, тел.: +359 573 150 24; УниКредит Булбанк: гр. Генерал Тошево, 

9500, ул. „ 3-те март“ № 5, тел.: +359 2 933 7212; АТМ Банка ДСК: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Георги Сава Раковски“ № 1; 

УниКредит Булбанк: гр. Генерал Тошево, 9500, тел.: +359 573 121 37. 

Пощенски 

станции: 

9500 Генерал Тошево: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „3-ти март“ № 7, тел.: +359 573 120 40. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Трети март“ № 9, тел.: +359 87 532 6000; Спийди: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Георги Сава 

Раковски“ № 6, тел.: +359 700 17 001; Еконт: гр. Генерал Тошево, 7703, ул. „Трети март“ № 27, тел.: +359 88 567 7333; Лео Експрес: 

гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Васил Априлов“ № 2, тел.: +359 573 123 81. 

1.31. Историческият музей (гр. Генерал Тошево, Община Генерал Тошево) 

Описание на туристическия обект 

Създаден е през 2006 г. и е сред най-младите музеи в нашата страна. Той е наследник на музейните сбирки в региона, възникнали през втората половина на 

миналия век. Сега във фондовете му се съхраняват над 10,000 експоната, които са част от културното наследство на Република България. Те са представени в 

постоянните експозиции на музея в гр. Генерал Тошево и в с. Дъбовик и с. Красен. Първата от тях проследява богатото археологическо минало на региона, както 

и живота на добруджанеца от края на ХІХ в. и началото на ХХ в. Специален музеен кът в нея е посветен на ген. Стефан Тошев – командващ ІІІ-та българска армия 

на добруджанския фронт по време на Първата световна война и патрон на града. В двора на музея е уреден Лапидариум, в който особен интерес представляват 

тракийската гробница и локомобилът. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ № 22. 
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Време за посещения: целогодишно. 

Работно време: понеделник – петък: 08:00 – 17:00 ч. 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Налице са 

асфалтиран път и 

пешеходни 

пространства, 

тротоар;  

• Много добра 

съпътстваща 

инфраструктура;  

• Необходимост 

от реновиране на 

довеждащата 

инфраструктура. 

Много 

добро. 

Има. • ТИЦ 

(Генерал 

Тошево) – 

тел.: +359 

5731/ 2494. 

Има. Има. • Завеждане на 

движимите културни 

ценности в инвентарни 

книги и регистри;  

• Системна 

инвентаризация на 

музейните фондове; 

• Включване в 

глобална система с 

практически мерки и 

технически 

съоръжения, 

осигуряващи 

сигурността на 

експонатите и на 

обекта като цяло;  

• Спазване на 

регулаторните 

условия за 

съхранение на 

движимите 

културни 

ценности 

(температура- 

влажност, 

светлина, 

санитарно-

хигиенни); 

• Консервация, 

реставрация, 

видеозаснемане, 

дигитализация на 

движимите 

• Поставяне 

на указателни 

табели (от 

влизането в 

населеното 

място) до 

обекта; 

• Прецизни 

разположение 

и четимост на 

текстовете, 

съпровождащи 

музейните 

експонати;  

• Атрактивно 

представяне на 

експонатите 

• Поставяне на 

тъчскрийн 

информационно 

табло; 

• Разработване 

на рекламни 

материали на 

хартиен носител; 

• Ползване на 

уеб сайт – общ 

портал за 

културен туризъм 

на Областта; 

• Предоставяне 

на постоянна 

реклама във 
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• Опазване чрез 

дигитализация на 

музейните фондове; 

• Видеонаблюдение;  

• Охрана. 

културни 

ценности;  

• Разработване 

на виртуален 

каталог. 

чрез 

средствата на 

съвременните 

технологии. 

Фейсбук;  

• Обособяване 

на пространство 

за покрит 

публичен атриум;  

• Ползване на 

атрактивна 

визуална реклама 

на открити места;  

• Вземане на 

участие в 

туристически 

изложения и 

борси;  

• Разработване 

на виртуален 

каталог. 

Необходимо време за посещение: 

40 – 60 минути. 

Разстояние: 

850 м. 
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Настаняване: 

• Хотел „Узунов Палас“: Община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Трети март“ № 3, тел.: +359 88 564 9208; 

• Хотел „Питърс“: Община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Димитър Благоев“ № 63, тел.: + 359 88 578 2394; 

• Хотел-Ресторант „Дияна“: Община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Трети март“ № 45, тел.: +359 88 738 8218; 

• Мотел-Механа „Чаира“: главен път Добрич - Генерал Тошево, тел.: + 359 89 340 6440. 

Заведения за хранене: 

• Механа „Дечкодяк“: Община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Дружба“ № 1;  

• Хотел-Ресторант „Дияна“: Община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Трети март“ № 45, тел.: +359 88 738 8218; 

• Бистро-Бар „K.T's“: Община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Трети март“; 

• Мотел-Механа „Чаира“: главен път Добрич - Генерал Тошево, тел.: + 359 89 340 6440. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Посещение на културно събитие;  

• Спортуване;  

• СПА;  

• Разходка;  

• Шопинг. 

В
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о
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о
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: Бензиностанции: Лукойл 0759: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Димитър Благоев“ № 82 (изход Добрич – Варна); Петрол 2226: гр. Генерал Тошево, 
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9500, ул. „Димитър Благоев“; СН Енерги: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Александър Стамболийски“ № 23. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МЦ: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Иван Вазов“ № 15; тел.: +359 573 120 72, +359 81 213 1001; ЦСМП: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. 

„Иван Вазов“ № 15, тел.: +359 573 120 25. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Генерал Тошево, 9500, бул. „Димитър Благоев“ № 4, тел.: +359 573 139 80, +359 573 123 32 - 24 часа; ГПУ: гр. Генерал 

Тошево, 9500, ул. „Трети март“ № 8А, тел. +359 573 139 75; РС „ПБЗН“: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Димитър Благоев“ № 6, тел.: 

+359 573 122 34. 

Банкови 

клонове: 

СЖ Експресбанк: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „3-ти март“ № 10, тел.: +359 573 150 24; УниКредит Булбанк: гр. Генерал Тошево, 

9500, ул. „ 3-те март“ № 5, тел.: +359 2 933 7212; АТМ Банка ДСК: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Георги Сава Раковски“ № 1; 

УниКредит Булбанк: гр. Генерал Тошево, 9500, тел.: +359 573 121 37. 

Пощенски 

станции: 

9500 Генерал Тошево: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „3-ти март“ № 7, тел.: +359 573 120 40. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Трети март“ № 9, тел.: +359 87 532 6000; Спийди: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Георги Сава 

Раковски“ № 6, тел.: +359 700 17 001; Еконт: гр. Генерал Тошево, 7703, ул. „Трети март“ № 27, тел.: +359 88 567 7333; Лео Експрес: 

гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Васил Априлов“ № 2, тел.: +359 573 123 81. 

II. КУЛТУРНО–ЕТНИЧЕСКИ МАРШРУТ 
 

2.1. Архитектурно-етнографски музей на открито „Старият Добрич“ (гр. Добрич, Община Добрич) 

Описание на туристическия обект: 
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Архитектурно-етнографският музей „Стария Добрич“ е музей на открито, където се съхраняват, представят и развиват традиционните добруджански занаяти от 

края на ХІХ и първата половина на ХХ в. Намира се в центъра на съвременния гр. Добрич, на мястото на някогашната Одун чаршия. Във възстановената стара 

градска чаршия потомствени майстори продължават многовековната традиция на своите занаяти. По стари ръчни технологии и с оригинални инструменти в 

повече от 30 работилници се изработват традиционни изделия на грънчарството, ковачеството, везбарството, тъкачеството, бъчварството, абаджийството 

(производство на груб вълнен плат), златарството и други. В центъра на комплекса е възстановена старата часовникова кула, строена през ХVІІІ в., която е 

достъпна за туристите. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: гр. Добрич, ул. „Константин Стоилов“ № 18. 

Време за посещения: целогодишно 

Обектът е със свободен достъп. 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние

: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркин

г 

Информационе

н център 

Наличие на 

екскурзовод 

 Наличие на 

WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяван

е и съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Налице са 

асфалтиран път и 

пешеходни 

пространства, 

тротоар; 

• Много добра 

Много 

добро. 

Има. Тел.: +359 

58/ 602 642. 

От 

Историческ

и музей 

(Добрич). 

Обществена

. 

• Видеонаблюдение

;  

• Охрана.  

• Текущи 

консервация 

и реновация. 

• Поставяне 

на указателни 

табели (от 

влизането в 

населеното 

място) до 

музея на 

• Ползване на 

уеб сайт – общ 

портал за 

културен 

туризъм на 

Областта; 
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съпътстваща 

инфраструктура; 

• Необходимос

т от реновиране 

на довеждащата 

инфраструктура. 

открито;  

• Прецизни 

разположение 

и четимост на 

текстовете, 

съпровождащ

и 

архитектурно-

етнографските 

експонати в 

музея. 

• Предоставян

е на постоянна 

реклама във 

Фейсбук;  

• Обособяване 

на пространство 

за покрит 

публичен 

атриум;  

• Поставяне на 

видеоекрани;  

• Участия в 

туристически 

изложения и 

борси. 

Необходимо време за посещение: 

1 – 2 часа. 

Разстояние: 

0 км. 

Настаняване: 
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• Хотел „Добруджа“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „Екзарх Йосиф“ № 1, тел.: +359 58 601 351; 

• Парк-Хотел „Изида“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Генерал Колев“ № 49, тел.: +359 58 600 656; 

• Хотел „България“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, тел.: +359 58 600 226; 

• Хотел „Резиденция“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Батовска“ № 20, тел.: +359 58 604 246. 

Заведения за хранене: 

• Клуб-Ресторант „Изида“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Генерал Колев“ № 49, тел.: +359 58 600 656; 

• Пицария „Уно“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 3, тел.: +359 89 551 3755; 

• Хотел-Ресторант „Вила ди Полета“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „Христо Ботев“ № 1, тел.: +359 89 598 9939. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Посещение на културно събитие;  

• Спортуване;  

• СПА;  

• Разходка;  

• Шопинг. 

В
ъ
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м

о
ж

н

о
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Бензиностанции: Еко 1056: гр. Добрич, 9300, бул. „Добруджа“ № 24; Лукойл B042: гр. Добрич, 9300, бул. „Добруджа“; Лукойл B176: гр. Добрич, 

9300, бул. „Добруджа“ № 1 (изход за Балчик); Лукойл B061: гр. Добрич, 9300, Околовръстен път (изход за Варна); ОМВ: гр. Добрич, 

9300, бул. „Русия“; Ромпетрол: гр. Добрич, 9300, ул. „Димитър Ковачев“ № 4; Шел 3011: гр. Добрич, 9300, ул. „Хан Тервел“ № 92; 

Петрол 2202: гр. Добрич, 9300, ул. „Калиакра“; Петрол 2203: гр. Добрич, 9300, ул. „25-ти септември“ № 2 (изход за Варна); Петрол 
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2212: гр. Добрич, 9300, Северен околовръстен път за летището; Петрол 2213: гр. Добрич, 9300, ул. „3-ти март“ № 302; Петрол 

2214: гр. Добрич, 9300, ж.к. „Балик“. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Добрич, 9300, ул. „Панайот Хитов“ № 24, тел.: +359 58 600 488; ЦСМП: гр. Добрич, 9300, ул. „Панайот Хитов“ № 24, тел.: 

112; тел.: +359 58 603 619; ДКЦ І: гр. Добрич, 9300, ул. „Димитър Петков“ № 3, тел.: +359 58 601 474; ДКЦ ІІ: гр. Добрич, 9300, бул. 

„25-ти септември“ № 68, тел.: +359 58 600 854. 

Полицейски 

участъци: 

ОД на МВР: гр. Добрич, 9300, ул. „Максим Горки“ № 12, тел.: +359 58 658 058 (централа), +359 58 658 311 (дежурен), +359 58 601 350; 

Първо РУ на МВР: гр. Добрич, 9300, бул. „Трети март“ № 8, тел.: +359 58 600 895 - 24 часа; Второ РУ на МВР: гр. Добрич, 9300, бул. 

„Добруджа“ № 10, тел.: +359 58 600 873 - 24 часа; РД „ПБЗН“: гр. Добрич, 9300, бул. „25-ти септември“ № 72, тел.: +359 58 658 100. 

Банкови 

клонове: 

Алианц Банк България: гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 10, тел.: +359 58 655 672; Пощенска банка: гр. Добрич, 9300, бул. „25-

ти септември“ № 25А, тел.:+359 58 655 150; ATM Банка ДСК: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, тел.: +359 58 651 220; Първа 

инвестиционна банка: гр. Добрич, 9300, бул. „Независимост“ № 1, тел.: + 359 58 838 590; УниКредит Булбанк: гр. Добрич, 9300, 

ул. „България“ № 3, тел.:+359 58 655 732; ОББ: гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 3, тел.: +359 58 653 954; СЖ Експресбанк: гр. 

Добрич, 9300, бул. „Добруджа“ № 32, тел.: +359 58 839 014; Райфайзенбанк: гр. Добрич, 9300, бул. „25 -ти септември“ № 25, тел.: 

+359 58 653 002; ПроКредит Банк: гр. Добрич, 9300, ул. „Отец Паисий“ № 34, тел.: +359 700 17 070; БНП Париба: гр. Добрич, 9300, 

бл. „25-ти септември“ № 42, тел.: +359 58 655 100. 

Пощенски 

станции: 

9300 Добрич Ц: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 7, тел.: +359 58 601 668; 9301 Добрич 1: гр. Добрич, 9300, бул. „25-ти септември“ 

№ 68, тел.: +359 58 601 671; 9303 Добрич 3: гр. Добрич, 9300, ж.к. „Христо Ботев“ № 97, тел.: +359 58 602 841. 

Куриерски 

услуги: 

Стар Пост: гр. Добрич, 9300, пл. „Генерал Скобелев“ № 17, тел.: +359 57 660 127; Спийди: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, 

тел.: +359 700 17 001; Лео Експрес: гр. Добрич, 9300, ул. „25-ти септември“, преди ДКЦ 2, тел: +359 58 604 905; Еконт: гр. Добрич, 

9300, ул. „Хан Тервел“ № 65, тел.:+359 88 281 8061; Еконт: гр. Добрич, 9300, ул. „Генерал Колев“ № 28, тел.:+359 87 992 2835; 

Интерлогистика: гр. Добрич, 9300,ул. „Васил Левски” № 4,тел.: +359 58 600 800; Тип Топ Куриер: гр. Добрич, 9300, ул. „Генерал 

Скобелев“ № 17, тел.: +359 88 433 3015; Европът-2000: гр. Добрич 9300, ул. „Родопи“ № 3, тел.: +359 88 266 6105. 
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2.2. Етнографска къща (гр. Добрич, Община Добрич) 

Описание на туристическия обект: 

„Етнографската къща“ Добрич е построена в периода 1860-1861 г. от неизвестен народен майстор балканджия в типичен за възрожденската епоха архитектурен 

стил. В наши дни къщата е реставрирана и превърната в музей. Нейната уредба представя бита и поминъка на добруджанското население от края на ХІХ в. и 

началото на ХХ в. В приземието на къщата са разположени: хаетът (преддверие), в който е показано традиционното облекло на местното население; къщата 

(кухня); собата (стая за спане) и мазата, в която са експонирани оригинални съдове за приготвяне и съхраняване на зимнина, и селскостопански сечива и 

предмети, свързани с домашните занаяти. На горния етаж, в стаята за гости, е пресъздадена обстановката от дома на богат търговец, преселен от Котленско. В 

останалите помещения са възстановени уредбите на къща и шивашко ателие от 20-30 години на ХХ в. В непосредствена близост до тях е чардакът, заемал важно 

място в живота на семейството. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: гр. Добрич, ул. „Ален мак“ № 5. 

Време за посещения: целогодишно. 

Работно време: понеделник – петък (май – октомври): 09:00 – 12:30 ч. и 13:30 – 18:00 ч.; понеделник – петък (ноември – април): 08:00 – 12:30 ч. и 13:30 – 17:00 ч.; 

събота и неделя – по заявка. 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 
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• Налице са 

асфалтиран път и 

пешеходни 

пространства, 

тротоар; 

• Много добра 

съпътстваща 

инфраструктура; 

• Необходимост 

от реновиране на 

довеждащата 

инфраструктура. 

Много 

добро. 

Няма. Тел.: +359 

58/604 717. 

Има. Има. • Завеждане на 

движимите културни 

ценности в инвентарни 

книги и регистри;  

• Системна 

инвентаризация на 

музейните фондове; 

• Включване в 

глобална система с 

практически мерки и 

технически 

съоръжения, 

осигуряващи 

сигурността на 

експонатите и на 

обекта като цяло; 

• Опазване чрез 

дигитализация на 

музейните фондове; 

• Видеонаблюдение;  

• Охрана. 

• Спазване на 

регулаторните 

условия за 

съхранение на 

движимите 

културни 

ценности 

(температура- 

влажност, 

светлина, 

санитарно-

хигиенни); 

• Консервация, 

реставрация, 

видеозаснемане, 

дигитализация на 

движимите 

културни 

ценности;  

• Разработване 

на виртуален 

каталог. 

• Поставяне 

на указателни 

табели (от 

влизането в 

населеното 

място) до 

обекта; 

• Прецизни 

разположение 

и четимост на 

текстовете, 

съпровождащи 

музейните 

експонати;  

• Атрактивно 

представяне на 

експонатите 

чрез 

средствата на 

съвременните 

технологии. 

• Поставяне на 

тъчскрийн 

информационно 

табло; 

• Разработване 

на рекламни 

материали на 

хартиен носител; 

• Ползване на 

уеб сайт – общ 

портал за 

културен туризъм 

на Областта; 

• Предоставяне 

на постоянна 

реклама във 

Фейсбук;  

• Обособяване 

на пространство 

за покрит 

публичен атриум;  

• Ползване на 

атрактивна 

визуална реклама 

на открити места;  
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• Вземане на 

участие в 

туристически 

изложения и 

борси;  

• Разработване 

на виртуален 

каталог. 

Необходимо време за посещение: 

40 – 60 минути. 

Разстояние: 

900 м. 

Настаняване: 

• Хотел „Добруджа“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „Екзарх Йосиф“ № 1, тел.: +359 58 601 351; 

• Парк-Хотел „Изида“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Генерал Колев“ № 49, тел.: +359 58 600 656; 

• Хотел „България“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, тел.: +359 58 600 226; 

• Хотел „Резиденция“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Батовска“ № 20, тел.: +359 58 604 246. 

Заведения за хранене: 
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• Клуб-Ресторант „Изида“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Генерал Колев“ № 49, тел.: +359 58 600 656; 

• Пицария „Уно“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 3, тел.: +359 89 551 3755; 

• Хотел-Ресторант „Вила ди Полета“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „Христо Ботев“ № 1, тел.: +359 89 598 9939. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Посещение на културно събитие;  

• Спортуване;  

• СПА;  

• Разходка;  

• Шопинг. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 з

а
 л

о
ги

с
т
и

к
а
: 

Бензиностанции: Еко 1056: гр. Добрич, 9300, бул. „Добруджа“ № 24; Лукойл B042: гр. Добрич, 9300, бул. „Добруджа“; Лукойл B176: гр. Добрич, 

9300, бул. „Добруджа“ № 1 (изход за Балчик); Лукойл B061: гр. Добрич, 9300, Околовръстен път (изход за Варна); ОМВ: гр. Добрич, 

9300, бул. „Русия“; Ромпетрол: гр. Добрич, 9300, ул. „Димитър Ковачев“ № 4; Шел 3011: гр. Добрич, 9300, ул. „Хан Тервел“ № 92; 

Петрол 2202: гр. Добрич, 9300, ул. „Калиакра“; Петрол 2203: гр. Добрич, 9300, ул. „25-ти септември“ № 2 (изход за Варна); Петрол 

2212: гр. Добрич, 9300, Северен околовръстен път за летището; Петрол 2213: гр. Добрич, 9300, ул. „3-ти март“ № 302; Петрол 

2214: гр. Добрич, 9300, ж.к. „Балик“. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Добрич, 9300, ул. „Панайот Хитов“ № 24, тел.: +359 58 600 488; ЦСМП: гр. Добрич, 9300, ул. „Панайот Хитов“ № 24, тел.: 

112; тел.: +359 58 603 619; ДКЦ І: гр. Добрич, 9300, ул. „Димитър Петков“ № 3, тел.: +359 58 601 474; ДКЦ ІІ: гр. Добрич, 9300, бул. 

„25-ти септември“ № 68, тел.: +359 58 600 854. 

Полицейски ОД на МВР: гр. Добрич, 9300, ул. „Максим Горки“ № 12, тел.: +359 58 658 058 (централа), +359 58 658 311 (дежурен), +359 58 601 350; 
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участъци: Първо РУ на МВР: гр. Добрич, 9300, бул. „Трети март“ № 8, тел.: +359 58 600 895 - 24 часа; Второ РУ на МВР: гр. Добрич, 9300, бул. 

„Добруджа“ № 10, тел.: +359 58 600 873 - 24 часа; РД „ПБЗН“: гр. Добрич, 9300, бул. „25-ти септември“ № 72, тел.: +359 58 658 100. 

Банкови 

клонове: 

Алианц Банк България: гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 10, тел.: +359 58 655 672; Пощенска банка: гр. Добрич, 9300, бул. „25-

ти септември“ № 25А, тел.:+359 58 655 150; ATM Банка ДСК: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, тел.: +359 58 651 220; Първа 

инвестиционна банка: гр. Добрич, 9300, бул. „Независимост“ № 1, тел.: + 359 58 838 590; УниКредит Булбанк: гр. Добрич, 9300, 

ул. „България“ № 3, тел.:+359 58 655 732; ОББ: гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 3, тел.: +359 58 653 954; СЖ Експресбанк: гр. 

Добрич, 9300, бул. „Добруджа“ № 32, тел.: +359 58 839 014; Райфайзенбанк: гр. Добрич, 9300, бул. „25 -ти септември“ № 25, тел.: 

+359 58 653 002; ПроКредит Банк: гр. Добрич, 9300, ул. „Отец Паисий“ № 34, тел.: +359 700 17 070; БНП Париба: гр. Добрич, 9300, 

бл. „25-ти септември“ № 42, тел.: +359 58 655 100. 

Пощенски 

станции: 

9300 Добрич Ц: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 7, тел.: +359 58 601 668; 9301 Добрич 1: гр. Добрич, 9300, бул. „25-ти септември“ 

№ 68, тел.: +359 58 601 671; 9303 Добрич 3: гр. Добрич, 9300, ж.к. „Христо Ботев“ № 97, тел.: +359 58 602 841. 

Куриерски 

услуги: 

Стар Пост: гр. Добрич, 9300, пл. „Генерал Скобелев“ № 17, тел.: +359 57 660 127; Спийди: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, 

тел.: +359 700 17 001; Лео Експрес: гр. Добрич, 9300, ул. „25-ти септември“, преди ДКЦ 2, тел: +359 58 604 905; Еконт: гр. Добрич, 

9300, ул. „Хан Тервел“ № 65, тел.:+359 88 281 8061; Еконт: гр. Добрич, 9300, ул. „Генерал Колев“ № 28, тел.:+359 87 992 2835; 

Интерлогистика: гр. Добрич, 9300,ул. „Васил Левски” № 4,тел.: +359 58 600 800; Тип Топ Куриер: гр. Добрич, 9300, ул. „Генерал 

Скобелев“ № 17, тел.: +359 88 433 3015; Европът-2000: гр. Добрич 9300, ул. „Родопи“ № 3, тел.: +359 88 266 6105. 

2.3. Дом паметник „Йордан Йовков“ (гр. Добрич, Община Добрич) 

Описание на туристическия обект: 

Музеят се намира в централната част на града в близост до градския парк. Открит е през 1980 г., по случай 100-годишнината от рождението на прочутия български 

писател. В музея се съхраняват повече от 10,000 експоната свързани с живота и творчеството на Йордан Йовков. Показани са много снимки и документи, пишещата 

му машина, на която са създадени голяма част от неговите разкази, дрехи и лични вещи, страници от различни произведения, преводи на Йовковите произведения 

на чужди езици. Йовков е един от най-известните ни писатели-хуманисти и майстор на разказа, чиито произведения са включени в много световни антологии и 
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са преведени на над 40 езика. 

Дом паметник „Йордан Йовков“ е вписан в списъка на „100 национални туристически обекта в България“. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: гр. Добрич, ул. „Ген. Гурко“ № 4. 

Време за посещения: целогодишно. 

Работно време: понеделник – неделя (май – септември): 09:00 – 13:00 ч. и 14:00 – 18:00 ч.; понеделник – петък (октомври – април): 08:30 – 12:30 ч. и 13:30 – 17:30 

ч.; събота и неделя – по заявка. 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Налице са 

асфалтиран път и 

пешеходни 

пространства, 

тротоар; 

• Много добра 

съпътстваща 

инфраструктура; 

Много 

добро. 

Има. • Тел.: +359 

58/ 602 213;  

• Тел.: +359 

884/ 311 492. 

Има. Има. • Завеждане на 

движимите културни 

ценности в инвентарни 

книги и регистри;  

• Системна 

инвентаризация на 

музейните фондове; 

• Включване в 

• Спазване на 

регулаторните 

условия за 

съхранение на 

движимите 

културни 

ценности 

(температура- 

влажност, 

• Поставяне 

на указателни 

табели (от 

влизането в 

населеното 

място) до 

обекта; 

• Прецизни 

разположение 

• Поставяне на 

тъчскрийн 

информационно 

табло; 

• Разработване 

на рекламни 

материали на 

хартиен носител; 
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• Необходимост 

от реновиране на 

довеждащата 

инфраструктура. 

глобална система с 

практически мерки и 

технически 

съоръжения, 

осигуряващи 

сигурността на 

експонатите и на 

обекта като цяло;  

• Опазване чрез 

дигитализация на 

музейните фондове; 

• Видеонаблюдение;  

• Охрана. 

светлина, 

санитарно-

хигиенни); 

• Консервация, 

реставрация, 

видеозаснемане, 

дигитализация на 

движимите 

културни 

ценности;  

• Разработване 

на виртуален 

каталог. 

и четимост на 

текстовете, 

съпровождащи 

музейните 

експонати;  

• Атрактивно 

представяне на 

експонатите 

чрез 

средствата на 

съвременните 

технологии. 

• Ползване на 

уеб сайт – общ 

портал за 

културен туризъм 

на Областта; 

• Предоставяне 

на постоянна 

реклама във 

Фейсбук;  

• Обособяване 

на пространство 

за покрит 

публичен атриум;  

• Ползване на 

атрактивна 

визуална реклама 

на открити места;  

• Вземане на 

участие в 

туристически 

изложения и 

борси;  

• Разработване 

на виртуален 

каталог. 
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Необходимо време за посещение: 

40 – 60 минути. 

Разстояние: 

900 м. 

Настаняване: 

• Хотел „Добруджа“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „Екзарх Йосиф“ № 1, тел.: +359 58 601 351; 

• Парк-Хотел „Изида“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Генерал Колев“ № 49, тел.: +359 58 600 656; 

• Хотел „България“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, тел.: +359 58 600 226; 

• Хотел „Резиденция“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Батовска“ № 20, тел.: +359 58 604 246. 

Заведения за хранене: 

• Клуб-Ресторант „Изида“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Генерал Колев“ № 49, тел.: +359 58 600 656; 

• Пицария „Уно“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 3, тел.: +359 89 551 3755; 

• Хотел-Ресторант „Вила ди Полета“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „Христо Ботев“ № 1, тел.: +359 89 598 9939. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Посещение на културно събитие;  

• Спортуване;  
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• СПА;  

• Разходка;  

• Шопинг. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 з

а
 л

о
ги

с
т
и

к
а
: 

Бензиностанции: Еко 1056: гр. Добрич, 9300, бул. „Добруджа“ № 24; Лукойл B042: гр. Добрич, 9300, бул. „Добруджа“; Лукойл B176: гр. Добрич, 

9300, бул. „Добруджа“ № 1 (изход за Балчик); Лукойл B061: гр. Добрич, 9300, Околовръстен път (изход за Варна); ОМВ: гр. Добрич, 

9300, бул. „Русия“; Ромпетрол: гр. Добрич, 9300, ул. „Димитър Ковачев“ № 4; Шел 3011: гр. Добрич, 9300, ул. „Хан Тервел“ № 92; 

Петрол 2202: гр. Добрич, 9300, ул. „Калиакра“; Петрол 2203: гр. Добрич, 9300, ул. „25-ти септември“ № 2 (изход за Варна); Петрол 

2212: гр. Добрич, 9300, Северен околовръстен път за летището; Петрол 2213: гр. Добрич, 9300, ул. „3-ти март“ № 302; Петрол 

2214: гр. Добрич, 9300, ж.к. „Балик“. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Добрич, 9300, ул. „Панайот Хитов“ № 24, тел.: +359 58 600 488; ЦСМП: гр. Добрич, 9300, ул. „Панайот Хитов“ № 24, тел.: 

112; тел.: +359 58 603 619; ДКЦ І: гр. Добрич, 9300, ул. „Димитър Петков“ № 3, тел.: +359 58 601 474; ДКЦ ІІ: гр. Добрич, 9300, бул. 

„25-ти септември“ № 68, тел.: +359 58 600 854. 

Полицейски 

участъци: 

ОД на МВР: гр. Добрич, 9300, ул. „Максим Горки“ № 12, тел.: +359 58 658 058 (централа), +359 58 658 311 (дежурен), +359 58 601 350; 

Първо РУ на МВР: гр. Добрич, 9300, бул. „Трети март“ № 8, тел.: +359 58 600 895 - 24 часа; Второ РУ на МВР: гр. Добрич, 9300, бул. 

„Добруджа“ № 10, тел.: +359 58 600 873 - 24 часа; РД „ПБЗН“: гр. Добрич, 9300, бул. „25-ти септември“ № 72, тел.: +359 58 658 100. 

Банкови 

клонове: 

Алианц Банк България: гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 10, тел.: +359 58 655 672; Пощенска банка: гр. Добрич, 9300, бул. „25-

ти септември“ № 25А, тел.:+359 58 655 150; ATM Банка ДСК: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, тел.: +359 58 651 220; Първа 

инвестиционна банка: гр. Добрич, 9300, бул. „Независимост“ № 1, тел.: + 359 58 838 590; УниКредит Булбанк: гр. Добрич, 9300, 

ул. „България“ № 3, тел.:+359 58 655 732; ОББ: гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 3, тел.: +359 58 653 954; СЖ Експресбанк: гр. 

Добрич, 9300, бул. „Добруджа“ № 32, тел.: +359 58 839 014; Райфайзенбанк: гр. Добрич, 9300, бул. „25 -ти септември“ № 25, тел.: 

+359 58 653 002; ПроКредит Банк: гр. Добрич, 9300, ул. „Отец Паисий“ № 34, тел.: +359 700 17 070; БНП Париба: гр. Добрич, 9300, 

бл. „25-ти септември“ № 42, тел.: +359 58 655 100. 
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Пощенски 

станции: 

9300 Добрич Ц: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 7, тел.: +359 58 601 668; 9301 Добрич 1: гр. Добрич, 9300, бул. „25-ти септември“ 

№ 68, тел.: +359 58 601 671; 9303 Добрич 3: гр. Добрич, 9300, ж.к. „Христо Ботев“ № 97, тел.: +359 58 602 841. 

Куриерски 

услуги: 

Стар Пост: гр. Добрич, 9300, пл. „Генерал Скобелев“ № 17, тел.: +359 57 660 127; Спийди: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, 

тел.: +359 700 17 001; Лео Експрес: гр. Добрич, 9300, ул. „25-ти септември“, преди ДКЦ 2, тел: +359 58 604 905; Еконт: гр. Добрич, 

9300, ул. „Хан Тервел“ № 65, тел.:+359 88 281 8061; Еконт: гр. Добрич, 9300, ул. „Генерал Колев“ № 28, тел.:+359 87 992 2835; 

Интерлогистика: гр. Добрич, 9300,ул. „Васил Левски” № 4,тел.: +359 58 600 800; Тип Топ Куриер: гр. Добрич, 9300, ул. „Генерал 

Скобелев“ № 17, тел.: +359 88 433 3015; Европът-2000: гр. Добрич 9300, ул. „Родопи“ № 3, тел.: +359 88 266 6105. 

2.4. Къща музей „Йордан Йовков“ (гр. Добрич, Община Добрич) 

Описание на туристическия обект: 

Къщата е недвижима културна ценност с национално значение. Тя е запазила неповторимата атмосфера на времето, когато известният български писател Йордан 

Йовков е живял тук през най-романтичните месеци от своя живот. В „голямата стая“ на този малък добруджански дом той се венчава за своята съпруга Деспина 

Колева и започва да пише първата си творба на невоенна тема – повестта „Жетварят“. 

В света на белетриста ни въвежда и скулптурната фигура на един от Йовковите герои – Люцкан, въплътил в себе си вечния човешки стремеж към красотата, 

любовта и вярата в доброто. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: гр. Добрич, ул. „Майор Георги Векилски“ № 18. 

Време за посещения: целогодишно. 

Работно време: понеделник – неделя (май – септември): 09:00 – 13:00 ч. и 14:00 – 18:00 ч.; понеделник – петък (октомври – април): 08:30 – 12:30 ч. и 13:30 – 17:30 

ч.; събота и неделя – по заявка. 
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Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Налице са 

асфалтиран път и 

пешеходни 

пространства, 

тротоар; 

• Много добра 

съпътстваща 

инфраструктура; 

• Необходимост 

от реновиране на 

довеждащата 

инфраструктура. 

Много 

добро. 

Има. • Тел.: +359 

58/ 602 213;  

• Тел.: 

+359 884/ 

311 492. 

Има. Има. • Завеждане на 

движимите културни 

ценности в инвентарни 

книги и регистри;  

• Системна 

инвентаризация на 

музейните фондове; 

• Включване в 

глобална система с 

практически мерки и 

технически 

съоръжения, 

осигуряващи 

сигурността на 

експонатите и на 

обекта като цяло;  

• Опазване чрез 

дигитализация на 

• Спазване на 

регулаторните 

условия за 

съхранение на 

движимите 

културни 

ценности 

(температура- 

влажност, 

светлина, 

санитарно-

хигиенни); 

• Консервация, 

реставрация, 

видеозаснемане, 

дигитализация на 

движимите 

културни 

ценности;  

• Поставяне 

на указателни 

табели (от 

влизането в 

населеното 

място) до 

обекта; 

• Прецизни 

разположение 

и четимост на 

текстовете, 

съпровождащи 

музейните 

експонати;  

• Атрактивно 

представяне на 

експонатите 

чрез 

средствата на 

• Поставяне на 

тъчскрийн 

информационно 

табло; 

• Разработване 

на рекламни 

материали на 

хартиен носител; 

• Ползване на 

уеб сайт – общ 

портал за 

културен туризъм 

на Областта; 

• Предоставяне 

на постоянна 

реклама във 

Фейсбук; 

• Обособяване 
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музейните фондове; 

• Видеонаблюдение;  

• Охрана. 

• Разработване 

на виртуален 

каталог. 

съвременните 

технологии. 

на пространство 

за покрит 

публичен атриум; 

• Ползване на 

атрактивна 

визуална реклама 

на открити места; 

• Вземане на 

участие в 

туристически 

изложения и 

борси;  

• Разработване 

на виртуален 

каталог. 

Необходимо време за посещение: 

40 – 60 минути. 

Разстояние: 

1.9 км. 

Настаняване: 

• Хотел „Добруджа“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „Екзарх Йосиф“ № 1, тел.: +359 58 601 351; 
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• Парк-Хотел „Изида“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Генерал Колев“ № 49, тел.: +359 58 600 656; 

• Хотел „България“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, тел.: +359 58 600 226; 

• Хотел „Резиденция“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Батовска“ № 20, тел.: +359 58 604 246. 

Заведения за хранене: 

• Клуб-Ресторант „Изида“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Генерал Колев“ № 49, тел.: +359 58 600 656; 

• Пицария „Уно“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 3, тел.: +359 89 551 3755; 

• Хотел-Ресторант „Вила ди Полета“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „Христо Ботев“ № 1, тел.: +359 89 598 9939. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Посещение на културно събитие;  

• Спортуване;  

• СПА;  

• Разходка;  

• Шопинг. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и

 
з
а
 

л
о
ги
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т
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а
: 

Бензиностанции: Еко 1056: гр. Добрич, 9300, бул. „Добруджа“ № 24; Лукойл B042: гр. Добрич, 9300, бул. „Добруджа“; Лукойл B176: гр. Добрич, 

9300, бул. „Добруджа“ № 1 (изход за Балчик); Лукойл B061: гр. Добрич, 9300, Околовръстен път (изход за Варна); ОМВ: гр. Добрич, 

9300, бул. „Русия“; Ромпетрол: гр. Добрич, 9300, ул. „Димитър Ковачев“ № 4; Шел 3011: гр. Добрич, 9300, ул. „Хан Тервел“ № 92; 

Петрол 2202: гр. Добрич, 9300, ул. „Калиакра“; Петрол 2203: гр. Добрич, 9300, ул. „25-ти септември“ № 2 (изход за Варна); Петрол 

2212: гр. Добрич, 9300, Северен околовръстен път за летището; Петрол 2213: гр. Добрич, 9300, ул. „3-ти март“ № 302; Петрол 

2214: гр. Добрич, 9300, ж.к. „Балик“. 
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Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Добрич, 9300, ул. „Панайот Хитов“ № 24, тел.: +359 58 600 488; ЦСМП: гр. Добрич, 9300, ул. „Панайот Хитов“ № 24, тел.: 

112; тел.: +359 58 603 619; ДКЦ І: гр. Добрич, 9300, ул. „Димитър Петков“ № 3, тел.: +359 58 601 474; ДКЦ ІІ: гр. Добрич, 9300, бул. 

„25-ти септември“ № 68, тел.: +359 58 600 854. 

Полицейски 

участъци: 

ОД на МВР: гр. Добрич, 9300, ул. „Максим Горки“ № 12, тел.: +359 58 658 058 (централа), +359 58 658 311 (дежурен), +359 58 601 350; 

Първо РУ на МВР: гр. Добрич, 9300, бул. „Трети март“ № 8, тел.: +359 58 600 895 - 24 часа; Второ РУ на МВР: гр. Добрич, 9300, бул. 

„Добруджа“ № 10, тел.: +359 58 600 873 - 24 часа; РД „ПБЗН“: гр. Добрич, 9300, бул. „25-ти септември“ № 72, тел.: +359 58 658 100. 

Банкови 

клонове: 

Алианц Банк България: гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 10, тел.: +359 58 655 672; Пощенска банка: гр. Добрич, 9300, бул. „25-

ти септември“ № 25А, тел.:+359 58 655 150; ATM Банка ДСК: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, тел.: +359 58 651 220; Първа 

инвестиционна банка: гр. Добрич, 9300, бул. „Независимост“ № 1, тел.: + 359 58 838 590; УниКредит Булбанк: гр. Добрич, 9300, 

ул. „България“ № 3, тел.:+359 58 655 732; ОББ: гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 3, тел.: +359 58 653 954; СЖ Експресбанк: гр. 

Добрич, 9300, бул. „Добруджа“ № 32, тел.: +359 58 839 014; Райфайзенбанк: гр. Добрич, 9300, бул. „25 -ти септември“ № 25, тел.: 

+359 58 653 002; ПроКредит Банк: гр. Добрич, 9300, ул. „Отец Паисий“ № 34, тел.: +359 700 17 070; БНП Париба: гр. Добрич, 9300, 

бл. „25-ти септември“ № 42, тел.: +359 58 655 100. 

Пощенски 

станции: 

9300 Добрич Ц: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 7, тел.: +359 58 601 668; 9301 Добрич 1: гр. Добрич, 9300, бул. „25-ти септември“ 

№ 68, тел.: +359 58 601 671; 9303 Добрич 3: гр. Добрич, 9300, ж.к. „Христо Ботев“ № 97, тел.: +359 58 602 841. 

Куриерски 

услуги: 

Стар Пост: гр. Добрич, 9300, пл. „Генерал Скобелев“ № 17, тел.: +359 57 660 127; Спийди: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, 

тел.: +359 700 17 001; Лео Експрес: гр. Добрич, 9300, ул. „25-ти септември“, преди ДКЦ 2, тел: +359 58 604 905; Еконт: гр. Добрич, 

9300, ул. „Хан Тервел“ № 65, тел.:+359 88 281 8061; Еконт: гр. Добрич, 9300, ул. „Генерал Колев“ № 28, тел.:+359 87 992 2835; 

Интерлогистика: гр. Добрич, 9300,ул. „Васил Левски” № 4,тел.: +359 58 600 800; Тип Топ Куриер: гр. Добрич, 9300, ул. „Генерал 

Скобелев“ № 17, тел.: +359 88 433 3015; Европът-2000: гр. Добрич 9300, ул. „Родопи“ № 3, тел.: +359 88 266 6105. 

2.5. Къща музей „Адриана Будевска“ (гр. Добрич, Община Добрич) 
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Описание на туристическия обект: 

Адриана Будевска е един от основоположниците на професионалния театър в България и е смятана за една от най-големите български изпълнителки на трагични 

роли. Тя е родена в Добрич. Завършва гимназия във Варна. През 1895 г., след конкурс, е изпратена като стипендиантка в Малий театър в Москва, където неин 

учител е Александър Ленски. Дейността на Адриана Будевска е свързана със зараждането и утвърждаването на професионалния театър у нас в края на XX в. 

Заедно с бележитите си колеги Кръстьо Сарафов, Сава Огнянов, Христо Ганчев, Гено Киров, Маня Икономова, Васил Кирков, Вера Игнатова и други тя отдава 

младост, сили и талант за създаване на драматичното изкуство в България. 

 Адриана Будевска допринася българският театър да се приобщи към реалистичните традиции на руския театър и да се насочи към класическия репертоар. За 

по-малко от 25 години Будевска пресъздава с голямо художествено майсторство и дълбоко психологическо проникновение незабравими образи от световната и 

българската драматургия, подготвя повече от сто роли, които влизат в златния фонд на българския театър. Дълъг е списъкът с пресъздадените образи: Луиза от 

„Коварство и любов“ на Шилер, Вишневска от „Доходно място“ на Островски, Нора от едноименната пиеса на Х. Ибсен, Настя Филиповна от „Идиот“ на Достоевски 

и други За даровитата актриса напредъкът на българския театър е немислим без родната драматургия. Затова тя с голяма обич и майсторство изгражда силни 

роли от български пиеси: Мария от „Иванко“ на Васил Друмев, Мила от „В полите на Витоша“ на Яворов, Цена от „Змейова сватба“ на П. Ю. Тодоров, Костанда 

от „Свекърва“ на А. Страшимиров и други. 

 Акцент представляват седем знакови роли, в които Будевска се превъплъщава: Дездемона от „Отело“ на Шекспир, Мария Магдалина от „Юда“ на Константин 

Мутафов, Акулина от „Силата на мрака“ на Толстой, Амалия фон Еделрайх от „Разбойници“ на Шилер, Рада от „Под игото“ на Вазов, Елени от „Боян Магесникът“ 

на Кирил Христов и Далила от „Самсон и Далила“ на Владимир Мусаков. Голяма майсторка на гласа, на чувството, Будевска  е сравнявана навремето с великата 

Сара Бернар. Авторка е на многобройни статии, портрети за артисти, спомени. 

Може би най-точно Кръстьо Сарафов улавя актьорското майсторство на Будевска: „Който не е виждал Адриана Будевска на сцената, мъчно би могъл да си 

представи какво очарование излъчваше нейната артистична игра, какви вълшебни мрежи изплиташе за сърцата на зрителите нейният прекрасен глас.“ 

Адриана Будевска е незаменим художник-творец от изключителен мащаб. Досега тя няма равна на себе си като творец на българската сцена, като писател-

театрал, като изкусен майстор на актьорското превъплъщение, на поетическо и художническо виждане. 

В музея са изложени множество артефакти, които разказват за живота и артистичната кариера на великата актриса. В сградата функционира и учебна зала, 

където деца и младежи имат възможност да развиват различни дейности, свързани с литературата и театъра. 
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Полезна информация за туриста: 

Местоположение: гр. Добрич, ул. „Васил Левски“ № 56. 

Време за посещения: целогодишно. 

Работно време: понеделник – неделя (май – септември): 09:00 – 13:00 ч. и 14:00 – 18:00 ч.; понеделник – петък (октомври – април): 08:30– 12:30 ч. и 13:30 – 17:30 

ч.; събота и неделя – по заявка. 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркин

г 

Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзово

д 

Наличи

е на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването 

на видимост 

Привличане на 

туристи 

• Налице са 

асфалтиран път 

и пешеходни 

пространства, 

тротоар; 

• Много добра 

съпътстваща 

инфраструктура; 

• Необходимос

т от реновиране 

на довеждащата 

Новопостроена

. 

Има. • Историческ

и музей 

(Добрич) – тел.: 

+359 58/ 603 

256, тел.: +359 

58/ 600 096. 

Има. Има. • Завеждане на 

движимите културни 

ценности в 

инвентарни книги и 

регистри;  

• Системна 

инвентаризация на 

музейните фондове; 

• Включване в 

глобална система с 

практически мерки и 

технически 

• Спазване на 

регулаторните 

условия за 

съхранение на 

движимите 

културни 

ценности 

(температура- 

влажност, 

светлина, 

санитарно-

хигиенни); 

• Поставяне 

на указателни 

табели (от 

влизането в 

населеното 

място) до 

обекта; 

• Прецизни 

разположение 

и четимост на 

текстовете, 

съпровождащ

• Поставяне на 

тъчскрийн 

информационно 

табло; 

• Разработван

е на рекламни 

материали на 

хартиен 

носител; 

• Ползване на 

уеб сайт – общ 

портал за 
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инфраструктура. съоръжения, 

осигуряващи 

сигурността на 

експонатите и на 

обекта като цяло;  

• Опазване чрез 

дигитализация на 

музейните фондове; 

• Видеонаблюдение

;  

• Охрана. 

• Консервация

, реставрация, 

видеозаснемане

, дигитализация 

на движимите 

културни 

ценности;  

• Разработван

е на виртуален 

каталог. 

и музейните 

експонати;  

• Атрактивн

о представяне 

на 

експонатите 

чрез 

средствата на 

съвременните 

технологии. 

културен 

туризъм на 

Областта; 

• Предоставян

е на постоянна 

реклама във 

Фейсбук;  

• Обособяване 

на пространство 

за покрит 

публичен 

атриум;  

• Ползване на 

атрактивна 

визуална 

реклама на 

открити места;  

• Вземане на 

участие в 

туристически 

изложения и 

борси;  

• Разработван

е на виртуален 

каталог.  
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Необходимо време за посещение: 

40 – 60 минути. 

Разстояние: 

1.6 км. 

Настаняване: 

• Хотел „Добруджа“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „Екзарх Йосиф“ № 1, тел.: +359 58 601 351; 

• Парк-Хотел „Изида“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Генерал Колев“ № 49, тел.: +359 58 600 656; 

• Хотел „България“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, тел.: +359 58 600 226; 

• Хотел „Резиденция“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Батовска“ № 20, тел.: +359 58 604 246. 

Заведения за хранене: 

• Клуб-Ресторант „Изида“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Генерал Колев“ № 49, тел.: +359 58 600 656; 

• Пицария „Уно“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 3, тел.: +359 89 551 3755; 

• Хотел-Ресторант „Вила ди Полета“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „Христо Ботев“ № 1, тел.: +359 89 598 9939. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Посещение на културно събитие;  

• Спортуване;  
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• СПА;  

• Разходка;  

• Шопинг. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 з

а
 л

о
ги

с
т
и

к
а
: 

Бензиностанции: Еко 1056: гр. Добрич, 9300, бул. „Добруджа“ № 24; Лукойл B042: гр. Добрич, 9300, бул. „Добруджа“; Лукойл B176: гр. Добрич, 

9300, бул. „Добруджа“ № 1 (изход за Балчик); Лукойл B061: гр. Добрич, 9300, Околовръстен път (изход за Варна); ОМВ: гр. Добрич, 

9300, бул. „Русия“; Ромпетрол: гр. Добрич, 9300, ул. „Димитър Ковачев“ № 4; Шел 3011: гр. Добрич, 9300, ул. „Хан Тервел“ № 92; 

Петрол 2202: гр. Добрич, 9300, ул. „Калиакра“; Петрол 2203: гр. Добрич, 9300, ул. „25-ти септември“ № 2 (изход за Варна); Петрол 

2212: гр. Добрич, 9300, Северен околовръстен път за летището; Петрол 2213: гр. Добрич, 9300, ул. „3-ти март“ № 302; Петрол 

2214: гр. Добрич, 9300, ж.к. „Балик“. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Добрич, 9300, ул. „Панайот Хитов“ № 24, тел.: +359 58 600 488; ЦСМП: гр. Добрич, 9300, ул. „Панайот Хитов“ № 24, тел.: 

112; тел.: +359 58 603 619; ДКЦ І: гр. Добрич, 9300, ул. „Димитър Петков“ № 3, тел.: +359 58 601 474; ДКЦ ІІ: гр. Добрич, 9300, бул. 

„25-ти септември“ № 68, тел.: +359 58 600 854. 

Полицейски 

участъци: 

ОД на МВР: гр. Добрич, 9300, ул. „Максим Горки“ № 12, тел.: +359 58 658 058 (централа), +359 58 658 311 (дежурен), +359 58 601 350; 

Първо РУ на МВР: гр. Добрич, 9300, бул. „Трети март“ № 8, тел.: +359 58 600 895 - 24 часа; Второ РУ на МВР: гр. Добрич, 9300, бул. 

„Добруджа“ № 10, тел.: +359 58 600 873 - 24 часа; РД „ПБЗН“: гр. Добрич, 9300, бул. „25-ти септември“ № 72, тел.: +359 58 658 100. 

Банкови 

клонове: 

Алианц Банк България: гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 10, тел.: +359 58 655 672; Пощенска банка: гр. Добрич, 9300, бул. „25-

ти септември“ № 25А, тел.:+359 58 655 150; ATM Банка ДСК: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, тел.: +359 58 651 220; Първа 

инвестиционна банка: гр. Добрич, 9300, бул. „Независимост“ № 1, тел.: + 359 58 838 590; УниКредит Булбанк: гр. Добрич, 9300, 

ул. „България“ № 3, тел.:+359 58 655 732; ОББ: гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 3, тел.: +359 58 653 954; СЖ Експресбанк: гр. 

Добрич, 9300, бул. „Добруджа“ № 32, тел.: +359 58 839 014; Райфайзенбанк: гр. Добрич, 9300, бул. „25 -ти септември“ № 25, тел.: 

+359 58 653 002; ПроКредит Банк: гр. Добрич, 9300, ул. „Отец Паисий“ № 34, тел.: +359 700 17 070; БНП Париба: гр. Добрич, 9300, 

бл. „25-ти септември“ № 42, тел.: +359 58 655 100. 
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Пощенски 

станции: 

9300 Добрич Ц: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 7, тел.: +359 58 601 668; 9301 Добрич 1: гр. Добрич, 9300, бул. „25-ти септември“ 

№ 68, тел.: +359 58 601 671; 9303 Добрич 3: гр. Добрич, 9300, ж.к. „Христо Ботев“ № 97, тел.: +359 58 602 841. 

Куриерски 

услуги: 

Стар Пост: гр. Добрич, 9300, пл. „Генерал Скобелев“ № 17, тел.: +359 57 660 127; Спийди: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, 

тел.: +359 700 17 001; Лео Експрес: гр. Добрич, 9300, ул. „25-ти септември“, преди ДКЦ 2, тел: +359 58 604 905; Еконт: гр. Добрич, 

9300, ул. „Хан Тервел“ № 65, тел.:+359 88 281 8061; Еконт: гр. Добрич, 9300, ул. „Генерал Колев“ № 28, тел.:+359 87 992 2835; 

Интерлогистика: гр. Добрич, 9300,ул. „Васил Левски” № 4,тел.: +359 58 600 800; Тип Топ Куриер: гр. Добрич, 9300, ул. „Генерал 

Скобелев“ № 17, тел.: +359 88 433 3015; Европът-2000: гр. Добрич 9300, ул. „Родопи“ № 3, тел.: +359 88 266 6105. 

2.6. Исторически музей (гр. Тервел, Община Тервел) 

Описание на туристическия обект: 

Музеят в гр. Тервел е създаден през 1986 г. Той включва три колекции - археологическа, етнографска и художествена. В постоянната експозиция са обособени 

три самостоятелни отдела: художествена галерия, етнографска сбирка и археологическа експозиция. Много интересен експонат в музея е скелет на млад мъж 

от преди 3500 г., намерен в тракийски некропол през 1980 г. между с. Орляк и с. Зърнево. Той е реставриран от антрополога проф. д-р Йордан Йорданов, същият 

е направил възстановка на черепа. Интересни са и трите стенописа: „Възшествие на Хан Аспарух“ и „Апотеоз на българската култура“, изработени от Пламен 

Вълчев и „Пролетни празници в Добруджа“, изработени от Радослав Дикански и Николай Драчев. Музеят е една от най-големите културни забележителности в 

града и в Общината. Трите експозиции са представени така, че гостите на града да могат да се запознаят с най-старата история, средновековието и годините на 

ХVІІІ - ХІХ в. в тервелския край. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: гр. Тервел, ул. „Хан Аспарух“ № 30. 

Време за посещения: целогодишно. 

Работно време: понеделник – петък: 09:00 – 13:00 ч. и 16:00 – 18:00 ч. 
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Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Налице са 

асфалтиран път и 

пешеходни 

пространства, 

тротоар;  

• Много добра 

съпътстваща 

инфраструктура;  

• Необходимост 

от реновиране на 

довеждащата 

инфраструктура. 

Много 

добро. 

Има. • Община 

Тервел – тел.: 

+359 5751/ 

2075; 

• За 

справки - 

тел.: +359 

5751/ 2070. 

Има. Има. • Завеждане на 

движимите културни 

ценности в инвентарни 

книги и регистри;  

• Системна 

инвентаризация на 

музейните фондове; 

• Включване в 

глобална система с 

практически мерки и 

технически 

съоръжения, 

осигуряващи 

сигурността на 

експонатите и на 

обекта като цяло;  

• Опазване чрез 

дигитализация на 

музейните фондове; 

• Спазване на 

регулаторните 

условия за 

съхранение на 

движимите 

културни 

ценности 

(температура- 

влажност, 

светлина, 

санитарно-

хигиенни); 

• Консервация, 

реставрация, 

видеозаснемане, 

дигитализация на 

движимите 

културни 

ценности;  

• Разработване 

• Поставяне 

на указателни 

табели (от 

влизането в 

населеното 

място) до 

обекта; 

• Прецизни 

разположение 

и четимост на 

текстовете, 

съпровождащи 

музейните 

експонати;  

• Атрактивно 

представяне на 

експонатите 

чрез 

средствата на 

съвременните 

• Поставяне на 

тъчскрийн 

информационно 

табло; 

• Разработване 

на рекламни 

материали на 

хартиен носител; 

• Ползване на 

уеб сайт – общ 

портал за 

културен туризъм 

на Областта; 

• Предоставяне 

на постоянна 

реклама във 

Фейсбук;  

• Обособяване 

на пространство 
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• Видеонаблюдение;  

• Охрана. 

на виртуален 

каталог. 

технологии. за покрит 

публичен атриум;  

• Ползване на 

атрактивна 

визуална реклама 

на открити места;  

• Вземане на 

участие в 

туристически 

изложения и 

борси;  

• Разработване 

на виртуален 

каталог.  

Необходимо време за посещение: 

40 – 60 минути. 

Разстояние: 

43.4 км. 

Настаняване: 

• Семеен хотел „Класик“: Община Тервел, гр. Тервел, 9450, ул. „Гео Милев“ № 22, тел.:+359 5751 35 20, +359 89 914 7744;  
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• Хотел „Алгара“: Община Тервел, гр. Тервел, 9450, Градския парк, тел.: +359 89 658 3023;  

• Къща „Куртеви“: Община Тервел, гр. Тервел, 9450, ул. „Бреза“ № 2, тел.: +359 89 849 5514, тел.: +359 89 849 5513. 

Заведения за хранене: 

• Ресторант „Алгара“: Община Тервел, гр. Тервел, 9450, Градския парк, тел.: +359 89 241 0356, тел.: +359 89 232 6905;  

• Ресторант „Приятели“: Община Тервел, гр. Тервел, 9450, ул. „Аспарух“ № 68А. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Посещение на културно събитие;  

• Спортуване;  

• Разходка;  

• Шопинг. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 з

а
 л

о
ги

с
т
и

к
а
: Бензиностанции: Петрол 2205: гр. Тервел, 9450, ул. „Хан Аспарух“ № 99; Рубин: гр. Тервел, 9450, ул. „Хан Аспарух“ № 1. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

Медицински център – Тервел: гр. Тервел, 9450, ул. „Стара планина“ № 2, тел.: +359 5751 24 71, +359 5751 20 63, +359 82 713 1001; 

ЦСМП – Тервел: ул. „Стара планина“ № 2, тел.: +359 5751 20 49. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Тервел, 9450, бул. „Цар Иван Асен ІІ“ № 2, тел.: +359 5751 20 22; +359 5751 20 23 - 24 часа; РС „ПБЗН“: гр. Тервел, 

9450, ул. „Цар Иван Асен“ № 2 , тел.: +359 5751 20 22; +3595 751 20 23. 

Банкови ЦКБ: гр. Тервел, 9450, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 6, тел.: +359 87 714 2174; ATM УниКредит Булбанк: гр. Тервел, 9450, ул. 



 
 

 
 

 

 
 

  
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 

161 

клонове: „Св. св. Кирил и Методий“ № 7, тел.: +359 2 933 72 12; Пощенска банка: гр. Тервел, 9450, ул. „Цар Калоян“ № 1, тел.: +359 57 514 

980; Банка ДСК: гр. Тервел, 9450, ул. „Св.св. Кирил и Методий“ № 6, тел.: +359 700 10 375; ATM Банка ДСК: гр. Тервел, 9450, ул. 

„Цар Иван Асен“ № 11, тел.: +359 700 10 375. 

Пощенски 

станции: 

9450 Тервел: гр. Тервел, 9450, ул. „Хан Аспарух“ № 29, тел.: +359 5751 23 62. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Тервел, 9450, ул. „Гео Милев“ № 13, тел.: +359 88 281 8241. 

2.7. Храм „Св. Вмкч Георги Победоносец“ (гр. Тервел, Община Тервел) 

Описание на туристическия обект: 

Новият храм на Тервел е осветен на 6 май 2011 г. Първата литургия е отслужена от Доростолския митрополит Амвросий. Началото за новия храм е поставено 

преди повече от десет години преди тази дата. Мястото за градежа е избрано и осветено от свещенослужител на Доростолската митрополия. През 1992 г. е 

изработен технически проект в проектантско бюро в гр. Добрич. Тогава не е било решено какво ще е името на храма и проектът е именуван "Нов храм в Тервел". 

През 1993 г. са положени основите на храма. След това обектът е замразен. В периода 1999-2003 г. са правени опити да се преработи техническия проект, за да 

се намали площта и обема на сградата. Имало е становище, че квадратурата 365 кв.м е прекалено голяма за църковен храм в малък град като Тервел. Това 

твърдение не е лишено от основание. Голямата площ предполага много разходи за материали и труд, сложни като технология строителни елементи. Така или 

иначе нещата не са изведени до край и проектът не е преработен. Храмът е построен. В Храм „Св. Вмчк Георги Победоносец“ в гр. Тервел се съхранява уникална 

икона на Светите братя Кирил и Методий. Изографисана е преди 151 години от неизвестен автор. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: гр. Тервел, ул. „Гео Милев“. 

Време за посещения: целогодишно. 
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Обектът е със свободен достъп. 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Налице са 

асфалтиран път и 

пешеходни 

пространства, 

тротоар;  

• Много добра 

съпътстваща 

инфраструктура;  

• Необходимост 

от реновиране на 

довеждащата 

инфраструктура. 

Много 

добро. 

Има. • Община 

Тервел – тел.: 

+359 5751/ 

2075; 

• За 

справки – 

тел.: +359 

5751/ 2070.  

Духовното 

лице в 

храма. 

Има. • Видеонаблюдение;  

• Охрана;  

• Създаване и 

спазване на 

регулаторните условия 

за съхранение и 

противопожарна 

охрана.  

• Текущо 

консервиране 

и реновиране 

на обекта 

(сграда и 

църковен 

интериор). 

• Поставяне на 

указателни 

табели (от 

влизането в 

населеното 

място) до обекта;  

• Прецизни 

разположение и 

четимост на 

текстовете, 

съпровождащи 

църковните 

предмети в 

храма;  

• Осигуряване 

на централно 

осветление. 

• Ползване на 

уеб сайт – общ 

портал за 

културен туризъм 

на Областта; 

• Предоставяне 

на постоянна 

реклама във 

Фейсбук;  

• Разработване 

на рекламни 

материали на 

хартиен носител;  

• Разработване 

на виртуален 

каталог;  

• Вземане на 
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участие в 

туристически 

изложения и 

борси. 

Необходимо време за посещение: 

30 – 40 минути. 

Разстояние: 

500 м. 

Настаняване: 

• Семеен хотел „Класик“: Община Тервел, гр. Тервел, 9450, ул. „Гео Милев“ № 22, тел.:+359 5751 35 20, +359 89 914 7744;  

• Хотел „Алгара“: Община Тервел, гр. Тервел, 9450, Градския парк, тел.: +359 89 658 3023;  

• Къща „Куртеви“: Община Тервел, гр. Тервел, 9450, ул. „Бреза“ № 2, тел.: +359 89 849 5514, тел.: +359 89 849 5513. 

Заведения за хранене: 

• Ресторант „Алгара“: Община Тервел, гр. Тервел, 9450, Градския парк, тел.: +359 89 241 0356, тел.: +359 89 232 6905;  

• Ресторант „Приятели“: Община Тервел, гр. Тервел, 9450, ул. „Аспарух“ № 68А. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Посещение на културно събитие;  
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• Спортуване;  

• Разходка;  

• Шопинг. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 з

а
 л

о
ги

с
т
и

к
а
: 

Бензиностанции: Петрол 2205: гр. Тервел, 9450, ул. „Хан Аспарух“ № 99; Рубин: гр. Тервел, 9450, ул. „Хан Аспарух“ № 1. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

Медицински център – Тервел: гр. Тервел, 9450, ул. „Стара планина“ № 2, тел.: +359 5751 24 71, +359 5751 20 63, +359 82 713 1001; 

ЦСМП – Тервел: ул. „Стара планина“ № 2, тел.: +359 5751 20 49. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Тервел, 9450, бул. „Цар Иван Асен ІІ“ № 2, тел.: +359 5751 20 22; +359 5751 20 23 - 24 часа; РС „ПБЗН“: гр. Тервел, 

9450, ул. „Цар Иван Асен“ № 2 , тел.: +359 5751 20 22; +3595 751 20 23. 

Банкови 

клонове: 

ЦКБ: гр. Тервел, 9450, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 6, тел.: +359 87 714 2174; ATM УниКредит Булбанк: гр. Тервел, 9450, ул. 

„Св. св. Кирил и Методий“ № 7, тел.: +359 2 933 72 12; Пощенска банка: гр. Тервел, 9450, ул. „Цар Калоян“ № 1, тел.: +359 57 514 

980; Банка ДСК: гр. Тервел, 9450, ул. „Св.св. Кирил и Методий“ № 6, тел.: +359 700 10 375; ATM Банка ДСК: гр. Тервел, 9450, ул. 

„Цар Иван Асен“ № 11, тел.: +359 700 10 375. 

Пощенски 

станции: 

9450 Тервел: гр. Тервел, 9450, ул. „Хан Аспарух“ № 29, тел.: +359 5751 23 62. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Тервел, 9450, ул. „Гео Милев“ № 13, тел.: +359 88 281 8241. 

2.8. Старият дъб (гр. Тервел, Община Тервел) 
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Описание на туристическия обект: 

Расте в центъра на гр. Тервел, насред площада. На територията на Община Тервел растат 5 вековни дървета, които са обявени за защитени. Старият дъб е 

вековното дърво, чийто величествен силует е един от символите на Общината и на града. Преди столетия мястото на днешния градски площад е представлявало 

дъбова гора. Старият дъб е единственият свидетел на героичната битка от новата история на Тервел, състояла се на 2 септември 1916 г. под командването на 

генерал Иван Колев. Славната Първа конна дивизия освобождава първо града и добруджанските села около него от румънската окупация. Разказва се, че това 

дърво е единственото запазено от гората при заселването и строежа на сградите и пешеходните зони. Никой не знае точната му възраст. Някои казват, че е над 

400 години. Всички се стараят да го съхранят за поколенията. 

Името „Старият дъб“ носи комплексът от сгради зад дъба, помещаващ няколко магазина и ресторант. Дървото присъства като тема в творчеството на самобитните 

тервелски художници. За тервелчани то е мястото за любими детски игри, спомен за първите любовни трепети. 

Полезна информация за туриста: 

Местонахождение: централния площад в гр. Тервел, Община Тервел. 

Време за посещения: целогодишно. 

Обектът е със свободен достъп. 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Налице са 

асфалтиран път и 

пешеходни 

Много 

добро. 

Има. • Община 

Тервел – тел.: 

+359 5751/ 

Няма. Няма. • Видеонаблюдение. • Текуща 

грижа – 

подходяща за 

• Поставяне 

на указателни 

табели (от 

• Ползване на 

уеб сайт – общ 

портал за културен 
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пространства, 

тротоар;  

• Много добра 

съпътстваща 

инфраструктура;  

• Необходимост 

от реновиране на 

довеждащата 

инфраструктура. 

2075; 

• За справки 

- тел.: +359 

5751/ 2070.  

съответния 

растителен 

вид. 

влизането в 

населеното 

място) до 

обекта;  

• Прецизни 

разположение и 

четимост на 

текста, 

съпровождащ 

обекта. 

туризъм на 

Областта; 

• Предоставяне 

на постоянна 

реклама във 

Фейсбук;  

• Разработване 

на рекламни 

материали на 

хартиен носител.  

Необходимо време за посещение: 

15 – 30 минути. 

Разстояние: 

500 м. 

Настаняване: 

• Семеен хотел „Класик“: Община Тервел, гр. Тервел, 9450, ул. „Гео Милев“ № 22, тел.:+359 5751 35 20, +359 89 914 7744;  

• Хотел „Алгара“: Община Тервел, гр. Тервел, 9450, Градския парк, тел.: +359 89 658 3023;  

• Къща „Куртеви“: Община Тервел, гр. Тервел, 9450, ул. „Бреза“ № 2, тел.: +359 89 849 5514, тел.: +359 89 849 5513. 

Заведения за хранене: 
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• Ресторант „Алгара“: Община Тервел, гр. Тервел, 9450, Градския парк, тел.: +359 89 241 0356, тел.: +359 89 232 6905;  

• Ресторант „Приятели“: Община Тервел, гр. Тервел, 9450, ул. „Аспарух“ № 68А. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Посещение на културно събитие;  

• Спортуване;  

• Разходка;  

• Шопинг. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
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 л

о
ги

с
т
и

к
а
: 

Бензиностанции: Петрол 2205: гр. Тервел, 9450, ул. „Хан Аспарух“ № 99; Рубин: гр. Тервел, 9450, ул. „Хан Аспарух“ № 1. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

Медицински център – Тервел: гр. Тервел, 9450, ул. „Стара планина“ № 2, тел.: +359 5751 24 71, +359 5751 20 63, +359 82 713 1001; 

ЦСМП – Тервел: ул. „Стара планина“ № 2, тел.: +359 5751 20 49. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Тервел, 9450, бул. „Цар Иван Асен ІІ“ № 2, тел.: +359 5751 20 22; +359 5751 20 23 - 24 часа; РС „ПБЗН“: гр. Тервел, 

9450, ул. „Цар Иван Асен“ № 2 , тел.: +359 5751 20 22; +3595 751 20 23. 

Банкови 

клонове: 

ЦКБ: гр. Тервел, 9450, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 6, тел.: +359 87 714 2174; ATM УниКредит Булбанк: гр. Тервел, 9450, ул. 

„Св. св. Кирил и Методий“ № 7, тел.: +359 2 933 72 12; Пощенска банка: гр. Тервел, 9450, ул. „Цар Калоян“ № 1, тел.: +359 57 514 

980; Банка ДСК: гр. Тервел, 9450, ул. „Св.св. Кирил и Методий“ № 6, тел.: +359 700 10 375; ATM Банка ДСК: гр. Тервел, 9450, ул. 

„Цар Иван Асен“ № 11, тел.: +359 700 10 375. 

Пощенски 9450 Тервел: гр. Тервел, 9450, ул. „Хан Аспарух“ № 29, тел.: +359 5751 23 62. 
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станции: 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Тервел, 9450, ул. „Гео Милев“ № 13, тел.: +359 88 281 8241. 

2.9. Манастир „Св. Пророк Илия“ и Двуобредно светилище „Мустафа Канаат – Св. Илия“ в м. „Текето“ (с. Александрия, 

Община Крушари) 

Описание на туристическия обект: 

Легенди от стари времена разказват, че някога Св. Илия минал с магаренцето си през с. Габер, Добричко, замръкнал и помолил за подслон. Времето било много 

неспокойно и никой не го приютил в дома си. Огорчен и обиден, Св. Илия продължил пътя си и стигнал в една долчинка край днешното с. Александрия. Спрял 

на една скала, слязъл от магаренцето и от гняв и обида започнал да потъва, а бил и много тежък. На тази скала и днес личат стъпките му и следите от копитата 

на магаренцето. След като преспал на това място, изпод корените на няколко вековни бряста започнала да извира бистра и лековита вода. Когато Аспаруховите 

българи се заселили по тези места, те избрали да си направят култово капище върху скалата, където са вдълбани стъпките на Св. Илия и неговия спътник - 

магаренцето. Там те отдавали почит на езическия бог Тангра и на гръмовержеца Илия. Българите харесали мястото и заради добрите пасища за техните коне и 

друг добитък, както и заради изворната лековита вода. По времето на цар Иван Александър (1331-1371 г.) в много закътани места на България били изграждани 

манастири. Обителите са най-големият крепител на царщината и център на българската книжнина след покръстването по времето на княз Борис (852-889 г.). 

Построяването на манастира „Св. Пророк Илия“ в близост до светилището на прабългарите се свързва с втората съпруга на царя, която покровителствала 

съзиждането му. Манастирът бил каменен, в него имало параклис с правоъгълна форма – характерна за светилищата на българите. Към обителта имало чешма 

с лековита вода. В началото на XVIII в. в тези запустели райони идват бегълци от южните части на страната ни, подгонени от ятагана на поробителя. По-късно в 

района идват т.нар. къзълбаши, които също са гонени от турската власт. Те намират запустялата дървена сграда на манастира и я назовават според тяхната 

религия „теке“ на пророка им Хазреди Али (а не на пророка Али – братовчед на Мохамед) – това е същият Св. Илия, който почитат и християните. Оттогава 

местността започва да се нарича Текето. Исторически факт е, че къзълбашите са потурченото най-старо българско население от Добруджа и коренно се 

различават по традиции и верски обичаи от ортодоксалните мюсюлмани. На Илинден (2 август) казълбашите от Североизточна България идвали тук и правели 

курбан - стар петел, в чест на пророка Хазреди Али, за да му благодарят, че е запазил посевите от градушка, а българите християни преспивали тук срещу 

празника на Св. Илия за здраве. Възстановяването на Александрийския манастир започва чак в настоящия, XXI в. През 2004 г. е построен параклиса „Св. Илия“ с 

форма на правилен многоъгълник. Отвън, на стената му, е облегната единствената оцеляла през годините голяма дъска от дървения  храм-теке. Строежът на 
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манастира продължава с изграждането на храма „Св. Пророк Илия“, осветен през 2009 г. и жилищното и административно крило. Недалеч е изградена каменна 

чешма върху лековития извор, за който се смята, че лекува различни болести. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: Александрийският манастир се намира непосредствено до с. Александрия, на 10 км от с. Крушари и на 40 км северно от гр. Добрич. До 

манастира се стига по отбивката за с. Крушари и от там са 10-на километра в северна посока към с. Александрия. 

Време за посещения: целогодишно. 

Обектът е със свободен достъп.  

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• До манастира 

се стига по 

отбивката за с. 

Крушари, и от там 

до него са 10-на 

километра в 

северна посока 

към с. 

Александрия; 

• Има добра 

Много 

добро. 

Има. Община 

Крушари – 

тел.: +359 

5771/ 2024. 

Духовното 

лице в 

манастира. 

Има. • Видеонаблюдение;  

• Охрана;  

• Създаване и 

спазване на 

регулаторните условия 

за съхранение и 

противопожарна 

охрана.  

• Текущо 

консервиране 

и реновиране 

на обекта 

(сграда и 

църковен 

интериор). 

• Поставяне на 

указателни 

табели (от 

влизането в 

населеното 

място) до обекта; 

• Прецизни 

разположение и 

четимост на 

текстовете, 

• Ползване на 

уеб сайт – общ 

портал за 

културен туризъм 

на Областта; 

• Предоставяне 

на постоянна 

реклама във 

Фейсбук;  
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съпътстваща 

инфраструктура, 

но е необходимо 

да се реновира 

довеждащата. 

съпровождащи 

църковните 

предмети в 

храма;  

• Осигуряване 

на централно 

осветление. 

• Разработване 

на рекламни 

материали на 

хартиен носител;  

• Разработване 

на виртуален 

каталог;  

• Вземане на 

участие в 

туристически 

изложения и 

борси. 

Необходимо време за посещение: 

60 – 80 минути. 

Разстояние: 

43.9 км. 

Настаняване: 

• Къща за гости „Хан Телериг“: Община Крушари, с. Телериг, 9420, ул. „Осма“ № 11, тел.: +359 87 958 8150; 

• Хотелски комплекс „Наяда“: Община Крушари, с. Абрит, 9407, тел.: +359 88 696 6599; 

• Къща „Нейчър Травъл“: Община Крушари, с. Огняново, 9423, тел.: +359 89 846 4128. 
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Заведения за хранене: 

• Къща за гости „Хан Телериг“: Община Крушари, с. Телериг, 9420, ул. „Осма“ № 11, тел.: +359 87 958 8150; 

• Хотелски комплекс „Наяда“: Община Крушари, с. Абрит, 9407, тел.: +359 88 696 6599; 

• Къща „Нейчър Травъл“: Община Крушари, с. Огняново, 9423, тел.: +359 89 846 4128. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Разходка;  

• Спортуване на открито;  

• Пикник. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 з

а
 л

о
ги

с
т
и

к
а
: 

Бензиностанции: Лукойл О759: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Димитър Благоев“ № 82 (изход Добрич – Варна); Петрол 2226: гр. Генерал Тошево, 

9500, ул. „Димитър Благоев“; Петрол 2212: гр. Добрич, 9300, Северен околовръстен път за летището; Петрол 2214: гр. Добрич, 

9300, ж.к. „Балик“. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

Лекарска практика на д-р Бисерка Веселинова Кирова: с. Крушари, 9410, ул. „9-ти септември“ № 26, тел.: +359 88 724 3349; +359 

5771 20 45. 

Полицейски 

участъци: 

РС „ПБЗН“: с. Крушари, 9410, ул. „9-ти септември" № 27, тел.: +359 5771 22 03. 

Банкови 

клонове: 

ATM Инвестбанк: с. Крушари, 9410, ул. „Девети септември“ № 3А, тел.: +359 700 12 555. 
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Пощенски 

станции: 

9410 Крушари: с. Крушари, 9410, ул. „9-ти септември“ № 5, тел.: +359 5771 22 33. 

Куриерски 

услуги: 

9410 Крушари: с. Крушари, 9410, ул. „9-ти септември“ № 5, тел.: +359 5771 22 33. 

2.10. Крепост „Залдапа“ (между с. Абрит и с. Добрин, Община Крушари) 

Описание на туристическия обект: 

Залдапа е най-големият укрепен античен център в земите на днешна Добруджа. Тя е разположена в м. Калето, между с. Абрит и с. Добрин, Област Добрич. В 

по-старите публикации, а и сред местното население е позната с различни названия – Абтаатското кале, Къз кале, Добрин кале, Добри кале и Хисар кале, а името 

й означава студена или жълта вода. Дълго време в науката градището край с. Абрит се отъждествяваше с античния гр. Абритус. Впоследствие, след като той бе 

локализиран край Разград, археолозите свързаха селището с енигматичния гр. Залдапа, дълго търсен дотогава в цяла Североизточна България и Добруджа. 

Залдапа заема обширен полуостров с дължина 1200 м и ширина до 500 м, ограден от изток, север и северозапад от дълбока долина,  а от запад и югозапад – от 

къс страничен дол. Северната част на полуострова представлява сравнително равна платовидна тераса, а южната е значително по-широка и хълмообразна. 

Именно тя е укрепена с крепостна стена и върху нея е разположен античният град. В резултат на проведените археологически разкопки са проучени само част 

от укрепителната система, гражданска базилика, раннохристиянска църква и внушително по своя начин на изграждане водохранилище. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: между с. Абрит и с. Добрин, Община Крушари. 

До крепостта може да се достигне пеш. Ако туристите не познават местността и нямат опит в ориентирането, е желателно да си осигурят местен водач. За 

евентуални планински преходи е препоръчително туристите да разполагат с подходящи за тях екипировка и облекло. 

Време за посещения: април – октомври. 

Обектът е със свободен достъп. 
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Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• До крепостта 

може да се 

достигне пеш;  

• Недостатъчно 

развити 

довеждаща и 

съпътстваща 

инфраструктура. 

Много 

добро. 

Няма. • Община 

Крушари - 

тел.: +359 

5771/ 20 24 – 

централа. 

 

Ако туристите 

не познават 

местността и 

нямат опит в 

ориентирането, 

е желателно да 

си осигурят 

местен водач. 

Няма. • Да не се 

изхвърлят 

отпадъци;  

• Да не се рушат 

скалите;  

• Да не се драска 

по скалите;  

• Придвижването 

да става само по 

утвърдени пътеки. 

• Консервация, 

конструктивно 

укрепване, 

изпълнение 

препоръките за 

опазване. 

• Желателно 

е посещенията 

да се 

организират в 

светлата част 

на деня и при 

ясно време, 

преди всичко 

през лятото;  

• Ако е 

удачно и при 

възможност – 

осигуряване 

централно 

осветление. 

• Доизграждане 

на подходящи 

довеждаща и 

съпътстваща 

инфраструктура;  

• Публикуване 

на реклама чрез 

уеб сайт – общ 

портал за 

културен туризъм 

на Областта; 

• Предоставяне 

на постоянна 

реклама във 

Фейсбук;  

• Разработване 

на рекламни 

материали на 

хартиен носител;  
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• Вземане на 

участие в 

туристически 

изложения и 

борси;  

• Разработване 

на виртуален 

каталог;  

• Активно 

ползване на 

дигитални медии. 

Необходимо време за посещение: 

50 – 60 минути. 

Разстояние: 

16.4 км. 

Настаняване: 

• Къща за гости „Хан Телериг“: Община Крушари, с. Телериг, 9420, ул. „Осма“ № 11, тел.: +359 87 958 8150; 

• Хотелски комплекс „Наяда“: Община Крушари, с. Абрит, 9407, тел.: +359 88 696 6599; 

• Къща „Нейчър Травъл“: Община Крушари, с. Огняново, 9423, тел.: +359 89 846 4128. 
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Заведения за хранене: 

• Къща за гости „Хан Телериг“: Община Крушари, с. Телериг, 9420, ул. „Осма“ № 11, тел.: +359 87 958 8150; 

• Хотелски комплекс „Наяда“: Община Крушари, с. Абрит, 9407, тел.: +359 88 696 6599; 

• Къща „Нейчър Травъл“: Община Крушари, с. Огняново, 9423, тел.: +359 89 846 4128. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Разходка;  

• Пикник;  

• Ориентиране;  

• Туристически преходи. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 з

а
 л

о
ги

с
т
и

к
а
: 

Бензиностанции: Лукойл О759: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Димитър Благоев“ № 82 (изход Добрич – Варна); Петрол 2226: гр. Генерал Тошево, 

9500, ул. „Димитър Благоев“; Петрол 2212: гр. Добрич, 9300, Северен околовръстен път за летището; Петрол 2214: гр. Добрич, 

9300, ж.к. „Балик“. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

Лекарска практика на д-р Бисерка Веселинова Кирова: с. Крушари, 9410, ул. „9-ти септември“ № 26, тел.: +359 88 724 3349; +359 

5771 20 45. 

Полицейски 

участъци: 

РС „ПБЗН“: с. Крушари, 9410, ул. „9-ти септември" № 27, тел.: +359 5771 22 03. 
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Банкови 

клонове: 

ATM Инвестбанк: с. Крушари, 9410, ул. „Девети септември“ № 3А, тел.: +359 700 12 555. 

Пощенски 

станции: 

9410 Крушари: с. Крушари, 9410, ул. „9-ти септември“ № 5, тел.: +359 5771 22 33. 

Куриерски 

услуги: 

9410 Крушари: с. Крушари, 9410, ул. „9-ти септември“ № 5, тел.: +359 5771 22 33. 

2.11. Музейна сбирка „Йордан Йовков“ (с. Красен, Община Генерал Тошево) 

Описание на туристическия обект: 

Музейната експозиция „В света на писателя Йордан Йовков” може да се види в добруджанското с. Красен. То е едно от местата, които пазят жива паметта за 

писателя хуманист Йордан Йовков, защото тук той пристига през 1907 г., за да живее и учителства (до 1912 г.). Писателят живее в хана на Филиповата кръчма. 

Именно в тази кръчма се развиват сюжетите в няколко разказа на Йовков. Тук, в кьошка на втория етаж, с камъшена цигара в ръка е стоял класикът, наблюдавал 

е селяните и е писал черновите на литературните си шедьоври. И днес старата сграда е запазила автентичната обстановка от миналия век. В добро състояние е 

съхранена сградата, в която е учителствал Йордан Йовков. Днес тя е превърната в музей, посветен на живота на големия разказвач и хуманист. Сбирката 

представя репродукции на снимки на Йовков, на неговите родители, различни издания на произведения на писателя. Един от ценните експонати е ученически 

бележник, подписан от Йовков. Тук създава и първата си белетристична творба „Овчарова жалба”, припомнят специалистите. Музейната сбирка за Йордан Йовков 

в с. Красен е създадена през 1975 г. и е открита по повод 95 години от рождението на класика, в присъствието на дъщеря му Елка Йовкова. 

През 2015г. експозицията е обновена и е разположена в сградата на старото кметство в Красен. Тя включва над 200 експоната, свързани с живота на големия 

български белетрист. 

Експозицията е подредена в две зали. В първата зала са изложени 15 пана, богато илюстрирани със снимков материал. Те разказват за житейския и творческия 

път на Певеца на Добруджа. В четири витрини са изложени документи, писма, ръкописи, издания на произведения на Йовков.  

Във втората зала на музея е оформена етнографска сбирка с предмети от бита на добруджанци. Изложени са носии, тъкачен стан, пчелни кошери, земеделски 
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сечива, съдове, домакински принадлежности. В красиви пана са припомнени цитати от Йовкови произведения, онагледени със снимки от миналото. 

Старото училище в селото, където Йовков е бил директор, също пази атмосферата на времето от преди 100 години. Тук има възстановка на стаята, в която е 

живял, и на класната стая, в която е преподавал. Мелницата, както Филиповата кръчма, в с. Изворово, където се развива действието на драмата „Албена”, са 

част от културно-историческото наследство в района. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: Сградата на старото Кметство, с. Красен, Община Генерал Тошево. 

Време за посещения: целогодишно. 

Работно време: понеделник – петък: 09:00 –17:00 ч.; почивни дни: събота и неделя. 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Налице са 

асфалтиран път и 

пешеходни 

пространства, 

тротоар;  

• Много добра 

съпътстваща 

Много 

добро. 

Има. • ТИЦ 

(Генерал 

Тошево) – 

тел.: +359 

5731/ 2494; 

• Кметство – 

с. Красен – 

тел.: +359 

Има. Има. • Завеждане на 

движимите културни 

ценности в инвентарни 

книги и регистри;  

• Системна 

инвентаризация на 

музейните фондове; 

• Спазване на 

регулаторните 

условия за 

съхранение на 

движимите 

културни 

ценности 

(температура- 

• Поставяне 

на указателни 

табели (от 

влизането в 

населеното 

място) до 

обекта; 

• Прецизни 

• Поставяне на 

тъчскрийн 

информационно 

табло; 

• Разработване 

на рекламни 

материали на 
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инфраструктура;  

• Необходимост 

от реновиране на 

довеждащата 

инфраструктура. 

5709/ 8517, 

тел.: +359 884 

649 883. 

• Включване в 

глобална система с 

практически мерки и 

технически 

съоръжения, 

осигуряващи 

сигурността на 

експонатите и на 

обекта като цяло;  

• Опазване чрез 

дигитализация на 

музейните фондове; 

• Видеонаблюдение;  

• Охрана. 

влажност, 

светлина, 

санитарно-

хигиенни); 

• Консервация, 

реставрация, 

видеозаснемане, 

дигитализация на 

движимите 

културни 

ценности;  

• Разработване 

на виртуален 

каталог. 

разположение 

и четимост на 

текстовете, 

съпровождащи 

музейните 

експонати;  

• Атрактивно 

представяне на 

експонатите 

чрез 

средствата на 

съвременните 

технологии. 

хартиен носител; 

• Ползване на 

уеб сайт – общ 

портал за 

културен туризъм 

на Областта; 

• Предоставяне 

на постоянна 

реклама във 

Фейсбук;  

• Обособяване 

на пространство 

за покрит 

публичен атриум;  

• Ползване на 

атрактивна 

визуална реклама 

на открити места;  

• Вземане на 

участие в 

туристически 

изложения и 

борси;  

• Разработване 

на виртуален 
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каталог. 

Необходимо време за посещение: 

40 – 60 минути. 

Разстояние: 

22.2 км. 

Настаняване: 

• Хотел „Узунов Палас“: Община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Трети март“ № 3, тел.: +359 88 564 9208; 

• Хотел „Питърс“: Община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Димитър Благоев“ № 63, тел.: + 359 88 578 2394; 

• Хотел-Ресторант „Дияна“: Община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Трети март“ № 45, тел.: +359 88 738 8218; 

• Мотел-Механа „Чаира“: главен път Добрич - Генерал Тошево, тел.: + 359 89 340 6440. 

Заведения за хранене: 

• Механа „Дечкодяк“: Община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Дружба“ № 1;  

• Хотел-Ресторант „Дияна“: Община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Трети март“ № 45, тел.: +359 88 738 8218; 

• Бистро-Бар „K.T's“: Община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Трети март“; 

• Мотел-Механа „Чаира“: главен път Добрич - Генерал Тошево, тел.: + 359 89 340 6440. 

Възможности за релаксация и свободно време: 
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• Спортуване на открито;  

• Разходка. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 з

а
 л

о
ги

с
т
и

к
а
: 

Бензиностанции: Лукойл 0759: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Димитър Благоев“ № 82 (изход Добрич – Варна); Петрол 2226: гр. Генерал Тошево, 

9500, ул. „Димитър Благоев“; СН Енерги: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Александър Стамболийски“ № 23. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МЦ: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Иван Вазов“ № 15; тел.: +359 573 120 72, +359 81 213 1001; ЦСМП: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. 

„Иван Вазов“ № 15, тел.: +359 573 120 25. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Генерал Тошево, 9500, бул. „Димитър Благоев“ № 4, тел.: +359 573 139 80, +359 573 123 32 - 24 часа; ГПУ: гр. Генерал 

Тошево, 9500, ул. „Трети март“ № 8А, тел. +359 573 139 75; РС „ПБЗН“: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Димитър Благоев“ № 6, тел.: 

+359 573 122 34. 

Банкови 

клонове: 

СЖ Експресбанк: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „3-ти март“ № 10, тел.: +359 573 150 24; УниКредит Булбанк: гр. Генерал Тошево, 

9500, ул. „ 3-те март“ № 5, тел.: +359 2 933 7212; АТМ Банка ДСК: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Георги Сава Раковски“ № 1; 

УниКредит Булбанк: гр. Генерал Тошево, 9500, тел.: +359 573 121 37. 

Пощенски 

станции: 

9534 Красен: с. Красен, 9534, ул. „13-та“ № 103, тел.: +359 573 523 22. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Трети март“ № 9, тел.: +359 87 532 6000; Спийди: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Георги Сава 

Раковски“ № 6, тел.: +359 700 17 001; Еконт: гр. Генерал Тошево, 7703, ул. „Трети март“ № 27, тел.: +359 88 567 7333; Лео Експрес: 

гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Васил Априлов“ № 2, тел.: +359 573 123 81. 

2.12. Исторически музей (гр. Генерал Тошево, Община Генерал Тошево) 
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Описание на туристическия обект 

Създаден е през 2006 г. и е сред най-младите музеи в нашата страна. Той е наследник на музейните сбирки в региона, възникнали през втората половина на 

миналия век. Сега във фондовете му се съхраняват над 10,000 експоната, които са част от културното наследство на Република България. Те са представени в 

постоянните експозиции на музея в гр. Генерал Тошево и в с. Дъбовик и с. Красен. Първата от тях проследява богатото археологическо минало на региона, както 

и живота на добруджанеца от края на ХІХ в. и началото на ХХ в. Специален музеен кът в нея е посветен на ген. Стефан Тошев – командващ ІІІ-та българска армия 

на добруджанския фронт по време на Първата световна война и патрон на града. В двора на музея е уреден Лапидариум, в който особен интерес представляват 

тракийската гробница и локомобилът. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ № 22. 

Време за посещения: целогодишно. 

Работно време: понеделник – петък: 08:00 – 17:00 ч. 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Налице са 

асфалтиран път и 

пешеходни 

пространства, 

тротоар;  

Много 

добро. 

Има. • ТИЦ 

(Генерал 

Тошево) – 

тел.: +359 

5731/ 2494. 

Има. Има. • Завеждане на 

движимите културни 

ценности в инвентарни 

книги и регистри;  

• Системна 

• Спазване на 

регулаторните 

условия за 

съхранение на 

движимите 

• Поставяне 

на указателни 

табели (от 

влизането в 

населеното 

• Поставяне на 

тъчскрийн 

информационно 

табло; 

• Разработване 
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• Много добра 

съпътстваща 

инфраструктура;  

• Необходимост 

от реновиране на 

довеждащата 

инфраструктура. 

инвентаризация на 

музейните фондове; 

• Включване в 

глобална система с 

практически мерки и 

технически 

съоръжения, 

осигуряващи 

сигурността на 

експонатите и на 

обекта като цяло;  

• Опазване чрез 

дигитализация на 

музейните фондове; 

• Видеонаблюдение;  

• Охрана. 

културни 

ценности 

(температура- 

влажност, 

светлина, 

санитарно-

хигиенни); 

• Консервация, 

реставрация, 

видеозаснемане, 

дигитализация на 

движимите 

културни 

ценности;  

• Разработване 

на виртуален 

каталог. 

място) до 

обекта; 

• Прецизни 

разположение 

и четимост на 

текстовете, 

съпровождащи 

музейните 

експонати;  

• Атрактивно 

представяне на 

експонатите 

чрез 

средствата на 

съвременните 

технологии. 

на рекламни 

материали на 

хартиен носител; 

• Ползване на 

уеб сайт – общ 

портал за 

културен туризъм 

на Областта; 

• Предоставяне 

на постоянна 

реклама във 

Фейсбук;  

• Обособяване 

на пространство 

за покрит 

публичен атриум;  

• Ползване на 

атрактивна 

визуална реклама 

на открити места;  

• Вземане на 

участие в 

туристически 

изложения и 

борси;  
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• Разработване 

на виртуален 

каталог. 

Необходимо време за посещение: 

40 – 60 минути. 

Разстояние: 

20.2 км. 

Настаняване: 

• Хотел „Узунов Палас“: Община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Трети март“ № 3, тел.: +359 88 564 9208; 

• Хотел „Питърс“: Община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Димитър Благоев“ № 63, тел.: + 359 88 578 2394; 

• Хотел-Ресторант „Дияна“: Община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Трети март“ № 45, тел.: +359 88 738 8218; 

• Мотел-Механа „Чаира“: главен път Добрич - Генерал Тошево, тел.: + 359 89 340 6440. 

Заведения за хранене: 

• Механа „Дечкодяк“: Община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Дружба“ № 1;  

• Хотел-Ресторант „Дияна“: Община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Трети март“ № 45, тел.: +359 88 738 8218; 

• Бистро-Бар „K.T's“: Община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Трети март“; 

• Мотел-Механа „Чаира“: главен път Добрич - Генерал Тошево, тел.: + 359 89 340 6440. 
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Възможности за релаксация и свободно време: 

• Посещение на културно събитие;  

• Спортуване;  

• Разходка;  

• Шопинг. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 з

а
 л

о
ги

с
т
и

к
а
: 

Бензиностанции: Лукойл 0759: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Димитър Благоев“ № 82 (изход Добрич – Варна); Петрол 2226: гр. Генерал Тошево, 

9500, ул. „Димитър Благоев“; СН Енерги: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Александър Стамболийски“ № 23. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МЦ: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Иван Вазов“ № 15; тел.: +359 573 120 72, +359 81 213 1001; ЦСМП: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. 

„Иван Вазов“ № 15, тел.: +359 573 120 25. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Генерал Тошево, 9500, бул. „Димитър Благоев“ № 4, тел.: +359 573 139 80, +359 573 123 32 - 24 часа; ГПУ: гр. Генерал 

Тошево, 9500, ул. „Трети март“ № 8А, тел. +359 573 139 75; РС „ПБЗН“: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Димитър Благоев“ № 6, тел.: 

+359 573 122 34. 

Банкови 

клонове: 

СЖ Експресбанк: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „3-ти март“ № 10, тел.: +359 573 150 24; УниКредит Булбанк: гр. Генерал Тошево, 

9500, ул. „ 3-те март“ № 5, тел.: +359 2 933 7212; АТМ Банка ДСК: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Георги Сава Раковски“ № 1; 

УниКредит Булбанк: гр. Генерал Тошево, 9500, тел.: +359 573 121 37. 

Пощенски 

станции: 

9500 Генерал Тошево: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „3-ти март“ № 7, тел.: +359 573 120 40. 

Куриерски Еконт: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Трети март“ № 9, тел.: +359 87 532 6000; Спийди: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Георги Сава 
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услуги: Раковски“ № 6, тел.: +359 700 17 001; Еконт: гр. Генерал Тошево, 7703, ул. „Трети март“ № 27, тел.: +359 88 567 7333; Лео Експрес: 

гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Васил Априлов“ № 2, тел.: +359 573 123 81. 

2.13. Музей на Дора Габе (с. Дъбовик, Община Генерал Тошево) 

Описание на туристическия обект: 

Музей в родното село на Дора Габе - Дъбовик, показва посмъртната маска на ръцете на поетесата. Това със сигурност не е единственият интересен експонат 

там. В селския музей се съхраняват още 140 книги от личната библиотека на Дора Габе, любимите й чаши за кафе, тефтерчето й с телефонни номера на приятели, 

очилата й, както и тесте карти. Сред реликвите е и писмо на Иван Вазов, с което той кани младата поетеса да го посети. Зарадвана, Дора Габе купува роза и 

тръгва за срещата, но по пътя разбира, че писателят се е споминал. Така тя полага първа цвете върху ковчега на патриарха на българската литература. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: НЧ „Дора Габе – 1949“, с. Дъбовик, Община Генерал Тошево. 

Време за посещения: целогодишно. 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Налице са 

асфалтиран път и 

пешеходни 

пространства, 

Много 

добро. 

Има. • Община 

Тервел – тел.: 

+359 5751/ 

Има. Има. • Завеждане на 

движимите културни 

ценности в инвентарни 

• Спазване на 

регулаторните 

условия за 

съхранение на 

• Поставяне 

на указателни 

табели (от 

влизането в 

• Поставяне на 

тъчскрийн 

информационно 
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тротоар;  

• Много добра 

съпътстваща 

инфраструктура;  

• Необходимост 

от реновиране на 

довеждащата 

инфраструктура. 

2075; 

• За 

справки – 

тел.: +359 

5751/ 2070.  

книги и регистри;  

• Системна 

инвентаризация на 

музейните фондове; 

• Включване в 

глобална система с 

практически мерки и 

технически 

съоръжения, 

осигуряващи 

сигурността на 

експонатите и на 

обекта като цяло;  

• Опазване чрез 

дигитализация на 

музейните фондове; 

• Видеонаблюдение;  

• Охрана. 

движимите 

културни 

ценности 

(температура- 

влажност, 

светлина, 

санитарно-

хигиенни); 

• Консервация, 

реставрация, 

видеозаснемане, 

дигитализация на 

движимите 

културни 

ценности;  

• Разработване 

на виртуален 

каталог. 

населеното 

място) до 

обекта; 

• Прецизни 

разположение 

и четимост на 

текстовете, 

съпровождащи 

музейните 

експонати;  

• Атрактивно 

представяне на 

експонатите 

чрез 

средствата на 

съвременните 

технологии. 

табло; 

• Разработване 

на рекламни 

материали на 

хартиен носител; 

• Ползване на 

уеб сайт – общ 

портал за 

културен туризъм 

на Областта; 

• Предоставяне 

на постоянна 

реклама във 

Фейсбук;  

• Обособяване 

на пространство 

за покрит 

публичен атриум;  

• Ползване на 

атрактивна 

визуална реклама 

на открити места;  

• Вземане на 

участие в 

туристически 
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изложения и 

борси;  

• Разработване 

на виртуален 

каталог. 

Необходимо време за посещение: 

40 – 60 минути. 

Разстояние: 

11.1 км. 

Настаняване: 

• Хотел „Узунов Палас“: Община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Трети март“ № 3, тел.: +359 88 564 9208; 

• Хотел „Питърс“: Община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Димитър Благоев“ № 63, тел.: + 359 88 578 2394; 

• Хотел-Ресторант „Дияна“: Община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Трети март“ № 45, тел.: +359 88 738 8218; 

• Мотел-Механа „Чаира“: главен път Добрич - Генерал Тошево, тел.: + 359 89 340 6440. 

Заведения за хранене: 

• Механа „Дечкодяк“: Община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Дружба“ № 1;  

• Хотел-Ресторант „Дияна“: Община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Трети март“ № 45, тел.: +359 88 738 8218; 
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• Бистро-Бар „K.T's“: Община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Трети март“; 

• Мотел-Механа „Чаира“: главен път Добрич - Генерал Тошево, тел.: + 359 89 340 6440. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Спортуване на открито;  

• Разходка;  

• Пикник. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 з

а
 л

о
ги

с
т
и

к
а
: 

Бензиностанции: Лукойл 0759: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Димитър Благоев“ № 82 (изход Добрич – Варна); Петрол 2226: гр. Генерал Тошево, 

9500, ул. „Димитър Благоев“; СН Енерги: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Александър Стамболийски“ № 23. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МЦ: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Иван Вазов“ № 15; тел.: +359 573 120 72, +359 81 213 1001; ЦСМП: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. 

„Иван Вазов“ № 15, тел.: +359 573 120 25. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Генерал Тошево, 9500, бул. „Димитър Благоев“ № 4, тел.: +359 573 139 80, +359 573 123 32 - 24 часа; ГПУ: гр. Генерал 

Тошево, 9500, ул. „Трети март“ № 8А, тел. +359 573 139 75; РС „ПБЗН“: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Димитър Благоев“ № 6, тел.: 

+359 573 122 34. 

Банкови 

клонове: 

СЖ Експресбанк: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „3-ти март“ № 10, тел.: +359 573 150 24; УниКредит Булбанк: гр. Генерал Тошево, 

9500, ул. „ 3-те март“ № 5, тел.: +359 2 933 7212; АТМ Банка ДСК: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Георги Сава Раковски“ № 1; 

УниКредит Булбанк: гр. Генерал Тошево, 9500, тел.: +359 573 121 37. 

Пощенски 

станции: 

9551 Дъбовик: с. Дъбовик, 9551, ул. „Десета“ № 18, тел.: +359 57304 322. 
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Куриерски 

услуги: 

9500 Генерал Тошево: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „3-ти март“ № 7, тел.: +359 573 120 40. 

2.14. Етнографска къща (гр. Каварна, Община Каварна) 

Описание на туристическия обект: 

Етнографската къща в Каварна е открита за посетители през 1984 г. Разположена е в стар възрожденски дом, реставриран и превърнат в музей на градския бит 

на средно заможно семейство от края на XIX в. Подредбата в нея разкрива всекидневния живот на основните групи българско население в този край – 

добруджанци, котленци, гагаузи. Представени са и някои от специфичните за онова време занаяти – плетене на дантели и чехларството. 

Полезна информация за туриста 

Местоположение: гр. Каварна, ул. „Сава Ганчев“ № 18. 

Време за посещения: целогодишно. 

Работно време: понеделник – петък: 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч. 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Налице са 

асфалтиран път и 

пешеходни 

Много 

добро. 

Няма. • ТИЦ 

(Шабла, 

Каварна, 

Има. Има. • Завеждане на 

движимите културни 

ценности в инвентарни 

• Спазване на 

регулаторните 

условия за 

• Поставяне 

на указателни 

табели (от 

• Поставяне на 

тъчскрийн 

информационно 
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пространства, 

тротоар; 

• Много добра 

съпътстваща 

инфраструктура;  

• Необходимост 

от реновиране на 

довеждащата 

инфраструктура. 

Балчик) - 

тел.: +359 885 

945 559; 

• ТИЦ 

(Балчик) – 

тел.: +359 

579/ 71087. 

книги и регистри;  

• Системна 

инвентаризация на 

музейните фондове; 

• Включване в 

глобална система с 

практически мерки и 

технически 

съоръжения, 

осигуряващи 

сигурността на 

експонатите и на 

обекта като цяло;  

• Опазване чрез 

дигитализация на 

музейните фондове; 

• Видеонаблюдение;  

• Охрана. 

съхранение на 

движимите 

културни 

ценности 

(температура- 

влажност, 

светлина, 

санитарно-

хигиенни); 

• Консервация, 

реставрация, 

видеозаснемане, 

дигитализация на 

движимите 

културни 

ценности;  

• Разработване 

на виртуален 

каталог. 

влизането в 

населеното 

място) до 

обекта; 

• Прецизни 

разположение 

и четимост на 

текстовете, 

съпровождащи 

музейните 

експонати;  

• Атрактивно 

представяне на 

експонатите 

чрез 

средствата на 

съвременните 

технологии. 

табло; 

• Разработване 

на рекламни 

материали на 

хартиен носител; 

• Ползване на 

уеб сайт – общ 

портал за 

културен туризъм 

на Областта; 

• Предоставяне 

на постоянна 

реклама във 

Фейсбук; 

• Обособяване 

на пространство 

за покрит 

публичен атриум;  

• Ползване на 

атрактивна 

визуална реклама 

на открити места;  

• Активно 

ползване на 

дигитални 
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медии;  

• Вземане на 

участие в 

туристически 

изложения и 

борси;  

• Разработване 

на виртуален 

каталог. 

Необходимо време за посещение: 

40 – 60 минути. 

Разстояние: 

52.6 км. 

Настаняване: 

• Хотел „Роял Гранд“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, Крайбрежна зона, тел.: +359 88 640 4012; 

• Комплекс „Калитея“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, тел.: +359 89 388 8385; 

• Хотел и СПА „Отдих“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, бул. „България“, Градски парк, тел.: +359 570 830 49. 

Заведения за хранене: 
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• Пицария „Какаду“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, ул. „Георги Сава Раковски“ № 1, тел.: +359 570 831 55; 

• Ресторант „Българка“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, Курортна зона, тел.: +359 88 558 0111;  

• Ресторант „Хъшовете“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, Център, тел.: +359 88 888 9579. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Посещение на културно събитие;  

• Спортуване;  

• СПА; 

• Плаж; 

• Разходка;  

• Шопинг. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 з

а
 л

о
ги

с
т
и

к
а
: 

Бензиностанции: Ромпетрол: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 2А; Петрол 2206: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 1; Бултрейд: гр. Каварна, 

9650, ул. „България“ № 69; Братя Тончеви: гр. Каварна, 9650, бул. „България“ № 79. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 91,: тел.: +359 570 831 61 (централа), тел.: +359 570 830 38 (аптека); ЦСМП: гр. 

Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 830 05; МЦ – І: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 

821 03. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 570 821 12, +359 570 842 12 - 24 часа; ГПУ: гр. Каварна, 9650, ул. 

„Георги Сава Раковски“ № 13, тел. +359 579 821 29; РС „ПБЗН“: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 579 830 23, +359 

579 820 23. 
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Банкови 

клонове: 

Пощенска банка: гр. Каварна 9650, ул. „Цар Калоян“ № 3, тел.: + 359 570 811 70; АТМ Банка ДСК: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ 

№ 25, тел.: +359 570 842 67; УниКредит Булбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 37, бл. „Мусала“, тел.: от +359 570 811 10 до 

+359 570 811 15; СЖ Експресбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 30А, тел.: +359 570 825 41; АТМ Райфайзенбанк: гр. Каварна, 

9650, ул. „Добротица“ № 64, тел.: +359 2 962 4102. 

Пощенски 

станции: 

9650 Каварна: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 29, тел.: +359 570 832 66. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Каварна, 9650, Сити център, ул. „България“ № 57, тел.: +359 570 833 20, +359 87 992 2118; Тип Топ Куриер: гр. Каварна, 

9650, ул. „Дончо Стойков“ № 10, тел.:+359 570 822 88; Спийди: гр. Каварна, 9650, ул. „Георги Кирков“ № 9, тел.: +359 700 17 001. 

2.15. Исторически музей (гр. Каварна, Община Каварна) 

Описание на туристическия обект: 

Музеят в Каварна е създаден през 1971 г. на основа на местната музейна сбирка, регистрирана през 1956 г. Първоначално е базиран в читалището, но от 2007 г. 

се помещава в нова сграда, която е построена специално за него и се намира в централната част на града. В структурата на Музея се включват шест 

специализирани отдела и един административен. Експозицията му проследява историята на града от V–VI в. до 1940 г. В нея са изложени предмети, които 

отразяват културата на племената и народите, населявали Добруджа. Музеят представя също така най-големия старобългарски керамичен център в Европа, 

разкрит край с. Топола. Тук могат да се видят и съкровища от антични, византийски, венециански и западноевропейски монети, илюстриращи икономическите 

и политически контакти на Карвунското княжество с Черноморския и Средиземноморския свят. Музеят урежда временни изложби и провежда образователна и 

научноизследователска дейност. Музеят поддържа постоянна експозиция „Добруджа и морето“ и обгрижва два археологически резервата – „Калиакра“ и „Яйла“. 

Етнографската експозиция е подредена във възрожденска къща, разположена в старинната част на града.  

Историческият музей е вписан в списъка на „100 национални туристически обекта в България“. 

Полезна информация за туриста: 
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Местоположение: гр. Каварна, ул. „Черноморска“ № 1. 

Време за посещения: целогодишно. 

Представяне на туристическия обект 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Налице са 

асфалтиран път и 

пешеходни 

пространства, 

тротоар; 

• Много добра 

съпътстваща 

инфраструктура;  

• Необходимост 

от реновиране на 

довеждащата 

инфраструктура. 

Много 

добро. 

Има. • ТИЦ 

(Шабла, 

Каварна, 

Балчик) - 

тел.: +359 885 

945 559; 

• ТИЦ 

(Каварна) – 

тел.: +359 

750/ 85264.  

Има. Има. • Завеждане на 

движимите културни 

ценности в инвентарни 

книги и регистри;  

• Системна 

инвентаризация на 

музейните фондове; 

• Включване в 

глобална система с 

практически мерки и 

технически 

съоръжения, 

осигуряващи 

сигурността на 

експонатите и на 

• Спазване на 

регулаторните 

условия за 

съхранение на 

движимите 

културни 

ценности 

(температура- 

влажност, 

светлина, 

санитарно-

хигиенни); 

• Консервация, 

реставрация, 

видеозаснемане, 

дигитализация на 

• Поставяне 

на указателни 

табели (от 

влизането в 

населеното 

място) до 

обекта; 

• Прецизни 

разположение 

и четимост на 

текстовете, 

съпровождащи 

музейните 

експонати;  

• Атрактивно 

• Поставяне на 

тъчскрийн 

информационно 

табло; 

• Разработване 

на рекламни 

материали на 

хартиен носител; 

• Ползване на 

уеб сайт – общ 

портал за 

културен туризъм 

на Областта; 

• Предоставяне 

на постоянна 
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обекта като цяло;  

• Опазване чрез 

дигитализация на 

музейните фондове; 

• Видеонаблюдение;  

• Охрана. 

движимите 

културни 

ценности;  

• Разработване 

на виртуален 

каталог. 

представяне на 

експонатите 

чрез 

средствата на 

съвременните 

технологии. 

реклама във 

Фейсбук;  

• Обособяване 

на пространство 

за покрит 

публичен атриум;  

• Ползване на 

атрактивна 

визуална реклама 

на открити места;  

• Вземане на 

участие в 

туристически 

изложения и 

борси;  

• Разработване 

на виртуален 

каталог. 

Необходимо време за посещение: 

40 – 60 минути. 

Разстояние: 

700 м. 



 
 

 
 

 

 
 

  
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 

196 

Настаняване: 

• Хотел „Роял Гранд“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, Крайбрежна зона, тел.: +359 88 640 4012; 

• Комплекс „Калитея“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, тел.: +359 89 388 8385; 

• Хотел и СПА „Отдих“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, бул. „България“, Градски парк, тел.: +359 570 830 49. 

Заведения за хранене: 

• Пицария „Какаду“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, ул. „Георги Сава Раковски“ № 1, тел.: +359 570 831 55; 

• Ресторант „Българка“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, Курортна зона, тел.: +359 88 558 0111;  

• Ресторант „Хъшовете“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, Център, тел.: +359 88 888 9579. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Посещение на културно събитие;  

• Спортуване;  

• СПА; 

• Плаж; 

• Разходка;  

• Шопинг. 

В
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: 

Бензиностанции: Ромпетрол: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 2А; Петрол 2206: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 1; Бултрейд: гр. Каварна, 

9650, ул. „България“ № 69; Братя Тончеви: гр. Каварна, 9650, бул. „България“ № 79. 



 
 

 
 

 

 
 

  
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 

197 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 91,: тел.: +359 570 831 61 (централа), тел.: +359 570 830 38 (аптека); ЦСМП: гр. 

Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 830 05; МЦ – І: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 

821 03. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 570 821 12, +359 570 842 12 - 24 часа; ГПУ: гр. Каварна, 9650, ул. 

„Георги Сава Раковски“ № 13, тел. +359 579 821 29; РС „ПБЗН“: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 579 830 23, +359 

579 820 23. 

Банкови 

клонове: 

Пощенска банка: гр. Каварна 9650, ул. „Цар Калоян“ № 3, тел.: + 359 570 811 70; АТМ Банка ДСК: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ 

№ 25, тел.: +359 570 842 67; УниКредит Булбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 37, бл. „Мусала“, тел.: от +359 570 811 10 до 

+359 570 811 15; СЖ Експресбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 30А, тел.: +359 570 825 41; АТМ Райфайзенбанк: гр. Каварна, 

9650, ул. „Добротица“ № 64, тел.: +359 2 962 4102. 

Пощенски 

станции: 

9650 Каварна: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 29, тел.: +359 570 832 66. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Каварна, 9650, Сити център, ул. „България“ № 57, тел.: +359 570 833 20, +359 87 992 2118; Тип Топ Куриер: гр. Каварна, 

9650, ул. „Дончо Стойков“ № 10, тел.:+359 570 822 88; Спийди: гр. Каварна, 9650, ул. „Георги Кирков“ № 9, тел.: +359 700 17 001. 

2.16. Турска баня „Хамам“ (гр. Каварна, Община Каварна) 

Описание на туристическия обект: 

Турската баня „Хамам“ е построена от камък в началото на XV в. и представлява масивна куполна баня. Заедно със старите чешми турската баня „Хамам“ 

представлява уникален архитектурен ансамбъл от XV в. Тя представлява масивна куполна баня, построена от камък. Хамамът е изцяло реставриран и 

благодарение на него можем да разберем, как точно са изглеждали турските бани през Средновековието – интерес представляват съблекалнята, разположена 

амфитеатрално в полукръг пред входа на банята, хипокауса, топлинната и водната инсталация. В „Хамама“ можете да посетите морския музей, в който да 
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разгледате експозицията „Добруджа и морето“. Експозицията представя култа на местните хора към морето през годините. Тук можете да разгледате множество 

редки предмети, открити край бреговете на Добруджа - каменни котви, амфори, монети, златно съкровище и много други предмети, разказващи за живота и 

вярванията на хората. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: между пристанището и центъра. 

Време за посещения: целогодишно. 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Налице са 

асфалтиран път и 

пешеходни 

пространства, 

тротоар; 

• Много добра 

съпътстваща 

инфраструктура;  

• Необходимост 

от реновиране на 

довеждащата 

Много 

добро. 

Има. • ТИЦ 

(Шабла, 

Каварна, 

Балчик) - 

тел.: +359 885 

945 559; 

• ТИЦ 

(Каварна) – 

тел: +359 750/ 

85264. 

Има. Има. • Завеждане на 

движимите културни 

ценности в инвентарни 

книги и регистри;  

• Системна 

инвентаризация на 

музейните фондове; 

• Включване в 

глобална система с 

практически мерки и 

технически 

• Спазване на 

регулаторните 

условия за 

съхранение на 

движимите 

културни 

ценности 

(температура- 

влажност, 

светлина, 

санитарно-

• Поставяне 

на указателни 

табели (от 

влизането в 

населеното 

място) до 

обекта; 

• Прецизни 

разположение 

и четимост на 

текстовете, 

• Поставяне на 

тъчскрийн 

информационно 

табло; 

• Разработване 

на рекламни 

материали на 

хартиен носител; 

• Ползване на 

уеб сайт – общ 

портал за 
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инфраструктура. съоръжения, 

осигуряващи 

сигурността на 

експонатите и на 

обекта като цяло; 

• Опазване чрез 

дигитализация на 

музейните фондове; 

• Видеонаблюдение; 

• Охрана. 

хигиенни); 

• Консервация, 

реставрация, 

видеозаснемане, 

дигитализация на 

движимите 

културни 

ценности;  

• Разработване 

на виртуален 

каталог. 

съпровождащи 

музейните 

експонати;  

• Атрактивно 

представяне на 

експонатите 

чрез 

средствата на 

съвременните 

технологии. 

културен туризъм 

на Областта; 

• Предоставяне 

на постоянна 

реклама във 

Фейсбук;  

• Обособяване 

на пространство 

за покрит 

публичен атриум;  

• Ползване на 

атрактивна 

визуална реклама 

на открити места;  

• Вземане на 

участие в 

туристически 

изложения и 

борси;  

• Разработване 

на виртуален 

каталог. 

Необходимо време за посещение: 
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40 – 60 минути. 

Разстояние: 

1.2 км. 

Настаняване: 

• Хотел „Роял Гранд“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, Крайбрежна зона, тел.: +359 88 640 4012; 

• Комплекс „Калитея“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, тел.: +359 89 388 8385; 

• Хотел и СПА „Отдих“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, бул. „България“, Градски парк, тел.: +359 570 830 49. 

Заведения за хранене: 

• Пицария „Какаду“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, ул. „Георги Сава Раковски“ № 1, тел.: +359 570 831 55; 

• Ресторант „Българка“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, Курортна зона, тел.: +359 88 558 0111;  

• Ресторант „Хъшовете“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, Център, тел.: +359 88 888 9579. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Посещение на културно събитие;  

• Спортуване;  

• СПА; 

• Плаж; 
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• Разходка;  

• Шопинг. 

В
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Бензиностанции: Ромпетрол: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 2А; Петрол 2206: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 1; Бултрейд: гр. Каварна, 

9650, ул. „България“ № 69; Братя Тончеви: гр. Каварна, 9650, бул. „България“ № 79. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 91,: тел.: +359 570 831 61 (централа), тел.: +359 570 830 38 (аптека); ЦСМП: гр. 

Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 830 05; МЦ – І: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 

821 03. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 570 821 12, +359 570 842 12 - 24 часа; ГПУ: гр. Каварна, 9650, ул. 

„Георги Сава Раковски“ № 13, тел. +359 579 821 29; РС „ПБЗН“: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 579 830 23, +359 

579 820 23. 

Банкови 

клонове: 

Пощенска банка: гр. Каварна 9650, ул. „Цар Калоян“ № 3, тел.: + 359 570 811 70; АТМ Банка ДСК: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ 

№ 25, тел.: +359 570 842 67; УниКредит Булбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 37, бл. „Мусала“, тел.: от +359 570 811 10 до 

+359 570 811 15; СЖ Експресбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 30А, тел.: +359 570 825 41; АТМ Райфайзенбанк: гр. Каварна, 

9650, ул. „Добротица“ № 64, тел.: +359 2 962 4102. 

Пощенски 

станции: 

9650 Каварна: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 29, тел.: +359 570 832 66. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Каварна, 9650, Сити център, ул. „България“ № 57, тел.: +359 570 833 20, +359 87 992 2118; Тип Топ Куриер: гр. Каварна, 

9650, ул. „Дончо Стойков“ № 10, тел.:+359 570 822 88; Спийди: гр. Каварна, 9650, ул. „Георги Кирков“ № 9, тел.: +359 700 17 001. 

2.17. Природен и исторически резерват „Калиакра“ (нос Калиакра, Община Каварна) 
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Описание на туристическия обект: 

Нос Калиакра и намиращият се на негова територия археологически резерват се намират на 12 км югоизточно от гр. Каварна. Това е едно от най-атрактивните 

за туристите място по Черноморието заради богатата история, запазената природа и красивите панорамни гледки. Много легенди са  свързани с нос Калиакра. 

Най-известната от тях разказва за 40 български девойки, предвождани от красавицата Калиакра, които скочили от скалите в морето, за да се спасят от османските 

турци. За да не се откаже някоя от тях, те сплели косите си една в друга. Друга легенда разказва за Свети Никола, покровителят на моряците. Светецът бягал от 

турците и Бог удължавал земната твърд под краката му, за да успее да избяга, като по този начин бил създаден и носът. В крайна сметка той бил заловен и сега 

там има изграден параклис, реставриран през 1993 г., символизиращ гроба му. На това място по време на турското владичество е имало и дервишки манастир, 

за когото се твърдяло, че съхранява мощите на турския светец Саръ Султук. 

В една от пещерите на нос Калиакра е уреден музей, където може да видите много археологически находки, открити при разкопки в резервата. 

По време на национални празници нос Калиакра е красиво осветен от мощни прожектори и се превръща в приказно място, съчетало древната история с 

романтиката на морето. 

Природен и исторически резерват „Калиакра“ е вписан в списъка на „100 национални туристически обекта в България“. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: на 12 км от Каварна и на 6 км от с. Българево, Община Каварна. 

Време за посещения: целогодишно, но най-подходящото време за посещение е в периода април-октомври. 

Работно време: 09:00 – 20:00 ч. 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 
 Наличие на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 
Насърчаване 

осигуряването на 

Привличане на 

туристи 
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видимост 

• До 

резервата 

може да се 

стигне пеш 

по 

асфалтиран 

път, след 

изграден 

паркинг. 

Много 

добро. 

Има. • ТИЦ 

(Шабла, 

Каварна, 

Балчик) - 

тел.: +359 

885/ 945 559; 

• ТИЦ 

(Каварна) – 

тел.: +359 

750/ 85264. 

Има. Има в 

Информационния 

център. 

 

 

• Да не се 

изхвърлят 

отпадъци;  

• Да не се рушат 

скалите;  

• Да не се драска 

по скалите;  

• Придвижването 

да става само по 

утвърдени пътеки. 

• Консервация, 

конструктивно 

укрепване, 

изпълнение 

препоръките за 

опазване. 

• Желателно 

е посещенията 

да се 

организират в 

светлата част 

на деня и при 

ясно време, 

преди всичко 

през лятото;  

• Ако е 

удачно и при 

възможност – 

осигуряване 

централно 

осветление. 

• Ползване на 

уеб сайт – общ 

портал за 

културен туризъм 

на Областта; 

• Предоставяне 

на постоянна 

реклама във 

Фейсбук;  

• Разработване 

на рекламни 

материали на 

хартиен носител;  

• Вземане на 

участие в 

туристически 

изложения и 

борси;  

• Разработване 

на виртуален 

каталог;  

• Активно 

ползване на 

дигитални 
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медии. 

Необходимо време за посещение: 

3 – 4 часа. 

Разстояние: 

14.4 км. 

Настаняване: 

• Хотел „Роял Гранд“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, Крайбрежна зона, тел.: +359 88 640 4012; 

• Комплекс „Калитея“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, тел.: +359 89 388 8385; 

• Хотел и СПА „Отдих“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, бул. „България“, Градски парк, тел.: +359 570 830 49. 

Заведения за хранене: 

• Пицария „Какаду“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, ул. „Георги Сава Раковски“ № 1, тел.: +359 570 831 55; 

• Ресторант „Българка“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, Курортна зона, тел.: +359 88 558 0111;  

• Ресторант „Хъшовете“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, Център, тел.: +359 88 888 9579. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Разходка;  

• СПА; 
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• Водни спортове; 

• Дегустации. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 з

а
 л

о
ги

с
т
и

к
а
: 

Бензиностанции: Ромпетрол: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 2А; Петрол 2206: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 1; Бултрейд: гр. Каварна, 

9650, ул. „България“ № 69; Братя Тончеви: гр. Каварна, 9650, бул. „България“ № 79. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 91,: тел.: +359 570 831 61 (централа), тел.: +359 570 830 38 (аптека); ЦСМП: гр. 

Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 830 05; МЦ – І: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 

821 03. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 570 821 12, +359 570 842 12 - 24 часа; ГПУ: гр. Каварна, 9650, ул. 

„Георги Сава Раковски“ № 13, тел. +359 579 821 29; РС „ПБЗН“: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 579 830 23, +359 

579 820 23. 

Банкови 

клонове: 

Пощенска банка: гр. Каварна 9650, ул. „Цар Калоян“ № 3, тел.: + 359 570 811 70; АТМ Банка ДСК: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ 

№ 25, тел.: +359 570 842 67; УниКредит Булбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 37, бл. „Мусала“, тел.: от +359 570 811 10 до 

+359 570 811 15; СЖ Експресбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 30А, тел.: +359 570 825 41; АТМ Райфайзенбанк: гр. Каварна, 

9650, ул. „Добротица“ № 64, тел.: +359 2 962 4102. 

Пощенски 

станции: 

9650 Каварна: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 29, тел.: +359 570 832 66. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Каварна, 9650, Сити център, ул. „България“ № 57, тел.: +359 570 833 20, +359 87 992 2118; Тип Топ Куриер: гр. Каварна, 

9650, ул. „Дончо Стойков“ № 10, тел.:+359 570 822 88; Спийди: гр. Каварна, 9650, ул. „Георги Кирков“ № 9, тел.: +359 700 17 001. 

2.18. Аудио-визуален център „Онгъл“ (с. Българево, Община Каварна) 
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Описание на туристическия обект: 

Той се намира в с. Българево. Експозицията му е открита през 2014г. Целта й е да популяризира българската история, разказвайки части от нея по модерен и 

атрактивен за посетителите начин. Центърът разполага с девет зали, във всяка от които се разказва на 7 езика за конкретен  период от българската история. За 

целта се използват различни аудио-визуални средства. Преживяването е доста въздействащо. Около центъра са изложени реплики на облекла и оръжия, 

използвани от древните българи. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: с. Българево, на изхода на с. Българево, в посока нос Калиакра. 

Време за посещения: целогодишно. 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Налице е 

добра 

съпътстващата 

инфраструктура;  

• Необходимост 

от реновиране на 

довеждащата 

инфраструктура. 

Много 

добро. 

Има. • ТИЦ 

(Шабла, 

Каварна, 

Балчик) - 

тел.: 

+359 885/ 945 

559; 

• ТИЦ 

Има. Има. • Създаване и 

спазване на 

регулаторните 

условия за съхранение 

и противопожарна 

охрана;  

• Каталогизиране на 

съществуващите 

• Текуща 

реставрация и 

консервация;  

• Видеозаснемане;  

• Разработване на 

виртуален каталог.  

• Поставяне 

на указателни 

табели (от 

влизането в 

населеното 

място) до 

обекта;  

• Прецизни 

• Ползване на 

уеб сайт – общ 

портал за 

културен 

туризъм на 

Областта; 

• Предоставяне 

на постоянна 



 
 

 
 

 

 
 

  
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 

207 

(Каварна) – 

тел.: +359 

750/ 85264. 

експонати и техника; 

• Видеонаблюдение;  

• Охрана. 

разположение 

и четимост на 

текстовете, 

съпровождащи 

експонатите в 

обекта. 

реклама във 

Фейсбук;  

• Вземане на 

участие в 

туристически 

изложения и 

борси;  

• Разработване 

на виртуален 

каталог;  

• Активно 

ползване на 

дигитални 

медии. 

Необходимо време за посещение: 

1 – 2 часа. 

Разстояние: 

5.9 км. 

Настаняване: 

• Семеен хотел „Акре“: Община Каварна, с. Българево, 9660, ул. „Първа“ № 23, тел.: +359 88 631 6251; 
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• Къща за гости „Левана“: Община Каварна, с. Българево, 9660, ул. „29-та“ № 11, тел.: +359 88 720 6785. 

Заведения за хранене: 

• Ресторант „Ескарго“ (Ферма за охлюви „Еко Телус“): Община Каварна, с. Българево, 9660, ул. „24-та“ № 33, тел.: +359 89 796 5896. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Разходка;  

• Дегустации на храни;  

• Спортуване;  

• Пикник;  

• Запознаване със свещолеенето. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 з

а
 л

о
ги

с
т
и

к
а
: 

Бензиностанции: Ромпетрол: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 2А; Петрол 2206: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 1; Бултрейд: гр. Каварна, 

9650, ул. „България“ № 69; Братя Тончеви: гр. Каварна, 9650, бул. „България“ № 79. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 91,: тел.: +359 570 831 61 (централа), тел.: +359 570 830 38 (аптека); ЦСМП: гр. 

Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 830 05; МЦ – І: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 

821 03. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 570 821 12, +359 570 842 12 - 24 часа; ГПУ: гр. Каварна, 9650, ул. 

„Георги Сава Раковски“ № 13, тел. +359 579 821 29; РС „ПБЗН“: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 579 830 23, +359 

579 820 23. 

Банкови Пощенска банка: гр. Каварна 9650, ул. „Цар Калоян“ № 3, тел.: + 359 570 811 70; АТМ Банка ДСК: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ 
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клонове: № 25, тел.: +359 570 842 67; УниКредит Булбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 37, бл. „Мусала“, тел.: от +359 570 811 10 до 

+359 570 811 15; СЖ Експресбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 30А, тел.: +359 570 825 41; АТМ Райфайзенбанк: гр. Каварна, 

9650, ул. „Добротица“ № 64, тел.: +359 2 962 4102. 

Пощенски 

станции: 

9660 Българево: с. Българево, 9660, ул. „Първа“ № 46, тел.: +359 570 423 22. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Каварна, 9650, Сити център, ул. „България“ № 57, тел.: +359 570 833 20, +359 87 992 2118; Тип Топ Куриер: гр. Каварна, 

9650, ул. „Дончо Стойков“ № 10, тел.:+359 570 822 88; Спийди: гр. Каварна, 9650, ул. „Георги Кирков“ № 9, тел.: +359 700 17 001. 

2.19. Исторически музей (гр. Балчик, Община Балчик) 

Описание на туристическия обект: 

Историческият музей в гр. Балчик се помещава на територията на 4 различни сгради. Неговото начало поставят археологическите проучвания на Карел Шкорпил 

в далечната 1907 г. Тридесет години по-късно отварят врати картинната галерия, археологическата експозиция и етнографската изложба, разположена в лятната 

кралска резиденция. В края на месец август 1940 г. всички те престават да съществуват, а по-голяма част от културните им ценности са отнесени в Румъния. Две 

десетилетия по-късно музеят отново възстановява своята дейност. През следващите години той извършва активна събирателска и изследователска дейност. Днес 

във фондовете му се съхраняват над 20,000 движими културни ценности, които са част от културно наследство на България. Те са обособени в няколко фонда: 

археологически, етнографски и художествен и са представени чрез различни експозиции. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: гр. Балчик, ул. „Димитър Желев“ № 2. 

Време за посещения: целогодишно. 

Работно време: май – септември: 09:00 – 13:00 ч. и 14:00 – 18:00 ч. (без почивен ден), октомври – април: 08:00 – 12:00 ч. и 12:30 – 16:30 ч. (почивни дни: събота 

и неделя). 
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Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Налице са 

асфалтиран път и 

пешеходни 

пространства, 

тротоар; 

• Много добра 

съпътстваща 

инфраструктура;  

• Необходимост 

от реновиране на 

довеждащата 

инфраструктура. 

Много 

добро. 

Няма. • ТИЦ 

(Шабла, 

Каварна, 

Балчик) - 

тел.: +359 885 

945 559; 

• ТИЦ 

(Балчик) – 

тел.: +359 

579/ 71087. 

Има. Има. • Завеждане на 

движимите културни 

ценности в инвентарни 

книги и регистри;  

• Системна 

инвентаризация на 

музейните фондове; 

• Включване в 

глобална система с 

практически мерки и 

технически 

съоръжения, 

осигуряващи 

сигурността на 

експонатите и на 

обекта като цяло; 

• Опазване чрез 

дигитализация на 

музейните фондове; 

• Спазване на 

регулаторните 

условия за 

съхранение на 

движимите 

културни 

ценности 

(температура- 

влажност, 

светлина, 

санитарно-

хигиенни); 

• Консервация, 

реставрация, 

видеозаснемане, 

дигитализация на 

движимите 

културни 

ценности;  

• Разработване 

• Поставяне 

на указателни 

табели (от 

влизането в 

населеното 

място) до 

обекта; 

• Прецизни 

разположение 

и четимост на 

текстовете, 

съпровождащи 

музейните 

експонати;  

• Атрактивно 

представяне на 

експонатите 

чрез 

средствата на 

съвременните 

• Поставяне на 

тъчскрийн 

информационно 

табло; 

• Разработване 

на рекламни 

материали на 

хартиен носител; 

• Ползване на 

уеб сайт – общ 

портал за 

културен туризъм 

на Областта; 

• Предоставяне 

на постоянна 

реклама във 

Фейсбук; 

• Обособяване 

на пространство 
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• Видеонаблюдение;  

• Охрана. 

на виртуален 

каталог. 

технологии. за покрит 

публичен атриум;  

• Ползване на 

атрактивна 

визуална реклама 

на открити места;  

• Вземане на 

участие в 

туристически 

изложения и 

борси;  

• Разработване 

на виртуален 

каталог. 

Необходимо време за посещение: 

40 – 60 минути. 

Разстояние: 

32.8 км. 

Настаняване: 

• Комплекс „Мария Палас“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Самара“ № 5, тел.: +359 89 222 0576; 
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• Хотел „Антик“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Приморска“ № 16, тел.: +359 88 820 5020; 

• Семеен хотел „Магнолия“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Приморска“ № 25, тел.: +359 88 882 0899. 

Заведения за хранене: 

• Ресторант „БМ Корона“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, Комплекс „Двореца“, тел.: +359 579 768 47;  

• Италиански ресторант „Пеперончино“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Приморска“ № 8, тел.: +359 88 851 7650; 

• Ресторант „Франсис Дрейк“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Черно море“ № 2, тел.: +359 89 345 5405. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Посещение на културно събитие;  

• Спортуване;  

• СПА;  

• Плаж; 

• Разходка;  

• Шопинг. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
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т
и
к
а
: 

Бензиностанции: Петрол 2209: гр. Балчик, 9600, ул. „Дунав“; Петрол: гр. Балчик, 9600, в.з. „Сборно място“; Лафи: гр. Балчик, 9600, ул. „Дунав“ № 

48 (на изхода на Балчик, посока Добрич); Лафи: гр. Балчик, 9600, кв. „Балик“, ул. „Христо Ботев“ № 18; Топливо 3316: гр. Балчик, 

9600, ул. „Дунав“. 

Болници и 

медицински 

МБАЛ: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. Петков“ № 1, тел.: +359 579 726 91 (централа); МЦ – І: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. Петков“ № 

1, тел.: +359 579 728 66; ЦСМП: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. Петков“ № 1, тел.: +359 579 724 42. 
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диспансери за 

бърза помощ: 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Балчик, 9600, бул. „Иван Вазов“ № 5, тел.: +359 579 724 31, +359 579 724 32 - 24 часа; РС „ПБЗН“: гр. Балчик, 9600, 

ул. „Струма“ № 41, тел.: +359 579 722 29. 

Банкови 

клонове: 

УниКредит Булбанк: гр. Балчик, 9600, ул. „Черно море“ № 34А, тел.:+359 579 711 20; ОББ: гр. Балчик, 9600, ул. „Дионисополис“ № 

3, тел.: +359 57 653 944; СЖ Експресбанк: гр. Балчик, 9600, ул. „Чайка“ № 2, тел.: +359 579 780 10; АТМ Райфайзенбанк: гр. Балчик, 

9600, ул. „Дунав“ № 8, тел.: +359 2 962 4102; ОББ: гр. Балчик, 9600, бул. „Христо Ботев“ № 24, тел.: +359 700 11 717. 

Пощенски 

станции: 

9600 Балчик Ц: гр. Балчик, 9600, ул. „Иван Вазов“ № 2, тел.: +359 579 720 40; 9601 Балчик 1: гр. Балчик, 9600, кв. „Балик“, бл. 33, 

вх. А, ап. 1, тел.: +359 579 726 10. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Балчик, 9600, ул. „Черно море“ № 53, тел.: +359 579 726 96, +359 87 992 1937; Еконт: гр. Балчик, 9600, ул. „Христо Ботев“ 

№ 37А, тел.: +359 87 535 7970. 

2.20. Етнографска къща (гр. Балчик, Община Балчик) 

Описание на туристическия обект: 

Къщата се намира в непосредствена близост до Историческия музей. Помещава се в реставриран възрожденски дом от 60-те години на ХІХ в., притежание на 

балчишки търговец, житар. В нея намират място както експонати, свързани с бита и поминъка на балчиклии, така също автентични предмети, оръдия на труда, 

облекла и накити, характерни за местното население на този край. Особено впечатляват добруджанските тъкани. Вложила цялото си умение, художествен вкус 

и чувството си за хармония и красота, българката създава разнообразни тъкани с прекрасни багри и орнаменти, предназначени за битови нужди и за украса на 

дома. Естествено допълнение към облеклото са и различните накити: за украса на глава (прочелници, трепки, висулки, подбрадници, наушници, игли, обеци), 

за врата (гердани), за ръцете (гривни и пръстени), за кръста – колани и пафти. 

Полезна информация за туриста: 
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Местоположение: гр. Балчик, ул. „Димитър Желев“ № 2. 

Време за посещения: целогодишно. 

Работно време: понеделник – събота: 09:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч. 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Налице са 

асфалтиран път и 

пешеходни 

пространства, 

тротоар; 

• Много добра 

съпътстваща 

инфраструктура;  

• Необходимост 

от реновиране на 

довеждащата 

инфраструктура. 

Много 

добро. 

Няма. • ТИЦ 

(Шабла, 

Каварна, 

Балчик) - 

тел.: +359 885 

945 559; 

• ТИЦ 

(Балчик) – 

тел.: +359 

579/ 71087. 

Има. Има. • Завеждане на 

движимите културни 

ценности в инвентарни 

книги и регистри; 

системна 

инвентаризация на 

музейните фондове; 

• Включване в 

глобална система с 

практически мерки и 

технически 

съоръжения, 

осигуряващи 

сигурността на 

• Спазване на 

регулаторните 

условия за 

съхранение на 

движимите 

културни 

ценности 

(температура- 

влажност, 

светлина, 

санитарно-

хигиенни); 

• Консервация, 

реставрация, 

• Поставяне 

на указателни 

табели (от 

влизането в 

населеното 

място) до 

обекта; 

• Прецизни 

разположение 

и четимост на 

текстовете, 

съпровождащи 

музейните 

експонати; 

• Поставяне на 

тъчскрийн 

информационно 

табло; 

• Разработване 

на рекламни 

материали на 

хартиен носител; 

• Ползване на 

уеб сайт – общ 

портал за 

културен туризъм 

на Областта; 
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експонатите и на 

обекта като цяло;  

• Опазване чрез 

дигитализация на 

музейните фондове; 

• Видеонаблюдение; 

• Охрана. 

видеозаснемане, 

дигитализация на 

движимите 

културни 

ценности;  

• Разработване 

на виртуален 

каталог. 

• Атрактивно 

представяне на 

експонатите 

чрез 

средствата на 

съвременните 

технологии. 

• Предоставяне 

на постоянна 

реклама във 

Фейсбук;  

• Обособяване 

на пространство 

за покрит 

публичен атриум; 

• Ползване на 

атрактивна 

визуална реклама 

на открити места; 

• Вземане на 

участие в 

туристически 

изложения и 

борси;  

• Разработване 

на виртуален 

каталог. 

Необходимо време за посещение: 

40 – 60 минути. 

Разстояние: 
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21 км. 

Настаняване: 

• Комплекс „Мария Палас“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Самара“ № 5, тел.: +359 89 222 0576; 

• Хотел „Антик“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Приморска“ № 16, тел.: +359 88 820 5020; 

• Семеен хотел „Магнолия“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Приморска“ № 25, тел.: +359 88 882 0899. 

Заведения за хранене: 

• Ресторант „БМ Корона“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, Комплекс „Двореца“, тел.: +359 579 768 47;  

• Италиански ресторант „Пеперончино“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Приморска“ № 8, тел.: +359 88 851 7650; 

• Ресторант „Франсис Дрейк“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Черно море“ № 2, тел.: +359 89 345 5405. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Посещение на културно събитие;  

• Спортуване;  

• СПА;  

• Плаж; 

• Разходка;  

• Шопинг. 



 
 

 
 

 

 
 

  
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 

217 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 з

а
 л

о
ги

с
т
и

к
а
: 

Бензиностанции: Петрол 2209: гр. Балчик, 9600, ул. „Дунав“; Петрол: гр. Балчик, 9600, в.з. „Сборно място“; Лафи: гр. Балчик, 9600, ул. „Дунав“ № 

48 (на изхода на Балчик, посока Добрич); Лафи: гр. Балчик, 9600, кв. „Балик“, ул. „Христо Ботев“ № 18; Топливо 3316: гр. Балчик, 

9600, ул. „Дунав“. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. Петков“ № 1, тел.: +359 579 726 91 (централа); МЦ – І: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. Петков“ № 

1, тел.: +359 579 728 66; ЦСМП: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. Петков“ № 1, тел.: +359 579 724 42. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Балчик, 9600, бул. „Иван Вазов“ № 5, тел.: +359 579 724 31, +359 579 724 32 - 24 часа; РС „ПБЗН“: гр. Балчик, 9600, 

ул. „Струма“ № 41, тел.: +359 579 722 29. 

Банкови 

клонове: 

УниКредит Булбанк: гр. Балчик, 9600, ул. „Черно море“ № 34А, тел.:+359 579 711 20; ОББ: гр. Балчик, 9600, ул. „Дионисополис“ № 

3, тел.: +359 57 653 944; СЖ Експресбанк: гр. Балчик, 9600, ул. „Чайка“ № 2, тел.: +359 579 780 10; АТМ Райфайзенбанк: гр. Балчик, 

9600, ул. „Дунав“ № 8, тел.: +359 2 962 4102; ОББ: гр. Балчик, 9600, бул. „Христо Ботев“ № 24, тел.: +359 700 11 717. 

Пощенски 

станции: 

9600 Балчик Ц: гр. Балчик, 9600, ул. „Иван Вазов“ № 2, тел.: +359 579 720 40; 9601 Балчик 1: гр. Балчик, 9600, кв. „Балик“, бл. 33, 

вх. А, ап. 1, тел.: +359 579 726 10. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Балчик, 9600, ул. „Черно море“ № 53, тел.: +359 579 726 96, +359 87 992 1937; Еконт: гр. Балчик, 9600, ул. „Христо Ботев“ 

№ 37А, тел.: +359 87 535 7970. 

2.21. Старата мелница (гр. Балчик, Община Балчик) 

Описание на туристическия обект: 

Шестетажната сграда, чиято първа копка е направена през лятото на 1909 г., е смятана за един от най-модерните индустриални обекти на Балканите. Мелницата 

е произвеждала по 75 тона брашно на денонощие и е пуснала първата линия в България за грис и макарони.  Според изследователи на стопанската история в 
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обекта, проектиран от германски дружества, за първи път в страната е използвана стоманено-бетонна конструкция. Голямата мелница е и първата с дизелов 

агрегат. 

Освен концертна зала, разположена на последния етаж, в обновената вече сграда се намира и туристически информационен център. В паметника на културата е 

реставрирана и т. нар. наблюдателница - кула, от която фотографите могат да запечатат гледки към морето. Сред атракциите в новия туристически обект е и 

макет на гр. Балчик, изработен в мащаб 1:500. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: гр. Балчик, ул. „Кап. Георги Радков“ № 1. 

Време за посещения: целогодишно. 

Обектът е със свободен достъп. 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние

: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркин

г 

Информационе

н център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличи

е на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването 

на видимост 

Привличане на 

туристи 

• Налице са 

асфалтиран път и 

пешеходни 

пространства, 

тротоар; 

• Много добра 

съпътстваща 

Много 

добро. 

Има. •  ТИЦ 

(Шабла, 

Каварна, 

Балчик) - 

тел.: 

+359 885/ 945 

559; 

От 

Информационе

н център 

(Мелницата). 

Има. • Системно 

инвентаризиране и 

реновиране; 

• Включване в 

глобална система за 

осигуряване на 

сигурността;  

• Реновиране, 

видеозаснемане, 

виртуален 

каталог;  

• Дигитализация

. 

• Поставян

е на 

указателни 

табели (от 

влизането в 

населеното 

място) до 

• Поставяне на 

тъчскрийн 

информационно 

табло; 

• Разработване 

на рекламни 

материали на 
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инфраструктура;  

• Необходимос

т от реновиране 

на довеждащата 

инфраструктура. 

• ТИЦ 

(Балчик) – 

тел.: +359 

579/ 71087. 

• Използване на 

най-съвременните 

технологии в областта 

на сигурността;  

• Видеонаблюдение

;  

• Охрана.  

обекта;  

• Поставян

е на 

атрактивно 

осветление. 

хартиен 

носител; 

• Ползване на 

уеб сайт – общ 

портал за 

културен 

туризъм на 

Областта; 

• Предоставян

е на постоянна 

реклама във 

Фейсбук;  

• Разработване 

на виртуален 

каталог;  

• Ползване на 

визуална 

реклама;  

• Пространств

о за покрит 

публичен 

атриум. 

Необходимо време за посещение: 
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80 – 100 минути. 

Разстояние: 

21.7 км. 

Настаняване: 

• Комплекс „Мария Палас“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Самара“ № 5, тел.: +359 89 222 0576; 

• Хотел „Антик“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Приморска“ № 16, тел.: +359 88 820 5020; 

• Семеен хотел „Магнолия“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Приморска“ № 25, тел.: +359 88 882 0899. 

Заведения за хранене: 

• Ресторант „БМ Корона“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, Комплекс „Двореца“, тел.: +359 579 768 47;  

• Италиански ресторант „Пеперончино“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Приморска“ № 8, тел.: +359 88 851 7650; 

• Ресторант „Франсис Дрейк“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Черно море“ № 2, тел.: +359 89 345 5405. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Посещение на културно събитие;  

• Спортуване;  

• СПА;  

• Плаж; 
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• Разходка;  

• Шопинг. 
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Бензиностанции: Петрол 2209: гр. Балчик, 9600, ул. „Дунав“; Петрол: гр. Балчик, 9600, в.з. „Сборно място“; Лафи: гр. Балчик, 9600, ул. „Дунав“ № 

48 (на изхода на Балчик, посока Добрич); Лафи: гр. Балчик, 9600, кв. „Балик“, ул. „Христо Ботев“ № 18; Топливо 3316: гр. Балчик, 

9600, ул. „Дунав“. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. Петков“ № 1, тел.: +359 579 726 91 (централа); МЦ – І: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. Петков“ № 

1, тел.: +359 579 728 66; ЦСМП: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. Петков“ № 1, тел.: +359 579 724 42. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Балчик, 9600, бул. „Иван Вазов“ № 5, тел.: +359 579 724 31, +359 579 724 32 - 24 часа; РС „ПБЗН“: гр. Балчик, 9600, 

ул. „Струма“ № 41, тел.: +359 579 722 29. 

Банкови 

клонове: 

УниКредит Булбанк: гр. Балчик, 9600, ул. „Черно море“ № 34А, тел.:+359 579 711 20; ОББ: гр. Балчик, 9600, ул. „Дионисополис“ № 

3, тел.: +359 57 653 944; СЖ Експресбанк: гр. Балчик, 9600, ул. „Чайка“ № 2, тел.: +359 579 780 10; АТМ Райфайзенбанк: гр. Балчик, 

9600, ул. „Дунав“ № 8, тел.: +359 2 962 4102; ОББ: гр. Балчик, 9600, бул. „Христо Ботев“ № 24, тел.: +359 700 11 717. 

Пощенски 

станции: 

9600 Балчик Ц: гр. Балчик, 9600, ул. „Иван Вазов“ № 2, тел.: +359 579 720 40; 9601 Балчик 1: гр. Балчик, 9600, кв. „Балик“, бл. 33, 

вх. А, ап. 1, тел.: +359 579 726 10. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Балчик, 9600, ул. „Черно море“ № 53, тел.: +359 579 726 96, +359 87 992 1937; Еконт: гр. Балчик, 9600, ул. „Христо Ботев“ 

№ 37А, тел.: +359 87 535 7970. 

2.22. Архитектурно-парков комплекс „Двореца“ (гр. Балчик, Община Балчик) 



 
 

 
 

 

 
 

  
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 

222 

Описание на туристическия обект: 

„Двореца“ е бившата лятна резиденция на румънската кралица Мария Александрина Виктория де Единбург (1875–1938 г.). Има статут на архитектурно-строителен 

паметник на културата и паметник на градинарското и парково изкуство. Резиденцията е проектирана от италианските архитекти Америго и Аугустино през 1924 

г. Оформена е с красиви праговидни тераси по стръмния морски бряг, през които водата от два извора тече по специални каменни канали и прелива във водни 

огледала и водопади. Стилът на новите постройки е в унисон с този на заварените, а старите мелници са реставрирани. Запазен е и контрастът на белите скали 

и червените покриви, характерен за града. Изградени са параклиси, дворове, паркове, чешми и сгради в различни стилове – типичен български, византийски, 

римско-арабски, мавритански, трансилвански и други. 

Паркът по протежение на крайбрежието е разработен от швейцарския градинар Жул Жани. Ивицата има 60-70 метра ширина и е дълга повече от 400 метра. 

Християнски и мюсюлмански символи се преплитат в кладенци и градини, а цветята и декоративните кюпове за градините са били закупувани от различни точки 

на света. 

Комплексът е съставен от няколко вили и постройки с характерно излъчване. Вила „Синята стрела“ е построена през 1931 г. и се издига на ръба на скалата, над 

морския бряг. В нея по различно време са живели принц Николай - вторият син на кралица Мария, и принцеса Илеана - най-малката й дъщеря. Сега там са 

разположени галерия и дегустационна зала за вина. До административната сграда на комплекса, върху каменна колона се извисява статуя на Св. Мартин - 

покровител на румънското кралско семейство. 

В непосредствена близост до терасите е оформен красив водопад с височина на пада 25 метра. Друг, по-малък водопад, се спуска от „Градината на Аллах“ през 

дебел зид по триструйна чешма в дълбок каменен басейн. 

Параклисът „Успение Богородично“ е построен през 1932 г. и се намира в друга красива белоцветна градина. От параклиса се стига до градина с лилиуми, 

наречена „Градината с кръстовидното водно огледало“, издълбано като кръст в каменна тераса, опасана от тежки корабни вериги. В северната част на градината 

е разположена малка постройка, която е съществувала още преди да бъде построен дворецът. От стената й извира силна струя вода, за която се вярва, че е 

лековита. Там е построено малко параклисче – аязмо. 

„Двореца“ е вписан в списъка на „100 национални туристически обекта в България“. 

Полезна информация за туриста: 
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Местоположение: на около 2 км югозападно от центъра на гр. Балчик, Община Балчик. 

Време за посещения: март – ноември. 

Работно време за посетители: април – октомври: 08:00 – 20:00 ч.; ноември – март: 09:00 – 17:00 ч. 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Налице са 

асфалтиран път и 

пешеходни 

пространства, 

тротоар; 

• Много добра 

съпътстваща 

инфраструктура;  

• Необходимост 

от реновиране на 

довеждащата 

инфраструктура. 

Много 

добро. 

Няма. • ТИЦ 

(Шабла, 

Каварна, 

Балчик) - тел.: 

+359 885 945 

559; 

• ТИЦ 

(Балчик) – 

тел.: +359 

579/ 71087. 

Има. Има. • Системна 

инвентаризация 

чрез 

специализирани 

методики -

необходимо е 

дори в случай на 

кражба, нелегален 

износ или 

подмяна; 

• Включване в 

глобална система 

от практически 

мерки и 

• Спазване на 

регулаторните 

условия за 

съхранение 

(температура- 

влажност, 

светлина, 

санитарно-

хигиенни); 

• Консервация, 

реставрация, 

видеозаснемане, 

дигитализация на 

движимите 

• Поставяне на 

указателни 

табели (от 

влизането в 

населеното 

място) до 

обекта; 

• Прецизни 

разположение и 

четимост на 

текстовете, 

съпровождащи 

експонатите;  

• Атрактивно 

• Поставяне на 

тъчскрийн 

информационно 

табло; 

• Разработване 

на рекламни 

материали на 

хартиен носител; 

• Ползване на 

уеб сайт – общ 

портал за 

културен туризъм 

на Областта; 
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технически 

съоръжения за 

сигурност; 

• Създаване на 

най-съвременни 

условия и форми 

на консервация. 

културни 

ценности;  

• Разработване 

на виртуален 

каталог. 

представяне на 

експонатите 

чрез средствата 

на 

съвременните 

технологии. 

• Предоставяне 

на постоянна 

реклама във 

Фейсбук;  

• Обособяване 

на пространство за 

покрит публичен 

атриум;  

• Ползване на 

атрактивна 

визуална реклама 

на открити места;  

• Активно 

ползване на 

дигитални медии;  

• Вземане на 

участие в 

туристически 

изложения и 

борси;  

• Разработване 

на виртуален 

каталог. 

Необходимо време за посещение: 
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3 – 4 часа. 

Разстояние: 

2.1 км. 

Настаняване: 

• Комплекс „Мария Палас“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Самара“ № 5, тел.: +359 89 222 0576; 

• Хотел „Антик“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Приморска“ № 16, тел.: +359 88 820 5020; 

• Семеен хотел „Магнолия“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Приморска“ № 25, тел.: +359 88 882 0899. 

Заведения за хранене: 

• Ресторант „БМ Корона“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, Комплекс „Двореца“, тел.: +359 579 768 47;  

• Италиански ресторант „Пеперончино“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Приморска“ № 8, тел.: +359 88 851 7650; 

• Ресторант „Франсис Дрейк“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Черно море“ № 2, тел.: +359 89 345 5405. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Посещение на културно събитие;  

• Спортуване;  

• СПА;  

• Разходка;  
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• Шопинг; 

• Дегустация на вино. 

В
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к
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Бензиностанции: Петрол 2209: гр. Балчик, 9600, ул. „Дунав“; Петрол: гр. Балчик, 9600, в.з. „Сборно място“; Лафи: гр. Балчик, 9600, ул. „Дунав“ № 

48 (на изхода на Балчик, посока Добрич); Лафи: гр. Балчик, 9600, кв. „Балик“, ул. „Христо Ботев“ № 18; Топливо 3316: гр. Балчик, 

9600, ул. „Дунав“. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. Петков“ № 1, тел.: +359 579 726 91 (централа); МЦ – І: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. Петков“ № 

1, тел.: +359 579 728 66; ЦСМП: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. Петков“ № 1, тел.: +359 579 724 42. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Балчик, 9600, бул. „Иван Вазов“ № 5, тел.: +359 579 724 31, +359 579 724 32 - 24 часа; РС „ПБЗН“: гр. Балчик, 9600, 

ул. „Струма“ № 41, тел.: +359 579 722 29. 

Банкови 

клонове: 

УниКредит Булбанк: гр. Балчик, 9600, ул. „Черно море“ № 34А, тел.:+359 579 711 20; ОББ: гр. Балчик, 9600, ул. „Дионисополис“ № 

3, тел.: +359 57 653 944; СЖ Експресбанк: гр. Балчик, 9600, ул. „Чайка“ № 2, тел.: +359 579 780 10; АТМ Райфайзенбанк: гр. Балчик, 

9600, ул. „Дунав“ № 8, тел.: +359 2 962 4102; ОББ: гр. Балчик, 9600, бул. „Христо Ботев“ № 24, тел.: +359 700 11 717. 

Пощенски 

станции: 

9600 Балчик Ц: гр. Балчик, 9600, ул. „Иван Вазов“ № 2, тел.: +359 579 720 40; 9601 Балчик 1: гр. Балчик, 9600, кв. „Балик“, бл. 33, 

вх. А, ап. 1, тел.: +359 579 726 10. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Балчик, 9600, ул. „Черно море“ № 53, тел.: +359 579 726 96, +359 87 992 1937; Еконт: гр. Балчик, 9600, ул. „Христо Ботев“ 

№ 37А, тел.: +359 87 535 7970. 

III. МАРШРУТ „МЕСТНА ХРАНА И МУЗИКА“ 
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3.1. Празник на гърнетата (с. Крушари, Община Крушари) 

Описание на туристическия обект: 

Празникът на гърнетата се провежда през юни в Община Крушари. Фестивалът носи наименованието „Кулинарната академия на Добруджа“. Празникът на 

гърнетата е започнал в най-малкото с. Зимница в Община Крушари. Сега със съдействието на Общината Празникът на гърнетата се превръща в емблема на 

Община Крушари. На територията на Добруджа няма друго такова събиране на хора на гозби, фолклор, песни и танци, което да придава такава уникалност на 

региона.  

Целта на фестивала е да се покажат съхранени кулинарни ястия създадени от баби, прабаби и дядовци. Вкусовете изместени към модерната кухня да се завърнат 

в лоното на истинското домашно богатство. Да се завърне усещането от живата храна, която в по-голямата си част в миналото е била постна. Манджите са 

подготвени и поръсени с нашенски подправки, пресни от градините. Гарнирани с вина от месни сортове грозде. Мед и овче сирене произведени в региона.  

Празникът има конкурсен характер. Най-много си съперничат тестените изделия, които са свързани с добруджанския край. Показва се пиетета към хляба, 

краваите, погачите и всякакъв род тестени изделия. Тестват се варива, печива, готвени на жив огън, бавно, а не с тенджери под налягане. Те определено са 

забранени за този фестивал. Готвенето е в чувен, тиган сач и други старинни пособия.  

Всяка гозба е придружена от рецепта – написана ръчно или напечатана. Конкурсът се провежда в 13 категории. Сборник или кулинарна книга се подготвя от 

организаторите за всички събрани рецепти, за да не се изгубят във времето.  

В конкурса „Бучни пръчка, пий вино“ своята продукция - вино и ракия представят майстори-винари. Напитките трябва да бъдат произведени от местни 

добруджански сортове.  

Фолклорна програма от самодейни състави от Добруджа съпровожда цялото събитие.  

Извън конкурсната програма производители на мед, мляко, сирене, плодове и зеленчуци, сладка, конфитюри, лютеници, туршии, цветя, билки и подправки 

предлагат своите натурални домашни продукти за продажба на шарен селски базар „На сред село, на мегдана“. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: с. Крушари, Община Крушари. 
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Време за провеждане: ежегодно през месец юни.  

За контакт и актуална информация: https://www.sabori.bg/folk_fest_sub/view.html?Oid=50105, https://experience.bg/praznik-na-gurnetata 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг Информационен център 
Наличие на 

екскурзовод 

Наличие на 

WC 

Опазване 

(ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването 

на видимост 

Привличане на 

туристи 

• Наличие на 

асфалтов път до 

населеното 

място, където се 

провежда 

събитието;  

• Необходимост 

от реновиране на 

довеждащата 

инфраструктура. 

Провежда 

се 

ежегодно. 

В 

центъра 

на 

селото. 

Община Крушари – 

тел.: +359 577 12024 – 

централа; ел. поща: 

krushari@dobrich.net. 

Няма. Временни 

химически 

тоалетни. 

• Охрана. • Видеозаснемане;  

• Снимков 

материал. 

• Поставяне 

на 

указателни 

табели (от 

влизането в 

населеното 

място). 

• Правене на 

реклама на 

събитието чрез 

Интернет, 

социални медии, 

репортажи по 

телевизията; 

• Разработване 

на дипляна с 

културна 

програма на 

общината, 

разпространена 

в мрежата ТИЦ в 

страната. 
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Необходимо време за посещение: 

4.5 часа (от 9:00 ч. до 13:30 ч.). 

Разстояние от гр. Добрич: 

32 км. 

Настаняване: 

• Къща за гости „Хан Телериг“: Община Крушари, с. Телериг, 9420, ул. „Осма“ № 11, тел.: +359 87 958 8150; 

• Хотелски комплекс „Наяда“: Община Крушари, с. Абрит, 9407, тел.: +359 88 696 6599; 

• Къща „Нейчър Травъл“: Община Крушари, с. Огняново, 9423, тел.: +359 89 846 4128. 

Заведения за хранене: 

• Къща за гости „Хан Телериг“: Община Крушари, с. Телериг, 9420, ул. „Осма“ № 11, тел.: +359 87 958 8150; 

• Хотелски комплекс „Наяда“: Община Крушари, с. Абрит, 9407, тел.: +359 88 696 6599; 

• Къща „Нейчър Травъл“: Община Крушари, с. Огняново, 9423, тел.: +359 89 846 4128. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Организиране на екскурзии (включително снимки в дивата природа);  

• Наблюдаване на птици;  

• Колоездене. 
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В
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и
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Бензиностанции: Лукойл О759: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Димитър Благоев“ № 82 (изход Добрич – Варна); Петрол 2226: гр. Генерал Тошево, 

9500, ул. „Димитър Благоев“; Петрол 2212: гр. Добрич, 9300, Северен околовръстен път за летището; Петрол 2214: гр. Добрич, 

9300, ж.к. „Балик“. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

Лекарска практика на д-р Бисерка Веселинова Кирова: с. Крушари, 9410, ул. „9-ти септември“ № 26, тел.: +359 88 724 3349; +359 

5771 20 45. 

Полицейски 

участъци: 

РС „ПБЗН“: с. Крушари, 9410, ул. „9-ти септември" № 27, тел.: +359 5771 22 03. 

Банкови 

клонове: 

ATM Инвестбанк: с. Крушари, 9410, ул. „Девети септември“ № 3А, тел.: +359 700 12 555. 

Пощенски 

станции: 

9410 Крушари: с. Крушари, 9410, ул. „9-ти септември“ № 5, тел.: +359 5771 22 33. 

Куриерски 

услуги: 

9410 Крушари: с. Крушари, 9410, ул. „9-ти септември“ № 5, тел.: +359 5771 22 33. 

3.2. Празник на плодородието „Кардамска есен“ (с. Кардам, Община Генерал Тошево) 

Описание на туристическия обект: 

Идеята на организаторите е да се даде възможност на всички местни жители да подредят свои щандове с плодове, зеленчуци, пчелни и млечни продукти, 

домашни ястия и напитки, а на самодейните колективи да участват със свои музикално-танцови изпълнения. 
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Полезна информация за туриста: 

Местоположение: с. Кардам, Община Генерал Тошево. 

Време за провеждане: ежегодно през месец септември. 

За контакт и актуална информация: https://fest-bg.com/event/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0-

%D0%B5-2/ 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако 

е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Наличие на 

асфалтов път до 

населеното място, 

където се 

провежда 

събитието;  

• Необходимост 

от реновиране на 

довеждащата 

инфраструктура. 

Провежда 

се 

регулярно. 

В 

центъра.  

• НЧ 

„Пробуда-

1941“ – тел.: 

+359 887 266 

617;  

• Кметство 

Кардам – тел.: 

+359 5709 

8509, +359 886 

669 680. 

Няма. Има. • Охрана. • Видеозаснемане;  

• Снимков 

материал. 

• Поставяне на 

указателни 

табели (от 

влизането в 

населеното 

място);  

• Осигуряване 

на централно 

осветление. 

• Създаване на 

уеб сайт на 

събитието, 

реклама чрез 

Интернет и 

социални медии, 

репортажи по 

телевизията;  

• Разработване 

на дипляна с 

културна програма 
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на Общината, 

разпространена в 

мрежата ТИЦ в 

страната. 

Необходимо време за посещение: 

4 часа (от 11:30 ч. до 15:30 ч.). 

Разстояние от гр. Добрич: 

32 км. 

Настаняване: 

• Вила „Adams Villa“: Община Генерал Тошево, с. Чернооково, 9532 , ул. „Трета“ № 16; 

• Хотел „Узунов Палас“: Община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Трети март“ № 3, тел.: +359 88 564 9208; 

• Хотел „Питърс“: Община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Димитър Благоев“ № 63, тел.: + 359 88 578 2394; 

• Хотел-Ресторант „Дияна“: Община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Трети март“ № 45, тел.: +359 88 738 8218; 

• Мотел-Механа „Чаира“: главен път Добрич - Генерал Тошево, тел.: + 359 89 340 6440. 

Заведения за хранене: 

• Механа „Дечкодяк“: Община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Дружба“ № 1;  

• Хотел-Ресторант „Дияна“: Община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Трети март“ № 45, тел.: +359 88 738 8218; 
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• Бистро-Бар „K.T's“: Община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Трети март“; 

• Мотел-Механа „Чаира“: главен път Добрич - Генерал Тошево, тел.: + 359 89 340 6440. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Плуване (басейн в с. Чернооково);  

• Разходка;  

• Спортуване на открито;  

• Колоездене. 

В
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о
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о
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Бензиностанции: Лукойл 0759: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Димитър Благоев“ № 82 (изход Добрич – Варна); Петрол 2226: гр. Генерал Тошево, 

9500, ул. „Димитър Благоев“; СН Енерги: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Александър Стамболийски“ № 23. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МЦ: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Иван Вазов“ № 15; тел.: +359 573 120 72, +359 81 213 1001; ЦСМП: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. 

„Иван Вазов“ № 15, тел.: +359 573 120 25. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Генерал Тошево, 9500, бул. „Димитър Благоев“ № 4, тел.: +359 573 139 80, +359 573 123 32 - 24 часа; ГПУ: гр. Генерал 

Тошево, 9500, ул. „Трети март“ № 8А, тел. +359 573 139 75; РС „ПБЗН“: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Димитър Благоев“ № 6, тел.: 

+359 573 122 34. 

Банкови 

клонове: 

СЖ Експресбанк: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „3-ти март“ № 10, тел.: +359 573 150 24; УниКредит Булбанк: гр. Генерал Тошево, 

9500, ул. „ 3-те март“ № 5, тел.: +359 2 933 7212; АТМ Банка ДСК: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Георги Сава Раковски“ № 1; 

УниКредит Булбанк: гр. Генерал Тошево, 9500, тел.: +359 573 121 37. 

Пощенски 9530 Кардам: с. Кардам, 9530, ул. „Червеноармейска“ № 24, тел.: +359 57 332 322; 9500 Генерал Тошево: гр. Генерал Тошево, 
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станции: 9500, ул. „3-ти март“ № 7, тел.: +359 573 120 40. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Трети март“ № 9, тел.: +359 87 532 6000; Спийди: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Георги Сава 

Раковски“ № 6, тел.: +359 700 17 001; Еконт: гр. Генерал Тошево, 7703, ул. „Трети март“ № 27, тел.: +359 88 567 7333; Лео Експрес: 

гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Васил Априлов“ № 2, тел.: +359 573 123 81. 

3.3. Национален фестивал на лавандулата (гр. Генерал Тошево, Община Генерал Тошево) 

Описание на туристическия обект: 

Националният фестивал на лавандулата се провежда традиционно около Еньов ден в гр. Генерал Тошево. Целта на събитието е да отдаде внимание на водещото 

място на България в отглеждането на лавандула и производството на лавандулово масло. 

Националният фестивал на лавандулата в гр. Генерал Тошево събира производители, собственици на дестилерии и учени, които се занимават с производството 

на лавандулово масло. Организира се Лавандулов базар пред Общината с участието на търговци, производители на етерични масла и лавандулови био-продукти, 

приложници и земеделски стопани. 

По време на фестивала се прави и „Детска Лавандулова работилница“ с шатри с аниматори, лектори и приложници, която дава възможност на децата да научат 

за широкото приложение на лавандулата, да участват в състезания и в конкурс за рисунки върху асфалт. Провеждат се и конкурс „Кралица на лавандулата“, 

„Конкурс за най-добър експонат“, изработен в Лавандуловата работилница. 

От 2012 г. България е световен лидер в сектор „Производство на етерични масла“. Българските земеделски стопани отглеждат хиляди декари с най-модерните 

и маслодайни сортове лавандула, а безупречното качество на добиваното от тях лавандулово масло е добре разпознаваемо и много търсено на международните 

пазари. 

България е безспорен световен лидер в отглеждането на маслодайна роза Дамасцена и лавандула и представата за страната ни все по-често се свързва с тези 

две изключително красиви, благоуханни и икономически рентабилни култури. Националният фестивал на Лавандулата стартира със своето първо издание през 

2014 г. В живописното Средногорско с. Средно Градище, Община Чирпан. Седмица по-късно празникът се пренася в гр. Генерал Тошево. 

Средно Градище се утвърди като традиционен домакин на Фестивала, тъй като в неговото землище, преди почти 100 години са направени едни от най-старите 

експериментални лавандулови насаждения в страната. Този уникален и единствен по рода си празник отдава заслужено внимание и почит към труда и усилията 
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на предприемчивите земеделски стопани от Тракия и Добруджа – регионите с най-голяма концентрация на лавандулови насаждения. 

Почетен председател на организационния комитет е актьорът Станислав Яневски, чиято световна популярност изключително много помага на каузи, свързани с 

опазване на околната среда, развитие на земеделието и съхраняване на българските културно-исторически традиции. 

Фестивалът се провежда с финансовата и морална подкрепа от Община Генерал Тошево и Община Чирпан, дестилерии, предприемачи и земеделски стопани. 

Фестивалната програма е изключително разнообразна, с множество културно-музикални изяви на творци и изпълнители от страната и чужбина, делова среща на 

земеделци, агро-специалисти, предприемачи, търговци на етерични масла и представители на местната и държавна администрация от сектор „Земеделие“. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: гр. Генерал Тошево, Община Генерал Тошево. 

Време за провеждане: ежегодно през месец юни (около Еньов ден). 

За контакт и актуална информация: https://fest-bg.com/event/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-

%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-

%D0%B3-3/ 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 

Опазване (ако 

е 

необходимо) 

Възстановяване 

и съхранение 

Насърчаване 

осигуряването 

на видимост 

Опазване (ако 

е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Наличие на 

асфалтов път до 

населеното място, 

където се 

Провежда 

се 

регулярно. 

В 

центъра. 

• ТИЦ 

(Генерал 

Тошево) - 

тел.: +359 

Няма. Има. • Охрана. • Видеозаснемане;  

• Снимков 

материал. 

• Поставяне 

на указателни 

табели (от 

влизането в 

• Създаване 

на уеб сайт на 

събитието, 

реклама чрез 
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провежда 

събитието;  

• Необходимост 

от реновиране на 

довеждащата 

инфраструктура. 

5731 2494; 

• Община 

Генерал 

Тошево – 

тел.: +359 

5731 2020. 

населеното 

място);  

• Поставяне 

на тематична 

украса. 

Интернет и 

социалните 

медии, 

репортажи по 

телевизията, 

плакати. 

Необходимо време за посещение: 

14.5 часа (от 07:30 ч. до 21:30 ч). 

Разстояние от гр. Добрич: 

23.6 км. 

Настаняване: 

• Хотел „Узунов Палас“: Община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Трети март“ № 3, тел.: +359 88 564 9208; 

• Хотел „Питърс“: Община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Димитър Благоев“ № 63, тел.: + 359 88 578 2394; 

• Хотел-Ресторант „Дияна“: Община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Трети март“ № 45, тел.: +359 88 738 8218; 

• Мотел-Механа „Чаира“: главен път Добрич - Генерал Тошево, тел.: + 359 89 340 6440. 

Заведения за хранене: 

• Механа „Дечкодяк“: Община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Дружба“ № 1, тел.: +359 89 843 2750;  

• Хотел-Ресторант „Дияна“: Община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Трети март“ № 45, тел.: +359 88 738 8218; 
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• Бистро-Бар „K.T's“: Община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Трети март“; 

• Мотел-Механа „Чаира“: главен път Добрич - Генерал Тошево, тел.: + 359 89 340 6440. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Разходка;  

• Спортуване на открито;  

• Джогинг;  

• Колоездене. 

В
ъ

з
м
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н
о
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т
и
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т
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к
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Бензиностанции: Лукойл 0759: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Димитър Благоев“ № 82 (изход Добрич – Варна); Петрол 2226: гр. Генерал Тошево, 

9500, ул. „Димитър Благоев“; СН Енерги: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Александър Стамболийски“ № 23. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МЦ: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Иван Вазов“ № 15; тел.: +359 573 120 72, +359 81 213 1001; ЦСМП: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. 

„Иван Вазов“ № 15, тел.: +359 573 120 25. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Генерал Тошево, 9500, бул. „Димитър Благоев“ № 4, тел.: +359 573 139 80, +359 573 123 32 - 24 часа; ГПУ: гр. Генерал 

Тошево, 9500, ул. „Трети март“ № 8А, тел. +359 573 139 75; РС „ПБЗН“: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Димитър Благоев“ № 6, тел.: 

+359 573 122 34. 

Банкови 

клонове: 

СЖ Експресбанк: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „3-ти март“ № 10, тел.: +359 573 150 24; УниКредит Булбанк: гр. Генерал Тошево, 

9500, ул. „ 3-те март“ № 5, тел.: +359 2 933 7212; АТМ Банка ДСК: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Георги Сава Раковски“ № 1; 

УниКредит Булбанк: гр. Генерал Тошево, 9500, тел.: +359 573 121 37. 



 
 

 
 

 

 
 

  
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 

238 

Пощенски 

станции: 

9500 Генерал Тошево: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „3-ти март“ № 7, тел.: +359 573 120 40. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Трети март“ № 9, тел.: +359 87 532 6000; Спийди: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Георги Сава 

Раковски“ № 6, тел.: +359 700 17 001; Еконт: гр. Генерал Тошево, 7703, ул. „Трети март“ № 27, тел.: +359 88 567 7333; Лео Експрес: 

гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Васил Априлов“ № 2, тел.: +359 573 123 81. 

3.4. Фестивал на сармата и кюфтето (гр. Генерал Тошево, Община Генерал Тошево) 

Описание на туристическия обект: 

За всички ценители на сармата и кюфтето вече има фестивал. През ноември в гр. Генерал Тошево се провежда фестивал на сармата и кюфтето. Успешното първо 

издание, бе открито от Ути и десет доброволки, които свиваха сарми за всички гости на фестивала. 

Фестивалът е съпровождан от музика и конкурси за най-вкусна сарма и най-вкусно кюфте. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: гр. Генерал Тошево, Община Генерал Тошево. 

Време за провеждане: ежегодно, началото на месец ноември. 

За контакт и актуална информация: https://fest-bg.com/event/%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-

%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%BA%D1%8E%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BE/ 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на Текущо Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 
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достъпността: състояние: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако 

е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на туристи 

• Наличие на 

асфалтов път до 

населеното място, 

където се 

провежда 

събитието;  

• Необходимост 

от реновиране на 

довеждащата 

инфраструктура. 

Провежда 

се 

регулярно. 

В 

центъра.  

• ТИЦ 

(Генерал 

Тошево) – 

тел.: +359 5731 

2494; 

• Община 

Генерал 

Тошево – тел.: 

+359 5731 

2020. 

Няма. Има.  • Охрана. • Видеозаснемане;  

• Снимков 

материал. 

• Поставяне 

на указателни 

табели (от 

влизането в 

населеното 

място). 

• Създаване на 

уеб сайт на 

събитието, реклама 

чрез Интернет, 

социални медии, 

репортажи по 

телевизията, 

плакати;  

• Разработване и 

предоставяне на 

брошури в 

регионалните ТИЦ. 

Необходимо време за посещение: 

10 часа (от 12:00 ч. до 22:00 ч). 

Разстояние от гр. Добрич: 

23.6 км. 

Настаняване: 

• Хотел „Узунов Палас“: Община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Трети март“ № 3, тел.: +359 88 564 9208; 
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• Хотел „Питърс“: Община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Димитър Благоев“ № 63, тел.: + 359 88 578 2394; 

• Хотел-Ресторант „Дияна“: Община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Трети март“ № 45, тел.: +359 88 738 8218; 

• Мотел-Механа „Чаира“: главен път Добрич - Генерал Тошево, тел.: + 359 89 340 6440. 

Заведения за хранене: 

• Механа „Дечкодяк“: Община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Дружба“ № 1, тел.: +359 89 843 2750;  

• Хотел-Ресторант „Дияна“: Община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Трети март“ № 45, тел.: +359 88 738 8218; 

• Бистро-Бар „K.T's“: Община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Трети март“; 

• Мотел-Механа „Чаира“: главен път Добрич - Генерал Тошево, тел.: + 359 89 340 6440. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Разходка;  

• Спортуване на открито;  

• Джогинг;  

• Колоездене. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 

з
а
 л

о
ги

с
т
и
к
а
: Бензиностанции: Лукойл 0759: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Димитър Благоев“ № 82 (изход Добрич – Варна); Петрол 2226: гр. Генерал Тошево, 

9500, ул. „Димитър Благоев“; СН Енерги: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Александър Стамболийски“ № 23. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

МЦ: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Иван Вазов“ № 15; тел.: +359 573 120 72, +359 81 213 1001; ЦСМП: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. 

„Иван Вазов“ № 15, тел.: +359 573 120 25. 
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бърза помощ: 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Генерал Тошево, 9500, бул. „Димитър Благоев“ № 4, тел.: +359 573 139 80, +359 573 123 32 - 24 часа; ГПУ: гр. Генерал 

Тошево, 9500, ул. „Трети март“ № 8А, тел. +359 573 139 75; РС „ПБЗН“: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Димитър Благоев“ № 6, тел.: 

+359 573 122 34. 

Банкови 

клонове: 

СЖ Експресбанк: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „3-ти март“ № 10, тел.: +359 573 150 24; УниКредит Булбанк: гр. Генерал Тошево, 

9500, ул. „ 3-те март“ № 5, тел.: +359 2 933 7212; АТМ Банка ДСК: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Георги Сава Раковски“ № 1; 

УниКредит Булбанк: гр. Генерал Тошево, 9500, тел.: +359 573 121 37. 

Пощенски 

станции: 

9500 Генерал Тошево: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „3-ти март“ № 7, тел.: +359 573 120 40. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Трети март“ № 9, тел.: +359 87 532 6000; Спийди: гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Георги Сава 

Раковски“ № 6, тел.: +359 700 17 001; Еконт: гр. Генерал Тошево, 7703, ул. „Трети март“ № 27, тел.: +359 88 567 7333; Лео Експрес: 

гр. Генерал Тошево, 9500, ул. „Васил Априлов“ № 2, тел.: +359 573 123 81. 

3.5. Европейски младежки поп-рок конкурс „Сарандев“ (гр. Добрич, Община Добрич) 

Описание на туристическия обект: 

Европейски младежки поп-рок конкурс „Сарандев“ е един от най-престижните фестивали за млади поп-рок изпълнители, място за творчески контакти и сверяване 

на художествени критерии и постижения. Първото издание на конкурса е през май 1988 г.  

Целите на конкурса са предоставяне на сценична изява на млади таланти, създаване на нови български музикални творби, стимулиране на талантливи 

изпълнители, опознаване на културата на отделни народи чрез осъществяване на контакти.  

Организатори са Община Добрич - Общински младежки център „Захари Стоянов“ - гр. Добрич. 
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Полезна информация за туриста: 

Местоположение: гр. Добрич, Община Добрич. 

Време за провеждане: ежегодно през месец май. 

За контакт и актуална информация: http://ycd.bg/, https://www.facebook.com/competitionsarandevdobrich/ 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационе

н център 

Наличие на 

екскурзово

д 

Наличи

е на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването 

на видимост 

Привличане на 

туристи 

• Наличие на 

асфалтов път до 

населеното 

място, където се 

провежда 

събитието;  

• Необходимос

т от реновиране 

на довеждащата 

инфраструктура. 

Много 

добро 

състояни

е на 

Младежк

и център – 

Добрич. 

ул. 

„Петко 

Д. 

Петков“

, № 2, 

гр. 

Добрич, 

център. 

Младежки 

център 

(Добрич) - 

тел.: +359 58 

602 691. 

Няма. Има. • Видеонаблюдение

;  

• Охрана. 

• Видеозаснемане

;  

• Снимков 

материал. 

• Поставян

е на 

указателни 

табели (от 

влизането в 

населеното 

място). 

• Правене на 

реклама на 

събитието чрез 

Интернет, 

социални 

медии, 

репортажи по 

телевизията, 

плакати, 

билбордове; 

• Разработван

е и 

предоставяне на 
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брошури в 

регионалните 

ТИЦ. 

Необходимо време за посещение: 

3 дни. 

Разстояние от гр. Добрич: 

0 км. 

Настаняване: 

• Хотел „Добруджа“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „Екзарх Йосиф“ № 1, тел.: +359 58 601 351; 

• Парк-Хотел „Изида“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Генерал Колев“ № 49, тел.: +359 58 600 656; 

• Хотел „България“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, тел.: +359 58 600 226; 

• Хотел „Резиденция“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Батовска“ № 20, тел.: +359 58 604 246. 

Заведения за хранене: 

• Клуб-Ресторант „Изида“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Генерал Колев“ № 49, тел.: +359 58 600 656; 

• Пицария „Уно“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 3, тел.: +359 89 551 3755; 

• Хотел-Ресторант „Вила ди Полета“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „Христо Ботев“ № 1, тел.: +359 89 598 9939. 

Възможности за релаксация и свободно време: 
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• Разходка;  

• Спортуване на открито;  

• Джогинг;  

• Колоездене;  

• Плуване;  

• Пилатес;  

• Йога;  

• СПА;  

• Сауна. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 з

а
 л

о
ги

с
т
и

к
а
: 

Бензиностанции: Еко 1056: гр. Добрич, 9300, бул. „Добруджа“ № 24; Лукойл B042: гр. Добрич, 9300, бул. „Добруджа“; Лукойл B176: гр. Добрич, 

9300, бул. „Добруджа“ № 1 (изход за Балчик); Лукойл B061: гр. Добрич, 9300, Околовръстен път (изход за Варна); ОМВ: гр. Добрич, 

9300, бул. „Русия“; Ромпетрол: гр. Добрич, 9300, ул. „Димитър Ковачев“ № 4; Шел 3011: гр. Добрич, 9300, ул. „Хан Тервел“ № 92; 

Петрол 2202: гр. Добрич, 9300, ул. „Калиакра“; Петрол 2203: гр. Добрич, 9300, ул. „25-ти септември“ № 2 (изход за Варна); Петрол 

2212: гр. Добрич, 9300, Северен околовръстен път за летището; Петрол 2213: гр. Добрич, 9300, ул. „3-ти март“ № 302; Петрол 

2214: гр. Добрич, 9300, ж.к. „Балик“. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Добрич, 9300, ул. „Панайот Хитов“ № 24, тел.: +359 58 600 488; ЦСМП: гр. Добрич, 9300, ул. „Панайот Хитов“ № 24, тел.: 

112; тел.: +359 58 603 619; ДКЦ І: гр. Добрич, 9300, ул. „Димитър Петков“ № 3, тел.: +359 58 601 474; ДКЦ ІІ: гр. Добрич, 9300, бул. 

„25-ти септември“ № 68, тел.: +359 58 600 854. 

Полицейски ОД на МВР: гр. Добрич, 9300, ул. „Максим Горки“ № 12, тел.: +359 58 658 058 (централа), +359 58 658 311 (дежурен), +359 58 601 350; 

Първо РУ на МВР: гр. Добрич, 9300, бул. „Трети март“ № 8, тел.: +359 58 600 895 - 24 часа; Второ РУ на МВР: гр. Добрич, 9300, бул. 
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участъци: „Добруджа“ № 10, тел.: +359 58 600 873 - 24 часа; РД „ПБЗН“: гр. Добрич, 9300, бул. „25-ти септември“ № 72, тел.: +359 58 658 100. 

Банкови 

клонове: 

Алианц Банк България: гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 10, тел.: +359 58 655 672; Пощенска банка: гр. Добрич, 9300, бул. „25-

ти септември“ № 25А, тел.:+359 58 655 150; ATM Банка ДСК: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, тел.: +359 58 651 220; Първа 

инвестиционна банка: гр. Добрич, 9300, бул. „Независимост“ № 1, тел.: + 359 58 838 590; УниКредит Булбанк: гр. Добрич, 9300, 

ул. „България“ № 3, тел.:+359 58 655 732; ОББ: гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 3, тел.: +359 58 653 954; СЖ Експресбанк: гр. 

Добрич, 9300, бул. „Добруджа“ № 32, тел.: +359 58 839 014; Райфайзенбанк: гр. Добрич, 9300, бул. „25 -ти септември“ № 25, тел.: 

+359 58 653 002; ПроКредит Банк: гр. Добрич, 9300, ул. „Отец Паисий“ № 34, тел.: +359 700 17 070; БНП Париба: гр. Добрич, 9300, 

бл. „25-ти септември“ № 42, тел.: +359 58 655 100. 

Пощенски 

станции: 

9300 Добрич Ц: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 7, тел.: +359 58 601 668; 9301 Добрич 1: гр. Добрич, 9300, бул. „25-ти септември“ 

№ 68, тел.: +359 58 601 671; 9303 Добрич 3: гр. Добрич, 9300, ж.к. „Христо Ботев“ № 97, тел.: +359 58 602 841. 

Куриерски 

услуги: 

Стар Пост: гр. Добрич, 9300, пл. „Генерал Скобелев“ № 17, тел.: +359 57 660 127; Спийди: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, 

тел.: +359 700 17 001; Лео Експрес: гр. Добрич, 9300, ул. „25-ти септември“, преди ДКЦ 2, тел: +359 58 604 905; Еконт: гр. Добрич, 

9300, ул. „Хан Тервел“ № 65, тел.:+359 88 281 8061; Еконт: гр. Добрич, 9300, ул. „Генерал Колев“ № 28, тел.:+359 87 992 2835; 

Интерлогистика: гр. Добрич, 9300,ул. „Васил Левски” № 4,тел.: +359 58 600 800; Тип Топ Куриер: гр. Добрич, 9300, ул. „Генерал 

Скобелев“ № 17, тел.: +359 88 433 3015; Европът-2000: гр. Добрич 9300, ул. „Родопи“ № 3, тел.: +359 88 266 6105. 

3.6. Фолклорен събор „Песни и танци от слънчева Добруджа“ (с. Дебрене, Община Добричка)  

Описание на туристическия обект: 

Местността „Славната канара“ край с. Дебрене е известна като хайдушко сборище на Хайдут Пейо Буюклията и дружината му. На това място през 1968 г. възниква 

фолклорен събор като спонтанна инициатива на местната културна общественост от с. Стожер и съседните села. През 2013 г. Съборът отбелязва четиридесет и 

петата си годишнина, а историческата местност продължава да бъде естествен декор за фолклорните изпълнения. В местността се организират няколко естради. 

Събитието се провежда винаги през последната събота на месец юни. По традиция то събира заедно няколко поколения, които продължават да тачат и съхраняват 

българските традиции. Фолклорният събор в Дебрене е носител на добруджанската култура и бит, на народните традиции на българската духовност. По време 
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на събора се отбелязва и празника на Община Добричка. Събитието е част от Националния културен календар на България.  

Празникът на Община Добричка се отбелязва и с фолклорния събор „Песни и танци от слънчева Добруджа“. Той е ежегоден празник на уникалните, вечно живи 

и неизчерпаеми в многообразието си фолклорни традиции. Съборът има конкурсен характер. Участието в него е доброволно. В него могат да се изявят певци, 

свирачи, танцьори, разказвачи на народни предания, инструментални, певчески, танцови и групи за народни обичаи, които изпълняват добруджанския автентичен 

фолклор. Част от разнообразното фолклорно наследство, което се демонстрира са обичаите „Засевки“, „Лятна седянка“, „Молитва за дъжд-Герман“ ,„Хвърляне 

на червеното було след сватбата“ ,„Пануда“ и „Седянка“. В рамките на фестивала се провежда конкурс „Най-красива народна носия“ - с представяне на 

съответната фолклорна област, от която са участниците, дефиле и подробно описание на носията.  

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: с. Дебрене, Община Добричка. 

Време за провеждане: ежегодно през месец юни. 

За контакт и актуална информация: http://www.dobrichka.bg/, http://www.dobrichka.bg/bg/271-

%d1%84%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%bb%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%8a%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%bd%d0%b8-%d0%b8-

%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d1%81%d0%bb%d1%8a%d0%bd, https://fest-bg.com/event/%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%BE%D1%80-

%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%BB%D1%8A%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0-

%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80-2/ 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационе

н център 

Наличие на 

екскурзово

д 

Наличие на 

WC 

Опазване 

(ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• До с. Дебрене 

– асфалтиран 

Зелените 

площи се 

Има – 

неасфалтиран

Община 

Добричка – 

Няма.  Временни 

химическ

• Охрана • Видеозаснемане • Поставяне 

на указателни 

• Създаване 

на уеб сайт на 

http://www.dobrichka.bg/
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път;  

• Черен път до 

местността; 

• През 

останалата част 

на годината 

местността е 

достъпна само 

пеш;  

• Необходимос

т от реновиране 

на 

инфраструктурат

а 

обработват 

периодичн

о преди 

събитието. 

. тел.: +359 58 

601 311. 

и 

тоалетни. 

. ;  

• Снимков 

материал;  

• Сайт на 

събитието. 

табели;  

• Поставяне 

на информация 

за достигане до 

местността в 

сайта на 

организаторите

. 

събитието;  

• Правене на 

реклама чрез 

Интернет, 

социални 

медии, 

репортажи по 

телевизията;  

• Разработван

е на дипляна с 

културна 

програма на 

Общината, 

разпространена 

в мрежата ТИЦ в 

страната. 

Необходимо време за посещение: 

1 ден. 

Разстояние от гр. Добрич: 

23.7 км. 

Настаняване: 
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• Етнографски комплекс „Чифлика Чукурово“: Община Добричка, с. Прилеп, 9352, ул. „Първа“ № 43, тел.: +359 88 846 9816; 

• Семеен хотел „Пикник Градините“: Община Добричка, с. Прилеп, 9352, ул. „Първа“ № 43, тел.: +359 88 793 6969. 

Заведения за хранене: 

• Етнографски комплекс „Чифлика Чукурово“: Община Добричка, с. Прилеп, 9352, ул. „Първа“ № 43, тел.: +359 88 846 9816; 

• Семеен хотел „Пикник Градините“: Община Добричка, с. Прилеп, 9352, ул. „Първа“ № 43, тел.: +359 88 793 6969. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Разходка;  

• Спортуване на открито;  

• Джогинг;  

• Колоездене. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 з

а
 л

о
ги

с
т
и

к
а
: 

Бензиностанции: Еко 1056: гр. Добрич, 9300, бул. „Добруджа“ № 24; Лукойл B042: гр. Добрич, 9300, бул. „Добруджа“; Лукойл B176: гр. Добрич, 

9300, бул. „Добруджа“ № 1 (изход за Балчик); Лукойл B061: гр. Добрич, 9300, Околовръстен път (изход за Варна); ОМВ: гр. Добрич, 

9300, бул. „Русия“; Ромпетрол: гр. Добрич, 9300, ул. „Димитър Ковачев“ № 4; Шел 3011: гр. Добрич, 9300, ул. „Хан Тервел“ № 92; 

Петрол 2202: гр. Добрич, 9300, ул. „Калиакра“; Петрол 2203: гр. Добрич, 9300, ул. „25-ти септември“ № 2 (изход за Варна); Петрол 

2212: гр. Добрич, 9300, Северен околовръстен път за летището; Петрол 2213: гр. Добрич, 9300, ул. „3-ти март“ № 302; Петрол 

2214: гр. Добрич, 9300, ж.к. „Балик“. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

МБАЛ: гр. Добрич, 9300, ул. „Панайот Хитов“ № 24, тел.: +359 58 600 488; ЦСМП: гр. Добрич, 9300, ул. „Панайот Хитов“ № 24, тел.: 

112; тел.: +359 58 603 619; ДКЦ І: гр. Добрич, 9300, ул. „Димитър Петков“ № 3, тел.: +359 58 601 474; ДКЦ ІІ: гр. Добрич, 9300, бул. 

„25-ти септември“ № 68, тел.: +359 58 600 854. 
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бърза помощ: 

Полицейски 

участъци: 

ОД на МВР: гр. Добрич, 9300, ул. „Максим Горки“ № 12, тел.: +359 58 658 058 (централа), +359 58 658 311 (дежурен), +359 58 601 350; 

Първо РУ на МВР: гр. Добрич, 9300, бул. „Трети март“ № 8, тел.: +359 58 600 895 - 24 часа; Второ РУ на МВР: гр. Добрич, 9300, бул. 

„Добруджа“ № 10, тел.: +359 58 600 873 - 24 часа; РД „ПБЗН“: гр. Добрич, 9300, бул. „25-ти септември“ № 72, тел.: +359 58 658 100. 

Банкови 

клонове: 

Алианц Банк България: гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 10, тел.: +359 58 655 672; Пощенска банка: гр. Добрич, 9300, бул. „25-

ти септември“ № 25А, тел.:+359 58 655 150; ATM Банка ДСК: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, тел.: +359 58 651 220; Първа 

инвестиционна банка: гр. Добрич, 9300, бул. „Независимост“ № 1, тел.: + 359 58 838 590; УниКредит Булбанк: гр. Добрич, 9300, 

ул. „България“ № 3, тел.:+359 58 655 732; ОББ: гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 3, тел.: +359 58 653 954; СЖ Експресбанк: гр. 

Добрич, 9300, бул. „Добруджа“ № 32, тел.: +359 58 839 014; Райфайзенбанк: гр. Добрич, 9300, бул. „25 -ти септември“ № 25, тел.: 

+359 58 653 002; ПроКредит Банк: гр. Добрич, 9300, ул. „Отец Паисий“ № 34, тел.: +359 700 17 070; БНП Париба: гр. Добрич, 9300, 

бл. „25-ти септември“ № 42, тел.: +359 58 655 100. 

Пощенски 

станции: 

9300 Добрич Ц: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 7, тел.: +359 58 601 668; 9301 Добрич 1: гр. Добрич, 9300, бул. „25-ти септември“ 

№ 68, тел.: +359 58 601 671; 9303 Добрич 3: гр. Добрич, 9300, ж.к. „Христо Ботев“ № 97, тел.: +359 58 602 841. 

Куриерски 

услуги: 

Стар Пост: гр. Добрич, 9300, пл. „Генерал Скобелев“ № 17, тел.: +359 57 660 127; Спийди: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, 

тел.: +359 700 17 001; Лео Експрес: гр. Добрич, 9300, ул. „25-ти септември“, преди ДКЦ 2, тел: +359 58 604 905; Еконт: гр. Добрич, 

9300, ул. „Хан Тервел“ № 65, тел.:+359 88 281 8061; Еконт: гр. Добрич, 9300, ул. „Генерал Колев“ № 28, тел.:+359 87 992 2835; 

Интерлогистика: гр. Добрич, 9300,ул. „Васил Левски” № 4,тел.: +359 58 600 800; Тип Топ Куриер: гр. Добрич, 9300, ул. „Генерал 

Скобелев“ № 17, тел.: +359 88 433 3015; Европът-2000: гр. Добрич 9300, ул. „Родопи“ № 3, тел.: +359 88 266 6105. 

3.7. Медена къща „Михови“ (с. Прилеп, Община Добричка) 

Описание на туристическия обект: 

Медена къща „Михови“ е разположена в китното добруджанско с. Прилеп. То се намира на 45 км северно от гр. Варна, на 30 км югоизточно от гр. Добрич и едва 
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на 15 км от Курортен комплекс „Албена“. Селото е уникално като ландшаф – планина разположена под Добруджанското плато. Много красиво и спокойно място.  

Тук може да се опитат вълшебни пчелни продукти - ръчно приготвени медено – таханови бонбони, медено блокче, медена ракия , както и високоенергиен коктейл 

от мед, прашец и прясно изцеден цитрусов сок. Посетителите могат да видят и филмов материал за живота на пчелите и работата на пчелина, да се запознаят с 

интересни факти за пчеларството от древността до наши дни, за пчелите и техните неповторими правила, ред и организация, които са със стойността на библейски 

постулати. Могат да научат за лечебните и високи хранителни свойства на всички пчелни продукти – пчелен мед, прашец, прополис, пчелно млечице, търтеев 

хомогенат и восък. 

В Медена къща „Михови“, може да се видят различни пчелни жилища – каменна пещера, дънери и хралупи, глинен кошер, използван в Египет и Израел и плетен 

кошер, типичен за нашите земи. Има и функциониращ пчелин с атрактивни пчелни жилища с различна форма. 

Демонстрационният кошер със стъклени стени показва вътрекошерният живот на пчелите. Може да се види как пчелите работнички внасят прашец и нектар, 

вентилират и градят восъчни основи, както и мъжкото присъствие в кошера – търтеите. Функциониращият плетен кошер придава неповторима атмосфера на 

малкия пчелин в Медената къща. Слънчевата восъкотопилка събира слънчевите лъчи и превръща старите восъчни пити в пречистен „златен” восък. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: с. Прилеп, Община Добричка. 

Време за посещение: целогодишно. 

За контакт и актуална информация: http://www.medenakyshta.com/ 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако 

е 

необходимо) 

Възстановяване 

и съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на туристи 

• Наличие на Много Има. Тел.: +359 878 64 Има. Има. • Не. • Не. • Поставяне на • Правене на 



 
 

 
 

 

 
 

  
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 

251 

асфалтов път до 

населеното място;  

• Добра 

съпътстваща 

инфраструктура; 

• Необходимост от 

реновиране на 

довеждащата 

инфраструктура; 

• Много добре 

изграден екстериор, 

съобразен с бизнеса 

на семейството. 

добро. 93 76, +359 878 

52 15 10, +359 

878 55 45 09. 

указателни табели 

(от влизането в 

населеното място);  

• Осигуряване на 

централно 

осветление. 

реклама в 

социалните медии;  

• Разработване и 

предоставяне на 

брошури в 

регионалните ТИЦ. 

Необходимо време за посещение: 

3 часа. 

Разстояние от гр. Добрич: 

32.7 км. 

Настаняване: 

• Етнографски комплекс „Чифлика Чукурово“: Община Добричка, с. Прилеп, 9352, ул. „Първа“ № 43, тел.: +359 88 846 9816; 

• Семеен хотел „Пикник Градините“: Община Добричка, с. Прилеп, 9352, ул. „Първа“ № 43, тел.: +359 88 793 6969. 
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Заведения за хранене: 

• Етнографски комплекс „Чифлика Чукурово“: Община Добричка, с. Прилеп, 9352, ул. „Първа“ № 43, тел.: +359 88 846 9816; 

• Семеен хотел „Пикник Градините“: Община Добричка, с. Прилеп, 9352, ул. „Първа“ № 43, тел.: +359 88 793 6969. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Разходка;  

• Спортуване на открито;  

• Джогинг;  

• Колоездене. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 з

а
 л

о
ги

с
т
и

к
а
: 

Бензиностанции: Еко 1056: гр. Добрич, 9300, бул. „Добруджа“ № 24; Лукойл B042: гр. Добрич, 9300, бул. „Добруджа“; Лукойл B176: гр. Добрич, 

9300, бул. „Добруджа“ № 1 (изход за Балчик); Лукойл B061: гр. Добрич, 9300, Околовръстен път (изход за Варна); ОМВ: гр. Добрич, 

9300, бул. „Русия“; Ромпетрол: гр. Добрич, 9300, ул. „Димитър Ковачев“ № 4; Шел 3011: гр. Добрич, 9300, ул. „Хан Тервел“ № 92; 

Петрол 2202: гр. Добрич, 9300, ул. „Калиакра“; Петрол 2203: гр. Добрич, 9300, ул. „25-ти септември“ № 2 (изход за Варна); Петрол 

2212: гр. Добрич, 9300, Северен околовръстен път за летището; Петрол 2213: гр. Добрич, 9300, ул. „3-ти март“ № 302; Петрол 

2214: гр. Добрич, 9300, ж.к. „Балик“. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Добрич, 9300, ул. „Панайот Хитов“ № 24, тел.: +359 58 600 488; ЦСМП: гр. Добрич, 9300, ул. „Панайот Хитов“ № 24, тел.: 

112; тел.: +359 58 603 619; ДКЦ І: гр. Добрич, 9300, ул. „Димитър Петков“ № 3, тел.: +359 58 601 474; ДКЦ ІІ: гр. Добрич, 9300, бул. 

„25-ти септември“ № 68, тел.: +359 58 600 854. 

Полицейски 

участъци: 

ОД на МВР: гр. Добрич, 9300, ул. „Максим Горки“ № 12, тел.: +359 58 658 058 (централа), +359 58 658 311 (дежурен), +359 58 601 350; 

Първо РУ на МВР: гр. Добрич, 9300, бул. „Трети март“ № 8, тел.: +359 58 600 895 - 24 часа; Второ РУ на МВР: гр. Добрич, 9300, бул. 
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„Добруджа“ № 10, тел.: +359 58 600 873 - 24 часа; РД „ПБЗН“: гр. Добрич, 9300, бул. „25-ти септември“ № 72, тел.: +359 58 658 100. 

Банкови 

клонове: 

Алианц Банк България: гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 10, тел.: +359 58 655 672; Пощенска банка: гр. Добрич, 9300, бул. „25-

ти септември“ № 25А, тел.:+359 58 655 150; ATM Банка ДСК: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, тел.: +359 58 651 220; Първа 

инвестиционна банка: гр. Добрич, 9300, бул. „Независимост“ № 1, тел.: + 359 58 838 590; УниКредит Булбанк: гр. Добрич, 9300, 

ул. „България“ № 3, тел.:+359 58 655 732; ОББ: гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 3, тел.: +359 58 653 954; СЖ Експресбанк: гр. 

Добрич, 9300, бул. „Добруджа“ № 32, тел.: +359 58 839 014; Райфайзенбанк: гр. Добрич, 9300, бул. „25 -ти септември“ № 25, тел.: 

+359 58 653 002; ПроКредит Банк: гр. Добрич, 9300, ул. „Отец Паисий“ № 34, тел.: +359 700 17 070; БНП Париба: гр. Добрич, 9300, 

бл. „25-ти септември“ № 42, тел.: +359 58 655 100. 

Пощенски 

станции: 

9300 Добрич Ц: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 7, тел.: +359 58 601 668; 9301 Добрич 1: гр. Добрич, 9300, бул. „25-ти септември“ 

№ 68, тел.: +359 58 601 671; 9303 Добрич 3: гр. Добрич, 9300, ж.к. „Христо Ботев“ № 97, тел.: +359 58 602 841. 

Куриерски 

услуги: 

Стар Пост: гр. Добрич, 9300, пл. „Генерал Скобелев“ № 17, тел.: +359 57 660 127; Спийди: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, 

тел.: +359 700 17 001; Лео Експрес: гр. Добрич, 9300, ул. „25-ти септември“, преди ДКЦ 2, тел: +359 58 604 905; Еконт: гр. Добрич, 

9300, ул. „Хан Тервел“ № 65, тел.:+359 88 281 8061; Еконт: гр. Добрич, 9300, ул. „Генерал Колев“ № 28, тел.:+359 87 992 2835; 

Интерлогистика: гр. Добрич, 9300,ул. „Васил Левски” № 4,тел.: +359 58 600 800; Тип Топ Куриер: гр. Добрич, 9300, ул. „Генерал 

Скобелев“ № 17, тел.: +359 88 433 3015; Европът-2000: гр. Добрич 9300, ул. „Родопи“ № 3, тел.: +359 88 266 6105. 

3.8. Фестивал на цацата (с. Кранево, Община Балчик) 

Описание на туристическия обект 

Фестивал на Цацата е традиционен тридневен морски фестивал за Северното Черноморие. Първото му издание е през 2016, от тогава на сцената му са се качвали 

десетки изпълнители от местна и световна величина като Precious Wilson, изпълнителите на вечния летен хит Lambada – KAOMA, както и Уикеда, Милена, Тоника 

СВ, Трамвай №5, Тони Димитрова, Краси Радков и много, много други! 

Фестивалът се разгръща на територията на с. Кранево в няколко основни локации. Там във времето и пространството, се изявяват различни тематични събития 
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– концерти, танцови спектакли, лятно кино, игри, надпревари, кулинарни демонстрации, конкурси. 

На Главната сцена се качват популярни български и чуждестранни изпълнители и състави. В зоната на Северния плаж се обособява специална Фестивална зона. 

В изградени за фестивала шатри, част от най-добрите готвачи в Кранево готвят на живо пред гостите. Очакват ви стотици литри Шуменско пиво и тонове прясна 

Цаца! В детската зона програмата продължава през целия уикенд. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: с. Кранево, Община Балчик. 

Време за провеждане: ежегодно през месец юни. 

За контакт и актуална информация: https://www.festivalnacacata.com/ 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркин

г 
Информационен център 

Наличие на 

екскурзово

д 

Наличие на 

WC 

Опазване 

(ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане 

на туристи 

• Наличие на 

асфалтов път до 

населеното 

място;  

• Необходимос

т от реновиране 

на довеждащата 

инфраструктура;  

Провежд

а се 

ежегодно 

от 2016 г. 

Има. ТИЦ (с. Кранево) - адрес: 

9649, с. Кранево, ул. 

„Черно море“ № 7а, 

тел./факс: +359 579 

66 810: ел. поща 

tic.kranevo@balchik.bg

. 

Няма. Временни 

химическ

и 

тоалетни. 

• Охрана

. 

• Видеозаснемане

;  

• Снимков 

материал. 

• Поставяне 

на указателни 

табели (от 

влизането в 

населеното 

място);  

• Осигуряван

е на централно 

• Правен

е на 

реклама на 

събитието 

чрез 

Интернет, 

социални 

медии. 

mailto:tic.kranevo@balchik.bg
mailto:tic.kranevo@balchik.bg
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• Наличие на 

обособени 

пешеходни 

пространства, 

тротоар. 

осветление. 

Необходимо време за посещение: 

3 дни. 

Разстояние от гр. Добрич: 

41.4 км. 

Настаняване: 

• Хотел и Спа „Терма Палас“: Община Балчик, с. Кранево, 9649, ул. „Приморска“ № 25, тел.: +359 88 669 8944; 

• Хотел „Терма Еко“: Община Балчик, с. Кранево, 9649, ул. „Масив“ № 25, тел.: +359 88 297 5056; 

• Хотел „Магнифик“: Община Балчик, с. Кранево, 9649, ул. „Бяло море“, тел.: +359 87 735 0250;  

• Хотел „Съни Касъл“: Община Балчик, с. Кранево, 9649, ул. „Крайбрежна“ № 3, тел.: +359 89 232 1051. 

Заведения за хранене: 

• Механа „Воденицата“: Община Балчик, с. Кранево, 9649, ул. „Черноморска“ № 9, тел.: +359 89 542 8439; 

• Механа „Кранево“: Община Балчик, с. Кранево, 9649, ул. „Шипка“ № 4, тел.: +359 87 788 8388; 

• Ресторант „Извора“: Община Балчик, с. Кранево, 9649, ул. „Черноморска“ № 35, тел.: +359 57 966 365. 
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Възможности за релаксация и свободно време: 

• Разходка;  

• Плуване;  

• СПА;  

• Балнеолечение;  

• Плаж;  

• Водни спортове. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 з

а
 л

о
ги

с
т
и

к
а
: 

Бензиностанции: Петрол 2209: гр. Балчик, 9600, ул. „Дунав“; Петрол: гр. Балчик, 9600, в.з. „Сборно място“; Лафи: гр. Балчик, 9600, ул. „Дунав“ № 

48 (на изхода на Балчик, посока Добрич); Лафи: гр. Балчик, 9600, кв. „Балик“, ул. „Христо Ботев“ № 18; Топливо 3316: гр. Балчик, 

9600, ул. „Дунав“; Петрол 2210: к.к. „Албена“, 9620, тел.: +359 88 530 3700. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. Петков“ № 1, тел.: +359 579 726 91 (централа); МЦ – І: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. Петков“ № 

1, тел.: +359 579 728 66; ЦСМП: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. Петков“ № 1, тел.: +359 579 724 42; МЦ „Медика-Албена“: к.к. 

„Албена“, 9620, тел.: +359 579 620 25; +359 803 13 100. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Балчик, 9600, бул. „Иван Вазов“ № 5, тел.: +359 579 724 31, +359 579 724 32 - 24 часа; РС „ПБЗН“: гр. Балчик, 9600, 

ул. „Струма“ № 41, тел.: +359 579 722 29; РУ на МВР: к.к. „Албена“, 9620, тел.: +359 579 620 02; +359 579 620 03 - 24 часа. 

Банкови 

клонове: 

УниКредит Булбанк: гр. Балчик, 9600, ул. „Черно море“ № 34А, тел.:+359 579 711 20; ОББ: гр. Балчик, 9600, ул. „Дионисополис“ № 

3, тел.: +359 57 653 944; СЖ Експресбанк: гр. Балчик, 9600, ул. „Чайка“ № 2, тел.: +359 579 780 10; АТМ Райфайзенбанк: гр. Балчик, 

9600, ул. „Дунав“ № 8, тел.: +359 2 962 4102; ОББ: гр. Балчик, 9600, бул. „Христо Ботев“ № 24, тел.: +359 700 11 717; АТМ СЖ 

Експресбанк: к.к. „Албена“, 9620, Централен пазар, тел.: +359 800 18 888; АТМ УниКредит Булбанк: к.к. „Албена“, 9620, Хотел 
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„Добруджа“, тел.: +359 2 933 7212. 

Пощенски 

станции: 

9649 Кранево: с. Кранево, 9649, ул. „Добруджа“ № 3, тел.: +359 579 668 00; 9620 Албена: к.к. „Албена“, 9620, Център, тел.: +359 

579 621 33; 9600 Балчик Ц: гр. Балчик, 9600, ул. „Иван Вазов“ № 2, тел.: +359 579 720 40; 9601 Балчик 1: гр. Балчик, 9600, кв. 

„Балик“, бл. 33, вх. А, ап. 1, тел.: +359 579 726 10; 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Балчик, 9600, ул. „Черно море“ № 53, тел.: +359 579 726 96, +359 87 992 1937; Еконт: гр. Балчик, 9600, ул. „Христо Ботев“ 

№ 37А, тел.: +359 87 535 7970. 

3.9. Международен младежки фестивал-конкурс „Фолклор без граници“ (гр. Добрич, Община Добрич и Курортен комплекс 

„Албена“, Община Балчик) 

Описание на туристическия обект: 

Фестивалът е ежегоден празник на уникалните, вечно живи и неизчерпаеми в многообразието си фолклорни традиции и представителен форум на певци, 

инструменталисти, хорове, оркестри и ансамбли. 

„Фолклор без граници“ протича в две форми: конкурсна и фестивална, от автентично възпроизвеждане на традицията до високо професионално съвременно 

претворяване. 

Организатори са Община Добрич и Курортен комплекс „Албена“. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: в гр. Добрич и Курортен комплекс „Албена“. 

Време за провеждане: ежегодно през месец юни. 

За контакт и актуална информация: http://www.dobrich.bg 
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Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркин

г 

Информационе

н център 

Наличие на 

екскурзово

д 

Наличи

е на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Наличие на 

асфалтов път до 

населеното 

място;  

• Необходимос

т от реновиране 

на довеждащата 

инфраструктура;  

• Наличие на 

обособени 

пешеходни 

пространства, 

тротоар. 

Провежда 

се 

ежегодно

. 

Има. Община 

Добричка – 

тел.: +359 58 

601 311. 

Няма. Има. • Мерки за опазване 

на околната среда в 

курорта; 

• Видеонаблюдение

;  

• Охрана. 

• Видеозаснемане

;  

• Снимков 

материал. 

• Поставяне 

на указателни 

табели;  

• Осигуряван

е на централно 

осветление. 

• Създаване на 

уеб сайт на 

събитието;  

• Правене на 

реклама чрез 

Интернет, 

социални 

медии, 

репортажи по 

телевизията;  

• Разработван

е на дипляна, 

разпространена 

в мрежата ТИЦ в 

страната. 

Необходимо време за посещение: 

5 дни. 



 
 

 
 

 

 
 

  
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 

259 

Разстояние от гр. Добрич: 

До гр. Добрич: 0 км.; До к.к. „Албена“: 39.6 км. 

Настаняване: 

• Хотел „Добруджа“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „Екзарх Йосиф“ № 1, тел.: +359 58 601 351; 

• Хотел „България“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, тел.: +359 58 600 226; 

• Хотел „Ралица“: Община Балчик, к.к. Албена, 9620, тел.: +359 700 12 110; 

• Хотел „Фламинго“: Община Балчик, к.к. Албена, 9620, тел.: +359 700 12 110. 

Заведения за хранене: 

• Клуб-Ресторант „Изида“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Генерал Колев“ № 49, тел.: +359 58 600 656; 

• Пицария „Уно“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 3, тел.: +359 89 551 3755; 

• Ресторант „А Ла Карт“: Община Балчик, к.к. Албена, 9620, тел.: +359 700 12 110; 

• Ресторант „Блу Есеншълс“: Община Балчик, к.к. Албена, 9620, тел.: +359 700 12 110. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Разходка;  

• Спортуване на открито;  

• Джогинг;  
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• Колоездене;  

• Плуване;  

• Пилатес;  

• Йога;  

• СПА;  

• Сауна. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 з

а
 л

о
ги

с
т
и

к
а
: 

Бензиностанции: Еко 1056: гр. Добрич, 9300, бул. „Добруджа“ № 24; Лукойл B042: гр. Добрич, 9300, бул. „Добруджа“; Лукойл B176: гр. Добрич, 

9300, бул. „Добруджа“ № 1 (изход за Балчик); Лукойл B061: гр. Добрич, 9300, Околовръстен път (изход за Варна); ОМВ: гр. Добрич, 

9300, бул. „Русия“; Ромпетрол: гр. Добрич, 9300, ул. „Димитър Ковачев“ № 4; Шел 3011: гр. Добрич, 9300, ул. „Хан Тервел“ № 92; 

Петрол 2202: гр. Добрич, 9300, ул. „Калиакра“; Петрол 2203: гр. Добрич, 9300, ул. „25-ти септември“ № 2 (изход за Варна); Петрол 

2212: гр. Добрич, 9300, Северен околовръстен път за летището; Петрол 2213: гр. Добрич, 9300, ул. „3-ти март“ № 302; Петрол 

2214: гр. Добрич, 9300, ж.к. „Балик“; Петрол 2210: к.к. „Албена“, 9620. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Добрич, 9300, ул. „Панайот Хитов“ № 24, тел.: +359 58 600 488; ЦСМП: гр. Добрич, 9300, ул. „Панайот Хитов“ № 24, тел.: 

112; тел.: +359 58 603 619; ДКЦ І: гр. Добрич, 9300, ул. „Димитър Петков“ № 3, тел.: +359 58 601 474; ДКЦ ІІ: гр. Добрич, 9300, бул. 

„25-ти септември“ № 68, тел.: +359 58 600 854; МЦ „Медика-Албена“: к.к. „Албена“, 9620, тел.: +359 579 620 25; +359 803 13 100. 

Полицейски 

участъци: 

ОД на МВР: гр. Добрич, 9300, ул. „Максим Горки“ № 12, тел.: +359 58 658 058 (централа), +359 58 658 311 (дежурен), +359 58 601 350; 

Първо РУ на МВР: гр. Добрич, 9300, бул. „Трети март“ № 8, тел.: +359 58 600 895 - 24 часа; Второ РУ на МВР: гр. Добрич, 9300, бул. 

„Добруджа“ № 10, тел.: +359 58 600 873 - 24 часа; РД „ПБЗН“: гр. Добрич, 9300, бул. „25-ти септември“ № 72, тел.: +359 58 658 100; 

РУ на МВР: к.к. „Албена“, 9620, тел.: +359 579 620 02; +359 579 620 03 – 24 часа. 

Банкови Алианц Банк България: гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 10, тел.: +359 58 655 672; Пощенска банка: гр. Добрич, 9300, бул. „25-

ти септември“ № 25А, тел.:+359 58 655 150; ATM Банка ДСК: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, тел.: +359 58 651 220; Първа 
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клонове: инвестиционна банка: гр. Добрич, 9300, бул. „Независимост“ № 1, тел.: + 359 58 838 590; УниКредит Булбанк: гр. Добрич, 9300, 

ул. „България“ № 3, тел.:+359 58 655 732; ОББ: гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 3, тел.: +359 58 653 954; СЖ Експресбанк: гр. 

Добрич, 9300, бул. „Добруджа“ № 32, тел.: +359 58 839 014; Райфайзенбанк: гр. Добрич, 9300, бул. „25 -ти септември“ № 25, тел.: 

+359 58 653 002; ПроКредит Банк: гр. Добрич, 9300, ул. „Отец Паисий“ № 34, тел.: +359 700 17 070; БНП Париба: гр. Добрич, 9300, 

бл. „25-ти септември“ № 42, тел.: +359 58 655 100; АТМ СЖ Експресбанк: к.к. „Албена“, 9620, Централен пазар, тел.: +359 800 18 

888; АТМ УниКредит Булбанк: к.к. „Албена“, 9620, Хотел „Добруджа“, тел.: +359 2 933 7212. 

Пощенски 

станции: 

9300 Добрич Ц: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 7, тел.: +359 58 601 668; 9301 Добрич 1: гр. Добрич, 9300, бул. „25-ти септември“ 

№ 68, тел.: +359 58 601 671; 9303 Добрич 3: гр. Добрич, 9300, ж.к. „Христо Ботев“ № 97, тел.: +359 58 602 841; 9620 Албена: к.к. 

„Албена“,9620, Център, тел.: +359 579 621 33. 

Куриерски 

услуги: 

Стар Пост: гр. Добрич, 9300, пл. „Генерал Скобелев“ № 17, тел.: +359 57 660 127; Спийди: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, 

тел.: +359 700 17 001; Лео Експрес: гр. Добрич, 9300, ул. „25-ти септември“, преди ДКЦ 2, тел: +359 58 604 905; Еконт: гр. Добрич, 

9300, ул. „Хан Тервел“ № 65, тел.:+359 88 281 8061; Еконт: гр. Добрич, 9300, ул. „Генерал Колев“ № 28, тел.:+359 87 992 2835; 

Интерлогистика: гр. Добрич, 9300,ул. „Васил Левски” № 4,тел.: +359 58 600 800; Тип Топ Куриер: гр. Добрич, 9300, ул. „Генерал 

Скобелев“ № 17, тел.: +359 88 433 3015; Европът-2000: гр. Добрич 9300, ул. „Родопи“ № 3, тел.: +359 88 266 6105. 

3.10. Кралска изба „ROYAL Wine Cellar“ (гр. Балчик, Община Балчик) 

Описание на туристическия обект: 

Сградата, построена през 1852 г. - непосредствено до водопада край Балчик, в която се намира Избата (до идването през 1922 г. на румънската Кралица) е 

действаща воденица. 

Влюбвайки се в романтиката на старата мелница, Regina Maria построява близо до нея лятната си резиденция – свързвайки ги чрез „Алеята на виното“. Тогава 

тази територия и Южна Добруджа (до 1940 г.) са принадлежали на румънската държава.  

През 1924 г. Кралица Мария превръща първия етаж на бившата Воденица в Кралска изба, където между масивните (близо 1 метър) каменни стени и прохладата 

на водопада се съхранявали бъчвите с вино и мурсалска ракия - направени от лозовите масиви на Двореца, сладкото от смокини, вишновката, винената напитка 
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със зелени орехчета и бадемовия аперитив. 

На втория етаж (над винарната) Кралица Мария прави своя Гостна - зала за приеми, литературни четения, изложби и концерти. Тук сега се провеждат и V.I.P. 

дегустациии на собствената продукция. 

Тук продължава традицията на местното винопроизводство, събрана е и внушителна енотека от над 4,500 вида вина с доказан произход, някои от които на над 

100-годишна възраст. Винарната предлага собствени уникални продукти „Снежно вино“, „Малиново Мерло“, отлежала с родопската билка „Мурсалска гроздова“ 

и най-вече с уникалното за България и Европа „Смокиново вино“ и Смокинова ракия. Тук може да се опитат ароматен бял „Совиньон блан“, лимитирана колекция 

на отлежало червено „Каберне совиньон“, младо Розе от Пино Ноар, дижестиви „Ночелло“ и „Мон шери“. Запазените търговски марки на Кралската изба са 

защитени с общо 11 (единадесет) патента. Регистрирана и защитена търговска марка е и името на Кралската Изба (Royal Wine Cellar). Продуктите на Кралската 

изба могат да бъдат закупени в Избата до воденичното колело в Двореца край Балчик. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: гр. Балчик, Община Балчик. 

Време за посещение: дегустации - всеки ден от 09:00 до 20:00 ч., без почивен ден, в периода от април до октомври месец. 

За контакт и актуална информация: https://royalwinecellar.iweb.bg 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако 

е 

необходимо) 

Възстановяване 

и съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на туристи 

• Наличие на 

асфалтов път до 

населеното място;  

Много 

добро. 

Има. Тел.: +359 888 

989 899, +359 

884 710 987. 

Има.  Има. • Не. • Не. • Поставяне на 

указателни табели 

(от влизането в 

• Правене на 

реклама в 

социалните медии;  
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• Необходимост от 

реновиране на 

довеждащата 

инфраструктура;  

• Наличие на 

обособени 

пешеходни 

пространства, 

тротоар. 

населеното място);  

• Поставяне на 

информационни 

табели в обекта. 

• Разработване и 

предоставяне на 

брошури в 

регионалните ТИЦ. 

Необходимо време за посещение: 

3 часа. 

Разстояние от гр. Добрич: 

33.2 км. 

Настаняване: 

• Комплекс „Мария Палас“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Самара“ № 5, тел.: +359 89 222 0576; 

• Хотел „Антик“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Приморска“ № 16, тел.: +359 88 820 5020; 

• Семеен хотел „Магнолия“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Приморска“ № 25, тел.: +359 88 882 0899. 

Заведения за хранене: 

• Кралска изба „ROYAL Wine Cellar“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, Комплекс „Двореца“, тел.: +359 88 898 9899; 
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• Ресторант „БМ Корона“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, Комплекс „Двореца“, тел.: +359 579 768 47;  

• Италиански ресторант „Пеперончино“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Приморска“ № 8, тел.: +359 88 851 7650; 

• Ресторант „Франсис Дрейк“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Черно море“ № 2, тел.: +359 89 345 5405. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Голф;  

• СПА;  

• Плуване;  

• Гмуркане;  

• Водни спортове;  

• Балнеолечение; 

• Дегустиране на вино. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и

 
з
а
 

л
о
ги

с
т
и
к
а
: 

Бензиностанции: Петрол 2209: гр. Балчик, 9600, ул. „Дунав“; Петрол: гр. Балчик, 9600, в.з. „Сборно място“; Лафи: гр. Балчик, 9600, ул. „Дунав“ № 

48 (на изхода на Балчик, посока Добрич); Лафи: гр. Балчик, 9600, кв. „Балик“, ул. „Христо Ботев“ № 18; Топливо 3316: гр. Балчик, 

9600, ул. „Дунав“. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. Петков“ № 1, тел.: +359 579 726 91 (централа); МЦ – І: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. Петков“ № 

1, тел.: +359 579 728 66; ЦСМП: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. Петков“ № 1, тел.: +359 579 724 42. 

Полицейски РУ на МВР: гр. Балчик, 9600, бул. „Иван Вазов“ № 5, тел.: +359 579 724 31, +359 579 724 32 - 24 часа; РС „ПБЗН“: гр. Балчик, 9600, 
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участъци: ул. „Струма“ № 41, тел.: +359 579 722 29. 

Банкови 

клонове: 

УниКредит Булбанк: гр. Балчик, 9600, ул. „Черно море“ № 34А, тел.:+359 579 711 20; ОББ: гр. Балчик, 9600, ул. „Дионисополис“ № 

3, тел.: +359 57 653 944; СЖ Експресбанк: гр. Балчик, 9600, ул. „Чайка“ № 2, тел.: +359 579 780 10; АТМ Райфайзенбанк: гр. Балчик, 

9600, ул. „Дунав“ № 8, тел.: +359 2 962 4102; ОББ: гр. Балчик, 9600, бул. „Христо Ботев“ № 24, тел.: +359 700 11 717. 

Пощенски 

станции: 

9600 Балчик Ц: гр. Балчик, 9600, ул. „Иван Вазов“ № 2, тел.: +359 579 720 40; 9601 Балчик 1: гр. Балчик, 9600, кв. „Балик“, бл. 33, 

вх. А, ап. 1, тел.: +359 579 726 10. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Балчик, 9600, ул. „Черно море“ № 53, тел.: +359 579 726 96, +359 87 992 1937; Еконт: гр. Балчик, 9600, ул. „Христо Ботев“ 

№ 37А, тел.: +359 87 535 7970. 

3.11. Международен фестивал „Balchik classic days“ (гр. Балчик, Община Балчик) 

Описание на туристическия обект: 

Международният фестивал Balchik Classic Days (Дни на класиката в Балчик) се нарежда сред най-авторитетните събития в страната, привличайки изпълнители от 

цял свят и пъстра публика. 

По време на фестивала, в рамките на седем дни, на открита сцена „Мистрал” край брега на морето свирят водещи музиканти от цяла Европа. Това събитие е 

своеобразна кулминация на поредица от артистични прояви край морето, която събира все повече почитатели. Фестивалът е под патронажа на Община Балчик. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: сцена „Мистрал“, гр. Балчик, Община Балчик. 

Време за провеждане: месец юли. 

За контакт и актуална информация: https://www.balchikclassicdays.com/ 
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Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на туристи 

• Наличие на 

асфалтов път до 

населеното място;  

• Необходимост 

от реновиране на 

довеждащата 

инфраструктура. 

Много 

добро. 

Има. ТИЦ (Балчик) - 

тел.: +359 579 

710 87. 

Няма. Има. • Опазване 

чистотата на 

пясъчната 

ивица;  

• Охрана. 

• Видеозаснемане;  

• Снимков 

материал. 

• Поставяне на 

указателни 

табели (от 

влизането в 

населеното 

място);  

• Поставяне на 

информационни 

табели;  

• Осигуряване 

на централно 

осветление. 

• Правене на 

реклама на 

събитието чрез 

Интернет, 

социални медии, 

репортажи по 

телевизията;  

• Разработване на 

дипляна, 

разпространена в 

мрежата ТИЦ в 

страната. 

Необходимо време за посещение: 

8 дни. 

Разстояние от гр. Добрич: 
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33.2 км. 

Настаняване: 

• Комплекс „Мария Палас“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Самара“ № 5, тел.: +359 89 222 0576; 

• Хотел „Антик“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Приморска“ № 16, тел.: +359 88 820 5020; 

• Семеен хотел „Магнолия“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Приморска“ № 25, тел.: +359 88 882 0899. 

Заведения за хранене: 

• Ресторант „БМ Корона“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, Комплекс „Двореца“, тел.: +359 579 768 47;  

• Италиански ресторант „Пеперончино“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Приморска“ № 8, тел.: +359 88 851 7650; 

• Ресторант „Франсис Дрейк“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Черно море“ № 2, тел.: +359 89 345 5405. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Голф;  

• СПА;  

• Плуване;  

• Гмуркане;  

• Водни спортове;  

• Балнеолечение. 
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В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 з

а
 л

о
ги

с
т
и

к
а
: 

Бензиностанции: Петрол 2209: гр. Балчик, 9600, ул. „Дунав“; Петрол: гр. Балчик, 9600, в.з. „Сборно място“; Лафи: гр. Балчик, 9600, ул. „Дунав“ № 

48 (на изхода на Балчик, посока Добрич); Лафи: гр. Балчик, 9600, кв. „Балик“, ул. „Христо Ботев“ № 18; Топливо 3316: гр. Балчик, 

9600, ул. „Дунав“. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. Петков“ № 1, тел.: +359 579 726 91 (централа); МЦ – І: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. Петков“ № 

1, тел.: +359 579 728 66; ЦСМП: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. Петков“ № 1, тел.: +359 579 724 42. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Балчик, 9600, бул. „Иван Вазов“ № 5, тел.: +359 579 724 31, +359 579 724 32 - 24 часа; РС „ПБЗН“: гр. Балчик, 9600, 

ул. „Струма“ № 41, тел.: +359 579 722 29. 

Банкови 

клонове: 

УниКредит Булбанк: гр. Балчик, 9600, ул. „Черно море“ № 34А, тел.:+359 579 711 20; ОББ: гр. Балчик, 9600, ул. „Дионисополис“ № 

3, тел.: +359 57 653 944; СЖ Експресбанк: гр. Балчик, 9600, ул. „Чайка“ № 2, тел.: +359 579 780 10; АТМ Райфайзенбанк: гр. Балчик, 

9600, ул. „Дунав“ № 8, тел.: +359 2 962 4102; ОББ: гр. Балчик, 9600, бул. „Христо Ботев“ № 24, тел.: +359 700 11 717. 

Пощенски 

станции: 

9600 Балчик Ц: гр. Балчик, 9600, ул. „Иван Вазов“ № 2, тел.: +359 579 720 40; 9601 Балчик 1: гр. Балчик, 9600, кв. „Балик“, бл. 33, 

вх. А, ап. 1, тел.: +359 579 726 10. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Балчик, 9600, ул. „Черно море“ № 53, тел.: +359 579 726 96, +359 87 992 1937; Еконт: гр. Балчик, 9600, ул. „Христо Ботев“ 

№ 37А, тел.: +359 87 535 7970. 

3.12. Старата мелница (гр. Балчик, Община Балчик) 

Описание на туристическия обект: 

Голямата мелница в Балчик е построена в първоначалния си вид от Анонимното индустриално дружество през 1909 г. Проектът и изпълнението му са възложени 

на германско дружество, което е участвало в изпълнението на най-големите европейски силози и мелници от епохата - мелниците във Франкфурт на Майн, 
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Будапеща, Генуа, Мюнхен, прочутата мелница Molino Stucky във Венеция и много други. За една година дружеството построява в Балчик най-модерно оборудваната 

мелница на Балканите. В нея са и първите стоманено-бетонови силози в България. Проектът за сградата и технологичното оборудване са изпълнени в Германия.  

В това 4-етажно просторно здание пълновластно царува машината, пренебрегнала и изключила почти напълно човешкия труд. Общият брой на работниците е бил 

около 15 души на смяна при капацитет на мелницата 75 т на денонощие. Мелницата е първата в България, която започва да произвежда грис и макаронени 

изделия.  

Мелницата стартира през 1910 г. и работи успешно до 1916 г., когато попада под обстрела на руския военен флот  и понася значителни щети. Производството не 

може да бъде възстановено. По времето на румънската власт (1919-1940 г.) фасадата и покривът са възстановени.  

Около 1980 г. сградата е реконструирана основно. Дървените междуетажни конструкции са заменени със стоманено-бетонови. Изградени са нови стълбища. В 

западната част са изградени два асансьора. Днес мелницата е туристически обект с местно значение. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: гр. Балчик, ул. „Кап. Георги Радков“ № 1. 

Време за посещения: целогодишно. 

Обектът е със свободен достъп. 

За контакт и актуална информация: http://tic-balchik.blogspot.com/ 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние

: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркин

г 

Информационе

н център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличи

е на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването 

на видимост 

Привличане на 

туристи 

• Налице са 

асфалтиран път 

Много Има. •  ТИЦ 

(Шабла, 

От 

Информационе

Има. • Системно 

инвентаризиране и 

• Реновиране;  • Поставян

е на 

• Поставяне на 

тъчскрийн 
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и пешеходни 

пространства, 

тротоар;  

• Много добра 

съпътстваща 

инфраструктура;  

• Необходимос

т от реновиране 

на довеждащата 

инфраструктура. 

добро. Каварна, 

Балчик) - 

тел.: 

+359 885/ 

945559; 

• ТИЦ 

(Балчик) – 

тел.: +359 

579/ 71087; 

• ТИЦ 

(Каварна) – 

тел.: +359 

750 852 64. 

н център 

(Мелницата). 

реновиране; 

• Включване в 

глобална система за 

осигуряване на 

сигурността;  

• Използване на 

най-съвременните 

технологии в 

областта на 

сигурността;  

• Видеонаблюдение

;  

• Охрана.  

• Видеозаснемане

;  

• Разработване на 

виртуален каталог;  

• Дигитализация.  

указателни 

табели (от 

влизането в 

населеното 

място) до 

обекта;  

• Поставян

е на 

атрактивно 

осветление. 

информационно 

табло; 

• Разработван

е на рекламни 

материали на 

хартиен 

носител; 

• Ползване на 

уеб сайт – общ 

портал за 

културен 

туризъм на 

Областта; 

• Предоставян

е на постоянна 

реклама във 

Фейсбук;  

• Разработван

е на виртуален 

каталог;  

• Ползване на 

визуална 

реклама;  

• Пространств

о за покрит 
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публичен 

атриум. 

Необходимо време за посещение: 

2 часа. 

Разстояние от гр. Добрич: 

33.2 км. 

Настаняване: 

• Комплекс „Мария Палас“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Самара“ № 5, тел.: +359 89 222 0576; 

• Хотел „Антик“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Приморска“ № 16, тел.: +359 88 820 5020; 

• Семеен хотел „Магнолия“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Приморска“ № 25, тел.: +359 88 882 0899. 

Заведения за хранене: 

• Ресторант „БМ Корона“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, Комплекс „Двореца“, тел.: +359 579 768 47;  

• Италиански ресторант „Пеперончино“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Приморска“ № 8, тел.: +359 88 851 7650; 

• Ресторант „Франсис Дрейк“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Черно море“ № 2, тел.: +359 89 345 5405. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Голф;  
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• СПА;  

• Плуване;  

• Гмуркане;  

• Водни спортове;  

• Балнеолечение. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 з

а
 л

о
ги

с
т
и

к
а
: 

Бензиностанции: Петрол 2209: гр. Балчик, 9600, ул. „Дунав“; Петрол: гр. Балчик, 9600, в.з. „Сборно място“; Лафи: гр. Балчик, 9600, ул. „Дунав“ № 

48 (на изхода на Балчик, посока Добрич); Лафи: гр. Балчик, 9600, кв. „Балик“, ул. „Христо Ботев“ № 18; Топливо 3316: гр. Балчик, 

9600, ул. „Дунав“. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. Петков“ № 1, тел.: +359 579 726 91 (централа); МЦ – І: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. Петков“ № 

1, тел.: +359 579 728 66; ЦСМП: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. Петков“ № 1, тел.: +359 579 724 42. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Балчик, 9600, бул. „Иван Вазов“ № 5, тел.: +359 579 724 31, +359 579 724 32 - 24 часа; РС „ПБЗН“: гр. Балчик, 9600, 

ул. „Струма“ № 41, тел.: +359 579 722 29. 

Банкови 

клонове: 

УниКредит Булбанк: гр. Балчик, 9600, ул. „Черно море“ № 34А, тел.:+359 579 711 20; ОББ: гр. Балчик, 9600, ул. „Дионисополис“ № 

3, тел.: +359 57 653 944; СЖ Експресбанк: гр. Балчик, 9600, ул. „Чайка“ № 2, тел.: +359 579 780 10; АТМ Райфайзенбанк: гр. Балчик, 

9600, ул. „Дунав“ № 8, тел.: +359 2 962 4102; ОББ: гр. Балчик, 9600, бул. „Христо Ботев“ № 24, тел.: +359 700 11 717. 

Пощенски 

станции: 

9600 Балчик Ц: гр. Балчик, 9600, ул. „Иван Вазов“ № 2, тел.: +359 579 720 40; 9601 Балчик 1: гр. Балчик, 9600, кв. „Балик“, бл. 33, 

вх. А, ап. 1, тел.: +359 579 726 10. 

Куриерски Еконт: гр. Балчик, 9600, ул. „Черно море“ № 53, тел.: +359 579 726 96, +359 87 992 1937; Еконт: гр. Балчик, 9600, ул. „Христо Ботев“ 
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услуги: № 37А, тел.: +359 87 535 7970. 

3.13. Международен хоров фестивал „Черноморски звуци“ (гр. Балчик, Община Балчик) 

Описание на туристическия обект: 

Празникът на морето, песента, красотата, хармонията и приятелството се провежда през лятото. Международният хоров фестивал „Черноморски звуци“ изпълва 

черноморското крайбрежие с музика и радост. Домакин е гр. Балчик, където на откритите сцени в архитектурно-парковия комплекс „Двореца“ се събират 

народни и академични хорове, както и вокални ансамбли от всички категории. 

Организатори на голямото фестивално събитие са Община Балчик, Сдружение „Музикален свят – Балчик“, Смесен хор „Черноморски звуци“ и НЧ „Паисий 

Хилендарски – 1870“. В рамките на събитието се състоят концертни прояви, които се излъчват в реално време в Интернет. 

В първите шест издания на фестивала са участвали 117 хорови състава, повече от 4600 певци от България, Румъния, Литва, Латвия, Швеция, Финландия, Чехия, 

Украйна, Русия, Турция, Холандия, Дания, Хърватска, Полша, Молдова, Сърбия, Македония и Гърция. 

Голямата цел на фестивала е „да строи мостове“ между нации, култури, композитори, диригенти и хорови състави от цял свят. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: гр. Балчик, съгласно програмата на организаторите. 

Време за провеждане: началото на месец юни. 

За контакт и актуална информация: https://www.chernomorskizvutsi.com 

Представяне на туристическия обект 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркин Информационе Наличие на Наличи Опазване (ако е Възстановяване и 
Насърчаване 

осигуряването 
Привличане на 



 
 

 
 

 

 
 

  
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 

274 

г н център екскурзовод е на WC необходимо) съхранение на видимост туристи 

• Налице са 

асфалтиран път 

и пешеходни 

пространства, 

тротоар;  

• Много добра 

съпътстваща 

инфраструктура;  

• Необходимос

т от реновиране 

на довеждащата 

инфраструктура. 

Провежда 

се 

ежегодно

. 

Има. • ТИЦ 

(Балчик) – 

тел.: +359 

579 710 87;  

• ТИЦ 

(Каварна) – 

тел.: +359 

750 852 64. 

Организаторите

. 

Има. • Системно 

инвентаризиране и 

реновиране; 

• Включване в 

глобална система за 

осигуряване на 

сигурността;  

• Използване на 

най-съвременните 

технологии в 

областта на 

сигурността;  

• Видеонаблюдени

е;  

• Охрана.  

• Реновиране;  

• Видеозаснеман

е;  

• Разработване на 

виртуален каталог;  

• Дигитализация.  

• Поставян

е на 

указателни 

табели (от 

влизането в 

населеното 

място) до 

обекта;  

• Поставян

е на 

атрактивно 

осветление. 

• Поставяне на 

тъчскрийн 

информационно 

табло; 

• Разработван

е на рекламни 

материали на 

хартиен 

носител; 

• Ползване на 

уеб сайт – общ 

портал за 

културен 

туризъм на 

Областта; 

• Предоставян

е на постоянна 

реклама във 

Фейсбук;  

• Разработван

е на виртуален 

каталог;  

• Ползване на 

визуална 
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реклама. 

Необходимо време за посещение: 

5 дни. 

Разстояние от гр. Добрич: 

33.2 км. 

Настаняване: 

• Комплекс „Мария Палас“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Самара“ № 5, тел.: +359 89 222 0576; 

• Хотел „Антик“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Приморска“ № 16, тел.: +359 88 820 5020; 

• Семеен хотел „Магнолия“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Приморска“ № 25, тел.: +359 88 882 0899. 

Заведения за хранене: 

• Ресторант „БМ Корона“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, Комплекс „Двореца“, тел.: +359 579 768 47;  

• Италиански ресторант „Пеперончино“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Приморска“ № 8, тел.: +359 88 851 7650; 

• Ресторант „Франсис Дрейк“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Черно море“ № 2, тел.: +359 89 345 5405. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Голф;  

• СПА;  
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• Плуване;  

• Гмуркане;  

• Водни спортове;  

• Балнеолечение. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 з

а
 л

о
ги

с
т
и

к
а
: 

Бензиностанции: Петрол 2209: гр. Балчик, 9600, ул. „Дунав“; Петрол: гр. Балчик, 9600, в.з. „Сборно място“; Лафи: гр. Балчик, 9600, ул. „Дунав“ № 

48 (на изхода на Балчик, посока Добрич); Лафи: гр. Балчик, 9600, кв. „Балик“, ул. „Христо Ботев“ № 18; Топливо 3316: гр. Балчик, 

9600, ул. „Дунав“. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. Петков“ № 1, тел.: +359 579 726 91 (централа); МЦ – І: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. Петков“ № 

1, тел.: +359 579 728 66; ЦСМП: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. Петков“ № 1, тел.: +359 579 724 42. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Балчик, 9600, бул. „Иван Вазов“ № 5, тел.: +359 579 724 31, +359 579 724 32 - 24 часа; РС „ПБЗН“: гр. Балчик, 9600, 

ул. „Струма“ № 41, тел.: +359 579 722 29. 

Банкови 

клонове: 

УниКредит Булбанк: гр. Балчик, 9600, ул. „Черно море“ № 34А, тел.:+359 579 711 20; ОББ: гр. Балчик, 9600, ул. „Дионисополис“ № 

3, тел.: +359 57 653 944; СЖ Експресбанк: гр. Балчик, 9600, ул. „Чайка“ № 2, тел.: +359 579 780 10; АТМ Райфайзенбанк: гр. Балчик, 

9600, ул. „Дунав“ № 8, тел.: +359 2 962 4102; ОББ: гр. Балчик, 9600, бул. „Христо Ботев“ № 24, тел.: +359 700 11 717. 

Пощенски 

станции: 

9600 Балчик Ц: гр. Балчик, 9600, ул. „Иван Вазов“ № 2, тел.: +359 579 720 40; 9601 Балчик 1: гр. Балчик, 9600, кв. „Балик“, бл. 33, 

вх. А, ап. 1, тел.: +359 579 726 10. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Балчик, 9600, ул. „Черно море“ № 53, тел.: +359 579 726 96, +359 87 992 1937; Еконт: гр. Балчик, 9600, ул. „Христо Ботев“ 

№ 37А, тел.: +359 87 535 7970. 
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3.14. Международен общобългарски младежки фолклорен събор „С България в сърцето“ (гр. Каварна, Община Каварна) 

Описание на туристическия обект: 

Международният общобългарски младежки фолклорен събор „С България в сърцето” се организира за първи път през 2004 г. по инициатива на млади хора от 

България и чужбина. Той се провежда в Каварна през месец май всяка година и не е с конкурсен характер. Съборът е уникален с това, че обединява деца от 

различни държави - България, Румъния, Сърбия, Македония, Украйна, Молдова и Албания - на базата на българските фолклорни традиции и дух. 

Целта на събора е да приобщи младите хора и да покаже най-доброто от фолклорните песни, танци, театрални постановки, занаяти на България, както и изложби, 

дефилета, рецитал и конкурс за рисунка под надслов „С България в сърцето“ и други. Участниците са деца и младежи до 25-годишна възраст, колективи и 

самостоятелни участници от страната и чужбина, занимаващи се с български фолклор. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: гр. Каварна, Община Каварна. 

Време за провеждане: месец май. 

За контакт и актуална информация: http://www.kavarna.bg/kultura-i-turizym/festivali/ 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако 

е необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Налице са 

асфалтиран път и 

пешеходни 

Провежда 

се 

Има. • ТИЦ 

(Балчик) – тел.: 

+359 579 710 

Няма. Има. • Охрана. • Видеозаснемане; 

• Снимков 

• Поставяне на 

указателни табели 

(от влизането в 

• Създаване на 

уеб сайт на 
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пространства, 

тротоар; 

• Много добра 

съпътстваща 

инфраструктура;  

• Необходимост от 

реновиране на 

довеждащата 

инфраструктура. 

ежегодно. 87;  

ТИЦ (Каварна) 

– тел.: +359 

750 852 64. 

 

материал. населеното място);  

• Поставяне на 

информационни 

табели. 

събитието;  

• Правене на 

реклама чрез 

Интернет, 

социални 

медии, плакати. 

Необходимо време за посещение: 

3 дни. 

Разстояние от гр. Добрич: 

48.7 км. 

Настаняване: 

• Хотел „Роял Гранд“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, Крайбрежна зона, тел.: +359 88 640 4012; 

• Комплекс „Калитея“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, тел.: +359 89 388 8385; 

• Хотел и СПА „Отдих“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, бул. „България“, Градски парк, тел.: +359 570 830 49. 

Заведения за хранене: 
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• Пицария „Какаду“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, ул. „Георги Сава Раковски“ № 1, тел.: +359 570 831 55; 

• Мидена ферма „Дълбока“: Община Каварна, с. Българево, 9660, Местност „Дълбока“, тел.: +359 88 427 4132; 

• Ресторант „Ескарго“ (Ферма за охлюви „Еко Телус“): Община Каварна, с. Българево, 9660, ул. „24-та“ № 33, тел.: +359 89 796 5896. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Голф;  

• СПА;  

• Дегустации на храни (охлюви, миди);  

• Плуване;  

• Гмуркане; 

• Водни спортове;  

• Балнеолечение. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и

 
з
а
 

л
о
ги

с
т
и
к
а
: 

Бензиностанции: Ромпетрол: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 2А; Петрол 2206: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 1; Бултрейд: гр. Каварна, 

9650, ул. „България“ № 69; Братя Тончеви: гр. Каварна, 9650, бул. „България“ № 79. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 91,: тел.: +359 570 831 61 (централа), тел.: +359 570 830 38 (аптека); ЦСМП: гр. 

Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 830 05; МЦ – І: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 

821 03. 

Полицейски РУ на МВР: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 570 821 12, +359 570 842 12 - 24 часа; ГПУ: гр. Каварна, 9650, ул. 

„Георги Сава Раковски“ № 13, тел. +359 579 821 29; РС „ПБЗН“: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 579 830 23, +359 
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участъци: 579 820 23. 

Банкови 

клонове: 

Пощенска банка: гр. Каварна 9650, ул. „Цар Калоян“ № 3, тел.: + 359 570 811 70; АТМ Банка ДСК: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ 

№ 25, тел.: +359 570 842 67; УниКредит Булбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 37, бл. „Мусала“, тел.: от +359 570 811 10 до 

+359 570 811 15; СЖ Експресбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 30А, тел.: +359 570 825 41; АТМ Райфайзенбанк: гр. Каварна, 

9650, ул. „Добротица“ № 64, тел.: +359 2 962 4102. 

Пощенски 

станции: 

9650 Каварна: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 29, тел.: +359 570 832 66. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Каварна, 9650, Сити център, ул. „България“ № 57, тел.: +359 570 833 20, +359 87 992 2118; Тип Топ Куриер: гр. Каварна, 

9650, ул. „Дончо Стойков“ № 10, тел.:+359 570 822 88; Спийди: гр. Каварна, 9650, ул. „Георги Кирков“ № 9, тел.: +359 700 17 001. 

3.15. Музей на историята на водката (гр. Каварна, Община Каварна) 

Описание на туристическия обект: 

Първият Музей на историята на водката у нас и вторият в Европа е създаден на 21 март 2017 г. от Игор Раскевич в крайморския град. В него могат да бъдат видени 

над 800 вида водка, шотове, бутилки, разположени в две зали. Едната от музейните зали е наречена „Императорската“. Тя е посветена на владетелите, които 

имат особен принос в развитието на алкохолната напитка. В нея може да се види портрета на Екатерина Велика, която на 31 март 1765 г. подписва указ, с който 

разрешава производството на водка без данъци и акцизи. Петър I въвежда първия стандарт за алкохолната напитка. По негово време се давал медал за 

консумация. Императорът бил човек с чувство за хумор. Той организирал приеми и ако някой закъснеел му се наливало литър и половина водка. Човекът трябвало 

да изпие количеството, но след това падал под масата, тогава бил окичван с този медал. Трябвало да го носи в продължение на седмица, ако го махнел се 

наказвал с 5 години затвор и глоба. „Дъщерята на Петър I Елисавета Петровна дава официалното название на водката, преди това са я наричали самагон, ракия, 

аквавита и хлебно вино“. 

Всеки посетил на музея има възможността да опита от напитката и да хапне вкусен черен хайвер. 

https://agrozona.bg/rusiya-vavezhda-edinna-minimalna-tsena-na-vsichki-vidove-vodka/
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Полезна информация за туриста: 

Местоположение: гр. Каварна, ул. „Шеста“ - до комплекс „Kavarna Hills“ 

Време за посещение: целогодишно. 

За контакт и актуална информация: https://www.facebook.com/vodkamuseumkavarna/?Ref=page_internal 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване 

и съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Налице са 

асфалтиран път и 

пешеходни 

пространства, 

тротоар; 

• Много добра 

съпътстваща 

инфраструктура;  

• Необходимост 

от реновиране на 

довеждащата 

инфраструктура. 

Много 

добро. 

Има. • ТИЦ 

(Балчик) – 

тел.: +359 579 

710 87; 

• ТИЦ 

(Каварна) – 

тел.: +359 

750 852 64. 

Има. Има. • Охрана; 

• Видеонаблюдение. 

• Текущи 

реновация и 

консервация. 

• Поставяне на 

указателни 

табели (от 

влизането в 

населеното 

място) до музея;  

• Прецизни 

разположение и 

четимост на 

текстовете, 

съпровождащи 

музейните 

експонати. 

• Създаване на 

уеб сайт на 

атракцията;  

• Правене на 

реклама в 

социалните 

медии;  

• Разработване 

и предоставяне на 

брошури в 

регионалните 

ТИЦ. 
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Необходимо време за посещение: 

1 час. 

Разстояние от гр. Добрич: 

48.7 км. 

Настаняване: 

• Хотел „Роял Гранд“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, Крайбрежна зона, тел.: +359 88 640 4012; 

• Комплекс „Калитея“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, тел.: +359 89 388 8385; 

• Хотел и СПА „Отдих“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, бул. „България“, Градски парк, тел.: +359 570 830 49. 

Заведения за хранене: 

• Пицария „Какаду“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, ул. „Георги Сава Раковски“ № 1, тел.: +359 570 831 55; 

• Мидена ферма „Дълбока“: Община Каварна, с. Българево, 9660, Местност „Дълбока“, тел.: +359 88 427 4132; 

• Ресторант „Ескарго“ (Ферма за охлюви „Еко Телус“): Община Каварна, с. Българево, 9660, ул. „24-та“ № 33, тел.: +359 89 796 5896. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Голф;  

• СПА;  

• Дегустации на храни (охлюви, миди);  
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• Плуване;  

• Гмуркане; 

• Водни спортове;  

• Балнеолечение. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 з

а
 л

о
ги

с
т
и

к
а
: 

Бензиностанции: Ромпетрол: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 2А; Петрол 2206: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 1; Бултрейд: гр. Каварна, 

9650, ул. „България“ № 69; Братя Тончеви: гр. Каварна, 9650, бул. „България“ № 79. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 91,: тел.: +359 570 831 61 (централа), тел.: +359 570 830 38 (аптека); ЦСМП: гр. 

Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 830 05; МЦ – І: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 

821 03. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 570 821 12, +359 570 842 12 - 24 часа; ГПУ: гр. Каварна, 9650, ул. 

„Георги Сава Раковски“ № 13, тел. +359 579 821 29; РС „ПБЗН“: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 579 830 23, +359 

579 820 23. 

Банкови 

клонове: 

Пощенска банка: гр. Каварна 9650, ул. „Цар Калоян“ № 3, тел.: + 359 570 811 70; АТМ Банка ДСК: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ 

№ 25, тел.: +359 570 842 67; УниКредит Булбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 37, бл. „Мусала“, тел.: от +359 570 811 10 до 

+359 570 811 15; СЖ Експресбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 30А, тел.: +359 570 825 41; АТМ Райфайзенбанк: гр. Каварна, 

9650, ул. „Добротица“ № 64, тел.: +359 2 962 4102. 

Пощенски 

станции: 

9650 Каварна: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 29, тел.: +359 570 832 66. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Каварна, 9650, Сити център, ул. „България“ № 57, тел.: +359 570 833 20, +359 87 992 2118; Тип Топ Куриер: гр. Каварна, 

9650, ул. „Дончо Стойков“ № 10, тел.:+359 570 822 88; Спийди: гр. Каварна, 9650, ул. „Георги Кирков“ № 9, тел.: +359 700 17 001. 
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3.16. Старите чешми (гр. Каварна, Община Каварна) 

Описание на туристическия обект: 

В миналото в Каварна е имало 12 изворни чешми, разположени по дължината на долината към морето. Част от тях сега са разрушени, а 6 са реставрирани.  

Всяка една от чешмите има своята дългогодишна история. Най-стара, от възстановените чешми, е градската чешма на Каварна, строена около XV в., а най-

известна е Гюмюш чешма или Сребърна чешма. Тя се намира в района на някогашния Каварненски къмпинг. Носи това си наименование, заради сребърния 

чучур, от който някога е течала водата. На самата чешма е имало надпис на арабски език, който гласял „Който пие от тази чешма ще стане красив като цветята 

на Аллаха”. Смята се, че това е било нещо като пожелание или заклинание и е било поставено там, заради лечебните свойства на водата. Узнавайки за това 

падишахът организирал извозване на водата в бъчви и кораби в Цариград. Чистотата и омекотяващите свойства на водата са били оценени от султана и неговите 

приближени и тогава започнало производството на прословутата Каварненска мастика. Тя се правела в Цариград с вода от Каварненската сребърна чешма. След 

време и във „Винпром” Каварна се е произвеждала такава, за съжаление Каварненската мастика вече не съществува, но в музея се пазят два стари етикета от 

нея. 

В момента мястото, където се намира Сребърната чешма, е превърнато в прохладен оазис от жегата. Благодарение на ученици от помощното училище в 

крайморския град до чешмата е изградена беседка, която е идеално място за събиране с приятели, почивка или релакс.  

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: гр. Каварна, Община Каварна. 

Време за посещение: целогодишно. 

За контакт и актуална информация: http://www.kavarna.bg/kavarna-zabelezhitelnosti/starite-cheshmi/ 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на Текущо Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 
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достъпността: състояние: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Наличие 

на 

асфалтиран 

път и пътека 

за достигане 

до чешмите. 

Частично 

реновирани. 

Има. • ТИЦ 

(Балчик) – 

тел.: +359 579 

710 87; 

• ТИЦ 

(Каварна) – 

тел.: +359 

750 852 64. 

Няма. Няма. • Видеонаблюдение;  

• Почистване. 

• Реставриране;  

• Периодично 

реновиране. 

• Поставяне на 

указателни 

табели (от 

влизането в 

населеното 

място);  

• Осигуряване 

на централно 

осветление. 

• Отбелязване 

на атракциите в 

maps.google.com;  

• Включване в 

обща 

туристическа 

брошура на 

Каварна.  

Необходимо време за посещение: 

1 час. 

Разстояние от гр. Добрич: 

48.7 км. 

Настаняване: 

• Хотел „Роял Гранд“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, Крайбрежна зона, тел.: +359 88 640 4012; 

• Комплекс „Калитея“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, тел.: +359 89 388 8385; 

• Хотел и СПА „Отдих“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, бул. „България“, Градски парк, тел.: +359 570 830 49. 
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Заведения за хранене: 

• Пицария „Какаду“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, ул. „Георги Сава Раковски“ № 1, тел.: +359 570 831 55; 

• Мидена ферма „Дълбока“: Община Каварна, с. Българево, 9660, Местност „Дълбока“, тел.: +359 88 427 4132; 

• Ресторант „Ескарго“ (Ферма за охлюви „Еко Телус“): Община Каварна, с. Българево, 9660, ул. „24-та“ № 33, тел.: +359 89 796 5896. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Голф;  

• СПА;  

• Дегустации на храни (охлюви, миди);  

• Плуване;  

• Гмуркане; 

• Водни спортове;  

• Балнеолечение. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 

з
а
 

л
о
ги

с
т
и
к
а
: 

Бензиностанции: Ромпетрол: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 2А; Петрол 2206: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 1; Бултрейд: гр. Каварна, 

9650, ул. „България“ № 69; Братя Тончеви: гр. Каварна, 9650, бул. „България“ № 79. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 91,: тел.: +359 570 831 61 (централа), тел.: +359 570 830 38 (аптека); ЦСМП: гр. 

Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 830 05; МЦ – І: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 

821 03. 
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Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 570 821 12, +359 570 842 12 - 24 часа; ГПУ: гр. Каварна, 9650, ул. 

„Георги Сава Раковски“ № 13, тел. +359 579 821 29; РС „ПБЗН“: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 579 830 23, +359 

579 820 23. 

Банкови 

клонове: 

Пощенска банка: гр. Каварна 9650, ул. „Цар Калоян“ № 3, тел.: + 359 570 811 70; АТМ Банка ДСК: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ 

№ 25, тел.: +359 570 842 67; УниКредит Булбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 37, бл. „Мусала“, тел.: от +359 570 811 10 до 

+359 570 811 15; СЖ Експресбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 30А, тел.: +359 570 825 41; АТМ Райфайзенбанк: гр. Каварна, 

9650, ул. „Добротица“ № 64, тел.: +359 2 962 4102. 

Пощенски 

станции: 

9650 Каварна: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 29, тел.: +359 570 832 66. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Каварна, 9650, Сити център, ул. „България“ № 57, тел.: +359 570 833 20, +359 87 992 2118; Тип Топ Куриер: гр. Каварна, 

9650, ул. „Дончо Стойков“ № 10, тел.:+359 570 822 88; Спийди: гр. Каварна, 9650, ул. „Георги Кирков“ № 9, тел.: +359 700 17 001. 

3.17. Национален фестивал на любителските театри с международно участие (гр. Каварна, Община Каварна) 

Описание на туристическия обект: 

Националният фестивал на любителските театри с международно участие е създаден през 1998 г. в памет на видния театровед от Каварна - проф. Гочо Гочев. 

Организира се ежегодно през месец юни и има за цел да популяризира театралното изкуство, събирайки на едно място както младежки, така и любителски 

състави за възрастни от България и чужбина. В края на 6-дневния фестивал жури от професионалисти връчва награди на най-добре представилите се участници.  

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: НЧ „Съгласие-1890“, ул. „Добротица“ № 24, гр. Каварна, Община Каварна 

Време за провеждане: месец юни. 
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За контакт и актуална информация: http://www.kavarna.bg/kultura-i-turizym/festivali/ 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако 

е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Налице са 

асфалтиран път и 

пешеходни 

пространства, 

тротоар; 

• Много добра 

съпътстваща 

инфраструктура;  

• Необходимост 

от реновиране на 

довеждащата 

инфраструктура. 

• Много 

добро 

състояние на 

сградния фонд;  

• Събитието 

се провежда 

ежегодно. 

Има. • ТИЦ 

(Балчик) – 

тел.: +359 579 

710 87; 

• ТИЦ 

(Каварна) – 

тел.: +359 

750 852 64. 

Няма. Има. • Охрана. • Видеозаснемане;  

• Снимков 

материал. 

• Поставяне на 

указателни 

табели (от 

влизането в 

населеното 

място). 

• Правене на 

реклама на 

събитието чрез 

Интернет, 

социални 

медии, 

плакати. 

Необходимо време за посещение: 

8 дни. 

Разстояние от гр. Добрич: 
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48.7 км. 

Настаняване: 

• Хотел „Роял Гранд“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, Крайбрежна зона, тел.: +359 88 640 4012; 

• Комплекс „Калитея“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, тел.: +359 89 388 8385; 

• Хотел и СПА „Отдих“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, бул. „България“, Градски парк, тел.: +359 570 830 49. 

Заведения за хранене: 

• Пицария „Какаду“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, ул. „Георги Сава Раковски“ № 1, тел.: +359 570 831 55; 

• Мидена ферма „Дълбока“: Община Каварна, с. Българево, 9660, Местност „Дълбока“, тел.: +359 88 427 4132; 

• Ресторант „Ескарго“ (Ферма за охлюви „Еко Телус“): Община Каварна, с. Българево, 9660, ул. „24-та“ № 33, тел.: +359 89 796 5896. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Голф;  

• СПА;  

• Дегустации на храни (охлюви, миди);  

• Плуване;  

• Гмуркане; 

• Водни спортове;  

• Балнеолечение. 
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: 

Бензиностанции: Ромпетрол: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 2А; Петрол 2206: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 1; Бултрейд: гр. Каварна, 

9650, ул. „България“ № 69; Братя Тончеви: гр. Каварна, 9650, бул. „България“ № 79. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 91,: тел.: +359 570 831 61 (централа), тел.: +359 570 830 38 (аптека); ЦСМП: гр. 

Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 830 05; МЦ – І: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 

821 03. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 570 821 12, +359 570 842 12 - 24 часа; ГПУ: гр. Каварна, 9650, ул. 

„Георги Сава Раковски“ № 13, тел. +359 579 821 29; РС „ПБЗН“: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 579 830 23, +359 

579 820 23. 

Банкови 

клонове: 

Пощенска банка: гр. Каварна 9650, ул. „Цар Калоян“ № 3, тел.: + 359 570 811 70; АТМ Банка ДСК: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ 

№ 25, тел.: +359 570 842 67; УниКредит Булбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 37, бл. „Мусала“, тел.: от +359 570 811 10 до 

+359 570 811 15; СЖ Експресбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 30А, тел.: +359 570 825 41; АТМ Райфайзенбанк: гр. Каварна, 

9650, ул. „Добротица“ № 64, тел.: +359 2 962 4102. 

Пощенски 

станции: 

9650 Каварна: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 29, тел.: +359 570 832 66. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Каварна, 9650, Сити център, ул. „България“ № 57, тел.: +359 570 833 20, +359 87 992 2118; Тип Топ Куриер: гр. Каварна, 

9650, ул. „Дончо Стойков“ № 10, тел.:+359 570 822 88; Спийди: гр. Каварна, 9650, ул. „Георги Кирков“ № 9, тел.: +359 700 17 001. 

3.18. Национален фестивал за старинна музика „Страваганца“ (гр. Каварна, Община Каварна) 

Описание на туристическия обект: 

Фестивал „Страваганца“ се провежда в Каварна през месец август. Мероприятието цели да даде поле за изява на професионалисти, занимаващи се със старинна 



 
 

 
 

 

 
 

  
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 

291 

музика и танци, както и на дизайнери, архитекти и изкуствоведи. Фестивалът няма конкурсен характер. Идеята на организаторите е да се представят 

постиженията на средновековните творци и да се направи съпоставка със съвременната интерпретация на участниците. Именно стремежът да се повдигне 

културната завеса и да се отговори на въпросите за това как са се съхранили и изменили културните ни традиции във времето, правят събитието уникално. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: гр. Каварна, Община Каварна. 

Време за провеждане: месец август. 

За контакт и актуална информация: http://www.stravaganza-bg.com 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако 

е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Наличие на 

асфалтиран път;  

• Наличие на 

обособени 

пешеходни 

пространства. 

Събитието 

се провежда 

ежегодно. 

Има. • ТИЦ 

(Балчик) – тел.: 

+359 579 710 87; 

• ТИЦ 

(Каварна) – 

тел.: +359 

750 852 64. 

Няма. Има. • Не. • Видеозаснемане;  

• Снимков 

материал. 

• Поставяне на 

указателни табели 

(от влизането в 

населеното 

място);  

• Поставяне на 

билбордове. 

• Правене на 

реклама на 

събитието чрез 

Интернет, 

социални медии, 

плакати. 

Необходимо време за посещение: 



 
 

 
 

 

 
 

  
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 

292 

14 дни. 

Разстояние от гр. Добрич: 

48.7 км. 

Настаняване: 

• Хотел „Роял Гранд“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, Крайбрежна зона, тел.: +359 88 640 4012; 

• Комплекс „Калитея“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, тел.: +359 89 388 8385; 

• Хотел и СПА „Отдих“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, бул. „България“, Градски парк, тел.: +359 570 830 49. 

Заведения за хранене: 

• Пицария „Какаду“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, ул. „Георги Сава Раковски“ № 1, тел.: +359 570 831 55; 

• Мидена ферма „Дълбока“: Община Каварна, с. Българево, 9660, Местност „Дълбока“, тел.: +359 88 427 4132; 

• Ресторант „Ескарго“ (Ферма за охлюви „Еко Телус“): Община Каварна, с. Българево, 9660, ул. „24-та“ № 33, тел.: +359 89 796 5896. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Голф;  

• СПА;  

• Дегустации на храни (охлюви, миди);  

• Плуване;  
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• Гмуркане; 

• Водни спортове;  

• Балнеолечение. 

В
ъ
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м

о
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н
о
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т
и
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т
и

к
а
: 

Бензиностанции: Ромпетрол: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 2А; Петрол 2206: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 1; Бултрейд: гр. Каварна, 

9650, ул. „България“ № 69; Братя Тончеви: гр. Каварна, 9650, бул. „България“ № 79. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 91,: тел.: +359 570 831 61 (централа), тел.: +359 570 830 38 (аптека); ЦСМП: гр. 

Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 830 05; МЦ – І: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 

821 03. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 570 821 12, +359 570 842 12 - 24 часа; ГПУ: гр. Каварна, 9650, ул. 

„Георги Сава Раковски“ № 13, тел. +359 579 821 29; РС „ПБЗН“: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 579 830 23, +359 

579 820 23. 

Банкови 

клонове: 

Пощенска банка: гр. Каварна 9650, ул. „Цар Калоян“ № 3, тел.: + 359 570 811 70; АТМ Банка ДСК: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ 

№ 25, тел.: +359 570 842 67; УниКредит Булбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 37, бл. „Мусала“, тел.: от +359 570 811 10 до 

+359 570 811 15; СЖ Експресбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 30А, тел.: +359 570 825 41; АТМ Райфайзенбанк: гр. Каварна, 

9650, ул. „Добротица“ № 64, тел.: +359 2 962 4102. 

Пощенски 

станции: 

9650 Каварна: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 29, тел.: +359 570 832 66. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Каварна, 9650, Сити център, ул. „България“ № 57, тел.: +359 570 833 20, +359 87 992 2118; Тип Топ Куриер: гр. Каварна, 

9650, ул. „Дончо Стойков“ № 10, тел.:+359 570 822 88; Спийди: гр. Каварна, 9650, ул. „Георги Кирков“ № 9, тел.: +359 700 17 001. 
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3.19. Миден и рибен фест (гр. Каварна, Община Каварна) 

Описание на туристическия обект 

През месец септември в гр. Каварна се организира фестивал, който дава възможност на майстор-готвачи от страната и чужбина да се изявят в приготвянето на 

ястия от миди, а също и от морска и речна риба. Освен с кулинарни изкушения, фестът гарантира доброто настроение на посетителите и с поредица от концертни 

изяви. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: гр. Каварна, Община Каварна. 

Време за провеждане: края на месец август. 

За контакт и актуална информация: http://www.kavarna.bg 

Представяне на туристическия обект 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие на 

WC 

Опазване 

(ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на туристи 

• Наличие на 

асфалтиран 

път;  

• Наличие на 

обособени 

пешеходни 

Провежда 

се 

ежегодно. 

В 

центъра 

на 

града. 

• ТИЦ 

(Балчик) – 

тел.: +359 579 

710 87; 

• ТИЦ 

(Каварна) – 

Няма. Временни 

химически 

тоалетни. 

• Не. • Видеозаснемане;  

• Снимков 

материал. 

• Поставяне 

на указателни 

табели (от 

влизането в 

населеното 

място);  

• Създаване на 

сайт на събитието;  

• Правене на 

реклама чрез 

социалните медии, 
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пространства. тел.: +359 

750 852 64. 

• Поставяне 

на плакати;  

• Поставяне 

на билбордове. 

плакати;  

• Разработване и 

предоставяне на 

брошури в 

националната 

мрежа на ТИЦ. 

Необходимо време за посещение: 

3 дни. 

Разстояние от гр. Добрич: 

48.7 км. 

Настаняване: 

• Хотел „Роял Гранд“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, Крайбрежна зона, тел.: +359 88 640 4012; 

• Комплекс „Калитея“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, тел.: +359 89 388 8385; 

• Хотел и СПА „Отдих“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, бул. „България“, Градски парк, тел.: +359 570 830 49. 

Заведения за хранене: 

• Пицария „Какаду“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, ул. „Георги Сава Раковски“ № 1, тел.: +359 570 831 55; 

• Мидена ферма „Дълбока“: Община Каварна, с. Българево, 9660, Местност „Дълбока“, тел.: +359 88 427 4132; 

• Ресторант „Ескарго“ (Ферма за охлюви „Еко Телус“): Община Каварна, с. Българево, 9660, ул. „24-та“ № 33, тел.: +359 89 796 5896. 
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Възможности за релаксация и свободно време: 

• Голф;  

• СПА;  

• Дегустации на храни (охлюви, миди);  

• Плуване;  

• Гмуркане; 

• Водни спортове;  

• Балнеолечение. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 з

а
 л

о
ги

с
т
и

к
а
: 

Бензиностанции: Ромпетрол: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 2А; Петрол 2206: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 1; Бултрейд: гр. Каварна, 

9650, ул. „България“ № 69; Братя Тончеви: гр. Каварна, 9650, бул. „България“ № 79. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 91,: тел.: +359 570 831 61 (централа), тел.: +359 570 830 38 (аптека); ЦСМП: гр. 

Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 830 05; МЦ – І: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 

821 03. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 570 821 12, +359 570 842 12 - 24 часа; ГПУ: гр. Каварна, 9650, ул. 

„Георги Сава Раковски“ № 13, тел. +359 579 821 29; РС „ПБЗН“: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 579 830 23, +359 

579 820 23. 

Банкови 

клонове: 

Пощенска банка: гр. Каварна 9650, ул. „Цар Калоян“ № 3, тел.: + 359 570 811 70; АТМ Банка ДСК: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ 

№ 25, тел.: +359 570 842 67; УниКредит Булбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 37, бл. „Мусала“, тел.: от +359 570 811 10 до 

+359 570 811 15; СЖ Експресбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 30А, тел.: +359 570 825 41; АТМ Райфайзенбанк: гр. Каварна, 
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9650, ул. „Добротица“ № 64, тел.: +359 2 962 4102. 

Пощенски 

станции: 

9650 Каварна: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 29, тел.: +359 570 832 66. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Каварна, 9650, Сити център, ул. „България“ № 57, тел.: +359 570 833 20, +359 87 992 2118; Тип Топ Куриер: гр. Каварна, 

9650, ул. „Дончо Стойков“ № 10, тел.:+359 570 822 88; Спийди: гр. Каварна, 9650, ул. „Георги Кирков“ № 9, тел.: +359 700 17 001. 

3.20. Празници на морето (гр. Каварна, Община Каварна) 

Описание на туристическия обект: 

„Празници на морето“ е поредица от културни събития, които се провеждат в гр. Каварна през месец август. Те включват първенства, конкурси, изложби, 

ансамблови изяви, концерти и други. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: гр. Каварна, Община Каварна. 

Време за провеждане: месец август. 

За контакт и актуална информация: http://www.kavarna.bg 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие на 

WC 

Опазване 

(ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на туристи 
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• Наличие на 

асфалтиран 

път;  

• Наличие на 

обособени 

пешеходни 

пространства. 

Провежда 

се 

ежегодно. 

Има. • ТИЦ 

(Балчик) – тел.: 

+359 579 710 

87; 

• ТИЦ 

(Каварна) – 

тел.: +359 

750 852 64. 

Няма. Временни 

химически 

тоалетни. 

• Не. • Видеозаснемане;  

• Снимков 

материал. 

• Поставяне на 

указателни 

табели (от 

влизането в 

населеното 

място);  

• Поставяне на 

билбордове. 

• Създаване на 

сайт на събитията;  

• Правене на 

реклама чрез 

социалните медии, 

плакати;  

• Разработване и 

предоставяне на 

Брошури в 

националната 

мрежа на ТИЦ. 

Необходимо време за посещение: 

През целия месец август. 

Разстояние от гр. Добрич: 

48.7 км. 

Настаняване: 

• Хотел „Роял Гранд“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, Крайбрежна зона, тел.: +359 88 640 4012; 

• Комплекс „Калитея“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, тел.: +359 89 388 8385; 

• Хотел и СПА „Отдих“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, бул. „България“, Градски парк, тел.: +359 570 830 49. 
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Заведения за хранене: 

• Пицария „Какаду“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, ул. „Георги Сава Раковски“ № 1, тел.: +359 570 831 55; 

• Мидена ферма „Дълбока“: Община Каварна, с. Българево, 9660, Местност „Дълбока“, тел.: +359 88 427 4132; 

• Ресторант „Ескарго“ (Ферма за охлюви „Еко Телус“): Община Каварна, с. Българево, 9660, ул. „24-та“ № 33, тел.: +359 89 796 5896. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Голф;  

• СПА;  

• Дегустации на храни (охлюви, миди);  

• Плуване;  

• Гмуркане; 

• Водни спортове;  

• Балнеолечение. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 

з
а
 

л
о
ги

с
т
и
к
а
: 

Бензиностанции: Ромпетрол: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 2А; Петрол 2206: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 1; Бултрейд: гр. Каварна, 

9650, ул. „България“ № 69; Братя Тончеви: гр. Каварна, 9650, бул. „България“ № 79. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 91,: тел.: +359 570 831 61 (централа), тел.: +359 570 830 38 (аптека); ЦСМП: гр. 

Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 830 05; МЦ – І: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 

821 03. 
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Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 570 821 12, +359 570 842 12 - 24 часа; ГПУ: гр. Каварна, 9650, ул. 

„Георги Сава Раковски“ № 13, тел. +359 579 821 29; РС „ПБЗН“: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 579 830 23, +359 

579 820 23. 

Банкови 

клонове: 

Пощенска банка: гр. Каварна 9650, ул. „Цар Калоян“ № 3, тел.: + 359 570 811 70; АТМ Банка ДСК: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ 

№ 25, тел.: +359 570 842 67; УниКредит Булбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 37, бл. „Мусала“, тел.: от +359 570 811 10 до 

+359 570 811 15; СЖ Експресбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 30А, тел.: +359 570 825 41; АТМ Райфайзенбанк: гр. Каварна, 

9650, ул. „Добротица“ № 64, тел.: +359 2 962 4102. 

Пощенски 

станции: 

9650 Каварна: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 29, тел.: +359 570 832 66. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Каварна, 9650, Сити център, ул. „България“ № 57, тел.: +359 570 833 20, +359 87 992 2118; Тип Топ Куриер: гр. Каварна, 

9650, ул. „Дончо Стойков“ № 10, тел.:+359 570 822 88; Спийди: гр. Каварна, 9650, ул. „Георги Кирков“ № 9, тел.: +359 700 17 001. 

3.21. Мидена ферма „Дълбока“ (гр. Каварна, Община Каварна) 

Описание на туристическия обект: 

На север, в Добруджа, в една от най-чистите области на българското Черноморие в красивия Калиакренски залив се намира мидената ферма Дълбока. Тук се 

отглеждат екологично чисти черноморски миди известни със своите вкусови качества и полезни съставки.  

Мидите са предпочитана и здравословна храна от дълбока древност! Още преди 2000 години римляните са включили мидите в своето меню.  От тогава до наши 

дни консумацията на миди нараства заради вкусните ястия, които могат да се приготвят и уникалния състав и полезните съставки на месото им. Мидите са 

естествен „биоиндикатор“ за чистотата на водата, в която живеят – те се развиват само в чисти води! 

На самия морски бряг над залива и фермата се намира миден ресторант Дълбока. Ресторантът предлага богато меню от пресни морски миди добити от мидената 

ферма, както и разнообразие от ястия от морски дарове. Богатото и вкусно меню би задоволило и най- претенциозния вкус. Освен мидените специалитети менюто 

включва подбрани риби и рибни деликатеси, свежи салати, предястия, както и ястия от свинско и пилешко месо, създадени с неповторим вкус. Тук можете да 
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се насладите на прекрасен изглед и слушайки шепота на вълните, да се потопите в една невероятна атмосфера. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: местност „Дълбока“, с. Българево, Община Каварна. 

Време за посещение: целогодишно. 

За контакт и актуална информация: https://www.dalboka.eu/bg/ 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако 

е 

необходимо) 

Възстановяване 

и съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на туристи 

• Наличие на 

асфалтиран път;  

• Пешеходна част 

след паркинг; 

• Много добра 

съпътстваща 

инфраструктура. 

Много 

добро. 

Има. • Тел.: +359 

885 135 462;  

• Тел.: +359 

884 274 132. 

Няма. Има. • Не. • Не. • Поставяне на 

указателни табели (от 

влизането в 

населеното място) до 

обекта;  

• Поставяне на 

информационни 

табели. 

• Включване в 

кулинарни 

туристически 

маршрути;  

• Организиране на 

кулинарни 

състезания с 

известни готвачи;  

• Правене на 

реклама чрез 

Интернет. 
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Необходимо време за посещение: 

3 часа. 

Разстояние от гр. Добрич: 

59.2 км. 

Настаняване: 

• Семеен хотел „Акре“: Община Каварна, с. Българево, 9660, ул. „Първа“ № 23, тел.: +359 88 631 6251; 

• Къща за гости „Левана“: Община Каварна, с. Българево, 9660, ул. „29-та“ № 11, тел.: +359 88 720 6785. 

Заведения за хранене: 

• Мидена ферма „Дълбока“: Община Каварна, с. Българево, 9660, Местност „Дълбока“, тел.: +359 88 427 4132. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Голф;  

• СПА;  

• Дегустации на храни (риби, миди);  

• Плуване;  

• Гмуркане; 

• Водни спортове;  
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• Балнеолечение; 

• Запознаване със свещолеенето. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 з

а
 л

о
ги

с
т
и

к
а
: 

Бензиностанции: Ромпетрол: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 2А; Петрол 2206: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 1; Бултрейд: гр. Каварна, 

9650, ул. „България“ № 69; Братя Тончеви: гр. Каварна, 9650, бул. „България“ № 79. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 91,: тел.: +359 570 831 61 (централа), тел.: +359 570 830 38 (аптека); ЦСМП: гр. 

Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 830 05; МЦ – І: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 

821 03. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 570 821 12, +359 570 842 12 - 24 часа; ГПУ: гр. Каварна, 9650, ул. 

„Георги Сава Раковски“ № 13, тел. +359 579 821 29; РС „ПБЗН“: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 579 830 23, +359 

579 820 23. 

Банкови 

клонове: 

Пощенска банка: гр. Каварна 9650, ул. „Цар Калоян“ № 3, тел.: + 359 570 811 70; АТМ Банка ДСК: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ 

№ 25, тел.: +359 570 842 67; УниКредит Булбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 37, бл. „Мусала“, тел.: от +359 570 811 10 до 

+359 570 811 15; СЖ Експресбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 30А, тел.: +359 570 825 41; АТМ Райфайзенбанк: гр. Каварна, 

9650, ул. „Добротица“ № 64, тел.: +359 2 962 4102. 

Пощенски 

станции: 

9660 Българево: с. Българево, 9660, ул. „Първа“ № 46, тел.: +359 570 423 22. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Каварна, 9650, Сити център, ул. „България“ № 57, тел.: +359 570 833 20, +359 87 992 2118; Тип Топ Куриер: гр. Каварна, 

9650, ул. „Дончо Стойков“ № 10, тел.:+359 570 822 88; Спийди: гр. Каварна, 9650, ул. „Георги Кирков“ № 9, тел.: +359 700 17 001. 

3.22. Есенен уъркшоп за гагаузка кухня и свещолеене (с. Българево, Община Каварна) 
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Описание на туристическия обект: 

Малко неща се знаят за гагаузите в България, но колкото повече научава човек, толкова повече му се иска да стане поне за малко част от техния живот. Да се 

научи да готви кесме чорба или гъста мидена чорба. Да лее свещи или просто да се срещне с весели баби, които да му попеят, докато се е настанил удобно край 

пукащата камина. 

Цял уикенд е посветен на гагаузката кухня и на, майсторството да се леят свещи. Бонус са вечерите на свещи и слушането на стари грамофонни плочи.  

И до днес няма единно мнение за произхода на гагаузите, като за него съществуват над 20 версии. Според най-разпространената, гагаузите са наследници на 

прабългарите, които говорят турски език, но са православни християни. Самите гагаузи наричат себе си „ески булгар“ или „стари българи“. Гагаузи населяват 

всички области на страната, но най-много те са на територията на крайморска Добруджа, а най-голямото и старо тяхно село е именно Българево. 

3 са ястията от гагаузката кухня, които ще харесате: Гьозлеме - подобна на питка или мекица закуска, но е затворена, пълнена със сирене и се приготвя в тиган. 

Кесме чорба - ароматна чорба с различни подправки и/или месо и вкусни резенчета от тесто, забъркано от брашно и яйца и запържено в тиган. Шивърши - гъста 

мидена чорба със специално приготвени “трици” от брашно и яйце и букет от ароматни подправки. 

Жителите на с. Българево са ревностни християни и спазват стриктно православните канони. Традицията да си правят свещи в домашни условия се корени далеч 

в миналото, когато църковни свещи не са се намирали толкова лесно. Умението се предава от поколение на поколение и е било широко разпространено до края 

на 50-те години на миналия век. Дотогава кажи-речи всяко домакинство е знаело как да си направи свещ, а в някои от къщите дори е имало работилници с 

възможност за “серийно производство”. Още веднъж свещоливните умения на българевци влизат в употреба през годините на социализма, когато отношението 

към църквата и религията е било по-специфично, а спирането на тока - редовно явление. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: с. Българево, Община Каварна центъра на селото. 

Време за провеждане: месец октомври. 

За контакт и актуална информация: къща за гости „Левана“ - тел: +359 887 206 785, тел.: +359 885 95 19 39; https://www.facebook.com/levanahouse/ 

Представяне на туристическия обект: 
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Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване 

(ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Достъп по 

асфалт до 

населеното място;  

• Обособени 

пешеходни 

пространства; 

• Добра 

съпътстваща 

инфраструктура на 

централната част 

на селото. 

Провежда 

се 

ежегодно. 

Има в 

центъра 

на 

селото. 

• ТИЦ 

(Балчик) – тел.: 

+359 579 710 

87; 

• ТИЦ 

(Каварна) – 

тел.: +359 

750 852 64. 

Няма. Има. • Не • Видеозаснемане;  

• Снимков 

материал. 

• Поставяне на 

указателни табели 

(от влизането в 

населеното място);  

• Поставяне на 

информационни 

табели. 

• Правене на 

реклама в 

Интернет, 

социални 

медии;  

• Създаване 

на уеб сайт на 

събитието. 

Необходимо време за посещение: 

3 часа. 

Разстояние от гр. Добрич: 

59.2 км. 

Настаняване: 
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• Семеен хотел „Акре“: Община Каварна, с. Българево, 9660, ул. „Първа“ № 23, тел.: +359 88 631 6251; 

• Къща за гости „Левана“: Община Каварна, с. Българево, 9660, ул. „29-та“ № 11, тел.: +359 88 720 6785. 

Заведения за хранене: 

• Мидена ферма „Дълбока“: Община Каварна, с. Българево, 9660, Местност „Дълбока“, тел.: +359 88 427 4132; 

• Ресторант „Ескарго“ (Ферма за охлюви „Еко Телус“): Община Каварна, с. Българево, 9660, ул. „24-та“ № 33, тел.: +359 89 796 5896. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Голф;  

• СПА;  

• Дегустации на храни (охлюви, миди);  

• Плуване;  

• Гмуркане; 

• Водни спортове;  

• Балнеолечение; 

• Запознаване със свещолеенето. 

В
ъ

з
м

о
ж

н

о
с
т
и
 

з
а
 

л
о
ги

с
т
и
к

а
: 

Бензиностанции: Ромпетрол: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 2А; Петрол 2206: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 1; Бултрейд: гр. Каварна, 

9650, ул. „България“ № 69; Братя Тончеви: гр. Каварна, 9650, бул. „България“ № 79. 

Болници и МБАЛ: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 91,: тел.: +359 570 831 61 (централа), тел.: +359 570 830 38 (аптека); ЦСМП: гр. 
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медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 830 05; МЦ – І: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 

821 03. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 570 821 12, +359 570 842 12 - 24 часа; ГПУ: гр. Каварна, 9650, ул. 

„Георги Сава Раковски“ № 13, тел. +359 579 821 29; РС „ПБЗН“: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 579 830 23, +359 

579 820 23. 

Банкови 

клонове: 

Пощенска банка: гр. Каварна 9650, ул. „Цар Калоян“ № 3, тел.: + 359 570 811 70; АТМ Банка ДСК: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ 

№ 25, тел.: +359 570 842 67; УниКредит Булбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 37, бл. „Мусала“, тел.: от +359 570 811 10 до 

+359 570 811 15; СЖ Експресбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 30А, тел.: +359 570 825 41; АТМ Райфайзенбанк: гр. Каварна, 

9650, ул. „Добротица“ № 64, тел.: +359 2 962 4102. 

Пощенски 

станции: 

9660 Българево: с. Българево, 9660, ул. „Първа“ № 46, тел.: +359 570 423 22. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Каварна, 9650, Сити център, ул. „България“ № 57, тел.: +359 570 833 20, +359 87 992 2118; Тип Топ Куриер: гр. Каварна, 

9650, ул. „Дончо Стойков“ № 10, тел.:+359 570 822 88; Спийди: гр. Каварна, 9650, ул. „Георги Кирков“ № 9, тел.: +359 700 17 001. 

3.23. Празник на пъпеша (с. Българево, Община Каварна) 

Описание на туристическия обект: 

В селото с най-дългата брегова ивица от всички населени места по българското крайбрежие се организира празник, посветен на пъпеша. В програмата са 

включени фолклорни и класически изпълнения, анимация за деца, фигури с пъпеши, класация за най-сладък и най-голям пъпеш. 

Българево е известно с пъпешите си в целия регион, като по пазарите в градовете най-търсени са именно пъпешите от селото край морето, заради чудесните им 

вкусови качества и аромат. По пътя за легендарната Калиакра, всеки има възможност да спре и закупи вкусните пъпеши и дини в селото. 
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Полезна информация за туриста: 

Местоположение: центъра на селото – с. Българево, Община Каварна. 

Време за провеждане: началото на месец август. 

За контакт и актуална информация: http://www.kavarna.bg 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие на 

WC 

Опазване 

(ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Достъп по 

асфалт до 

населеното 

място;  

• Обособени 

пешеходни 

пространства; 

• Добра 

съпътстваща 

инфраструктура 

на централната 

част на селото. 

Провежда 

се 

ежегодно. 

Има в 

центъра 

на 

селото. 

ТИЦ (Каварна) 

– тел: +359 750 

852 64. 

Няма. Временни 

химически 

тоалетни. 

• Не. • Видеозаснемане;  

• Снимков 

материал. 

• Поставяне на 

указателни 

табели (от 

влизането в 

населеното 

място);  

• Поставяне на 

информационни 

табели. 

• Правене на 

реклама в 

Интернет, 

социални 

медии;  

• Създаване 

на уеб сайт на 

събитието. 
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Необходимо време за посещение: 

1 ден. 

Разстояние от гр. Добрич: 

59.2 км. 

Настаняване: 

• Семеен хотел „Акре“: Община Каварна, с. Българево, 9660, ул. „Първа“ № 23, тел.: +359 88 631 6251; 

• Къща за гости „Левана“: Община Каварна, с. Българево, 9660, ул. „29-та“ № 11, тел.: +359 88 720 6785. 

Заведения за хранене: 

• Мидена ферма „Дълбока“: Община Каварна, с. Българево, 9660, Местност „Дълбока“, тел.: +359 88 427 4132; 

• Ресторант „Ескарго“ (Ферма за охлюви „Еко Телус“): Община Каварна, с. Българево, 9660, ул. „24-та“ № 33, тел.: +359 89 796 5896. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Голф;  

• СПА;  

• Дегустации на храни (охлюви, миди);  

• Плуване;  

• Гмуркане; 
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• Водни спортове;  

• Балнеолечение; 

• Запознаване със свещолеенето. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 з

а
 л

о
ги

с
т
и

к
а
: 

Бензиностанции: Ромпетрол: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 2А; Петрол 2206: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 1; Бултрейд: гр. Каварна, 

9650, ул. „България“ № 69; Братя Тончеви: гр. Каварна, 9650, бул. „България“ № 79. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 91,: тел.: +359 570 831 61 (централа), тел.: +359 570 830 38 (аптека); ЦСМП: гр. 

Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 830 05; МЦ – І: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 

821 03. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 570 821 12, +359 570 842 12 - 24 часа; ГПУ: гр. Каварна, 9650, ул. 

„Георги Сава Раковски“ № 13, тел. +359 579 821 29; РС „ПБЗН“: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 579 830 23, +359 

579 820 23. 

Банкови 

клонове: 

Пощенска банка: гр. Каварна 9650, ул. „Цар Калоян“ № 3, тел.: + 359 570 811 70; АТМ Банка ДСК: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ 

№ 25, тел.: +359 570 842 67; УниКредит Булбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 37, бл. „Мусала“, тел.: от +359 570 811 10 до 

+359 570 811 15; СЖ Експресбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 30А, тел.: +359 570 825 41; АТМ Райфайзенбанк: гр. Каварна, 

9650, ул. „Добротица“ № 64, тел.: +359 2 962 4102. 

Пощенски 

станции: 

9660 Българево: с. Българево, 9660, ул. „Първа“ № 46, тел.: +359 570 423 22. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Каварна, 9650, Сити център, ул. „България“ № 57, тел.: +359 570 833 20, +359 87 992 2118; Тип Топ Куриер: гр. Каварна, 

9650, ул. „Дончо Стойков“ № 10, тел.:+359 570 822 88; Спийди: гр. Каварна, 9650, ул. „Георги Кирков“ № 9, тел.: +359 700 17 001. 
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3.24. Ферма за охлюви „Еко Телус“ (с. Българево, Община Каварна) 

Описание на туристическия обект: 

Фермата се намира в Североизточна България, в с. Българево, Община Каварна, в район включен в екологичната система от защитени зони в ЕС – Натура 2000. 

Това е най-близкото населено място до природния резерват „Калиакра“, който се характеризира освен с богати растителни и животински видове и с това, че е 

единственият резерват в България, включващ и защитена морска акватория. Именно чистата природа и благоприятните климатични условия правят района на с. 

Българево идеалното място за отглеждане на охлюви в екологично чиста среда и предпоставка за високото качество на нашата продукция. Фермата е първата и 

единствена в Европа, която ще разполага със собствен ресторант. Предлагат се различни специалитети, приготвени с много любов,  които могат да задоволят и 

най-изтънчения вкус. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: ресторант „ЕСКАРГО“, с. Българево, Община Каварна. 

Време за посещение: април – октомври. 

За контакт и актуална информация: http://ecotelusescargots.eu 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на достъпността: 
Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако 

е необходимо) 

Възстановяване 

и съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на видимост 

Привличане на 

туристи 

• Достъп по асфалт до 

населеното място;  

• Обособени 

Много 

добро. 

Има. Тел.: +359 899 

441 344. 

Има. Има. • Не. • Не. • Поставяне на 

указателни табели (от 

влизането в 

населеното място) до 

• Правене на 

реклама в 

Интернет, 

социални 
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пешеходни 

пространства; 

• Добра съпътстваща 

инфраструктура; 

• Много добър 

изграден екстериор, 

съобразен с бизнеса на 

семейството; 

• Необходимост от 

реновиране на 

довеждащата 

инфраструктура. 

обекта;  

• Поставяне на 

информационни 

табели. 

медии. 

Необходимо време за посещение: 

3 часа. 

Разстояние от гр. Добрич: 

59.2 км. 

Настаняване: 

• Семеен хотел „Акре“: Община Каварна, с. Българево, 9660, ул. „Първа“ № 23, тел.: +359 88 631 6251; 

• Къща за гости „Левана“: Община Каварна, с. Българево, 9660, ул. „29-та“ № 11, тел.: +359 88 720 6785. 
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Заведения за хранене: 

• Ресторант „Ескарго“ (Ферма за охлюви „Еко Телус“): Община Каварна, с. Българево, 9660, ул. „24-та“ № 33, тел.: +359 89 796 5896. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Голф;  

• СПА;  

• Дегустации на храни (охлюви);  

• Плуване;  

• Гмуркане; 

• Водни спортове;  

• Балнеолечение; 

• Запознаване със свещолеенето. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 

з
а
 

л
о
ги

с
т
и
к
а
: 

Бензиностанции: Ромпетрол: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 2А; Петрол 2206: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 1; Бултрейд: гр. Каварна, 

9650, ул. „България“ № 69; Братя Тончеви: гр. Каварна, 9650, бул. „България“ № 79. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 91,: тел.: +359 570 831 61 (централа), тел.: +359 570 830 38 (аптека); ЦСМП: гр. 

Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 830 05; МЦ – І: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 

821 03. 

Полицейски РУ на МВР: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 570 821 12, +359 570 842 12 - 24 часа; ГПУ: гр. Каварна, 9650, ул. 
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участъци: „Георги Сава Раковски“ № 13, тел. +359 579 821 29; РС „ПБЗН“: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 579 830 23, +359 

579 820 23. 

Банкови 

клонове: 

Пощенска банка: гр. Каварна 9650, ул. „Цар Калоян“ № 3, тел.: + 359 570 811 70; АТМ Банка ДСК: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ 

№ 25, тел.: +359 570 842 67; УниКредит Булбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 37, бл. „Мусала“, тел.: от +359 570 811 10 до 

+359 570 811 15; СЖ Експресбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 30А, тел.: +359 570 825 41; АТМ Райфайзенбанк: гр. Каварна, 

9650, ул. „Добротица“ № 64, тел.: +359 2 962 4102. 

Пощенски 

станции: 

9660 Българево: с. Българево, 9660, ул. „Първа“ № 46, тел.: +359 570 423 22. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Каварна, 9650, Сити център, ул. „България“ № 57, тел.: +359 570 833 20, +359 87 992 2118; Тип Топ Куриер: гр. Каварна, 

9650, ул. „Дончо Стойков“ № 10, тел.:+359 570 822 88; Спийди: гр. Каварна, 9650, ул. „Георги Кирков“ № 9, тел.: +359 700 17 001. 

3.25. Джулай морнинг (с. Камен бряг, Община Каварна) 

Описание на туристическия обект: 

Джулай Морнинг е сред празниците в културния календар на Община Каварна. Началото му е поставено през 2004 г. След 1 юли 2007 г. събитието става традиция. 

Тогава вокалът на Юрая Хийп - Джон Лоутън - изпява култовото парче „Джулай Морнинг“ при изгрев слънце на скалите край морето в с. Камен бряг - най-

източния бряг на България. От тогава всяка година хиляди хора се събират в утрото на 1 юли, за да посрещнат заедно първите слънчеви лъчи на мястото, където 

слънцето първо огрява земята ни. 

Традицията е свързана със световното хипи движение от 60-те години на ХХ в. и с протестите срещу тоталитарния режим в годините на социализма през 

осемдесетте години. За първоначалните участници символичното посрещане на изгрева е символ на новото начало и надеждата за свобода. След падането на 

комунистическия режим смисълът на честването се променя и остава само въодушевлението от първите сутрешни лъчи, като символ на зараждащия се живот. 

Днес празникът има смисъл на бягство от цивилизацията, на протест срещу собствения Аз и пълно освобождаване на личността от оковите на големия град. 

Местността „Камен бряг“ е очарователно съчетание на море в преливащи синьо-зелени багри, красива панорама и кристално чист въздух. Хилядолетия наред 
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хората живеят тук в хармония с природата, като съхраняват недокоснати кътчета красота и невероятно разнообразие на растения и животни в комбинация с 

културно - исторически паметници. Тук ще ви посрещнат хора с изненадваща сърдечност, непосредственост и гостоприемство. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: на скалите до брега на с. Камен бряг, Община Каварна. 

Време за провеждане: 30 юни срещу 1 юли. 

За контакт и актуална информация: http://www.kavarna.bg 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие на 

WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Наличие на 

път, подходящ 

за автомобил;  

• Няма 

обособени 

пешеходни 

пространства. 

Провежда 

се 

ежегодно. 

В 

центъра 

на 

селото. 

• ТИЦ 

(Балчик) – 

тел.: +359 579 

710 87; 

• ТИЦ 

(Каварна) – 

тел.: +359 

750 852 64. 

Няма. Временни 

химически 

тоалетни. 

• Инструкционни 

поведенчески 

табели;  

• Кошчета за 

отпадъци. 

• Видеозаснемане;  

• Снимков 

материал. 

• Поставяне на 

указателни 

табели (от 

влизането в 

населеното 

място) до 

местността;  

• Поставяне на 

информационни 

табели. 

• Правене 

на реклама в 

Интернет, 

социални 

медии. 
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Необходимо време за посещение: 

8 часа. 

Разстояние от гр. Добрич: 

72.5 км. 

Настаняване: 

• Хотел „Русалка Холидей Вилидж“: Община Каварна, с. Камен бряг, 9661, тел.: +359 2 962 4215, +359 893 332 001; 

• Ваканционна къща „Лорета“: Община Каварна, с. Камен бряг, 9661, ул. „3-та“ № 11, тел.: +359 88 8471 818. 

Заведения за хранене: 

• Хотел „Русалка Холидей Вилидж“: Община Каварна, с. Камен бряг, 9661, тел.: +359 2 962 4215, +359 893 332 001; 

• Грил-Бар „Морска среща“: Община Каварна, с. Камен бряг, 9661, по пътя за морския бряг, тел.: +359 570 426 00. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Плуване;  

• Гмуркане;  

• Водни спортове; 

• Разхождане; 

• Пикник. 
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В
ъ
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м

о
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н
о
с
т
и
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а
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о
ги
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т
и

к
а
: 

Бензиностанции: Ромпетрол: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 2А; Петрол 2206: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 1; Бултрейд: гр. Каварна, 

9650, ул. „България“ № 69; Братя Тончеви: гр. Каварна, 9650, бул. „България“ № 79. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 91,: тел.: +359 570 831 61 (централа), тел.: +359 570 830 38 (аптека); ЦСМП: гр. 

Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 830 05; МЦ – І: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 

821 03. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 570 821 12, +359 570 842 12 - 24 часа; ГПУ: гр. Каварна, 9650, ул. 

„Георги Сава Раковски“ № 13, тел. +359 579 821 29; РС „ПБЗН“: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 579 830 23, +359 

579 820 23. 

Банкови 

клонове: 

Пощенска банка: гр. Каварна 9650, ул. „Цар Калоян“ № 3, тел.: + 359 570 811 70; АТМ Банка ДСК: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ 

№ 25, тел.: +359 570 842 67; УниКредит Булбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 37, бл. „Мусала“, тел.: от +359 570 811 10 до 

+359 570 811 15; СЖ Експресбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 30А, тел.: +359 570 825 41; АТМ Райфайзенбанк: гр. Каварна, 

9650, ул. „Добротица“ № 64, тел.: +359 2 962 4102. 

Пощенски 

станции: 

9660 Българево: с. Българево, 9660, ул. „Първа“ № 46, тел.: +359 570 423 22; 9650 Каварна: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 

29, тел.: +359 570 832 66. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Каварна, 9650, Сити център, ул. „България“ № 57, тел.: +359 570 833 20, +359 87 992 2118; Тип Топ Куриер: гр. Каварна, 

9650, ул. „Дончо Стойков“ № 10, тел.:+359 570 822 88; Спийди: гр. Каварна, 9650, ул. „Георги Кирков“ № 9, тел.: +359 700 17 001. 

3.26. „Джаз на село“ в Камен бряг (с. Камен бряг, Община Каварна) 

Описание на туристическия обект: 
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Фестивалът се провежда в близост до култовия морски бряг, където по традиция от десетилетия се посреща Джулай морнинг.  

Всяка година изключителна селекция от музиканти събира почитатели на джаза на бутиковия фестивал „Jazz на село“ в края на месец юли в с. Камен бряг. 

Сред участниците са Влатко Стефановски, Теодосий Спасов, Александър и Константин Владигерови, Веселин Веселинов-Еко, Стоян Янков-Стунджи, Аюне Суле 

от Гана.  

Основатели на „Jazz на село“ са Юри Чарийски и братя Владигерови. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: с. Камен бряг, Община Каварна. 

Време за посещение: края на месец юли. 

За контакт и актуална информация: http://www.kavarna.bg, https://www.facebook.com/events/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD-

%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B3/jazz-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE/2344248552459946/ 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие на 

WC 

Опазване 

(ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Наличие на 

асфалтов път до 

населеното място; 

• Добра 

съпътстваща 

Провежда 

се 

ежегодно. 

В 

центъра 

на 

селото. 

• ТИЦ 

(Балчик) – 

тел.: +359 579 

710 87; 

• ТИЦ 

Няма. Временни 

химически 

тоалетни. 

• Не. • Видеозаснемане;  

• Снимков 

материал. 

• Поставяне на 

указателни табели 

(от влизането в 

населеното място) 

до местността;  

• Правене 

на реклама в 

Интернет, 

социални 

медии. 
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инфраструктура на 

централната част на 

селото; 

• Необходимост 

от реновиране на 

довеждащата 

инфраструктура. 

(Каварна) – 

тел.: +359 

750 852 64. 

• Поставяне на 

информационни 

табели. 

Необходимо време за посещение: 

2 дни. 

Разстояние от гр. Добрич: 

72.5 км. 

Настаняване: 

• Хотел „Русалка Холидей Вилидж“: Община Каварна, с. Камен бряг, 9661, тел.: +359 2 962 4215, +359 893 332 001; 

• Ваканционна къща „Лорета“: Община Каварна, с. Камен бряг, 9661, ул. „3-та“ № 11, тел.: +359 88 8471 818. 

Заведения за хранене: 

• Хотел „Русалка Холидей Вилидж“: Община Каварна, с. Камен бряг, 9661, тел.: +359 2 962 4215, +359 893 332 001; 

• Грил-Бар „Морска среща“: Община Каварна, с. Камен бряг, 9661, по пътя за морския бряг, тел.: +359 570 426 00. 

Възможности за релаксация и свободно време: 
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• Плуване;  

• Гмуркане;  

• Водни спортове; 

• Разхождане; 

• Пикник. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 з

а
 л

о
ги

с
т
и

к
а
: 

Бензиностанции: Ромпетрол: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 2А; Петрол 2206: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 1; Бултрейд: гр. Каварна, 

9650, ул. „България“ № 69; Братя Тончеви: гр. Каварна, 9650, бул. „България“ № 79. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 91,: тел.: +359 570 831 61 (централа), тел.: +359 570 830 38 (аптека); ЦСМП: гр. 

Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 830 05; МЦ – І: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 

821 03. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 570 821 12, +359 570 842 12 - 24 часа; ГПУ: гр. Каварна, 9650, ул. 

„Георги Сава Раковски“ № 13, тел. +359 579 821 29; РС „ПБЗН“: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 579 830 23, +359 

579 820 23. 

Банкови 

клонове: 

Пощенска банка: гр. Каварна 9650, ул. „Цар Калоян“ № 3, тел.: + 359 570 811 70; АТМ Банка ДСК: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ 

№ 25, тел.: +359 570 842 67; УниКредит Булбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 37, бл. „Мусала“, тел.: от +359 570 811 10 до 

+359 570 811 15; СЖ Експресбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 30А, тел.: +359 570 825 41; АТМ Райфайзенбанк: гр. Каварна, 

9650, ул. „Добротица“ № 64, тел.: +359 2 962 4102. 

Пощенски 

станции: 

9660 Българево: с. Българево, 9660, ул. „Първа“ № 46, тел.: +359 570 423 22; 9650 Каварна: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 

29, тел.: +359 570 832 66. 
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Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Каварна, 9650, Сити център, ул. „България“ № 57, тел.: +359 570 833 20, +359 87 992 2118; Тип Топ Куриер: гр. Каварна, 

9650, ул. „Дончо Стойков“ № 10, тел.:+359 570 822 88; Спийди: гр. Каварна, 9650, ул. „Георги Кирков“ № 9, тел.: +359 700 17 001. 

3.27. Тюленово арт-фест (с. Тюленово, Община Шабла) 

Описание на туристическия обект: 

Събитието, което дебютира през 2018, събира на едно място редица фотографи, музиканти, писатели и най-различни други хора на изкуството. 

Фестивалът предлага на гостите си множество културни и развлекателни дейности на открито, като някои от тях са с конкурсен характер. Един от приятните 

моменти предвидени в програмата на Тюленово арт фест е пешеходен поход до Тюленовата пещера. Тя се намира в близост до с. Тюленово, нос Калиакра и гр. 

Шабла. Има девствено чисто море и прекрасен плаж. Известна е с колониите от корморани. Пещерата е дълга няколко километра, но не е добре проучена. 

Районът е чудесен за спортен и подводен риболов. 

Фестивалът включва уъркшоп, където опитен рибар учи желаещите да връзват кукички, да правят чепарета и ги посвещава в тънкостите в хвърлянето на мрежа. 

Ако кандидат рибарите успеят да си сглобят въдица и хванат риба, могат да се включат в конкурса за най – добра рибена чорба. Последният ден от фестивала е 

посветен на историята на с. Тюленово. Предвидени са още книжарница и базар, където всеки може да открие по нещичко за себе си. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: с. Тюленово, Община Шабла. 

Време за провеждане: средата на август. 

За контакт и актуална информация: http://shabla.bg, https://www.facebook.com/tyulenovoartfest/ 

Представяне на туристическия обект 

Описание на Текущо Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 



 
 

 
 

 

 
 

  
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 

322 

достъпността: състояние: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие на 

WC 

Опазване 

(ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Наличие на 

асфалтиран път;  

• Обособени 

пешеходни 

пространства; 

• Добра 

съпътстваща 

инфраструктура на 

обособените места в 

селото за атракции, 

където се организира 

фестивала; 

• Необходимост от 

реновиране на 

довеждащата 

инфраструктура. 

Провежда 

се 

ежегодно. 

Има. • ТИЦ 

(Шабла) - 

тел./факс: 

+359 5743 40 

88. 

Няма. Временни 

химически 

тоалетни. 

• Не. • Видеозаснемане;  

• Снимков 

материал. 

• Поставяне на 

указателни 

табели (от 

влизането в 

населеното 

място);  

• Поставяне на 

информационни 

табели. 

• Правене 

на реклама в 

Интернет, 

социални 

медии; 

плакати. 

Необходимо време за посещение: 

4 дни. 

Разстояние от гр. Добрич: 
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77.2 км. 

Настаняване: 

• Хотел „Тюленово“: Община Шабла, с. Тюленово, 9684, ул. „12-та“ № 2, тел.: +359 88 992 1017; 

• Вила „Амбра“: Община Шабла, с. Тюленово, 9684, ул. „12-та“ № 3, тел.: +359 89 377 0404. 

Заведения за хранене: 

• Хотел „Тюленово“: Община Шабла, с. Тюленово, 9684, ул. „12-та“ № 2, тел.: +359 88 992 1017. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Плуване;  

• Гмуркане;  

• Водни спортове; 

• Разхождане; 

• Пикник. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 

з
а
 л

о
ги

с
т
и
к
а
: Бензиностанции: Рос-Дим Ойл: гр. Шабла, 9680, ул. „Равно поле“ № 1; Топливо 3315: гр. Шабла, 9680, ул. „Черни връх“; Бенита: с. Дуранкулак, 

9670, ул. „Втора“ № 25; Петрол 2223: с. Горун, 9689, на гл. път Шабла – Каварна. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

ЦСМП: гр. Шабла, 9680, ул. „Равно поле“ № 37, тел.: +359 574 341 14; Извънболнична помощ – лекарски практики: гр. Шабла, 9680, 

ул. „Равно поле“ № 37, тел.: +359 88 863 0045, тел.: +359 88 688 6122, тел.: +359 89 992 5563, тел.: +359 88 720 1812. 
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бърза помощ: 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Шабла, 9680, бул. „Добруджа“ № 1, тел.: +359 574 323 53 - 24 часа; РС „ПБЗН“: гр. Шабла, 9680, ул. „Равно поле“ № 

5, тел.: +359 574 344 49. 

Банкови 

клонове: 

УниКредит Булбанк: гр. Шабла, 9680, ул. „Петко Българанов“ № 4, тел.: +359 574 350 11; Банка ДСК: гр. Шабла, 9680, ул. „Петко 

Българанов“ № 6, тел.: +359 574 350 91, +359 574 342 91; ЦКБ: гр. Шабла, 9680, тел.: +359 570 900 25. 

Пощенски 

станции: 

9680 Шабла: гр. Шабла, 9680, ул. „Комсомолска“ № 3, тел.: +359 574 342 33. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Шабла, 9680, ул. „Боровец“ № 5,тел.: +359 825 267 10. 

3.28. Празник на плодородието и рибен фестивал (гр. Шабла, Община Шабла) 

Описание на туристическия обект: 

Събитието има конкурсен характер - с награди в няколко категории: най-едри зеленчуци; най-добре аранжиран и богат щанд; най-вкусни ястия; най-характерен 

обреден хляб. Местни и гостуващи производители подреждат в парка своите щандове, а самодейни колективи участват в културната програма. През 2019 се 

проведе и първият Рибен фест. Той стартира с Кулинарно състезание „fish chef Шабла“. Отбори от крайморските населени места Дуранкулак, Крапец, Езерец, 

Тюленово и Шабла, имат възможност да покажат нивото на кулинарните си умения пред всички присъстващи на Празника. Те трябва да оползотворят осигуреното 

от организаторите на празника количество риба в рамките на 1 /един/ час. Отборите сами трябва да осигурят необходимите им допълнителни съставки, които 

смятат да вложат в приготвянето на рибата, в зависимост от това, какво предварително са решили да подготвят. Дава се пълна свобода на въображението на 

отборите да се развихрят и приготвят рибата по тяхно желание – пържена, задушена, панирана, рибена супа, риба – гарнирана със сосове и специфични подправки, 

които да подчертаят изискания и оригинален вкус. Победител е този, който е вложил максимално количество риба в приготвянето на крайния продукт. 

Полезна информация за туриста: 
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Местоположение: гр. Шабла, Община Шабла. 

Време за провеждане: септември, първия неработен ден след празника Кръстовден, който бележи началото на есенния сезон, сеитбата и гроздобера.  

За контакт и актуална информация: http://shabla.bg 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие на 

WC 

Опазване 

(ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Наличие на 

асфалтиран път;  

• Обособени 

пешеходни 

пространства; 

• Добра 

съпътстваща 

инфраструктура на 

обособените места за 

атракции в града, 

където се организира 

фестивала; 

• Необходимост от 

реновиране на 

Провежда 

се 

ежегодно. 

Има. • ТИЦ 

(Шабла) - 

тел./факс: 

+359 5743 40 

88. 

Няма. Временни 

химически 

тоалетни. 

• Не • Видеозаснемане; 

• Снимков 

материал. 

• Поставяне на 

указателни 

табели (от 

влизането в 

населеното 

място);  

• Поставяне на 

информационни 

табели. 

• Правене 

на реклама в 

Интернет, 

социални 

медии, 

плакати. 
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довеждащата 

инфраструктура. 

Необходимо време за посещение: 

1 ден (от 09:00 ч. до 18:00 ч.). 

Разстояние от гр. Добрич: 

69.1 км. 

Настаняване: 

• Къща за гости „Синята къща“: Община Шабла, гр. Шабла, 9680, ул. „Възраждане“ № 2А, тел.: +359 89 011 9139;  

• Хотел-Ресторант „При бай Пешо“: Община Шабла, гр. Шабла, 9680, близо до Фара, тел.: +359 89 925 2061;  

• Хотел „Тюленово“: Община Шабла, с. Тюленово, 9684, ул. „12-та“ № 2, тел.: +359 88 992 1017. 

Заведения за хранене: 

• Хотел-Ресторант „При бай Пешо“: Община Шабла, гр. Шабла, 9680, близо до Фара, тел.: +359 89 925 2061;  

• Къща „Герана“: Община Шабла, гр. Шабла, 9680, ул. „Нефтяник“ № 20, тел.: +359 89 927 5267, +359 88 839 7896. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Посещение на културно събитие;  

• Спортуване;  
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• Пейнтбол;  

• СПА;  

• Разходка;  

• Шопинг. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 з

а
 л

о
ги

с
т
и

к
а
: 

Бензиностанции: Рос-Дим Ойл: гр. Шабла, 9680, ул. „Равно поле“ № 1; Топливо 3315: гр. Шабла, 9680, ул. „Черни връх“; Бенита: с. Дуранкулак, 
9670, ул. „Втора“ № 25; Петрол 2223: с. Горун, 9689, на гл. път Шабла – Каварна. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

ЦСМП: гр. Шабла, 9680, ул. „Равно поле“ № 37, тел.: +359 574 341 14; Извънболнична помощ – лекарски практики: гр. Шабла, 9680, 

ул. „Равно поле“ № 37, тел.: +359 88 863 0045, тел.: +359 88 688 6122, тел.: +359 89 992 5563, тел.: +359 88 720 1812. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Шабла, 9680, бул. „Добруджа“ № 1, тел.: +359 574 323 53 - 24 часа; РС „ПБЗН“: гр. Шабла, 9680, ул. „Равно поле“ № 

5, тел.: +359 574 344 49. 

Банкови 

клонове: 

УниКредит Булбанк: гр. Шабла, 9680, ул. „Петко Българанов“ № 4, тел.: +359 574 350 11; Банка ДСК: гр. Шабла, 9680, ул. „Петко 

Българанов“ № 6, тел.: +359 574 350 91, +359 574 342 91; ЦКБ: гр. Шабла, 9680, тел.: +359 570 900 25. 

Пощенски 

станции: 

9680 Шабла: гр. Шабла, 9680, ул. „Комсомолска“ № 3, тел.: +359 574 342 33. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Шабла, 9680, ул. „Боровец“ № 5,тел.: +359 825 267 10. 

3.29. Фестивал на хвърчилата (гр. Шабла, Община Шабла) 
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Описание на туристическия обект: 

Събитието е посветено на приморска Добруджа, на птиците и хората в нея. 

В програмата на фестивала има много атракции: Демонстрации на оригинални модели хвърчила, изработени от самите участници; Арт-работилници за изработка 

на хвърчила, бижута и апликации от естествени материали. Ръчно направените сувенири са изложени на щанд и всеки може да закупи каквото му хареса; 

Обособени места за хапване и пийване; Био-пазар с екологично произведени местни продукти /зеленчуци, плодове и мед/; Отворена сцена за всеки желаещ да 

се изяви; Пешеходни екскурзии за наблюдение на птици до Тюленово и Тузлата.  

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: гр. Шабла, Община Шабла. 

Време за провеждане: месец септември. 

За контакт и актуална информация: http://shabla.bg 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие на 

WC 

Опазване 

(ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Наличие на 

асфалтиран път до 

терена, определен 

за провеждането на 

фестивала;  

Провежда 

се 

ежегодно. 

Има. • ТИЦ 

(Шабла) - 

тел./факс: 

+359 5743 40 

88. 

Няма. Временни 

химически 

тоалетни. 

• Не • Видеозаснемане;  

• Снимков 

материал. 

• Поставяне на 

указателни табели 

(от влизането в 

населеното 

място);  

• Правене 

на реклама в 

Интернет, 

социални 

медии, 
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• Обособени 

пешеходни 

пространства на 

необходимите 

места; 

• Добра 

съпътстваща 

инфраструктура на 

местата, 

определени за 

атракциите, 

включени във 

фестивала. 

• Поставяне на 

информационни 

табели. 

плакати. 

Необходимо време за посещение: 

1 ден (от 09:00 ч. до 18:00 ч.). 

Разстояние от гр. Добрич: 

69.1 км. 

Настаняване: 

• Къща за гости „Синята къща“: Община Шабла, гр. Шабла, 9680, ул. „Възраждане“ № 2А, тел.: +359 89 011 9139;  

• Хотел-Ресторант „При бай Пешо“: Община Шабла, гр. Шабла, 9680, близо до Фара, тел.: +359 89 925 2061;  
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• Хотел „Тюленово“: Община Шабла, с. Тюленово, 9684, ул. „12-та“ № 2, тел.: +359 88 992 1017. 

Заведения за хранене: 

• Хотел-Ресторант „При бай Пешо“: Община Шабла, гр. Шабла, 9680, близо до Фара, тел.: +359 89 925 2061;  

• Къща „Герана“: Община Шабла, гр. Шабла, 9680, ул. „Нефтяник“ № 20, тел.: +359 89 927 5267, +359 88 839 7896. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Посещение на културно събитие;  

• Спортуване;  

• Пейнтбол;  

• СПА;  

• Разходка;  

• Шопинг. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 

з
а
 

л
о
ги

с
т
и
к
а
: 

Бензиностанции: Рос-Дим Ойл: гр. Шабла, 9680, ул. „Равно поле“ № 1; Топливо 3315: гр. Шабла, 9680, ул. „Черни връх“; Бенита: с. Дуранкулак, 
9670, ул. „Втора“ № 25; Петрол 2223: с. Горун, 9689, на гл. път Шабла – Каварна. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

ЦСМП: гр. Шабла, 9680, ул. „Равно поле“ № 37, тел.: +359 574 341 14; Извънболнична помощ – лекарски практики: гр. Шабла, 9680, 

ул. „Равно поле“ № 37, тел.: +359 88 863 0045, тел.: +359 88 688 6122, тел.: +359 89 992 5563, тел.: +359 88 720 1812. 

Полицейски РУ на МВР: гр. Шабла, 9680, бул. „Добруджа“ № 1, тел.: +359 574 323 53 - 24 часа; РС „ПБЗН“: гр. Шабла, 9680, ул. „Равно поле“ № 
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участъци: 5, тел.: +359 574 344 49. 

Банкови 

клонове: 

УниКредит Булбанк: гр. Шабла, 9680, ул. „Петко Българанов“ № 4, тел.: +359 574 350 11; Банка ДСК: гр. Шабла, 9680, ул. „Петко 

Българанов“ № 6, тел.: +359 574 350 91, +359 574 342 91; ЦКБ: гр. Шабла, 9680, тел.: +359 570 900 25. 

Пощенски 

станции: 

9680 Шабла: гр. Шабла, 9680, ул. „Комсомолска“ № 3, тел.: +359 574 342 33. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Шабла, 9680, ул. „Боровец“ № 5,тел.: +359 825 267 10. 

IV. МАРШРУТ „ПРИРОДНО-ОПОЗНАВАТЕЛНИ И ЕКСТРЕМНИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ“ 
 

4.1. Защитена местност „Орлова могила“ (с. Орлова могила, Община Добричка) 

Описание на туристическия обект: 

Орлова могила е защитена местност в Община Добричка. Това уникално кътче препоръчваме да посетите в търсене на находища на красивия и ароматен божур.  

В местността са запазени и остатъци от горска степна растителност, близка до онази, характерна за Добруджа в миналото. Голяма  част от видовете в тази 

екосистема са редки или застрашени.  

В далечното минало Добруджа е била една безкрайна лесостеп. Първите заселници се заемат с изсичането на горите, за да освободят земи за обработка и 

пасища. Така в продължение на столетия Добруджа постепенно е променяла облика си, като селскостопански площи постепенно са измествали горите и тревните 

екосистеми. Това продължително антропологично влияние прави опазването на все още съхранените екосистеми на естествената растителност една от основните 

задачи на добруджанци. 

Полезна информация за туриста: 
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Местоположение: защитената местност се намира малко преди самото село – с. Орлова могила, Община Добричка. 

Време за посещение: За наблюдение на божури – началото на месец май. 

За контакт и актуална информация: http://dobrudzha.com/ 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на туристи 

• Наличие 

на 

асфалтиран 

път до 

местността. 

Запазена 

защитена 

местност. 

Няма.  • Община 

Добричка - 

тел.: +359 

600 889 – 

централа. 

Няма. Няма. • Опазване 

на находище 

на божур;  

• Опазване 

на останки от 

степни гори в 

Южна 

Добруджа. 

• Забранява се 

кастренето и 

повреждането на 

дърветата; 

• Забранява се 

късането или 

изкореняването на 

растенията; 

• Забранява се паша 

на домашни животни; 

• Забранява се 

безпокоенето на диви 

животни и вземане на 

техните малки или 

• Поставяне на 

указателни 

табели;  

• Поставяне на 

информационни 

табели. 

• Създаване на 

информационен 

портал за 

защитената 

местност;  

• Разработване на 

брошури, които да 

бъдат на 

разположение на 

ТИЦ (Добрич);  

• Обособяване на 

паркоместа и места 

за отдих в близост 

до територията на 

защитената 
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яйцата им, както и 

разрушаване на 

гнездата и леговищата 

им; 

• Забранява се 

разкриването на 

кариери, провеждането 

на минно-геоложки и 

други дейности, с които 

се поврежда или 

изменя както 

естествения облик на 

местността, така и на 

водния и режим; 

• Забранява се 

извеждането на сечи, 

освен отгледани и 

санитарни; 

• Забранява се 

всякакво строителство, 

освен в случаите, 

когато такова е 

предвидено в 

устройствения проект 

на защитената 

територия. 

местност. 
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Необходимо време за посещение: 

0.5 – 1 ден. 

Разстояние от гр. Добрич: 

21.9 км. 

Настаняване: 

• Къщи за гости „Каменни двори“: Община Добричка, с. Генерал Киселово, 9373, тел.: +359 88 840 1547, +359 88 726 2143; 

• Хотел „Добруджа“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „Екзарх Йосиф“ № 1, тел.: +359 58 601 351. 

Заведения за хранене: 

• Ресторант „Колибите“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Кобаклъка“, на 3 км западно от Добрич, тел.: +359 88 743 3329; 

• Клуб-Ресторант „Изида“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Генерал Колев“ № 49, тел.: +359 58 600 656. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Пикник;  

• Пешеходен туризъм;  

• Наблюдение на божури. 
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Бензиностанции: Еко 1056: гр. Добрич, 9300, бул. „Добруджа“ № 24; Лукойл B042: гр. Добрич, 9300, бул. „Добруджа“; Лукойл B176: гр. Добрич, 

9300, бул. „Добруджа“ № 1 (изход за Балчик); Лукойл B061: гр. Добрич, 9300, Околовръстен път (изход за Варна); ОМВ: гр. Добрич, 
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9300, бул. „Русия“; Ромпетрол: гр. Добрич, 9300, ул. „Димитър Ковачев“ № 4; Шел 3011: гр. Добрич, 9300, ул. „Хан Тервел“ № 92; 

Петрол 2202: гр. Добрич, 9300, ул. „Калиакра“; Петрол 2203: гр. Добрич, 9300, ул. „25-ти септември“ № 2 (изход за Варна); Петрол 

2212: гр. Добрич, 9300, Северен околовръстен път за летището; Петрол 2213: гр. Добрич, 9300, ул. „3-ти март“ № 302; Петрол 

2214: гр. Добрич, 9300, ж.к. „Балик“. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Добрич, 9300, ул. „Панайот Хитов“ № 24, тел.: +359 58 600 488; ЦСМП: гр. Добрич, 9300, ул. „Панайот Хитов“ № 24, тел.: 

112; тел.: +359 58 603 619; ДКЦ І: гр. Добрич, 9300, ул. „Димитър Петков“ № 3, тел.: +359 58 601 474; ДКЦ ІІ: гр. Добрич, 9300, бул. 

„25-ти септември“ № 68, тел.: +359 58 600 854. 

Полицейски 

участъци: 

ОД на МВР: гр. Добрич, 9300, ул. „Максим Горки“ № 12, тел.: +359 58 658 058 (централа), +359 58 658 311 (дежурен), +359 58 601 350; 

Първо РУ на МВР: гр. Добрич, 9300, бул. „Трети март“ № 8, тел.: +359 58 600 895 - 24 часа; Второ РУ на МВР: гр. Добрич, 9300, бул. 

„Добруджа“ № 10, тел.: +359 58 600 873 - 24 часа; РД „ПБЗН“: гр. Добрич, 9300, бул. „25-ти септември“ № 72, тел.: +359 58 658 100. 

Банкови 

клонове: 

Алианц Банк България: гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 10, тел.: +359 58 655 672; Пощенска банка: гр. Добрич, 9300, бул. „25-

ти септември“ № 25А, тел.:+359 58 655 150; ATM Банка ДСК: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, тел.: +359 58 651 220; Първа 

инвестиционна банка: гр. Добрич, 9300, бул. „Независимост“ № 1, тел.: + 359 58 838 590; УниКредит Булбанк: гр. Добрич, 9300, 

ул. „България“ № 3, тел.:+359 58 655 732; ОББ: гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 3, тел.: +359 58 653 954; СЖ Експресбанк: гр. 

Добрич, 9300, бул. „Добруджа“ № 32, тел.: +359 58 839 014; Райфайзенбанк: гр. Добрич, 9300, бул. „25 -ти септември“ № 25, тел.: 

+359 58 653 002; ПроКредит Банк: гр. Добрич, 9300, ул. „Отец Паисий“ № 34, тел.: +359 700 17 070; БНП Париба: гр. Добрич, 9300, 

бл. „25-ти септември“ № 42, тел.: +359 58 655 100. 

Пощенски 

станции: 

9300 Добрич Ц: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 7, тел.: +359 58 601 668; 9301 Добрич 1: гр. Добрич, 9300, бул. „25-ти септември“ 

№ 68, тел.: +359 58 601 671; 9303 Добрич 3: гр. Добрич, 9300, ж.к. „Христо Ботев“ № 97, тел.: +359 58 602 841. 

Куриерски 

услуги: 

Стар Пост: гр. Добрич, 9300, пл. „Генерал Скобелев“ № 17, тел.: +359 57 660 127; Спийди: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, 

тел.: +359 700 17 001; Лео Експрес: гр. Добрич, 9300, ул. „25-ти септември“, преди ДКЦ 2, тел: +359 58 604 905; Еконт: гр. Добрич, 

9300, ул. „Хан Тервел“ № 65, тел.:+359 88 281 8061; Еконт: гр. Добрич, 9300, ул. „Генерал Колев“ № 28, тел.:+359 87 992 2835; 
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Интерлогистика: гр. Добрич, 9300,ул. „Васил Левски” № 4,тел.: +359 58 600 800; Тип Топ Куриер: гр. Добрич, 9300, ул. „Генерал 

Скобелев“ № 17, тел.: +359 88 433 3015; Европът-2000: гр. Добрич 9300, ул. „Родопи“ № 3, тел.: +359 88 266 6105. 

4.2. Традиционни народни и мазни борби (с. Бенковски, Община Добрич) 

Описание на туристическия обект 

Чува се музика. Засвирва кларинет и заглъхва. Забива тъпан и утихва – свирачите настройват въздуха. Олиото е разлято с тонове. Дори тревата е мазна. Излизат 

състезателите. Намазани са със зехтин, за да се изплъзват от ловките ръце на противниците. Голи до кръста, гърбовете и гърдите им лъщят под жарките лъчи 

на юнското слънце. Краката и торса им са покрити със специално облекло, наречено „къспет“. Изготвено е от майстори-сарачи. Черният дълъг къспет е от здрава 

волска кожа и допълнително затруднява борците в тежките хватки. Краката им са боси и се пързалят на хлъзгавата трева. За пехливанската борба се изисква 

голямо умение. Само най-способните могат да се преборят за овациите на публиката. Може би това е причината, в миналото пехливанските битки да са важна 

част не само от празниците и съборите на турците, но и от техния бит, от мирогледа им. Някога момите са се задомявали на борбите. Бащите им са избирали 

бъдещите си зетьове по това как и с каква лекота се справят с противниците си. Историята разказва за много военачалници, които не веднъж са заслужвали 

уважението на аскерите с брилянтни победи на мазния алай-тепих. Затова и досега пехливаните са едни от най-уважаваните мъже в представите на турците. За 

тях се говори с уважение и почит. Имената на победителите остават завинаги. Раменно, поясно хвърляне. Хватка-ключ между чатала, умело спущане и завъртане 

– за пет секунди очи в очи с противник са необходими дълги тренировки и много издръжливост. „Да имаш много сулук“, както казват борците.  

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: с. Бенковски, Община Добрич. 

Време за посещение: август месец. 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние 

Допълнителни удобства Препоръчителни мерки за: 

Паркинг Информационен Наличие на Наличие на Опазване (ако Възстановяване и Насърчаване Привличане на 
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център екскурзовод WC е 

необходимо) 

съхранение осигуряването на 

видимост 

туристи 

• Асфалтов 

път до селото;  

• Не много 

обособени 

пешеходни 

пространства. 

Провеждат 

се 

ежегодно. 

Има. • Кметство с. 

Бенковски – 

тел.: +359 5782 

2015. 

Няма. Временни 

химически 

тоалетни. 

• Охрана. • Създаване на 

архив за обичая;  

• Видеозаснемане. 

• Поставяне на 

указателни табели 

(от влизането в 

населеното 

място);  

• Поставяне на 

информационни 

табели. 

• Правене на 

реклама на 

събитието чрез 

Интернет в 

сайта на 

Общината и в 

социални 

медии. 

Необходимо време за посещение: 

2 дни. 

Разстояние от гр. Добрич: 

34.4 км (13.7 км от предходния обект). 

Настаняване: 

• Хотел „Добруджа“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „Екзарх Йосиф“ № 1, тел.: +359 58 601 351; 

• Парк-Хотел „Изида“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Генерал Колев“ № 49, тел.: +359 58 600 656; 

• Хотел „България“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, тел.: +359 58 600 226; 

• Хотел „Резиденция“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Батовска“ № 20, тел.: +359 58 604 246. 
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Заведения за хранене: 

• Клуб-Ресторант „Изида“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Генерал Колев“ № 49, тел.: +359 58 600 656; 

• Пицария „Уно“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 3, тел.: +359 89 551 3755; 

• Хотел-Ресторант „Вила ди Полета“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „Христо Ботев“ № 1, тел.: +359 89 598 9939. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Наблюдение на мазни борби;  

• Разходка. 
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Бензиностанции: Еко 1056: гр. Добрич, 9300, бул. „Добруджа“ № 24; Лукойл B042: гр. Добрич, 9300, бул. „Добруджа“; Лукойл B176: гр. Добрич, 

9300, бул. „Добруджа“ № 1 (изход за Балчик); Лукойл B061: гр. Добрич, 9300, Околовръстен път (изход за Варна); ОМВ: гр. Добрич, 

9300, бул. „Русия“; Ромпетрол: гр. Добрич, 9300, ул. „Димитър Ковачев“ № 4; Шел 3011: гр. Добрич, 9300, ул. „Хан Тервел“ № 92; 

Петрол 2202: гр. Добрич, 9300, ул. „Калиакра“; Петрол 2203: гр. Добрич, 9300, ул. „25-ти септември“ № 2 (изход за Варна); Петрол 

2212: гр. Добрич, 9300, Северен околовръстен път за летището; Петрол 2213: гр. Добрич, 9300, ул. „3-ти март“ № 302; Петрол 

2214: гр. Добрич, 9300, ж.к. „Балик“. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Добрич, 9300, ул. „Панайот Хитов“ № 24, тел.: +359 58 600 488; ЦСМП: гр. Добрич, 9300, ул. „Панайот Хитов“ № 24, тел.: 

112; тел.: +359 58 603 619; ДКЦ І: гр. Добрич, 9300, ул. „Димитър Петков“ № 3, тел.: +359 58 601 474; ДКЦ ІІ: гр. Добрич, 9300, бул. 

„25-ти септември“ № 68, тел.: +359 58 600 854. 

Полицейски 

участъци: 

ОД на МВР: гр. Добрич, 9300, ул. „Максим Горки“ № 12, тел.: +359 58 658 058 (централа), +359 58 658 311 (дежурен), +359 58 601 350; 

Първо РУ на МВР: гр. Добрич, 9300, бул. „Трети март“ № 8, тел.: +359 58 600 895 - 24 часа; Второ РУ на МВР: гр. Добрич, 9300, бул. 

„Добруджа“ № 10, тел.: +359 58 600 873 - 24 часа; РД „ПБЗН“: гр. Добрич, 9300, бул. „25-ти септември“ № 72, тел.: +359 58 658 100. 
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Банкови 

клонове: 

Алианц Банк България: гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 10, тел.: +359 58 655 672; Пощенска банка: гр. Добрич, 9300, бул. „25-

ти септември“ № 25А, тел.:+359 58 655 150; ATM Банка ДСК: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, тел.: +359 58 651 220; Първа 

инвестиционна банка: гр. Добрич, 9300, бул. „Независимост“ № 1, тел.: + 359 58 838 590; УниКредит Булбанк: гр. Добрич, 9300, 

ул. „България“ № 3, тел.:+359 58 655 732; ОББ: гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 3, тел.: +359 58 653 954; СЖ Експресбанк: гр. 

Добрич, 9300, бул. „Добруджа“ № 32, тел.: +359 58 839 014; Райфайзенбанк: гр. Добрич, 9300, бул. „25 -ти септември“ № 25, тел.: 

+359 58 653 002; ПроКредит Банк: гр. Добрич, 9300, ул. „Отец Паисий“ № 34, тел.: +359 700 17 070; БНП Париба: гр. Добрич, 9300, 

бл. „25-ти септември“ № 42, тел.: +359 58 655 100. 

Пощенски 

станции: 

9300 Добрич Ц: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 7, тел.: +359 58 601 668; 9301 Добрич 1: гр. Добрич, 9300, бул. „25-ти септември“ 

№ 68, тел.: +359 58 601 671; 9303 Добрич 3: гр. Добрич, 9300, ж.к. „Христо Ботев“ № 97, тел.: +359 58 602 841. 

Куриерски 

услуги: 

Стар Пост: гр. Добрич, 9300, пл. „Генерал Скобелев“ № 17, тел.: +359 57 660 127; Спийди: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, 

тел.: +359 700 17 001; Лео Експрес: гр. Добрич, 9300, ул. „25-ти септември“, преди ДКЦ 2, тел: +359 58 604 905; Еконт: гр. Добрич, 

9300, ул. „Хан Тервел“ № 65, тел.:+359 88 281 8061; Еконт: гр. Добрич, 9300, ул. „Генерал Колев“ № 28, тел.:+359 87 992 2835; 

Интерлогистика: гр. Добрич, 9300,ул. „Васил Левски” № 4,тел.: +359 58 600 800; Тип Топ Куриер: гр. Добрич, 9300, ул. „Генерал 

Скобелев“ № 17, тел.: +359 88 433 3015; Европът-2000: гр. Добрич 9300, ул. „Родопи“ № 3, тел.: +359 88 266 6105. 

4.3. Карстова пещера в местността „Крали Маркова стъпка“ (с. Карапелит, Община Добричка) 

Описание на туристическия обект: 

Пещерата се намира в близост до с. Карапелит (североизточно от селото, в посока с. Житница) и е разположена на скалния венец на каньона. От 1995 до 2007 г. 

са проведени археологически проучвания на пещерата от Регионален исторически музей - Добрич, под ръководството на археолога Тодор Димов. Открит е 

артефакт, датиран към периода на праисторическата култура Хаманджия. 

Полезна информация за туриста: 
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Местоположение: с. Карапелит, Община Добричка. 

Време за посещение: Суходолието е подходящо за туризъм в месеците април, май, юни. В други сезони достъпността може да бъде силно ограничена. 

Препоръчваме екипировка и облекло, подобни на тези, използвани при планински преходи. 

За контакт и актуална информация: http://dobrudzha.com 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване 

и съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на туристи 

• Асфалтиран 

път до селото;  

• Черен път 

до пещерата. 

Запазена. В с. 

Карапелит. 

• Информация 

от местните 

жители; 

• Кметство с. 

Карапелит – 

тел.: +359 5714 

2377. 

Няма. Няма. • Опазване 

на 

характерния 

ландшафт на 

територията;  

• Опазване 

на 

биологичното 

разнообразие.  

• Събиране 

и записване 

на легенди, 

свързани с 

обекта и 

разказани от 

местните 

жители; 

• Опазване 

целостта на 

природния 

обект. 

• Поставяне на 

указателни и 

информационни 

табели;  

• Обезопасяване 

на достъпа. 

• Популяризиране 

на обекта чрез 

публикуване на 

изчерпателна 

информация за него 

в Интернет; 

• Маркиране на 

обекта и маршрут в 

maps.google.com;  

• Маркиране в 

Интернет страницата 

на Област Добрич. 
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Необходимо време за посещение: 

0.5 – 1 ден. 

Разстояние от гр. Добрич: 

23.7 км (10.6 км от предходния обект). 

Настаняване: 

• Хотел „Добруджа“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „Екзарх Йосиф“ № 1, тел.: +359 58 601 351; 

• Парк-Хотел „Изида“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Генерал Колев“ № 49, тел.: +359 58 600 656; 

• Хотел „България“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, тел.: +359 58 600 226; 

• Хотел „Резиденция“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Батовска“ № 20, тел.: +359 58 604 246. 

Заведения за хранене: 

• Клуб-Ресторант „Изида“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Генерал Колев“ № 49, тел.: +359 58 600 656; 

• Пицария „Уно“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 3, тел.: +359 89 551 3755; 

• Хотел-Ресторант „Вила ди Полета“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „Христо Ботев“ № 1, тел.: +359 89 598 9939. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Пешеходен туризъм;  

• Пикник. 
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Бензиностанции: Еко 1056: гр. Добрич, 9300, бул. „Добруджа“ № 24; Лукойл B042: гр. Добрич, 9300, бул. „Добруджа“; Лукойл B176: гр. Добрич, 

9300, бул. „Добруджа“ № 1 (изход за Балчик); Лукойл B061: гр. Добрич, 9300, Околовръстен път (изход за Варна); ОМВ: гр. Добрич, 

9300, бул. „Русия“; Ромпетрол: гр. Добрич, 9300, ул. „Димитър Ковачев“ № 4; Шел 3011: гр. Добрич, 9300, ул. „Хан Тервел“ № 92; 

Петрол 2202: гр. Добрич, 9300, ул. „Калиакра“; Петрол 2203: гр. Добрич, 9300, ул. „25-ти септември“ № 2 (изход за Варна); Петрол 

2212: гр. Добрич, 9300, Северен околовръстен път за летището; Петрол 2213: гр. Добрич, 9300, ул. „3-ти март“ № 302; Петрол 

2214: гр. Добрич, 9300, ж.к. „Балик“. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Добрич, 9300, ул. „Панайот Хитов“ № 24, тел.: +359 58 600 488; ЦСМП: гр. Добрич, 9300, ул. „Панайот Хитов“ № 24, тел.: 

112; тел.: +359 58 603 619; ДКЦ І: гр. Добрич, 9300, ул. „Димитър Петков“ № 3, тел.: +359 58 601 474; ДКЦ ІІ: гр. Добрич, 9300, бул. 

„25-ти септември“ № 68, тел.: +359 58 600 854. 

Полицейски 

участъци: 

ОД на МВР: гр. Добрич, 9300, ул. „Максим Горки“ № 12, тел.: +359 58 658 058 (централа), +359 58 658 311 (дежурен), +359 58 601 350; 

Първо РУ на МВР: гр. Добрич, 9300, бул. „Трети март“ № 8, тел.: +359 58 600 895 - 24 часа; Второ РУ на МВР: гр. Добрич, 9300, бул. 

„Добруджа“ № 10, тел.: +359 58 600 873 - 24 часа; РД „ПБЗН“: гр. Добрич, 9300, бул. „25-ти септември“ № 72, тел.: +359 58 658 100. 

Банкови 

клонове: 

Алианц Банк България: гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 10, тел.: +359 58 655 672; Пощенска банка: гр. Добрич, 9300, бул. „25-

ти септември“ № 25А, тел.:+359 58 655 150; ATM Банка ДСК: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, тел.: +359 58 651 220; Първа 

инвестиционна банка: гр. Добрич, 9300, бул. „Независимост“ № 1, тел.: + 359 58 838 590; УниКредит Булбанк: гр. Добрич, 9300, 

ул. „България“ № 3, тел.:+359 58 655 732; ОББ: гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 3, тел.: +359 58 653 954; СЖ Експресбанк: гр. 

Добрич, 9300, бул. „Добруджа“ № 32, тел.: +359 58 839 014; Райфайзенбанк: гр. Добрич, 9300, бул. „25 -ти септември“ № 25, тел.: 

+359 58 653 002; ПроКредит Банк: гр. Добрич, 9300, ул. „Отец Паисий“ № 34, тел.: +359 700 17 070; БНП Париба: гр. Добрич, 9300, 

бл. „25-ти септември“ № 42, тел.: +359 58 655 100. 

Пощенски 

станции: 

9300 Добрич Ц: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 7, тел.: +359 58 601 668; 9301 Добрич 1: гр. Добрич, 9300, бул. „25-ти септември“ 

№ 68, тел.: +359 58 601 671; 9303 Добрич 3: гр. Добрич, 9300, ж.к. „Христо Ботев“ № 97, тел.: +359 58 602 841. 

Куриерски Стар Пост: гр. Добрич, 9300, пл. „Генерал Скобелев“ № 17, тел.: +359 57 660 127; Спийди: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, 
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услуги: тел.: +359 700 17 001; Лео Експрес: гр. Добрич, 9300, ул. „25-ти септември“, преди ДКЦ 2, тел: +359 58 604 905; Еконт: гр. Добрич, 

9300, ул. „Хан Тервел“ № 65, тел.:+359 88 281 8061; Еконт: гр. Добрич, 9300, ул. „Генерал Колев“ № 28, тел.:+359 87 992 2835; 

Интерлогистика: гр. Добрич, 9300,ул. „Васил Левски” № 4,тел.: +359 58 600 800; Тип Топ Куриер: гр. Добрич, 9300, ул. „Генерал 

Скобелев“ № 17, тел.: +359 88 433 3015; Европът-2000: гр. Добрич 9300, ул. „Родопи“ № 3, тел.: +359 88 266 6105. 

4.4. Лечебен камък (с. Фелдфебел Денково, Община Добричка) 

Описание на туристическия обект: 

За този камък се носят легенди. Твърди се, че ако донесете до него вода и измиете ръцете и краката си, ще отключите лечебната му сила. Камъкът е разположен 

в непосредствена близост до селото. Местните хора могат да упътят до там индивидуални туристи и неорганизирани групи. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: в близост до с. Фелдфебел Денково, Община Добричка. 

Време за посещение: от месец март до октомври, поради благоприятните природо-климатични условия за пешеходен туризъм. 

За контакт и актуална информация: http://dobrudzha.com/bg/78.html 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Асфалтиран 

път до селото;  

Необозначен 

обект. 

Няма. • Информация 

от местните 

Няма. Няма. • Периодично 

обработване на 

• Заснемане 

на обекта;  

• Поставяне на 

указателни 

• Включване на 

обекта в 
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• Черен път до 

обекта. 

жители. тревните площи;  

• Периодично 

обработване на 

пътя до обекта. 

• Записване 

на легенди. 

табели;  

• Поставяне на 

информационни 

табели. 

туристически 

справочник на 

Областта, 

брошури;  

• Създаване на 

уеб сайт с 

упътване и 

снимков 

материал;  

• Изграждане на 

съпътстващо 

място за отдих – 

беседка, пейки и 

други. 

Необходимо време за посещение: 

0.5 ден. 

Разстояние от гр. Добрич: 

32.1 км (8.4 км от предходния обект). 

Настаняване: 

• Хотел „Добруджа“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „Екзарх Йосиф“ № 1, тел.: +359 58 601 351; 

• Парк-Хотел „Изида“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Генерал Колев“ № 49, тел.: +359 58 600 656; 
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• Хотел „България“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, тел.: +359 58 600 226; 

• Хотел „Резиденция“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Батовска“ № 20, тел.: +359 58 604 246. 

Заведения за хранене: 

• Клуб-Ресторант „Изида“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Генерал Колев“ № 49, тел.: +359 58 600 656; 

• Пицария „Уно“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 3, тел.: +359 89 551 3755; 

• Хотел-Ресторант „Вила ди Полета“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „Христо Ботев“ № 1, тел.: +359 89 598 9939. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Пешеходен туризъм;  

• Пикник. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 з

а
 л

о
ги

с
т
и

к
а
: 

Бензиностанции: Еко 1056: гр. Добрич, 9300, бул. „Добруджа“ № 24; Лукойл B042: гр. Добрич, 9300, бул. „Добруджа“; Лукойл B176: гр. Добрич, 

9300, бул. „Добруджа“ № 1 (изход за Балчик); Лукойл B061: гр. Добрич, 9300, Околовръстен път (изход за Варна); ОМВ: гр. Добрич, 

9300, бул. „Русия“; Ромпетрол: гр. Добрич, 9300, ул. „Димитър Ковачев“ № 4; Шел 3011: гр. Добрич, 9300, ул. „Хан Тервел“ № 92; 

Петрол 2202: гр. Добрич, 9300, ул. „Калиакра“; Петрол 2203: гр. Добрич, 9300, ул. „25-ти септември“ № 2 (изход за Варна); Петрол 

2212: гр. Добрич, 9300, Северен околовръстен път за летището; Петрол 2213: гр. Добрич, 9300, ул. „3-ти март“ № 302; Петрол 

2214: гр. Добрич, 9300, ж.к. „Балик“. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Добрич, 9300, ул. „Панайот Хитов“ № 24, тел.: +359 58 600 488; ЦСМП: гр. Добрич, 9300, ул. „Панайот Хитов“ № 24, тел.: 

112; тел.: +359 58 603 619; ДКЦ І: гр. Добрич, 9300, ул. „Димитър Петков“ № 3, тел.: +359 58 601 474; ДКЦ ІІ: гр. Добрич, 9300, бул. 

„25-ти септември“ № 68, тел.: +359 58 600 854. 
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Полицейски 

участъци: 

ОД на МВР: гр. Добрич, 9300, ул. „Максим Горки“ № 12, тел.: +359 58 658 058 (централа), +359 58 658 311 (дежурен), +359 58 601 350; 

Първо РУ на МВР: гр. Добрич, 9300, бул. „Трети март“ № 8, тел.: +359 58 600 895 - 24 часа; Второ РУ на МВР: гр. Добрич, 9300, бул. 

„Добруджа“ № 10, тел.: +359 58 600 873 - 24 часа; РД „ПБЗН“: гр. Добрич, 9300, бул. „25-ти септември“ № 72, тел.: +359 58 658 100. 

Банкови 

клонове: 

Алианц Банк България: гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 10, тел.: +359 58 655 672; Пощенска банка: гр. Добрич, 9300, бул. „25-

ти септември“ № 25А, тел.:+359 58 655 150; ATM Банка ДСК: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, тел.: +359 58 651 220; Първа 

инвестиционна банка: гр. Добрич, 9300, бул. „Независимост“ № 1, тел.: + 359 58 838 590; УниКредит Булбанк: гр. Добрич, 9300, 

ул. „България“ № 3, тел.:+359 58 655 732; ОББ: гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 3, тел.: +359 58 653 954; СЖ Експресбанк: гр. 

Добрич, 9300, бул. „Добруджа“ № 32, тел.: +359 58 839 014; Райфайзенбанк: гр. Добрич, 9300, бул. „25 -ти септември“ № 25, тел.: 

+359 58 653 002; ПроКредит Банк: гр. Добрич, 9300, ул. „Отец Паисий“ № 34, тел.: +359 700 17 070; БНП Париба: гр. Добрич, 9300, 

бл. „25-ти септември“ № 42, тел.: +359 58 655 100. 

Пощенски 

станции: 

9300 Добрич Ц: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 7, тел.: +359 58 601 668; 9301 Добрич 1: гр. Добрич, 9300, бул. „25-ти септември“ 

№ 68, тел.: +359 58 601 671; 9303 Добрич 3: гр. Добрич, 9300, ж.к. „Христо Ботев“ № 97, тел.: +359 58 602 841. 

Куриерски 

услуги: 

Стар Пост: гр. Добрич, 9300, пл. „Генерал Скобелев“ № 17, тел.: +359 57 660 127; Спийди: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, 

тел.: +359 700 17 001; Лео Експрес: гр. Добрич, 9300, ул. „25-ти септември“, преди ДКЦ 2, тел: +359 58 604 905; Еконт: гр. Добрич, 

9300, ул. „Хан Тервел“ № 65, тел.:+359 88 281 8061; Еконт: гр. Добрич, 9300, ул. „Генерал Колев“ № 28, тел.:+359 87 992 2835; 

Интерлогистика: гр. Добрич, 9300,ул. „Васил Левски” № 4,тел.: +359 58 600 800; Тип Топ Куриер: гр. Добрич, 9300, ул. „Генерал 

Скобелев“ № 17, тел.: +359 88 433 3015; Европът-2000: гр. Добрич 9300, ул. „Родопи“ № 3, тел.: +359 88 266 6105. 

4.5. Живописните ждрела на Суха река (Община Добричка) 

Описание на туристическия обект: 

Суха река извира от Франгенското плато и се влива в езерото Олтина (в Северна Добруджа, Румъния). Общата й дължина на територията на България е 120 км. 

Преди повече от век, поради системното обезлесяване, реката е пресъхнала в долната и средната си част. Вода има само при топенето на снеговете и при 

поройни валежи. През летните месеци коритото на реката почти изцяло се оголва. На места то се губи в карстовия терен, на други места пък представлява каньон 
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с височина 40 – 50 м и широчина между 100 и 200 м. Почти по цялото си протежение суходолието е красив природен феномен. Там, където водите са се врязали 

дълбоко в равнината, са се образували каньони, пещери и скални изваяния. Тези живописни ждрела са притегателни места за туристи, търсещи близост с 

природата и ценящи както спокойствието и красотата на пейзажа, така и приключенията и възможностите да дадат свобода на своя откривателски дух. 

В древността Суха река e била най-големия източник на сладка вода във вътрешноконтинентална Добруджа. И до днес долината й концентрира в себе си голямо 

разнообразие от животински и растителни видове, много от които са редки или застрашени от изчезване. Суходолието е дом на повече от 460 вида растения, 16 

от които са включени в Червената книга на България, както и на голям брой застрашени животински видове. Значителни са популациите на застрашени видове 

като европейския вълк, лалугера, пъстрия пор, степния пор, шипобедрената и шипоопашатата костенурки и ивичестия смок. Огромно е разнообразието на птиците 

– 118 вида. От застрашените видове може да се наблюдават белоопашат мишелов, червен ангъч, малък креслив орел, бухал, египетски лешояд, бял щъркел, 

вечерна ветрушка, горска и дебелоклюна чучулига, кръстопръст ястреб, козодой, малък воден бик, орел змияр и много други. Каньонът на суха река се намира 

на пътя на един от най-важните миграционни коридори за птиците – Виа Понтика, поради което е включен в списъка на орнитологично важните места в света. 

Ежегодно по време на есенна миграция от тук преминават голям брой щъркели и грабливи птици.  

Освен природна забележителност, каньонът на Суха река е и район, богат на археологически обекти (селища, крепости, скални обители, скитове). 

Суходолието заема голяма част от Община Добричка. На красивата гледка туристите могат да се насладят например пътувайки по маршрути в следните отсечки:  

• с. Хитово – с. Воднянци – с. Карапелит – с. Малка Смолница;  

• с. Долина - с. Одринци – с. Ново Ботево;  

• с. Крагулево - с. Житница – с. Лясково – с. Камен. 

На живописните ждрела на суходолието може да се любувате например на следните места: 

• Разходки с ниско физическо натоварване: 

− Разходка в природата около с. Камен; 

− Разходка в природата по протежение на суходолието в района на с. Одринци – с. Ново Батово. 

• Разходки с по-високо физическо натоварване: 

− Преход в района на суходолието край с. Крагулево (частично съвпада с посещението на скални манастири в маршрутите, предназначени за 
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исторически туризъм) 

− Еднодневен маршрут от с. Карапелит по каньона на Суха река в посока с. Житница, с възможност за посещение на карстова пещера в местността 

„Крали Маркова стъпка“.  

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: местности около селата Хитово, Воднянци, Карапелит, Малка Смолница, Долина, Одринци, Ново Ботево, Крагулево, Житница, Лясково, Камен 

– Община Добричка. 

Време за посещение: Суходолието е подходящо за туризъм в месеците април, май, юни. В други сезони достъпността може да бъде силно ограничена. 

Препоръчваме екипировка и облекло, подобни на тези, използвани при планински преходи. 

За контакт и актуална информация: http://dobrudzha.com 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Достъп по 

асфалт до 

населено 

място по 

избор;  

• Пешеходен 

маршрут. 

Защитена зона 

по Директива 

92/43/ЕЕ С за 

опазване на 

природните 

местообитания 

и на дивата 

В 

населено 

място по 

избор от 

маршрута. 

Информация 

от местните 

жители. 

Няма. Няма. • Опазване на 

територията с 

характерен 

ландшафт, 

включващ 

забележителни 

скални 

образувания – 

• Прилагане на 

изискуеми 

според Натура 

2000 мерки, за 

запазване или 

възстановяване 

на благоприятния 

природозащитен 

• Поставяне 

на указателни и 

информационни 

табели;  

• Поставяне 

на карти на 

зоната. 

• Осигуряване 

на водачи;  

• Разработване 

на кратки 

маршрути;  

• Обособяване 
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флора и фауна. местообитания; 

• Опазване на 

защитени и 

приоритетни за 

опазване видове 

птици, редки и 

уязвими 

растителни 

видове;  

• Скално 

катерене и 

алпинизъм са 

забранени в 

периода 1 март – 

30 юли. 

статус на 

естествените 

местообитания и 

популациите на 

диви животински 

и растителни 

видове. 

на екопътеки;  

• Обособяване 

на места за 

наблюдение на 

фауната; 

• Създаване на 

травел блогове;  

• Организиране 

на прес трипове. 

Необходимо време за посещение: 

0.5 – 1 ден. 

Разстояние от гр. Добрич: 

38,2 км. с. Хитово – с. Воднянци (3 км) – с. Карапелит (11.9 км) – с. Малка Смолница (15 км); с. Долина - с. Одринци (2.6 км) – с. Ново Ботево (13.3 км); с. Крагулево 

- с. Житница (9.3 км) – с. Лясково (4 км) – с. Камен (2.5 км). 

Настаняване: 
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• Хотел „Добруджа“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „Екзарх Йосиф“ № 1, тел.: +359 58 601 351; 

• Парк-Хотел „Изида“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Генерал Колев“ № 49, тел.: +359 58 600 656; 

• Хотел „България“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, тел.: +359 58 600 226; 

• Хотел „Резиденция“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Батовска“ № 20, тел.: +359 58 604 246. 

Заведения за хранене: 

• Клуб-Ресторант „Изида“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Генерал Колев“ № 49, тел.: +359 58 600 656; 

• Пицария „Уно“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 3, тел.: +359 89 551 3755; 

• Хотел-Ресторант „Вила ди Полета“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „Христо Ботев“ № 1, тел.: +359 89 598 9939. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Пешеходен туризъм;  

• Пикник;  

• Ориентиране;  

• Туристически преходи. 
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: Бензиностанции: Еко 1056: гр. Добрич, 9300, бул. „Добруджа“ № 24; Лукойл B042: гр. Добрич, 9300, бул. „Добруджа“; Лукойл B176: гр. Добрич, 

9300, бул. „Добруджа“ № 1 (изход за Балчик); Лукойл B061: гр. Добрич, 9300, Околовръстен път (изход за Варна); ОМВ: гр. Добрич, 

9300, бул. „Русия“; Ромпетрол: гр. Добрич, 9300, ул. „Димитър Ковачев“ № 4; Шел 3011: гр. Добрич, 9300, ул. „Хан Тервел“ № 92; 

Петрол 2202: гр. Добрич, 9300, ул. „Калиакра“; Петрол 2203: гр. Добрич, 9300, ул. „25-ти септември“ № 2 (изход за Варна); Петрол 

2212: гр. Добрич, 9300, Северен околовръстен път за летището; Петрол 2213: гр. Добрич, 9300, ул. „3-ти март“ № 302; Петрол 
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2214: гр. Добрич, 9300, ж.к. „Балик“. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Добрич, 9300, ул. „Панайот Хитов“ № 24, тел.: +359 58 600 488; ЦСМП: гр. Добрич, 9300, ул. „Панайот Хитов“ № 24, тел.: 

112; тел.: +359 58 603 619; ДКЦ І: гр. Добрич, 9300, ул. „Димитър Петков“ № 3, тел.: +359 58 601 474; ДКЦ ІІ: гр. Добрич, 9300, бул. 

„25-ти септември“ № 68, тел.: +359 58 600 854. 

Полицейски 

участъци: 

ОД на МВР: гр. Добрич, 9300, ул. „Максим Горки“ № 12, тел.: +359 58 658 058 (централа), +359 58 658 311 (дежурен), +359 58 601 350; 

Първо РУ на МВР: гр. Добрич, 9300, бул. „Трети март“ № 8, тел.: +359 58 600 895 - 24 часа; Второ РУ на МВР: гр. Добрич, 9300, бул. 

„Добруджа“ № 10, тел.: +359 58 600 873 - 24 часа; РД „ПБЗН“: гр. Добрич, 9300, бул. „25-ти септември“ № 72, тел.: +359 58 658 100. 

Банкови 

клонове: 

Алианц Банк България: гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 10, тел.: +359 58 655 672; Пощенска банка: гр. Добрич, 9300, бул. „25-

ти септември“ № 25А, тел.:+359 58 655 150; ATM Банка ДСК: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, тел.: +359 58 651 220; Първа 

инвестиционна банка: гр. Добрич, 9300, бул. „Независимост“ № 1, тел.: + 359 58 838 590; УниКредит Булбанк: гр. Добрич, 9300, 

ул. „България“ № 3, тел.:+359 58 655 732; ОББ: гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 3, тел.: +359 58 653 954; СЖ Експресбанк: гр. 

Добрич, 9300, бул. „Добруджа“ № 32, тел.: +359 58 839 014; Райфайзенбанк: гр. Добрич, 9300, бул. „25 -ти септември“ № 25, тел.: 

+359 58 653 002; ПроКредит Банк: гр. Добрич, 9300, ул. „Отец Паисий“ № 34, тел.: +359 700 17 070; БНП Париба: гр. Добрич, 9300, 

бл. „25-ти септември“ № 42, тел.: +359 58 655 100. 

Пощенски 

станции: 

9300 Добрич Ц: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 7, тел.: +359 58 601 668; 9301 Добрич 1: гр. Добрич, 9300, бул. „25-ти септември“ 

№ 68, тел.: +359 58 601 671; 9303 Добрич 3: гр. Добрич, 9300, ж.к. „Христо Ботев“ № 97, тел.: +359 58 602 841; 9390 Карапелит: с. 

Карапелит, 9390, ул. „Първа“ № 16, тел.: + 359 5714 22 33; 9357 Одринци: с. Одринци, 9357, ул. „Първа“ № 11, тел.: + 359 5768 23 

22; 9424 Житница: с. Житница, 9424, ул. „Първа“ № 28, тел.: + 359 5767 23 22. 

Куриерски 

услуги: 

Стар Пост: гр. Добрич, 9300, пл. „Генерал Скобелев“ № 17, тел.: +359 57 660 127; Спийди: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, 

тел.: +359 700 17 001; Лео Експрес: гр. Добрич, 9300, ул. „25-ти септември“, преди ДКЦ 2, тел: +359 58 604 905; Еконт: гр. Добрич, 

9300, ул. „Хан Тервел“ № 65, тел.:+359 88 281 8061; Еконт: гр. Добрич, 9300, ул. „Генерал Колев“ № 28, тел.:+359 87 992 2835; 

Интерлогистика: гр. Добрич, 9300,ул. „Васил Левски” № 4,тел.: +359 58 600 800; Тип Топ Куриер: гр. Добрич, 9300, ул. „Генерал 
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Скобелев“ № 17, тел.: +359 88 433 3015; Европът-2000: гр. Добрич 9300, ул. „Родопи“ № 3, тел.: +359 88 266 6105. 

4.6. Скални манастири в района на Суха река (с. Оногур, Община Тервел) 

Описание на туристическия обект: 

Още в периода на ранното християнство по поречието на Суха река в Добруджа възниква колония скални манастири.  

Тази колония от скални манастири с напълно съхранен екстериор и интериор е разположена около късноантичните крепости до с. Голеш, Силистренско, с. Балик 

и с. Оногоур (Община Тервел) в граничните райони между общините Добричка и Тервел. Тя се простира в протежение на около 40 км по поречието на Суха река, 

като най-южната точка е при с. Хитово (Община Добричка), а най-северната е при с. Голеш (Община Кайнарджа). Център на монашеския живот е големият скален 

манастир, известен като Гяур евлери, недалеч от с. Крагулево (Община Добричка) и група скални манастири в подножието на самата крепост при с. Балик. Този 

монашески център има свои дъщерни скитове, килии и църкви, разположени на юг и на север от него, като най-забележителните и най-добре добре съхранени 

са тези при с. Хитово (Община Добричка), с. Брестница (Община Тервел) и най-северната точка до голямата крепост при с. Голеш. 

Това са едни от най-ранните скални манастири не само в България и на Балканите, но и в Европа. Вземайки предвид плановете и литургичните особености на 

тези обители, те са датирани към V-VI в. Някои от рисунките, знаците (особено знакът IYI в скалния манастир около Хитово) загатват, че вероятно са използвани 

и през X в. Това предположение е потвърдено от откритите при разкопките в скалния комплекс „Гяур евлери“ фрагменти от старобългарски съдове от края на 

IX до началото на XI в. 

Скалният манастир „Асар евлери“ включва църква, погребален параклис и спално помещение. Църквата е с голям наос с правилна опсида върху източната стена 

и обширен притвор. Има и кладенец за вода, който достига до реката. Южно от църквата е манастирското спално помещение. По стените има няколко ниши, а в 

северния край скална тоалетна. Северно от църквата е погребалният параклис. Върху източната стена е оформена олтарна ниша, а в пода са вкопани няколко 

гробни камери. Северно от църквата по малък коридор и изсечена в скалата пътечка се достига до няколко килии. 

Скалният манастир „Гяур евлери“ е считан от някои изследователи за най-големия ранновизантийски скален манастир от V-VI в. в България. Разположен е на 

три нива и включва църква, параклис, игуменарница и голямо общежително спално помещение. Централната църква католикон е старателно изсечена с наос под 

формата на квадрат. Върху източната стена е оформен триделен олтар. По коридор се достига до голямо общомонашеско скално помещение, в което е вдълбан 

кладенец за вода. Църквата има квадратен притвор, а до него параклис с правоъгълна апсида. Северно от параклиса има трапезария и игуменарница. Манастирът 

е използван отново през X в., за което свидетелства керамиката, намерена в подножието, и няколко руноподобни и кирилски надписа. 
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Северно от манастира има още две уединени отшелнически килии и църква-гробница „Сандъкларъ маара“ (сред местните хора наричана още „Сандък пещера“) 

за погребение на монасите. 

Скалната обител „Тарапаната“ (сред местните хора наричана още „Монетарницата“) се намира на десния бряг на Суха река на около 300 м западно от „Сандъкларъ 

маара“. На два етажа са оформени 4 помещения. На долния етаж на две нива има килия и параклис, с ниша в източната стена. До северната стена е изсечена 

гробна камера. Горният етаж също включва две помещения, килия и параклис. Върху източната стена е оформена аркирана олтарна ниша, а край северната 

стена е изсечена скамейка и гробна камера. От параклиса по тясна пътечка се достига до триъгълна килия. Тази обител, както „Гяур евлери“, също е използвана 

през Х в., за което свидетелстват няколко кирилски надписа и кръстове с разклонени краища. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: До всички скални манастири може да се достигне пеш от с. Крагулево (маршрутът включва от 2 до 4 часов преход, в зависимост от  броя на 

посетените обекти и желанието и възможностите на туристите). Туристи, които не познават местността и нямат опит в ориентирането, би трябвало да си осигурят 

местен водач. Препоръчително е туристите да разполагат с екипировка и облекло, подобни на тези, подходящи при планински преходи. 

Време за посещение: Маршрутът за разглеждане на скалните манастири в района на Суха река отнема поне 1 ден. Подходящ сезон за посещение: април, май, 

юни. В друг сезон е вероятно обектите да бъдат недостъпни. 

За контакт и актуална информация: https://onogur.eu/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80/ 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние 

Допълнителни удобства Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационе

н център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличи

е на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на туристи 

• Асфалтов 

път до с. 

• Добре 

съхранен;  

В 

център

а на 

• Община 

Тервел – 

тел.: +359 

От 

Историческ

и музей 

Няма. • Преодоляване 

на агресивните 

вредни природни 

• Провеждане на 

теренни 

археологически 

• Поставяне 

на указателни и 

информационн

• Обогатяване на 

Интернет 

страницата на 
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Оногур;  

• Черен път 

при преходи; 

• Подходящ

о посещение 

през месеците 

април, май, 

юни. 

• Достъпе

н за 

посещения. 

селото. 5751/ 2075; 

• За 

справки – 

тел.: +359 

5751/ 2070.  

(Тервел). влияния;  

• Проучване и 

паспортизация на 

обектите;  

• Обезопасяван

е на достъпа до 

обектите за 

туристи;  

• Да не се 

замърсява 

територията на 

манастирите. 

проучвания; 

• Консервационн

и и реставрационни 

дейности. 

и табели;  

• Изграждане 

на асфалтов 

път до самите 

обекти. 

селото с 

информация;  

• Популяризиран

е на обектите чрез 

информационни 

материали в ТИЦ;  

• Осигуряване на 

екскурзовод през 

активния сезон. 

Необходимо време за посещение: 

0.5 – 1 ден. 

Разстояние от гр. Добрич: 

42.6 км. 

Настаняване: 

• Къща за гости „Хан Телериг“: Община Крушари, с. Телериг, 9420, ул. „Осма“ № 11, тел.: +359 87 958 8150;  

• Комплекс „Чобан махала“: Община Кайнарджа, с. Каменци, 7565, тел.: +359 89 720 1717; 

• Хотел „Алгара“: Община Тервел, гр. Тервел, 9450, Градския парк, тел.: +359 89 658 3023. 
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Заведения за хранене: 

• Ресторант „Алгара“: Община Тервел, гр. Тервел, 9450, Градския парк, тел.: +359 89 241 0356, тел.: +359 89 232 6905;  

• Ресторант „Приятели“: Община Тервел, гр. Тервел, 9450, ул. „Аспарух“ № 68А. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Пешеходен туризъм;  

• Пикник;  

• Ориентиране;  

• Туристически преходи. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 з

а
 л

о
ги

с
т
и

к
а
: 

Бензиностанции: Петрол 2205: гр. Тервел, 9450, ул. „Хан Аспарух“ № 99; Рубин: гр. Тервел, 9450, ул. „Хан Аспарух“ № 1. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

Медицински център – Тервел: гр. Тервел, 9450, ул. „Стара планина“ № 2, тел.: +359 5751 24 71, +359 5751 20 63, +359 82 713 1001; 

ЦСМП – Тервел: ул. „Стара планина“ № 2, тел.: +359 5751 20 49. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Тервел, 9450, бул. „Цар Иван Асен ІІ“ № 2, тел.: +359 5751 20 22; +359 5751 20 23 - 24 часа; РС „ПБЗН“: гр. Тервел, 

9450, ул. „Цар Иван Асен“ № 2 , тел.: +359 5751 20 22; +3595 751 20 23. 

Банкови 

клонове: 

ЦКБ: гр. Тервел, 9450, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 6, тел.: +359 87 714 2174; ATM УниКредит Булбанк: гр. Тервел, 9450, ул. 

„Св. св. Кирил и Методий“ № 7, тел.: +359 2 933 72 12; Пощенска банка: гр. Тервел, 9450, ул. „Цар Калоян“ № 1, тел.: +359 57 514 

980; Банка ДСК: гр. Тервел, 9450, ул. „Св.св. Кирил и Методий“ № 6, тел.: +359 700 10 375; ATM Банка ДСК: гр. Тервел, 9450, ул. 

„Цар Иван Асен“ № 11, тел.: +359 700 10 375. 
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Пощенски 

станции: 

9450 Тервел: гр. Тервел, 9450, ул. „Хан Аспарух“ № 29, тел.: +359 5751 23 62. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Тервел, 9450, ул. „Гео Милев“ № 13, тел.: +359 88 281 8241. 

4.7. Парк „Свети Георги“ (гр. Добрич, Община Добрич) 

Описание на туристическия обект: 

Паркът се намира в непосредствена близост до централната пешеходна зона на Добрич. Създаден е през 1867 г. и оттогава се е превърнал в любимо място за 

разходка, отдих, спорт и развлечение на гражданите и на гостите на града. 

Паркът е сред петте най-стари градски паркове в страната. Добричлии са много горди, защото когато в София се решава да се направи Борисовата градина, те 

имат градски парк вече повече от 15 години и софийският кмет използва парка „Свети Георги“ за пример. Разположен е на площ от  430 дка и е разделен на 

няколко сектора – старата градина, която е обявена за недвижима културна ценност на парковото изкуство, детски сектор, паркови езера, скално терасни градини 

и спортна зона. И днес тук могат да се видят някои от растителните видове, внесени от Европа в началото на миналия век.  

В парка е разположен и един от музейните обекти в града, в който е обособена зала за временни и гостуващи изложби. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: гр. Добрич, ул. „Хан Омуртаг“ № 2А. 

Време за посещение: целогодишно. 

За контакт и актуална информация: http://www.dobrich.bg/bg/info_pages/151-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8-

%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8 
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Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние

: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркин

г 

Информационе

н център 

Наличие на 

екскурзово

д 

Наличи

е на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на туристи 

• Налице са 

асфалтиран път 

и пешеходни 

пространства, 

тротоар; 

• Много добра 

паркова 

инфраструктур

а 

Много 

добро. 

Има. Община 

Добричка – 

тел.: +359 58 

600 889. 

Няма. Има. • Видеонаблюдение

;  

• Охрана;  

• Почистване и 

поддръжка на 

зелените площи, 

съоръженията и 

сградния фонд. 

• Записване на 

историята на парка;  

• Снимков 

материал;  

• Видеозаснеман

е на събитията, 

които Общината 

организира в парка. 

• Поставяне 

на указателни 

табели;  

• Поставяне 

на 

информационн

и табели. 

• Популяризиран

е на историята на 

парка чрез 

обогатяване на 

информацията в 

Интернет, 

включително за 

организираните 

събития;  

• Поставяне на 

указателни табели 

в центъра на града 

и пред основните 

исторически 

обекти. 

Необходимо време за посещение: 

1 час – 1 ден. 
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Разстояние от гр. Добрич: 

0 км. 

Настаняване: 

• Хотел „Добруджа“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „Екзарх Йосиф“ № 1, тел.: +359 58 601 351; 

• Парк-Хотел „Изида“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Генерал Колев“ № 49, тел.: +359 58 600 656; 

• Хотел „България“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, тел.: +359 58 600 226; 

• Хотел „Резиденция“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Батовска“ № 20, тел.: +359 58 604 246. 

Заведения за хранене: 

• Клуб-Ресторант „Изида“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Генерал Колев“ № 49, тел.: +359 58 600 656; 

• Пицария „Уно“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 3, тел.: +359 89 551 3755; 

• Хотел-Ресторант „Вила ди Полета“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „Христо Ботев“ № 1, тел.: +359 89 598 9939. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Разходка;  

• Спортуване на открито;  

• Джогинг;  

• Колоездене;  
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• Плуване;  

• Шопинг;  

• Сауна. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 з

а
 л

о
ги

с
т
и

к
а
: 

Бензиностанции: Еко 1056: гр. Добрич, 9300, бул. „Добруджа“ № 24; Лукойл B042: гр. Добрич, 9300, бул. „Добруджа“; Лукойл B176: гр. Добрич, 

9300, бул. „Добруджа“ № 1 (изход за Балчик); Лукойл B061: гр. Добрич, 9300, Околовръстен път (изход за Варна); ОМВ: гр. Добрич, 

9300, бул. „Русия“; Ромпетрол: гр. Добрич, 9300, ул. „Димитър Ковачев“ № 4; Шел 3011: гр. Добрич, 9300, ул. „Хан Тервел“ № 92; 

Петрол 2202: гр. Добрич, 9300, ул. „Калиакра“; Петрол 2203: гр. Добрич, 9300, ул. „25-ти септември“ № 2 (изход за Варна); Петрол 

2212: гр. Добрич, 9300, Северен околовръстен път за летището; Петрол 2213: гр. Добрич, 9300, ул. „3-ти март“ № 302; Петрол 

2214: гр. Добрич, 9300, ж.к. „Балик“. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Добрич, 9300, ул. „Панайот Хитов“ № 24, тел.: +359 58 600 488; ЦСМП: гр. Добрич, 9300, ул. „Панайот Хитов“ № 24, тел.: 

112; тел.: +359 58 603 619; ДКЦ І: гр. Добрич, 9300, ул. „Димитър Петков“ № 3, тел.: +359 58 601 474; ДКЦ ІІ: гр. Добрич, 9300, бул. 

„25-ти септември“ № 68, тел.: +359 58 600 854. 

Полицейски 

участъци: 

ОД на МВР: гр. Добрич, 9300, ул. „Максим Горки“ № 12, тел.: +359 58 658 058 (централа), +359 58 658 311 (дежурен), +359 58 601 350; 

Първо РУ на МВР: гр. Добрич, 9300, бул. „Трети март“ № 8, тел.: +359 58 600 895 - 24 часа; Второ РУ на МВР: гр. Добрич, 9300, бул. 

„Добруджа“ № 10, тел.: +359 58 600 873 - 24 часа; РД „ПБЗН“: гр. Добрич, 9300, бул. „25-ти септември“ № 72, тел.: +359 58 658 100. 

Банкови 

клонове: 

Алианц Банк България: гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 10, тел.: +359 58 655 672; Пощенска банка: гр. Добрич, 9300, бул. „25-

ти септември“ № 25А, тел.:+359 58 655 150; ATM Банка ДСК: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, тел.: +359 58 651 220; Първа 

инвестиционна банка: гр. Добрич, 9300, бул. „Независимост“ № 1, тел.: + 359 58 838 590; УниКредит Булбанк: гр. Добрич, 9300, 

ул. „България“ № 3, тел.:+359 58 655 732; ОББ: гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 3, тел.: +359 58 653 954; СЖ Експресбанк: гр. 

Добрич, 9300, бул. „Добруджа“ № 32, тел.: +359 58 839 014; Райфайзенбанк: гр. Добрич, 9300, бул. „25 -ти септември“ № 25, тел.: 

+359 58 653 002; ПроКредит Банк: гр. Добрич, 9300, ул. „Отец Паисий“ № 34, тел.: +359 700 17 070; БНП Париба: гр. Добрич, 9300, 

бл. „25-ти септември“ № 42, тел.: +359 58 655 100. 
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Пощенски 

станции: 

9300 Добрич Ц: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 7, тел.: +359 58 601 668; 9301 Добрич 1: гр. Добрич, 9300, бул. „25-ти септември“ 

№ 68, тел.: +359 58 601 671; 9303 Добрич 3: гр. Добрич, 9300, ж.к. „Христо Ботев“ № 97, тел.: +359 58 602 841. 

Куриерски 

услуги: 

Стар Пост: гр. Добрич, 9300, пл. „Генерал Скобелев“ № 17, тел.: +359 57 660 127; Спийди: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, 

тел.: +359 700 17 001; Лео Експрес: гр. Добрич, 9300, ул. „25-ти септември“, преди ДКЦ 2, тел: +359 58 604 905; Еконт: гр. Добрич, 

9300, ул. „Хан Тервел“ № 65, тел.:+359 88 281 8061; Еконт: гр. Добрич, 9300, ул. „Генерал Колев“ № 28, тел.:+359 87 992 2835; 

Интерлогистика: гр. Добрич, 9300,ул. „Васил Левски” № 4,тел.: +359 58 600 800; Тип Топ Куриер: гр. Добрич, 9300, ул. „Генерал 

Скобелев“ № 17, тел.: +359 88 433 3015; Европът-2000: гр. Добрич 9300, ул. „Родопи“ № 3, тел.: +359 88 266 6105. 

4.8. Велотурове с велопътеки (гр. Добрич, Община Добрич) 

Описание на туристическия обект: 

Община Добрич насърчава здравния туризъм посредством предоставяне на възможност за велотурове. Посетителите на Добрич, които желаят да си организират 

велотур в града, но не са пристигнали със собствен велосипед, могат лесно да си наемат такъв. 

Има изградени велоалеи в центъра на града, в градския парк „Св. Георги“ и в близост до Центъра за защита на природата и животните. Има велосипедна система 

и в Добрич - първият български град, предлагащ тази услуга за туристи, гости и жители, по примера на много европейски градове като Копенхаген, Барселона и 

други. В Добрич ще има открити пет станции за наемане на велосипеди, с които туристите ще могат да се придвижват по маршрут с културни забележителности, 

по-специално 5-те обекта на Регионалния исторически музей, които се обновяват в рамките на проект „Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация“. 

Освен с разведряваща цел, велотурът може да бъде съчетан и с културно-исторически туризъм. Велоалеите свързват някои от най-интересните забележителности 

на гр. Добрич, като например къщата музей „Йордан Йовков”, Архитектурно-етнографски музей на открито "Старият Добрич" и Музея по модерна история. Някои 

от обектите, достъпни в рамките на велотура, са включени и в движението „100 национални туристически обекта” – инициатива, привличаща мнозина българи и 

чужденци да опознаят родината и да се гордеят с нея. 

Най-подходящото време за организиране на велотур е през пролетта или есента. Придвижването с велосипед е един от най-здравословните спортове. 

Колоезденето се препоръчва и от всички еко-организации като транспорт, намаляващ замърсяването и натрупването на вредни въглеродни емисии в атмосферата. 

http://old-dobrich.com/
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Полезна информация за туриста: 

Местоположение: Централната част на гр. Добрич, в градски парк „Св. Георги“ и около Центъра за защита на природата и животните. В градски парк „Св. 

Георги“, в близост до парк хотел „Изида“, има станция за отдаване на велосипеди под наем. 

Време за посещение: по всяко време на годината, но най-подходящите сезони са пролетта и есента. 

За контакт и актуална информация: http://dobrudzha.com/bg/64.html 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Позиционирани 

в централната 

градска част;  

• Лесно 

достъпни. 

В отлично 

състояние. 

Има. Община 

Добричка – 

тел.: +359 58 

600 889. 

Няма. Няма. • Поставяне 

на знаци за 

безопасност на 

движението;  

• Поставяне 

на кошчета за 

отпадъци. 

• Периодична 

реновация на 

инфраструктурата;  

• Постоянно 

поддържане на 

чистотата. 

• Поставяне на 

указателни 

табели;  

• Поставяне на 

информационни 

табели. 

• Поставяне на 

табели с карта на 

велопътеките в 

града; 

• Обособяване 

на места за 

наемане и 

връщане на 

велосипеди на час 

за туристи и 

граждани. 
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Необходимо време за посещение: 

0.5 – 1 ден. 

Разстояние от гр. Добрич: 

0 км. 

Настаняване: 

• Хотел „Добруджа“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „Екзарх Йосиф“ № 1, тел.: +359 58 601 351; 

• Парк-Хотел „Изида“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Генерал Колев“ № 49, тел.: +359 58 600 656; 

• Хотел „България“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, тел.: +359 58 600 226; 

• Хотел „Резиденция“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Батовска“ № 20, тел.: +359 58 604 246. 

Заведения за хранене: 

• Клуб-Ресторант „Изида“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Генерал Колев“ № 49, тел.: +359 58 600 656; 

• Пицария „Уно“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 3, тел.: +359 89 551 3755; 

• Хотел-Ресторант „Вила ди Полета“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „Христо Ботев“ № 1, тел.: +359 89 598 9939. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Колоездене;  

• Разходка;  
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• Шопинг. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 з

а
 л

о
ги

с
т
и

к
а
: 

Бензиностанции: Еко 1056: гр. Добрич, 9300, бул. „Добруджа“ № 24; Лукойл B042: гр. Добрич, 9300, бул. „Добруджа“; Лукойл B176: гр. Добрич, 

9300, бул. „Добруджа“ № 1 (изход за Балчик); Лукойл B061: гр. Добрич, 9300, Околовръстен път (изход за Варна); ОМВ: гр. Добрич, 

9300, бул. „Русия“; Ромпетрол: гр. Добрич, 9300, ул. „Димитър Ковачев“ № 4; Шел 3011: гр. Добрич, 9300, ул. „Хан Тервел“ № 92; 

Петрол 2202: гр. Добрич, 9300, ул. „Калиакра“; Петрол 2203: гр. Добрич, 9300, ул. „25-ти септември“ № 2 (изход за Варна); Петрол 

2212: гр. Добрич, 9300, Северен околовръстен път за летището; Петрол 2213: гр. Добрич, 9300, ул. „3-ти март“ № 302; Петрол 

2214: гр. Добрич, 9300, ж.к. „Балик“. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Добрич, 9300, ул. „Панайот Хитов“ № 24, тел.: +359 58 600 488; ЦСМП: гр. Добрич, 9300, ул. „Панайот Хитов“ № 24, тел.: 

112; тел.: +359 58 603 619; ДКЦ І: гр. Добрич, 9300, ул. „Димитър Петков“ № 3, тел.: +359 58 601 474; ДКЦ ІІ: гр. Добрич, 9300, бул. 

„25-ти септември“ № 68, тел.: +359 58 600 854. 

Полицейски 

участъци: 

ОД на МВР: гр. Добрич, 9300, ул. „Максим Горки“ № 12, тел.: +359 58 658 058 (централа), +359 58 658 311 (дежурен), +359 58 601 350; 

Първо РУ на МВР: гр. Добрич, 9300, бул. „Трети март“ № 8, тел.: +359 58 600 895 - 24 часа; Второ РУ на МВР: гр. Добрич, 9300, бул. 

„Добруджа“ № 10, тел.: +359 58 600 873 - 24 часа; РД „ПБЗН“: гр. Добрич, 9300, бул. „25-ти септември“ № 72, тел.: +359 58 658 100. 

Банкови 

клонове: 

Алианц Банк България: гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 10, тел.: +359 58 655 672; Пощенска банка: гр. Добрич, 9300, бул. „25-

ти септември“ № 25А, тел.:+359 58 655 150; ATM Банка ДСК: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, тел.: +359 58 651 220; Първа 

инвестиционна банка: гр. Добрич, 9300, бул. „Независимост“ № 1, тел.: + 359 58 838 590; УниКредит Булбанк: гр. Добрич, 9300, 

ул. „България“ № 3, тел.:+359 58 655 732; ОББ: гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 3, тел.: +359 58 653 954; СЖ Експресбанк: гр. 

Добрич, 9300, бул. „Добруджа“ № 32, тел.: +359 58 839 014; Райфайзенбанк: гр. Добрич, 9300, бул. „25 -ти септември“ № 25, тел.: 

+359 58 653 002; ПроКредит Банк: гр. Добрич, 9300, ул. „Отец Паисий“ № 34, тел.: +359 700 17 070; БНП Париба: гр. Добрич, 9300, 

бл. „25-ти септември“ № 42, тел.: +359 58 655 100. 

Пощенски 

станции: 

9300 Добрич Ц: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 7, тел.: +359 58 601 668; 9301 Добрич 1: гр. Добрич, 9300, бул. „25-ти септември“ 

№ 68, тел.: +359 58 601 671; 9303 Добрич 3: гр. Добрич, 9300, ж.к. „Христо Ботев“ № 97, тел.: +359 58 602 841. 
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Куриерски 

услуги: 

Стар Пост: гр. Добрич, 9300, пл. „Генерал Скобелев“ № 17, тел.: +359 57 660 127; Спийди: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, 

тел.: +359 700 17 001; Лео Експрес: гр. Добрич, 9300, ул. „25-ти септември“, преди ДКЦ 2, тел: +359 58 604 905; Еконт: гр. Добрич, 

9300, ул. „Хан Тервел“ № 65, тел.:+359 88 281 8061; Еконт: гр. Добрич, 9300, ул. „Генерал Колев“ № 28, тел.:+359 87 992 2835; 

Интерлогистика: гр. Добрич, 9300,ул. „Васил Левски” № 4,тел.: +359 58 600 800; Тип Топ Куриер: гр. Добрич, 9300, ул. „Генерал 

Скобелев“ № 17, тел.: +359 88 433 3015; Европът-2000: гр. Добрич 9300, ул. „Родопи“ № 3, тел.: +359 88 266 6105. 

4.9. Защитена област „Чаиря“ (с. Методиево и с. Генерал Колево, Община Добричка) 

Описание на туристическия обект: 

Местността е известна с птичето си многообразие и ще представлява интерес за туристи, които имат специализиран интерес в орнитологията. Тя се намира в 

района около с. Методиево и с. Генерал Колево и продължава в Община Генерал Тошево. Зоната е едно от малкото запазили се в Добруджа пасища с 

полуестествена степна растителност. През зимата и пролетта там се образуват временно залети площи, които при дъждовни години остават до края на юни. 

Водолюбиви птици използват тези площи за гнездене и хранене през зимния период. Могат да се наблюдават голяма белочела гъска, калугерица и застрашената 

вечерна ветрушка. Територията е обявена от birdlife International за Орнитологично важно място. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: в района около с. Методиево, Община Добричка и с. Пленимир, Община Генерал Тошево. 

Време за посещение: зимата е най- подходящият период за мониторинг на гнездене на птици, лятото и есента - за пешеходен туризъм. 

За контакт и актуална информация: https://www.birdsinbulgaria.org/ovm.php?L=bg&pagenum_Ovm_All=2&totalrows_Ovm_All=114&id=85 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг Информационен Наличие на Наличие Опазване (ако е Възстановяване и Насърчаване Привличане на 
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център екскурзовод на WC необходимо) съхранение осигуряването на 

видимост 

туристи 

• Асфалтов 

път до с. 

Методиево и с. 

Генерал 

Колево;  

• Последващ 

черен път до 

защитената 

област. 

Защитена 

зона по 

Директива 

79/409/EEC 

за опазване 

на дивите 

птици. 

В 

селата. 

• Кметство 

с. Методиево – 

тел.: +359 5766 

2377. 

Няма. Няма. • Опазване и 

поддържане 

местообитанията 

на защитените 

птици;  

• Подобряване 

условията за 

постигане на 

природозащитно 

им състояние. 

• Забранено е 

залесяване на 

ливади, пасища и 

мери;  

• Забранява се 

превръщането им 

в обработваеми 

площи;  

• Забранява се 

премахването на 

характерните 

особености на 

ландшафта;  

• Забранява се 

използването на 

пестициди и 

торове в пасища и 

ливади;  

• Забранява се 

косене на 

ливадите от 

периферията към 

центъра с 

бързоподвижна 

• Поставяне на 

указателни 

табели;  

• Поставяне на 

информационни 

табели. 

• Изграждане 

на 

наблюдателници 

за птици;  

• Създаване на 

уеб сайт на 

защитената зона. 
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техника преди 15 

юли. 

Необходимо време за посещение: 

0.5 – 1 ден. 

Разстояние от гр. Добрич: 

До с. Методиево: 13.7 км; До с. Генерал Колево: 18.8 км. 

Настаняване: 

• Мотел-Механа „Чаира“: главен път Добрич - Генерал Тошево, тел.: + 359 89 340 6440; 

• Хотел „Добруджа“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „Екзарх Йосиф“ № 1, тел.: +359 58 601 351; 

• Парк-Хотел „Изида“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Генерал Колев“ № 49, тел.: +359 58 600 656; 

• Хотел „България“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, тел.: +359 58 600 226; 

• Хотел „Резиденция“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Батовска“ № 20, тел.: +359 58 604 246. 

Заведения за хранене: 

• Мотел-Механа „Чаира“: главен път Добрич - Генерал Тошево, тел.: + 359 89 340 6440; 

• Клуб-Ресторант „Изида“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Генерал Колев“ № 49, тел.: +359 58 600 656; 

• Пицария „Уно“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 3, тел.: +359 89 551 3755; 

• Хотел-Ресторант „Вила ди Полета“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „Христо Ботев“ № 1, тел.: +359 89 598 9939. 
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Възможности за релаксация и свободно време: 

• Пешеходен туризъм;  

• Пикник;  

• Ориентиране; 

• Туристически преходи. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 з

а
 л

о
ги

с
т
и

к
а
: 

Бензиностанции: Еко 1056: гр. Добрич, 9300, бул. „Добруджа“ № 24; Лукойл B042: гр. Добрич, 9300, бул. „Добруджа“; Лукойл B176: гр. Добрич, 

9300, бул. „Добруджа“ № 1 (изход за Балчик); Лукойл B061: гр. Добрич, 9300, Околовръстен път (изход за Варна); ОМВ: гр. Добрич, 

9300, бул. „Русия“; Ромпетрол: гр. Добрич, 9300, ул. „Димитър Ковачев“ № 4; Шел 3011: гр. Добрич, 9300, ул. „Хан Тервел“ № 92; 

Петрол 2202: гр. Добрич, 9300, ул. „Калиакра“; Петрол 2203: гр. Добрич, 9300, ул. „25-ти септември“ № 2 (изход за Варна); Петрол 

2212: гр. Добрич, 9300, Северен околовръстен път за летището; Петрол 2213: гр. Добрич, 9300, ул. „3-ти март“ № 302; Петрол 

2214: гр. Добрич, 9300, ж.к. „Балик“. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Добрич, 9300, ул. „Панайот Хитов“ № 24, тел.: +359 58 600 488; ЦСМП: гр. Добрич, 9300, ул. „Панайот Хитов“ № 24, тел.: 

112; тел.: +359 58 603 619; ДКЦ І: гр. Добрич, 9300, ул. „Димитър Петков“ № 3, тел.: +359 58 601 474; ДКЦ ІІ: гр. Добрич, 9300, бул. 

„25-ти септември“ № 68, тел.: +359 58 600 854. 

Полицейски 

участъци: 

ОД на МВР: гр. Добрич, 9300, ул. „Максим Горки“ № 12, тел.: +359 58 658 058 (централа), +359 58 658 311 (дежурен), +359 58 601 350; 

Първо РУ на МВР: гр. Добрич, 9300, бул. „Трети март“ № 8, тел.: +359 58 600 895 - 24 часа; Второ РУ на МВР: гр. Добрич, 9300, бул. 

„Добруджа“ № 10, тел.: +359 58 600 873 - 24 часа; РД „ПБЗН“: гр. Добрич, 9300, бул. „25-ти септември“ № 72, тел.: +359 58 658 100. 

Банкови 

клонове: 

Алианц Банк България: гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 10, тел.: +359 58 655 672; Пощенска банка: гр. Добрич, 9300, бул. „25-

ти септември“ № 25А, тел.:+359 58 655 150; ATM Банка ДСК: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, тел.: +359 58 651 220; Първа 

инвестиционна банка: гр. Добрич, 9300, бул. „Независимост“ № 1, тел.: + 359 58 838 590; УниКредит Булбанк: гр. Добрич, 9300, 
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ул. „България“ № 3, тел.:+359 58 655 732; ОББ: гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 3, тел.: +359 58 653 954; СЖ Експресбанк: гр. 

Добрич, 9300, бул. „Добруджа“ № 32, тел.: +359 58 839 014; Райфайзенбанк: гр. Добрич, 9300, бул. „25 -ти септември“ № 25, тел.: 

+359 58 653 002; ПроКредит Банк: гр. Добрич, 9300, ул. „Отец Паисий“ № 34, тел.: +359 700 17 070; БНП Париба: гр. Добрич, 9300, 

бл. „25-ти септември“ № 42, тел.: +359 58 655 100. 

Пощенски 

станции: 

9300 Добрич Ц: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 7, тел.: +359 58 601 668; 9301 Добрич 1: гр. Добрич, 9300, бул. „25-ти септември“ 

№ 68, тел.: +359 58 601 671; 9303 Добрич 3: гр. Добрич, 9300, ж.к. „Христо Ботев“ № 97, тел.: +359 58 602 841; 9375 Методиево: с. 

Методиево, 9375, ул. „Първа“ № 39,тел.: +359 5766 23 22. 

Куриерски 

услуги: 

Стар Пост: гр. Добрич, 9300, пл. „Генерал Скобелев“ № 17, тел.: +359 57 660 127; Спийди: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, 

тел.: +359 700 17 001; Лео Експрес: гр. Добрич, 9300, ул. „25-ти септември“, преди ДКЦ 2, тел: +359 58 604 905; Еконт: гр. Добрич, 

9300, ул. „Хан Тервел“ № 65, тел.:+359 88 281 8061; Еконт: гр. Добрич, 9300, ул. „Генерал Колев“ № 28, тел.:+359 87 992 2835; 

Интерлогистика: гр. Добрич, 9300,ул. „Васил Левски” № 4,тел.: +359 58 600 800; Тип Топ Куриер: гр. Добрич, 9300, ул. „Генерал 

Скобелев“ № 17, тел.: +359 88 433 3015; Европът-2000: гр. Добрич 9300, ул. „Родопи“ № 3, тел.: +359 88 266 6105. 

4.10. Останки от късноантична и средновековна крепост „Калето“ (с. Одърци, Община Добричка) 

Описание на туристическия обект: 

Крепостта се намира на около 2 км югоизточно от селото и е изградена върху хълмообразен скалист полуостров. Късноримското укрепление е построено от 

римляните през IV в. с чисто военно-стратегическа цел и е преобразувано през ранновизантийската епоха в укрепено селище, вероятно още в края на IV в. След 

това в края на IV или началото на V в. крепостта е разрушена и опожарена вероятно от готи или хуни. Животът тук бързо се възстановява и продължава без 

особени сътресения през целия V в. В първата половина на VI в. се извършва ремонт на крепостта, като се повишава отбранителната мощ на крепостните 

съоръжения, а улиците са настлани с каменни плочи. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: 2 км югоизточно от с. Одърци, Община Добричка. 
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Време за посещение: април – октомври. 

За контакт и актуална информация: http://poseti.guide-bulgaria.com/a/382/medieval_fortress.htm 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на туристи 

• Асфалтов 

път до с. 

Одърци;  

• Черен път 

до обекта. 

Запазени 

останки. 

В 

центъра 

на 

селото. 

• Кметство 

с. Одърци – 

тел.: +369 

5761 2377. 

Няма. Няма. • Да не се 

изхвърлят 

отпадъци; да не се 

рушат скалите;  

• Да не се драска 

по скалите;  

• Придвижването 

да става само по 

утвърдени пътеки. 

• Провеждане 

на теренни 

археологически 

проучвания; 

• Провеждане 

на 

консервационно-

реставрационни 

дейности. 

• Поставяне на 

указателни 

табели;  

• Поставяне на 

информационни 

табели. 

• Публикуване на 

информация в 

Интернет;  

• Популяризиране 

на обекта чрез 

информационни 

материали в ТИЦ. 

Необходимо време за посещение: 

4 часа. 

Разстояние от гр. Добрич: 
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20 км. 

Настаняване: 

• Етнографски комплекс „Чифлика Чукурово“: Община Добричка, с. Прилеп, 9352, ул. „Първа“ № 43, тел.: +359 88 846 9816; 

• Семеен хотел „Пикник Градините“: Община Добричка, с. Прилеп, 9352, ул. „Първа“ № 43, тел.: +359 88 793 6969. 

Заведения за хранене: 

• Етнографски комплекс „Чифлика Чукурово“: Община Добричка, с. Прилеп, 9352, ул. „Първа“ № 43, тел.: +359 88 846 9816; 

• Семеен хотел „Пикник Градините“: Община Добричка, с. Прилеп, 9352, ул. „Първа“ № 43, тел.: +359 88 793 6969. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Пешеходен туризъм;  

• Пикник;  

• Ориентиране;  

• Туристически преходи. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
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а
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т
и
к
а
: 

Бензиностанции: Еко 1056: гр. Добрич, 9300, бул. „Добруджа“ № 24; Лукойл B042: гр. Добрич, 9300, бул. „Добруджа“; Лукойл B176: гр. Добрич, 

9300, бул. „Добруджа“ № 1 (изход за Балчик); Лукойл B061: гр. Добрич, 9300, Околовръстен път (изход за Варна); ОМВ: гр. Добрич, 

9300, бул. „Русия“; Ромпетрол: гр. Добрич, 9300, ул. „Димитър Ковачев“ № 4; Шел 3011: гр. Добрич, 9300, ул. „Хан Тервел“ № 92; 

Петрол 2202: гр. Добрич, 9300, ул. „Калиакра“; Петрол 2203: гр. Добрич, 9300, ул. „25-ти септември“ № 2 (изход за Варна); Петрол 

2212: гр. Добрич, 9300, Северен околовръстен път за летището; Петрол 2213: гр. Добрич, 9300, ул. „3-ти март“ № 302; Петрол 

2214: гр. Добрич, 9300, ж.к. „Балик“. 
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Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Добрич, 9300, ул. „Панайот Хитов“ № 24, тел.: +359 58 600 488; ЦСМП: гр. Добрич, 9300, ул. „Панайот Хитов“ № 24, тел.: 

112; тел.: +359 58 603 619; ДКЦ І: гр. Добрич, 9300, ул. „Димитър Петков“ № 3, тел.: +359 58 601 474; ДКЦ ІІ: гр. Добрич, 9300, бул. 

„25-ти септември“ № 68, тел.: +359 58 600 854. 

Полицейски 

участъци: 

ОД на МВР: гр. Добрич, 9300, ул. „Максим Горки“ № 12, тел.: +359 58 658 058 (централа), +359 58 658 311 (дежурен), +359 58 601 350; 

Първо РУ на МВР: гр. Добрич, 9300, бул. „Трети март“ № 8, тел.: +359 58 600 895 - 24 часа; Второ РУ на МВР: гр. Добрич, 9300, бул. 

„Добруджа“ № 10, тел.: +359 58 600 873 - 24 часа; РД „ПБЗН“: гр. Добрич, 9300, бул. „25-ти септември“ № 72, тел.: +359 58 658 100. 

Банкови 

клонове: 

Алианц Банк България: гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 10, тел.: +359 58 655 672; Пощенска банка: гр. Добрич, 9300, бул. „25-

ти септември“ № 25А, тел.:+359 58 655 150; ATM Банка ДСК: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, тел.: +359 58 651 220; Първа 

инвестиционна банка: гр. Добрич, 9300, бул. „Независимост“ № 1, тел.: + 359 58 838 590; УниКредит Булбанк: гр. Добрич, 9300, 

ул. „България“ № 3, тел.:+359 58 655 732; ОББ: гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 3, тел.: +359 58 653 954; СЖ Експресбанк: гр. 

Добрич, 9300, бул. „Добруджа“ № 32, тел.: +359 58 839 014; Райфайзенбанк: гр. Добрич, 9300, бул. „25 -ти септември“ № 25, тел.: 

+359 58 653 002; ПроКредит Банк: гр. Добрич, 9300, ул. „Отец Паисий“ № 34, тел.: +359 700 17 070; БНП Париба: гр. Добрич, 9300, 

бл. „25-ти септември“ № 42, тел.: +359 58 655 100. 

Пощенски 

станции: 

9300 Добрич Ц: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 7, тел.: +359 58 601 668; 9301 Добрич 1: гр. Добрич, 9300, бул. „25-ти септември“ 

№ 68, тел.: +359 58 601 671; 9303 Добрич 3: гр. Добрич, 9300, ж.к. „Христо Ботев“ № 97, тел.: +359 58 602 841. 

Куриерски 

услуги: 

Стар Пост: гр. Добрич, 9300, пл. „Генерал Скобелев“ № 17, тел.: +359 57 660 127; Спийди: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, 

тел.: +359 700 17 001; Лео Експрес: гр. Добрич, 9300, ул. „25-ти септември“, преди ДКЦ 2, тел: +359 58 604 905; Еконт: гр. Добрич, 

9300, ул. „Хан Тервел“ № 65, тел.:+359 88 281 8061; Еконт: гр. Добрич, 9300, ул. „Генерал Колев“ № 28, тел.:+359 87 992 2835; 

Интерлогистика: гр. Добрич, 9300,ул. „Васил Левски” № 4,тел.: +359 58 600 800; Тип Топ Куриер: гр. Добрич, 9300, ул. „Генерал 

Скобелев“ № 17, тел.: +359 88 433 3015; Европът-2000: гр. Добрич 9300, ул. „Родопи“ № 3, тел.: +359 88 266 6105. 

4.11. Местността „Бузлука“ (с. Одърци, Община Добричка) 
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Описание на туристическия обект: 

Местността е идеално място за разходки и пикници сред гората. В нея се намира т.нар. „Батовска пътека“, по протежение на която има места за палене на огън. 

По „Батовската пътека“ се достига до местността „Гъбките“, която е в непосредствена близост до с. Батово. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: 2 км югоизточно от с. Одърци, Община Добричка  

Време за посещение: всички сезони без зимния 

За контакт и актуална информация: http://dobrudzha.com/bg/73.html 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на туристи 

• Асфалтов 

път до с. 

Одърци;  

• Черен път 

до обекта. 

Добро. В 

центъра 

на 

селото. 

Кметство с. 

Одърци – тел.: 

+369 5761 2377. 

Няма. Няма. • Палене на 

огън на 

обозначените 

затова места;  

• Изхвърляне 

на отпадъците на 

обозначените 

места.  

• Опазване на 

околната среда 

от 

посетителите;  

• Създаване 

на снимков 

материал. 

• Поставяне на 

указателни 

табели;  

• Поставяне на 

информационни 

табели. 

• Публикуване на 

информация в 

Интернет;  

• Популяризиране на 

обекта чрез 

информационни 

материали в ТИЦ. 
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Необходимо време за посещение: 

0.5 – 1 ден. 

Разстояние от гр. Добрич: 

До с. Одърци: 20 км; До с. Батово: 6.5 км. 

Настаняване: 

• Етнографски комплекс „Чифлика Чукурово“: Община Добричка, с. Прилеп, 9352, ул. „Първа“ № 43, тел.: +359 88 846 9816; 

• Семеен хотел „Пикник Градините“: Община Добричка, с. Прилеп, 9352, ул. „Първа“ № 43, тел.: +359 88 793 6969. 

Заведения за хранене: 

• Етнографски комплекс „Чифлика Чукурово“: Община Добричка, с. Прилеп, 9352, ул. „Първа“ № 43, тел.: +359 88 846 9816; 

• Семеен хотел „Пикник Градините“: Община Добричка, с. Прилеп, 9352, ул. „Първа“ № 43, тел.: +359 88 793 6969. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Пешеходен туризъм;  

• Пикник;  

• Ориентиране;  

• Туристически преходи. 
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В
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Бензиностанции: Еко 1056: гр. Добрич, 9300, бул. „Добруджа“ № 24; Лукойл B042: гр. Добрич, 9300, бул. „Добруджа“; Лукойл B176: гр. Добрич, 

9300, бул. „Добруджа“ № 1 (изход за Балчик); Лукойл B061: гр. Добрич, 9300, Околовръстен път (изход за Варна); ОМВ: гр. Добрич, 

9300, бул. „Русия“; Ромпетрол: гр. Добрич, 9300, ул. „Димитър Ковачев“ № 4; Шел 3011: гр. Добрич, 9300, ул. „Хан Тервел“ № 92; 

Петрол 2202: гр. Добрич, 9300, ул. „Калиакра“; Петрол 2203: гр. Добрич, 9300, ул. „25-ти септември“ № 2 (изход за Варна); Петрол 

2212: гр. Добрич, 9300, Северен околовръстен път за летището; Петрол 2213: гр. Добрич, 9300, ул. „3-ти март“ № 302; Петрол 

2214: гр. Добрич, 9300, ж.к. „Балик“. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Добрич, 9300, ул. „Панайот Хитов“ № 24, тел.: +359 58 600 488; ЦСМП: гр. Добрич, 9300, ул. „Панайот Хитов“ № 24, тел.: 

112; тел.: +359 58 603 619; ДКЦ І: гр. Добрич, 9300, ул. „Димитър Петков“ № 3, тел.: +359 58 601 474; ДКЦ ІІ: гр. Добрич, 9300, бул. 

„25-ти септември“ № 68, тел.: +359 58 600 854. 

Полицейски 

участъци: 

ОД на МВР: гр. Добрич, 9300, ул. „Максим Горки“ № 12, тел.: +359 58 658 058 (централа), +359 58 658 311 (дежурен), +359 58 601 350; 

Първо РУ на МВР: гр. Добрич, 9300, бул. „Трети март“ № 8, тел.: +359 58 600 895 - 24 часа; Второ РУ на МВР: гр. Добрич, 9300, бул. 

„Добруджа“ № 10, тел.: +359 58 600 873 - 24 часа; РД „ПБЗН“: гр. Добрич, 9300, бул. „25-ти септември“ № 72, тел.: +359 58 658 100. 

Банкови 

клонове: 

Алианц Банк България: гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 10, тел.: +359 58 655 672; Пощенска банка: гр. Добрич, 9300, бул. „25-

ти септември“ № 25А, тел.:+359 58 655 150; ATM Банка ДСК: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, тел.: +359 58 651 220; Първа 

инвестиционна банка: гр. Добрич, 9300, бул. „Независимост“ № 1, тел.: + 359 58 838 590; УниКредит Булбанк: гр. Добрич, 9300, 

ул. „България“ № 3, тел.:+359 58 655 732; ОББ: гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 3, тел.: +359 58 653 954; СЖ Експресбанк: гр. 

Добрич, 9300, бул. „Добруджа“ № 32, тел.: +359 58 839 014; Райфайзенбанк: гр. Добрич, 9300, бул. „25 -ти септември“ № 25, тел.: 

+359 58 653 002; ПроКредит Банк: гр. Добрич, 9300, ул. „Отец Паисий“ № 34, тел.: +359 700 17 070; БНП Париба: гр. Добрич, 9300, 

бл. „25-ти септември“ № 42, тел.: +359 58 655 100. 

Пощенски 

станции: 

9300 Добрич Ц: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 7, тел.: +359 58 601 668; 9301 Добрич 1: гр. Добрич, 9300, бул. „25-ти септември“ 

№ 68, тел.: +359 58 601 671; 9303 Добрич 3: гр. Добрич, 9300, ж.к. „Христо Ботев“ № 97, тел.: +359 58 602 841. 

Куриерски Стар Пост: гр. Добрич, 9300, пл. „Генерал Скобелев“ № 17, тел.: +359 57 660 127; Спийди: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, 
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услуги: тел.: +359 700 17 001; Лео Експрес: гр. Добрич, 9300, ул. „25-ти септември“, преди ДКЦ 2, тел: +359 58 604 905; Еконт: гр. Добрич, 

9300, ул. „Хан Тервел“ № 65, тел.:+359 88 281 8061; Еконт: гр. Добрич, 9300, ул. „Генерал Колев“ № 28, тел.:+359 87 992 2835; 

Интерлогистика: гр. Добрич, 9300,ул. „Васил Левски” № 4,тел.: +359 58 600 800; Тип Топ Куриер: гр. Добрич, 9300, ул. „Генерал 

Скобелев“ № 17, тел.: +359 88 433 3015; Европът-2000: гр. Добрич 9300, ул. „Родопи“ № 3, тел.: +359 88 266 6105. 

4.12. Батовска долина ( с. Батово и с. Прилеп, Община Добричка) 

Описание на туристическия обект: 

Долината на р. Батовска е единствената планина под равнина в България – ако за пръв път пътувате с автомобил по пътя от Добрич към Албена, местната природа 

ще Ви изненада – изпод равнината почти ненадейно изникват планински склонове, покрити с гори. Вие пътувате към Батовската долина – несъмнено едно от най-

красивите кътчета на Добруджа. И за да бъде удоволствието пълно, Вие сте почти до морския бряг. От години това е любимо място  на добруджанци за отдих 

сред природата и място, където можете да се насладите на уникална комбинация от морски и горски климат. От тази долина ще си тръгнете със спомена за 

чистата природа, живописните гори и ловните запаси. Ако сте от щастливците, посетили местността в началото на май, ще запазите и спомена за красивия и 

ароматен див божур.  

Туристите, които биха искали да се усамотят в това уникално природно кътче или да изживеят тръпката от търсенето на божурите,  могат да се насочат към с. 

Батово, или да продължат от с. Батово към с. Прилеп, което е известно сред добруджанци с красивата местност Чашката. В близост до с. Прилеп има и отлично 

развити възможности за селски туризъм. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: До с. Батово може да се достигне с автомобил. Разстоянието от гр. Добрич е 26 км, от Курортен комплекс „Албена” е 12.5 км. Разстоянието 

от с. Батово до с. Прилеп е 6 км. 

До с. Батово може да се стигне и пеш чрез преход през местността „Бузлука“ до с. Одърци като се следва т.нар. „Батовска пътека“, по протежение на която има 

места за палене на огън. По „Батовската пътека“ се стига до местността „Гъбките“, която е в непосредствена близост до с. Батово. 

Време за посещение: за наблюдение на божури – началото на месец май; за разходка в гората - всички сезони без зимния. 
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За контакт и актуална информация: http://dobrudzha.com/bg/74.html 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на туристи 

• Асфалтов 

път до с. 

Батово и с. 

Одърци;  

• Черен път 

до обекта. 

Много 

добро. 

В 

центъра 

на 

селото. 

• Кметство с. 

Батово – тел.: 

+359 5761 2277. 

Няма. Няма. • Палене на 

огън на 

обозначените 

затова места;  

• Изхвърляне 

на отпадъците на 

обозначените 

места. 

• Опазване на 

защитените 

растителни 

видове;  

• Създаване 

на снимков 

материал. 

• Поставяне на 

указателни 

табели;  

• Поставяне на 

информационни 

табели. 

• Публикуване на 

информация в 

Интернет;  

• Популяризиране на 

обекта чрез 

информационни 

материали в ТИЦ. 

Необходимо време за посещение: 

0.5 – 1 ден. 

Разстояние от гр. Добрич: 

До с. Одърци: 20 км; До с. Батово: 6.5 км; От с. Батово до с. Одърци: 6.1 км. 

Настаняване: 
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• Етнографски комплекс „Чифлика Чукурово“: Община Добричка, с. Прилеп, 9352, ул. „Първа“ № 43, тел.: +359 88 846 9816; 

• Семеен хотел „Пикник Градините“: Община Добричка, с. Прилеп, 9352, ул. „Първа“ № 43, тел.: +359 88 793 6969. 

Заведения за хранене: 

• Етнографски комплекс „Чифлика Чукурово“: Община Добричка, с. Прилеп, 9352, ул. „Първа“ № 43, тел.: +359 88 846 9816; 

• Семеен хотел „Пикник Градините“: Община Добричка, с. Прилеп, 9352, ул. „Първа“ № 43, тел.: +359 88 793 6969. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Пешеходен туризъм;  

• Пикник;  

• Ориентиране;  

• Туристически преходи. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 з

а
 л

о
ги

с
т
и

к
а
: 

Бензиностанции: Еко 1056: гр. Добрич, 9300, бул. „Добруджа“ № 24; Лукойл B042: гр. Добрич, 9300, бул. „Добруджа“; Лукойл B176: гр. Добрич, 

9300, бул. „Добруджа“ № 1 (изход за Балчик); Лукойл B061: гр. Добрич, 9300, Околовръстен път (изход за Варна); ОМВ: гр. Добрич, 

9300, бул. „Русия“; Ромпетрол: гр. Добрич, 9300, ул. „Димитър Ковачев“ № 4; Шел 3011: гр. Добрич, 9300, ул. „Хан Тервел“ № 92; 

Петрол 2202: гр. Добрич, 9300, ул. „Калиакра“; Петрол 2203: гр. Добрич, 9300, ул. „25-ти септември“ № 2 (изход за Варна); Петрол 

2212: гр. Добрич, 9300, Северен околовръстен път за летището; Петрол 2213: гр. Добрич, 9300, ул. „3-ти март“ № 302; Петрол 

2214: гр. Добрич, 9300, ж.к. „Балик“. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

МБАЛ: гр. Добрич, 9300, ул. „Панайот Хитов“ № 24, тел.: +359 58 600 488; ЦСМП: гр. Добрич, 9300, ул. „Панайот Хитов“ № 24, тел.: 

112; тел.: +359 58 603 619; ДКЦ І: гр. Добрич, 9300, ул. „Димитър Петков“ № 3, тел.: +359 58 601 474; ДКЦ ІІ: гр. Добрич, 9300, бул. 

„25-ти септември“ № 68, тел.: +359 58 600 854. 
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бърза помощ: 

Полицейски 

участъци: 

ОД на МВР: гр. Добрич, 9300, ул. „Максим Горки“ № 12, тел.: +359 58 658 058 (централа), +359 58 658 311 (дежурен), +359 58 601 350; 

Първо РУ на МВР: гр. Добрич, 9300, бул. „Трети март“ № 8, тел.: +359 58 600 895 - 24 часа; Второ РУ на МВР: гр. Добрич, 9300, бул. 

„Добруджа“ № 10, тел.: +359 58 600 873 - 24 часа; РД „ПБЗН“: гр. Добрич, 9300, бул. „25-ти септември“ № 72, тел.: +359 58 658 100. 

Банкови 

клонове: 

Алианц Банк България: гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 10, тел.: +359 58 655 672; Пощенска банка: гр. Добрич, 9300, бул. „25-

ти септември“ № 25А, тел.:+359 58 655 150; ATM Банка ДСК: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, тел.: +359 58 651 220; Първа 

инвестиционна банка: гр. Добрич, 9300, бул. „Независимост“ № 1, тел.: + 359 58 838 590; УниКредит Булбанк: гр. Добрич, 9300, 

ул. „България“ № 3, тел.:+359 58 655 732; ОББ: гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 3, тел.: +359 58 653 954; СЖ Експресбанк: гр. 

Добрич, 9300, бул. „Добруджа“ № 32, тел.: +359 58 839 014; Райфайзенбанк: гр. Добрич, 9300, бул. „25 -ти септември“ № 25, тел.: 

+359 58 653 002; ПроКредит Банк: гр. Добрич, 9300, ул. „Отец Паисий“ № 34, тел.: +359 700 17 070; БНП Париба: гр. Добрич, 9300, 

бл. „25-ти септември“ № 42, тел.: +359 58 655 100. 

Пощенски 

станции: 

9300 Добрич Ц: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 7, тел.: +359 58 601 668; 9301 Добрич 1: гр. Добрич, 9300, бул. „25-ти септември“ 

№ 68, тел.: +359 58 601 671; 9303 Добрич 3: гр. Добрич, 9300, ж.к. „Христо Ботев“ № 97, тел.: +359 58 602 841; 9364 Батово: с. 

Батово, 9364, ул. „Първа“ № 26А, тел.: +359 5761 23 22. 

Куриерски 

услуги: 

Стар Пост: гр. Добрич, 9300, пл. „Генерал Скобелев“ № 17, тел.: +359 57 660 127; Спийди: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, 

тел.: +359 700 17 001; Лео Експрес: гр. Добрич, 9300, ул. „25-ти септември“, преди ДКЦ 2, тел: +359 58 604 905; Еконт: гр. Добрич, 

9300, ул. „Хан Тервел“ № 65, тел.:+359 88 281 8061; Еконт: гр. Добрич, 9300, ул. „Генерал Колев“ № 28, тел.:+359 87 992 2835; 

Интерлогистика: гр. Добрич, 9300,ул. „Васил Левски” № 4,тел.: +359 58 600 800; Тип Топ Куриер: гр. Добрич, 9300, ул. „Генерал 

Скобелев“ № 17, тел.: +359 88 433 3015; Европът-2000: гр. Добрич 9300, ул. „Родопи“ № 3, тел.: +359 88 266 6105. 

4.13. „На кон в Добруджа“ (с. Малка Смолница и с. Прилеп, Община Добричка, гр. Добрич, Курортен комплекс „Албена”, 

Община Балчик, с. Българево, Община Каварна, с. Стражица, Община Балчик) 
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Описание на туристическия обект: 

Едно от нещата, с които добруджанци се гордеят, е красивата проза на Йордан Йовков. В сърца им тя поддържа романтичния образ на техния край. Този образ 

обаче завладява не само добруджанци: 

„Йовковата Добруджа е мистична равнина, из която се вият пътища като змии, златеят узрели жита, изпъстрени с ален мак и синя метличина, а самотни брястове 

бдят като стражи над равнината“. 

Това, което завладява въображението, е свободата и безкрайният простор на равнината. Интересно е, че самият Йовков е имал свой таен романтичен образ на 

една още по-отдавнашна Добруджа: 

 „Някога, преди да се яви плугът и преди да се построят железници и пристанища, Добруджа е била обработваемо и девствено поле. Ниви е имало  малко, но 

пасбищата са били обширни и безкрайни, като прериите в Америка и степите в Русия. Висока и гъста трева е преливала талазите си като море, гори са липсвали, 

но е имало непроходими гъсталаци от бурен … 

Само това далечно време знае великолепните бели сюреци - стада от по няколкостотин глави рогат добитък, охранени и красиви животни, недоверчиви и плахи, 

като дивеч. Само това време знае и големи хергели - полудиви коне, свободни и лете, и зиме. Една съвсем особена порода: коне с дълги и гъсти гриви, 

наплъстени и пълни с бутрак, с опашки, които стигат земята, стройни и гъвкави като змии, тъмни като кадифе или с лъчистия блясък на злато. Тия коне не са 

знаяли ни седло, ни юзда. Под мелодичния звън на големите железни хлопки те са се скитали из високата трева, лениво и спокойно, но подплашени от нещо или 

подгонени от коняря, тичали са из полето с бързината на вятъра…. 

В някой чифлик и сега, макар и много рядко, може да се срещне един от конярите на старото време: жилав, лек и сръчен човек в пъстра делийска носия и 

труфила — кожен силяхлък, чанта, отежала от пискюли и копчета, и с камшик, с къса дръжка, но с дълъг няколко метра ремък. Тоя коняр е всякога безстрашен 

и главоломен ездач и в ръцете му дългият камшик се извива като ласо и плющи като револверни изстрели. Но това е архаична фигура, която сред новото време 

изглежда като карнавална маска. Тоя човек, който никога не е слизал от коня, ще върви сега пеш и на всеки кръстопът почти ще се оглежда да не би да го 

прегази някой автомобил. Времената се измениха и буйните табуни изчезнаха из полето.“   

Всеки, посетил Добруджа, би могъл поне за малко да се върне обратно в това диво и свободно време и пространство и да усети чувството, прилично на полет с 

бързината на вятъра в безкрайната равнина. Днес ликът на Добруджа е още по-променен, модернизиран и урбанизиран от този, който е виждал Йовков. Но за 

любителите на конската езда Добруджа все още може да предложи обширни равнини и пространства. Един конен поход в равнините около Добрич ще откъсне 

всеки турист от еднообразието на ежедневието и ще му върне чувството за свобода. 
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Местоположение: Конски поход в равнината можете да се организира например: 

• За начинаещи ездачи: 

− от гр. Добрич до с. Победа (с опция за удължаване на маршрута до Каралезката чешма в с. Стефан Караджа за по-напреднали ездачи); 

− от гр. Добрич до с. Плачи дол и язовира. 

• За напреднали ездачи: 

− От гр. Добрич до с. Одринци (30 км). 

Допълнителна информация: В с. Малка Смолница функционира Клуб по езда „Кентавър“. В гр. Добрич има хиподрум. Конни бази има в  Курортен комплекс 

„Албена“, с. Българево и Етнографски комплекс „Чифлика Чукурово“. В с. Стражица (до гр. Балчик) се намира хиподрум „Стефан Караджа“. Съществуващата 

там база – хиподрум се използва за организиране на конни надбягвания /кушии/, предимно през почивните дни на месец август. Ежегодно през  месец март, в 

селото с колоритни конни състезания се отбелязва Тодоровден. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: конни бази в с. Малка Смолница, к.к. „Албена“, гр. Добрич, с. Българево, с. Прилеп, с. Стражица. 

Време за посещение: Подходящи сезони за конен поход са ранната пролет, лятото и ранната есен, с изключение на периоди на продължителни превалявания. 

За контакт и актуална информация: http://dobrudzha.com/bg/75.html, Конна база - с. Малка Смолница: http://kks-klasika.bgschool.bg, Конна база „РЕКАР – 

Добрич“: https://komplexrekar.book.direct/bg-bg/abcde-abcd?page_id=2626848, Курортен комплекс „Албена“: https://albena.bg/bg/konna-ezda-v-albena, Конна 

база „Хиподрума“, с. Българево: тел.: +359 88 892 1384, Етнографски комплекс „Чифлика Чукурово“, с. Прилеп, тел.: +359 88 491 6496, Хиподрум „Стефан 

Караджа” : https://balchik.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0/ 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние 

Допълнителни удобства Препоръчителни мерки за: 

Паркинг Информационен Наличие на Наличие Опазване (ако е Възстановяване и Насърчаване Привличане на туристи 
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център екскурзовод на WC необходимо) съхранение осигуряването на 

видимост 

• Наличие 

на асфалтов 

път до 

конните 

бази. 

Добро. Има. • Клуб по езда 

в с. Малка 

Смолница – тел.: 

+359 898 706 916; 

• Конна база 

„РЕКАР – Добрич“ 

– тел.: +359 87 

655 0820; 

• Конна база 

„Хиподрума“ - с. 

Българево – тел.: 

+359 88 892 1384; 

• Етнографски 

комплекс 

„Чифлика 

Чукурово“, с. 

Прилеп - тел.: 

+359 88 491 6496; 

• Хиподрум 

„Стефан 

Караджа“ - тел.: 

+359 57 975 018. 

Треньори 

в конните 

бази. 

Има. • Опазване 

автентичността 

на природната 

среда – 

растения, 

животни, 

въздух, води.  

• Видеозаснемане;  

• Снимков 

материал. 

• Поставяне на 

указателни 

табели (от 

началото на 

населените 

места) до обекта;  

• Осигуряване 

на централно 

осветление. 

• Разработване на 

дипляна „На кон в 

Добруджа“;  

• Разпространяване 

на дипляната чрез 

мрежата на ТИЦ. 
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Необходимо време за посещение: 

0.5 – 1 ден. 

Разстояние от гр. Добрич: 

До гр. Добрич: 0 км; До с. Малка Смолница: 10 км; До с. Стражица: 31 км; До с. Прилеп: 32 км; До к.к. „Албена“: 40 км; До с. Българево: 56.2 км. 

Настаняване: 

• Етнографски комплекс „Чифлика Чукурово“: Община Добричка, с. Прилеп, 9352, ул. „Първа“ № 43, тел.: +359 88 846 9816; 

• Семеен хотел „Пикник Градините“: Община Добричка, с. Прилеп, 9352, ул. „Първа“ № 43, тел.: +359 88 793 6969; 

• Хотел „Добруджа“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „Екзарх Йосиф“ № 1, тел.: +359 58 601 351; 

• Парк-Хотел „Изида“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Генерал Колев“ № 49, тел.: +359 58 600 656; 

• Хотел „България“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, тел.: +359 58 600 226; 

• Хотел „Резиденция“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Батовска“ № 20, тел.: +359 58 604 246; 

• Хотел „Ралица“: Община Балчик, к.к. Албена, 9620, тел.: +359 700 12 110; 

• Хотел „Фламинго“: Община Балчик, к.к. Албена, 9620, тел.: +359 700 12 110; 

• Хотел „Роял Гранд“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, Крайбрежна зона, тел.: +359 88 640 4012; 

• Комплекс „Калитея“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, тел.: +359 89 388 8385; 

• Хотел и СПА „Отдих“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, бул. „България“, Градски парк, тел.: +359 570 830 49. 

Заведения за хранене: 
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• Етнографски комплекс „Чифлика Чукурово“: Община Добричка, с. Прилеп, 9352, ул. „Първа“ № 43, тел.: +359 88 846 9816; 

• Семеен хотел „Пикник Градините“: Община Добричка, с. Прилеп, 9352, ул. „Първа“ № 43, тел.: +359 88 793 6969; 

• Клуб-Ресторант „Изида“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, Парк „Свети Георги“, ул. „Генерал Колев“ № 49, тел.: +359 58 600 656; 

• Пицария „Уно“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 3, тел.: +359 89 551 3755; 

• Хотел-Ресторант „Вила ди Полета“: Община Добрич, гр. Добрич, 9300, ул. „Христо Ботев“ № 1, тел.: +359 89 598 9939; 

• Пицария „Какаду“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, ул. „Георги Сава Раковски“ № 1, тел.: +359 570 831 55; 

• Ресторант „А Ла Карт“: Община Балчик, к.к. Албена, 9620, тел.: +359 700 12 110; 

• Ресторант „Блу Есеншълс“: Община Балчик, к.к. Албена, 9620, тел.: +359 700 12 110; 

• Мидена ферма „Дълбока“: Община Каварна, с. Българево, 9660, Местност „Дълбока“, тел.: +359 88 427 4132; 

• Ресторант „Ескарго“ (Ферма за охлюви „Еко Телус“): Община Каварна, с. Българево, 9660, ул. „24-та“ № 33, тел.: +359 89 796 5896. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Конна езда;  

• Разходки сред природата;  

• Плаж;  

• Гмуркане;  

• СПА (в зависимост от избора на конна база). 
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Бензиностанции: Еко 1056: гр. Добрич, 9300, бул. „Добруджа“ № 24; Лукойл B042: гр. Добрич, 9300, бул. „Добруджа“; Лукойл B176: гр. Добрич, 

9300, бул. „Добруджа“ № 1 (изход за Балчик); Лукойл B061: гр. Добрич, 9300, Околовръстен път (изход за Варна); ОМВ: гр. Добрич, 
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9300, бул. „Русия“; Ромпетрол: гр. Добрич, 9300, ул. „Димитър Ковачев“ № 4; Шел 3011: гр. Добрич, 9300, ул. „Хан Тервел“ № 92; 

Петрол 2202: гр. Добрич, 9300, ул. „Калиакра“; Петрол 2203: гр. Добрич, 9300, ул. „25-ти септември“ № 2 (изход за Варна); Петрол 

2212: гр. Добрич, 9300, Северен околовръстен път за летището; Петрол 2213: гр. Добрич, 9300, ул. „3-ти март“ № 302; Петрол 

2214: гр. Добрич, 9300, ж.к. „Балик“; Петрол 2210: к.к. „Албена“, 9620; Петрол 2209: гр. Балчик, 9600, ул. „Дунав“; Петрол: гр. 

Балчик, 9600, в.з. „Сборно място“; Лафи: гр. Балчик, 9600, ул. „Дунав“ № 48 (на изхода на Балчик, посока Добрич); Лафи: гр. 

Балчик, 9600, кв. „Балик“, ул. „Христо Ботев“ № 18; Топливо 3316: гр. Балчик, 9600, ул. „Дунав“; Ромпетрол: гр. Каварна, 9650, 

ул. „България“ № 2А; Петрол 2206: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 1; Бултрейд: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 69; Братя 

Тончеви: гр. Каварна, 9650, бул. „България“ № 79;. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Добрич, 9300, ул. „Панайот Хитов“ № 24, тел.: +359 58 600 488; ЦСМП: гр. Добрич, 9300, ул. „Панайот Хитов“ № 24, тел.: 

112; тел.: +359 58 603 619; ДКЦ І: гр. Добрич, 9300, ул. „Димитър Петков“ № 3, тел.: +359 58 601 474; ДКЦ ІІ: гр. Добрич, 9300, бул. 

„25-ти септември“ № 68, тел.: +359 58 600 854; МЦ „Медика-Албена“: к.к. „Албена“, 9620, тел.: +359 579 620 25; +359 803 13 100; 

МБАЛ: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. Петков“ № 1, тел.: +359 579 726 91 (централа); МЦ – І: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. Петков“ № 

1, тел.: +359 579 728 66; ЦСМП: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. Петков“ № 1, тел.: +359 579 724 42 МБАЛ: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил 

Левски“ № 91,: тел.: +359 570 831 61 (централа), тел.: +359 570 830 38 (аптека); ЦСМП: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, 

тел.: +359 570 830 05; МЦ – І: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 821 03. 

Полицейски 

участъци: 

ОД на МВР: гр. Добрич, 9300, ул. „Максим Горки“ № 12, тел.: +359 58 658 058 (централа), +359 58 658 311 (дежурен), +359 58 601 350; 

Първо РУ на МВР: гр. Добрич, 9300, бул. „Трети март“ № 8, тел.: +359 58 600 895 - 24 часа; Второ РУ на МВР: гр. Добрич, 9300, бул. 

„Добруджа“ № 10, тел.: +359 58 600 873 - 24 часа; РД „ПБЗН“: гр. Добрич, 9300, бул. „25-ти септември“ № 72, тел.: +359 58 658 100; 

РУ на МВР: к.к. „Албена“, 9620, тел.: +359 579 620 02; +359 579 620 03 – 24 часа; РУ на МВР: гр. Балчик, 9600, бул. „Иван Вазов“ № 

5, тел.: +359 579 724 31, +359 579 724 32 - 24 часа; РС „ПБЗН“: гр. Балчик, 9600, ул. „Струма“ № 41, тел.: +359 579 722 29; РУ на МВР: 

гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 570 821 12, +359 570 842 12 - 24 часа; ГПУ: гр. Каварна, 9650, ул. „Георги Сава 

Раковски“ № 13, тел. +359 579 821 29; РС „ПБЗН“: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 579 830 23, +359 579 820 23. 

Банкови 

клонове: 

Алианц Банк България: гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 10, тел.: +359 58 655 672; Пощенска банка: гр. Добрич, 9300, бул. „25-

ти септември“ № 25А, тел.:+359 58 655 150; ATM Банка ДСК: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, тел.: +359 58 651 220; Първа 

инвестиционна банка: гр. Добрич, 9300, бул. „Независимост“ № 1, тел.: + 359 58 838 590; УниКредит Булбанк: гр. Добрич, 9300, 
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ул. „България“ № 3, тел.:+359 58 655 732; ОББ: гр. Добрич, 9300, ул. „България“ № 3, тел.: +359 58 653 954; СЖ Експресбанк: гр. 

Добрич, 9300, бул. „Добруджа“ № 32, тел.: +359 58 839 014; Райфайзенбанк: гр. Добрич, 9300, бул. „25 -ти септември“ № 25, тел.: 

+359 58 653 002; ПроКредит Банк: гр. Добрич, 9300, ул. „Отец Паисий“ № 34, тел.: +359 700 17 070; БНП Париба: гр. Добрич, 9300, 

бл. „25-ти септември“ № 42, тел.: +359 58 655 100; АТМ СЖ Експресбанк: к.к. „Албена“, 9620, Централен пазар, тел.: +359 800 18 

888; АТМ УниКредит Булбанк: к.к. „Албена“, 9620, Хотел „Добруджа“, тел.: +359 2 933 7212; УниКредит Булбанк: гр. Балчик, 9600, 

ул. „Черно море“ № 34А, тел.:+359 579 711 20; ОББ: гр. Балчик, 9600, ул. „Дионисополис“ № 3, тел.: +359 57 653 944; СЖ Експресбанк: 

гр. Балчик, 9600, ул. „Чайка“ № 2, тел.: +359 579 780 10; АТМ Райфайзенбанк: гр. Балчик, 9600, ул. „Дунав“ № 8, тел.: +359 2 962 

4102; ОББ: гр. Балчик, 9600, бул. „Христо Ботев“ № 24, тел.: +359 700 11 717; Пощенска банка: гр. Каварна 9650, ул. „Цар Калоян“ 

№ 3, тел.: + 359 570 811 70; АТМ Банка ДСК: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 25, тел.: +359 570 842 67; УниКредит Булбанк: 

гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 37, бл. „Мусала“, тел.: от +359 570 811 10 до +359 570 811 15; СЖ Експресбанк: гр. Каварна, 

9650, ул. „Добротица“ № 30А, тел.: +359 570 825 41; АТМ Райфайзенбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 64, тел.: +359 2 962 

4102. 

Пощенски 

станции: 

9300 Добрич Ц: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 7, тел.: +359 58 601 668; 9301 Добрич 1: гр. Добрич, 9300, бул. „25-ти септември“ 

№ 68, тел.: +359 58 601 671; 9303 Добрич 3: гр. Добрич, 9300, ж.к. „Христо Ботев“ № 97, тел.: +359 58 602 841; 9620 Албена: к.к. 

„Албена“, 9620, Център, тел.: +359 579 621 33; 9600 Балчик Ц: гр. Балчик, 9600, ул. „Иван Вазов“ № 2, тел.: +359 579 720 40; 9601 

Балчик 1: гр. Балчик, 9600, кв. „Балик“, бл. 33, вх. А, ап. 1, тел.: +359 579 726 10; 9650 Каварна: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ 

№ 29, тел.: +359 570 832 66. 

Куриерски 

услуги: 

Стар Пост: гр. Добрич, 9300, пл. „Генерал Скобелев“ № 17, тел.: +359 57 660 127; Спийди: гр. Добрич, 9300, пл. „Свобода“ № 8, 

тел.: +359 700 17 001; Лео Експрес: гр. Добрич, 9300, ул. „25-ти септември“, преди ДКЦ 2, тел: +359 58 604 905; Еконт: гр. Добрич, 

9300, ул. „Хан Тервел“ № 65, тел.:+359 88 281 8061; Еконт: гр. Добрич, 9300, ул. „Генерал Колев“ № 28, тел.:+359 87 992 2835; 

Интерлогистика: гр. Добрич, 9300,ул. „Васил Левски” № 4,тел.: +359 58 600 800; Тип Топ Куриер: гр. Добрич, 9300, ул. „Генерал 

Скобелев“ № 17, тел.: +359 88 433 3015; Европът-2000: гр. Добрич 9300, ул. „Родопи“ № 3, тел.: +359 88 266 6105; Еконт: гр. Балчик, 

9600, ул. „Черно море“ № 53, тел.: +359 579 726 96, +359 87 992 1937; Еконт: гр. Балчик, 9600, ул. „Христо Ботев“ № 37А, тел.: +359 

87 535 7970; Еконт: гр. Каварна, 9650, Сити център, ул. „България“ № 57, тел.: +359 570 833 20, +359 87 992 2118; Тип Топ Куриер: 

гр. Каварна, 9650, ул. „Дончо Стойков“ № 10, тел.:+359 570 822 88; Спийди: гр. Каварна, 9650, ул. „Георги Кирков“ № 9, тел.: +359 

700 17 001. 
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4.14. с. Кранево (с. Кранево, Община Балчик) 

Описание на туристическия обект: 

Село Кранево е част от националната Черноморска балнео и СПА дестинация (Черноморска СПА Ривиера) на Министерство на туризма. Освен че е морски курорт 

в района, в с. Кранево се експлоатират термални води от два водоносни хоризонта, разположени един над друг - еоценски (варовици, пясъци, пясъчници) и 

малм-валанжински (варовици и доломити).  

В курорта може да се провежда таласолечение и външно балнео лечение. 

Водата е доказана и за питейно балнеолечение при хронични бъбречни, стомашно-чревни, жлъчно-чернодробни и метаболитни заболявания в компенсирано 

функционално състояние. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: с. Кранево, Община Балчик 

Време за посещение: балнео и спа процедури - целогодишно, за плаж, плуване и водни спортове препоръчително посещение в периода от май до октомври 

За контакт и актуална информация: https://www.bulgariatravel.org/article/details/423#map=6/42.750/25.380 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Налице са 

асфалтиран път и 

Добро. Има. • ТИЦ 

(Кранево) – 

Няма. Има. • Опазване 

чистотата на 

• Опазване на 

подземните води 

• Поставяне на 

указателни табели 

• Правене на 

реклама на 
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пешеходни 

пространства, 

тротоар;  

• Много добра 

съпътстваща 

инфраструктура;  

• Необходимост от 

реновиране на 

довеждащата 

инфраструктура. 

тел./факс: 

+359 579 66810. 

плажната 

ивица;  

• Опазване 

чистотата на 

морската 

вода. 

от замърсяване;  

• Изграждане 

на 

пречиствателни 

станции. 

(от началото на 

населените места) 

до обекта;  

• Поставяне на 

информационни 

табели;  

• Осигуряване на 

централно 

осветление. 

курортното 

селище като 

балнео и спа 

дестинация в 

Интернет и 

социалните 

мрежи; 

• Правене на 

реклама чрез 

материали на 

хартиен носител. 

Необходимо време за посещение: 

По преценка на туриста – за 1 ден или за по-дълъг период за посещение. 

Разстояние от гр. Добрич: 

41.4 км. 

Настаняване: 

• Хотел и Спа „Терма Палас“: Община Балчик, с. Кранево, 9649, ул. „Приморска“ № 25, тел.: +359 88 669 8944; 

• Хотел „Терма Еко“: Община Балчик, с. Кранево, 9649, ул. „Масив“ № 25, тел.: +359 88 297 5056; 

• Хотел „Магнифик“: Община Балчик, с. Кранево, 9649, ул. „Бяло море“, тел.: +359 87 735 0250;  

• Хотел „Съни Касъл“: Община Балчик, с. Кранево, 9649, ул. „Крайбрежна“ № 3, тел.: +359 89 232 1051. 
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Заведения за хранене: 

• Механа „Воденицата“: Община Балчик, с. Кранево, 9649, ул. „Черноморска“ № 9, тел.: +359 89 542 8439; 

• Механа „Кранево“: Община Балчик, с. Кранево, 9649, ул. „Шипка“ № 4, тел.: +359 87 788 8388; 

• Ресторант „Извора“: Община Балчик, с. Кранево, 9649, ул. „Черноморска“ № 35, тел.: +359 57 966 365. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Пешеходен туризъм;  

• Плуване;  

• СПА;  

• Балнеолечение;  

• Плаж;  

• Водни спортове. 

В
ъ

з
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Бензиностанции: Петрол 2209: гр. Балчик, 9600, ул. „Дунав“; Петрол: гр. Балчик, 9600, в.з. „Сборно място“; Лафи: гр. Балчик, 9600, ул. „Дунав“ № 

48 (на изхода на Балчик, посока Добрич); Лафи: гр. Балчик, 9600, кв. „Балик“, ул. „Христо Ботев“ № 18; Топливо 3316: гр. Балчик, 

9600, ул. „Дунав“; Петрол 2210: к.к. „Албена“, 9620, тел.: +359 88 530 3700. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. Петков“ № 1, тел.: +359 579 726 91 (централа); МЦ – І: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. Петков“ № 

1, тел.: +359 579 728 66; ЦСМП: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. Петков“ № 1, тел.: +359 579 724 42; МЦ „Медика-Албена“: к.к. 

„Албена“, 9620, тел.: +359 579 620 25; +359 803 13 100. 
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Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Балчик, 9600, бул. „Иван Вазов“ № 5, тел.: +359 579 724 31, +359 579 724 32 - 24 часа; РС „ПБЗН“: гр. Балчик, 9600, 

ул. „Струма“ № 41, тел.: +359 579 722 29; РУ на МВР: к.к. „Албена“, 9620, тел.: +359 579 620 02; +359 579 620 03 - 24 часа. 

Банкови 

клонове: 

УниКредит Булбанк: гр. Балчик, 9600, ул. „Черно море“ № 34А, тел.:+359 579 711 20; ОББ: гр. Балчик, 9600, ул. „Дионисополис“ № 

3, тел.: +359 57 653 944; СЖ Експресбанк: гр. Балчик, 9600, ул. „Чайка“ № 2, тел.: +359 579 780 10; АТМ Райфайзенбанк: гр. Балчик, 

9600, ул. „Дунав“ № 8, тел.: +359 2 962 4102; ОББ: гр. Балчик, 9600, бул. „Христо Ботев“ № 24, тел.: +359 700 11 717; АТМ СЖ 

Експресбанк: к.к. „Албена“, 9620, Централен пазар, тел.: +359 800 18 888; АТМ УниКредит Булбанк: к.к. „Албена“, 9620, Хотел 

„Добруджа“, тел.: +359 2 933 7212. 

Пощенски 

станции: 

9649 Кранево: с. Кранево, 9649, ул. „Добруджа“ № 3, тел.: +359 579 668 00; 9620 Албена: к.к. „Албена“, 9620, Център, тел.: +359 

579 621 33; 9600 Балчик Ц: гр. Балчик, 9600, ул. „Иван Вазов“ № 2, тел.: +359 579 720 40; 9601 Балчик 1: гр. Балчик, 9600, кв. 

„Балик“, бл. 33, вх. А, ап. 1, тел.: +359 579 726 10. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Балчик, 9600, ул. „Черно море“ № 53, тел.: +359 579 726 96, +359 87 992 1937; Еконт: гр. Балчик, 9600, ул. „Христо Ботев“ 

№ 37А, тел.: +359 87 535 7970. 

4.15. Резерват „Балтата“ (с. Оброчище, Община Балчик) 

Описание на туристическия обект: 

Поддържаният резерват „Балтата” е разположен на Черноморското крайбрежие в землището на с. Оброчище в непосредствена близост до курорт „Албена”. 

Резерватът обхваща най-северно разположената лонгозна гора в България, по устието на р. Батова. Площта на резервата е над 205 хектара. Два пъти в годината 

(при пролетното пълноводие и есенното покачване на водите), река Батова излиза от коритото си и залива (удавя) гората.  

Въпреки сравнително младата й възраст (45 – 60 г.) и издънковия й характер, лонгозната гора е приказно красива. Съчетанието на светлолюбиви и сенколюбиви 

дървета и храсти й придава етажиран вид. Най-високо (30 – 35 м) се извисяват двата неразделни, най-широко представени дървесни вида – полски бряст и 

остролистен ясен. Заедно с тях сравнително често се срещат летен дъб, полски клен, дива круша, обикновен габър, черна елша, бяла топола, бяла върба. 

Чудно красив е и многоцветният килим от треви и цветя, като блатно кокиче, божури, перуника, див зюмбюл, очиболец, момкова сълза, медицинска ружа, черен 
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и бял оман, мехунка, острица, върбовка и други. Лонгозната гора и гъстата тръстика в разливите и мочурите на реката са убежище за разнообразни животински 

видове - земноводни, влечуги, птици, бозайници и други. Птичата фауна е представена от кълвачи, папуняк, гривек, близо до морето се срещат чайки, ангъчи, 

корморани и други. 

Наличието на включеното в Червената книга на България блатно кокиче, чиито естествени популации са застрашени от унищожаване,  прави резерватът 

изключително атрактивен и обаятелен.  

Блатното кокиче има по-високо стъбълце от обикновеното и е с няколко цвята. От него се получава нивалин – ценен и ефикасен международно признат лекарствен 

препарат. Растението е отровно. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: с. Оброчище, Община Балчик 

Време за посещение: целогодишно, препоръчително посещение през периода април - май (най-подходящия период е началото на май), когато може да се 

наблюдава блатно кокиче и божур.  

За контакт и актуална информация: https://www.bulgariatravel.org/article/details/207#map=6/42.750/25.380 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на туристи 

• Наличен 

път, 

подходящ за 

изминаване 

Много 

добро. 

• Има в 

с. 

Кранево;  

• Има в 

ТИЦ 

(Кранево) – 

тел./факс: 

+359 579 

Няма. Няма. • Опазване на 

природното 

местообитание;  

• Хидротехническо 

• Опазване на 

биоразнообразието;  

• Контролиран 

достъп до обекта;  

• Поставяне 

на указателни 

табели;  

• Поставяне 

• Публикуване на 

информация в 

Интернет;  

• Популяризиране 
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пеша от с. 

Кранево или 

от к.к. 

„Албена“. 

Курортен 

комплекс 

„Албена“. 

66810. регулиране на 

наличните 

постъпващи водни 

количества в 

резервата;  

• Създаване на 

пречиствателни 

станции. 

• Балансирано 

социализиране и 

експониране на 

защитената 

територия; 

• Изграждане на 

екопътеки, 

прогледни 

площадки и кули за 

наблюдение на 

птици. 

на 

информационни 

табели. 

на обекта чрез 

информационни 

материали в ТИЦ. 

Необходимо време за посещение: 

4 часа. 

Разстояние от гр. Добрич: 

До с. Кранево: 41.4 км; До к.к. „Албена“: 39.6 км. 

Настаняване: 

• Хотел „Рай“: Община Балчик, с. Оброчище, 9630, ул. „Средна гора“ № 37, тел.: +359 88 759 1228;  

• Къща за гости „Здравец“: Община Балчик, с. Оброчище, 9630, ул. „Боряна“ № 6, тел.: +359 88 255 6678. 

Заведения за хранене: 
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• Хотел „Рай“: Община Балчик, с. Оброчище, 9630, ул. „Средна гора“ № 37, тел.: +359 88 759 1228;  

• Ресторант „Бултрак“: Община Балчик, с. Оброчище, 9630. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Пешеходен туризъм;  

• Плуване;  

• СПА;  

• Балнеолечение;  

• Водни спортове. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 з

а
 л

о
ги

с
т
и

к
а
: 

Бензиностанции: Петрол 2229: с. Оброчище, 9630, вход от Албена; Петрол 2210: к.к. „Албена“, 9620. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МЦ „Медика-Албена“: к.к. Албена, 9620, тел.: +359 579 620 25; +359 803 13 100. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: к.к. „Албена“, 9620, тел.: +359 579 62 002; +359 579 62 003 - 24 часа. 

Банкови 

клонове: 

АТМ СЖ Експресбанк: к.к. „Албена“, 9620, Централен пазар, тел.: тел.: +359 800 18 888; АТМ УниКредит Булбанк: к.к. „Албена“, 

9620, хотел „Добруджа“, тел.: +359 2 933 7212. 

Пощенски 9630 Оброчище: с. Оброчище, 9630, ул. „Средна гора" № 4, тел.: +359 579 62 022; 9620 Албена: к.к. „Албена“, 9620, Център, тел.: 
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станции: +359 579 62 133. 

Куриерски 

услуги: 

9630 Оброчище: с. Оброчище, 9630, ул. „Средна гора" № 4, тел.: +359 579 62 022; 9620 Албена: к.к. „Албена“, 9620, Център, тел.: 

+359 579 62 133. 

4.16. Курортен комплекс „Албена“ (Община Балчик) 

Описание на туристическия обект: 

Курортен комплекс „Албена“ се намира на Северното Черноморие, на 35 км северно от гр. Варна и на 12 км от гр. Балчик. Разположен е в непосредствена близост 

до прохладните гори на резерват „Балтата“. Плажната ивица на Албена има дължина 3.5 км, а ширината й достига до 150 м. 

Курортът е притежател на наградата „Син флаг“ - за екологична чистота на морето, плажа и цялата територия. Въздухът действително е кристално чист и 

ободряващ, поради високото съдържание на кислород, което се дължи на съседството на комплекса с уникалния природен резерват „Балтата“. 

Минерални води: Минералната вода е разкрита през 1967 г. Чрез сондаж с дълбочина 1,500 м. Водовместващи са малм-валанжински горноюрско-долнокредни) 

варовици и доломити на дълбочина под 936 м. През 1992 г. В района е прокаран нов сондаж, с подобна дълбочина, в който водоносните скали започват на 

дълбочина 840 м. 

В курорта може да се провежда таласолечение, калолечение и балнео лечение. 

Спортна база Албена - България е една от най-големите спортно-възстановителни бази в тази част на света. Прекрасната комбинация от професионални спортни 

съоръжения, модерни хотели с високо качество на обслужване, възможности за СПА и прекрасно съхранена природа превръща Албена в притегателен център за 

любителите на спорта от много националности и всички възрасти през всеки сезон от годината. 

Албена предлага богат избор от над 50 вида спорт, които могат да се упражняват от любители и професионални състезатели. Ежегодно се организират световни, 

европейски, балкански, национални и работнически първенства. 

Комплексът разполага с Мултифункционална спортна зала, 6 футболни стадиона с естествена тревна настилка отговарящите на стандартите на УЕФА и БФС, 

Игрище за хокей на трева с олимпийски размери, 19 открити и 3 закрити тенис корта отговарящи на стандарти на ITF, 25 метров закрит басейн, както и множество 

възможности за практикуване на водни спортове, елитна конна база, 20 игрища за петанк, 2 хореографски зали, зала за тежка атлетика.  
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Близо до Албена са разположени 3 голф игрища „Блек Сий Рама“, „Лайтхаус Голф Ризорт“ и „Тракийски скали“.  

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: Курортният комплекс Албена се намира на 35 км северно от гр. Варна и на 12 км от гр. Балчик. 

Време за посещение: балнео и спа процедури – целогодишно; за плаж, плуване и водни спортове препоръчително посещение в периода от май до октомври. 

За контакт и актуална информация: https://albena.bg 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Налице са 

асфалтиран път и 

пешеходни 

пространства, 

тротоар;  

• Много добра 

съпътстваща 

инфраструктура;  

• Необходимост 

от реновиране на 

довеждащата 

Отлично. Има. • ТИЦ 

(Балчик) – 

тел.: +359 579 

71087; 

• ТИЦ 

(Кранево) -

тел./факс: 

+359 579 

66810. 

Няма. Има. • Ограничено 

шофиране в 

комплекса; 

• Опазване на 

чистотата на 

плажната ивица; 

• Опазване 

чистотата на 

морската вода.  

• Изпълняване 

препоръките за 

опазване;  

• Реновиране 

на Комплекса.  

• Поставяне на 

информационни 

табели;  

• Поставяне на 

указателни 

табели;  

• Поставяне на 

информационни 

дъски и 

предоставяне на 

брошури в 

• Правене на 

рекламна 

кампания чрез 

Интернет 

страницата на 

курорта; 

• Правене на 

реклама в 

национални медии 

чрез спортни 

клубове, чрез 

национални и 
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инфраструктура. хотелите. международни 

туроператори;  

• Вземане на 

участие в 

туристически 

изложения и 

борси. 

Необходимо време за посещение: 

По преценка на туриста – за 1 ден или за по-дълъг период за посещение. 

Разстояние от гр. Добрич: 

39.6 км (4.8 км от предходния обект). 

Настаняване: 

• Всички хотели в к.к. „Албена“, тел.: +359 700 12 110. 

Заведения за хранене: 

• Ресторант „А Ла Карт“: Община Балчик, к.к. Албена, 9620, тел.: +359 700 12 110; 

• Ресторант „Блу Есеншълс“: Община Балчик, к.к. Албена, 9620, тел.: +359 700 12 110. 

Възможности за релаксация и свободно време: 
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• Пешеходен туризъм;  

• Плуване;  

• СПА;  

• Балнеолечение;  

• Водни спортове. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 з

а
 л

о
ги

с
т
и

к
а
: 

Бензиностанции: Петрол 2229: с. Оброчище, 9630, вход от Албена; Петрол 2210: к.к. „Албена“, 9620. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МЦ „Медика-Албена“: к.к. Албена, 9620, тел.: +359 579 620 25; +359 803 13 100. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: к.к. „Албена“, 9620, тел.: +359 579 62 002; +359 579 62 003 - 24 часа. 

Банкови 

клонове: 

АТМ СЖ Експресбанк: к.к. „Албена“, 9620, Централен пазар, тел.: тел.: +359 800 18 888; АТМ УниКредит Булбанк: к.к. „Албена“, 

9620, хотел „Добруджа“, тел.: +359 2 933 7212. 

Пощенски 

станции: 

9620 Албена: к.к. „Албена“, 9620, Център, тел.: +359 579 62 133. 

Куриерски 

услуги: 

9620 Албена: к.к. „Албена“, 9620, Център, тел.: +359 579 62 133. 

4.17. Лайтхаус Голф & Спа Ризорт (Община Балчик) 
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Описание на туристическия обект: 

Голф игрище Лайтхаус е проектирано от известния бивш капитан от Райдър Къп – Иън Ууснам. Елитното голф игрище е от типа „линкс“ и е с традиционен дизайн. 

За зашеметяващия пейзаж допринасят изключителните природни картини, около които Иън Ууснам е изградил брилянтна колекция от дупки. Голф игрището 

предлага вълнуваща и предизвикателна голф игра както на професионалисти, така и на начинаещи. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: Община Балчик, 5 км след гр. Балчик по път Е87. 

Време за посещение: април – октомври. 

За контакт и актуална информация: https://www.lighthousegolfresort.com 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Асфалтов път;  

• Отлична 

съпътстваща 

инфраструктура;  

• Необходимост 

от реновиране на 

довеждащата 

Отлично. Има. Тел.: +359 52 

401 400. 

Няма. Има. • Видеонаблюдение;  

• Охрана. 

• Опазване и 

съхранение на 

природата; 

• Периодично 

реновиране. 

• Поставяне на 

указателни 

табели;  

• Поставяне на 

информационни 

табели.  

• Правене на 

таргетирани 

реклами в 

специализирани 

издания. 
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инфраструктура. 

Необходимо време за посещение: 

По преценка на туриста – за 1 ден или за по-дълъг период за посещение. 

Разстояние от гр. Добрич: 

39.6 км (26.6 км от предходния обект). 

Настаняване: 

• Лайтхаус Голф & СПА Ризорт: Община Балчик, 9600, 5 км след гр. Балчик по път Е87, тел.: +359 700 20 366. 

Заведения за хранене: 

• Лайтхаус Голф & СПА Ризорт: Община Балчик, 9600, 5 км след гр. Балчик по път Е87, тел.: +359 700 20 366. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Голф;  

• СПА;  

• Плуване;  

• Гмуркане;  

• Водни спортове. 
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Бензиностанции: Петрол 2209: гр. Балчик, 9600, ул. „Дунав“; Петрол: гр. Балчик, 9600, в.з. „Сборно място“; Лафи: гр. Балчик, 9600, ул. „Дунав“ № 

48 (на изхода на Балчик, посока Добрич); Лафи: гр. Балчик, 9600, кв. „Балик“, ул. „Христо Ботев“ № 18; Топливо 3316: гр. Балчик, 

9600, ул. „Дунав“. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. Петков“ № 1, тел.: +359 579 726 91 (централа); МЦ – І: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. Петков“ № 

1, тел.: +359 579 728 66; ЦСМП: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. Петков“ № 1, тел.: +359 579 724 42. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Балчик, 9600, бул. „Иван Вазов“ № 5, тел.: +359 579 724 31, +359 579 724 32 - 24 часа; РС „ПБЗН“: гр. Балчик, 9600, 

ул. „Струма“ № 41, тел.: +359 579 722 29. 

Банкови 

клонове: 

УниКредит Булбанк: гр. Балчик, 9600, ул. „Черно море“ № 34А, тел.:+359 579 711 20; ОББ: гр. Балчик, 9600, ул. „Дионисополис“ № 

3, тел.: +359 57 653 944; СЖ Експресбанк: гр. Балчик, 9600, ул. „Чайка“ № 2, тел.: +359 579 780 10; АТМ Райфайзенбанк: гр. Балчик, 

9600, ул. „Дунав“ № 8, тел.: +359 2 962 4102; ОББ: гр. Балчик, 9600, бул. „Христо Ботев“ № 24, тел.: +359 700 11 717. 

Пощенски 

станции: 

9600 Балчик Ц: гр. Балчик, 9600, ул. „Иван Вазов“ № 2, тел.: +359 579 720 40; 9601 Балчик 1: гр. Балчик, 9600, кв. „Балик“, бл. 33, 

вх. А, ап. 1, тел.: +359 579 726 10. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Балчик, 9600, ул. „Черно море“ № 53, тел.: +359 579 726 96, +359 87 992 1937; Еконт: гр. Балчик, 9600, ул. „Христо Ботев“ 

№ 37А, тел.: +359 87 535 7970. 

4.18. Блек Сий Рама Голф & Вилас (Община Балчик) 

Описание на туристическия обект: 

Блек Сий Рама е класическо линкс голф игрище с невероятни гледки към морето. Голф игрището е с 18 дупки. То е първото игрище за голф турнири в България. 

Гостите могат също да се забавляват с тенис, колоездене и лов. Предлага се богатата палитра от удобства  и услуги, като спа център и меню със здравословни 
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блюда в ресторанта. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: международен път E87, местност Табията, Община Балчик. 

Време за посещение: април – октомври. 

За контакт и актуална информация: http://www.blacksearama.com 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Асфалтов път;  

• Отлична 

съпътстваща 

инфраструктура; 

• Необходимост 

от реновиране на 

довеждащата 

инфраструктура. 

Отлично. Има. Тел.: +359 88 

660 1158. 

Няма. Има. • Видеонаблюдение;  

• Охрана. 

• Опазване и 

съхранение на 

природата; 

• Периодично 

реновиране. 

• Поставяне на 

указателни 

табели;  

• Поставяне на 

информационни 

табели.  

• Правене на 

таргетирани 

реклами в 

специализирани 

издания. 

Необходимо време за посещение: 
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По преценка на туриста – за 1 ден или за по-дълъг период за посещение. 

Разстояние от гр. Добрич: 

41.8 км (2.2 км от предходния обект). 

Настаняване: 

• Блек Сий Рама Голф & Вилас: Община Балчик, 9600, между път Е87, Местност „Табията“, тел.: +359 884 004 071. 

Заведения за хранене: 

• Блек Сий Рама Голф & Вилас: Община Балчик, 9600, между път Е87, Местност „Табията“, тел.: +359 888 803 384. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Голф;  

• СПА;  

• Плуване;  

• Гмуркане;  

• Водни спортове. 
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Бензиностанции: Петрол 2209: гр. Балчик, 9600, ул. „Дунав“; Петрол: гр. Балчик, 9600, в.з. „Сборно място“; Лафи: гр. Балчик, 9600, ул. „Дунав“ № 

48 (на изхода на Балчик, посока Добрич); Лафи: гр. Балчик, 9600, кв. „Балик“, ул. „Христо Ботев“ № 18; Топливо 3316: гр. Балчик, 

9600, ул. „Дунав“. 
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Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. Петков“ № 1, тел.: +359 579 726 91 (централа); МЦ – І: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. Петков“ № 

1, тел.: +359 579 728 66; ЦСМП: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. Петков“ № 1, тел.: +359 579 724 42. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Балчик, 9600, бул. „Иван Вазов“ № 5, тел.: +359 579 724 31, +359 579 724 32 - 24 часа; РС „ПБЗН“: гр. Балчик, 9600, 

ул. „Струма“ № 41, тел.: +359 579 722 29. 

Банкови 

клонове: 

УниКредит Булбанк: гр. Балчик, 9600, ул. „Черно море“ № 34А, тел.:+359 579 711 20; ОББ: гр. Балчик, 9600, ул. „Дионисополис“ № 

3, тел.: +359 57 653 944; СЖ Експресбанк: гр. Балчик, 9600, ул. „Чайка“ № 2, тел.: +359 579 780 10; АТМ Райфайзенбанк: гр. Балчик, 

9600, ул. „Дунав“ № 8, тел.: +359 2 962 4102; ОББ: гр. Балчик, 9600, бул. „Христо Ботев“ № 24, тел.: +359 700 11 717. 

Пощенски 

станции: 

9600 Балчик Ц: гр. Балчик, 9600, ул. „Иван Вазов“ № 2, тел.: +359 579 720 40; 9601 Балчик 1: гр. Балчик, 9600, кв. „Балик“, бл. 33, 

вх. А, ап. 1, тел.: +359 579 726 10. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Балчик, 9600, ул. „Черно море“ № 53, тел.: +359 579 726 96, +359 87 992 1937; Еконт: гр. Балчик, 9600, ул. „Христо Ботев“ 

№ 37А, тел.: +359 87 535 7970. 

4.19. Балчик и местност „Тузлата“ до гр. Балчик (Община Балчик) 

Описание на туристическия обект: 

Община Балчик е разположена в най-източната част, приморска част на Дунавската равнина и Добруджанското плато, като заема югоизточната част на Област 

Добрич. Община Балчик е една от 14-те общини в страната, имащи излаз на Черно море. Крайбрежието на Общината е с обща дължина от около 18.5 км, която е 

в основата на доминацията на туризма в общинската икономика, който е силно развит по черноморското крайбрежие - в курортния комплекс „Албена”, в гр. 

Балчик, в с. Кранево и в курортната зона „Тузлата”. Излазът на Черно море е обусловил и формирането на гр. Балчик като пристанищен център с яхтена марина 

и товарен кей. 
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Балчишката Тузла се намира на около 5 км източно от Балчик и е разположена в прекрасна природна местност, точно на брега на морето. Уникалните природните 

дадености на региона и прекрасните условия за кало и балнеолечение превръщат Балчишката тузла в един от природните феномени на България. Районът е 

изключително подходящ, както за почивка, така и за лечение сред природата. 

Балчишката тузла се нарежда сред най-големите природни богатства на България, заради уникалния състав на образувалата се по дъното на езерото лечебна 

кал. Балчишката тузла представлява езеро – лиман с много солена вода (по солна концентрация тя е близка до водите на Мъртво море). Калта, която се е 

образувала по дъното е с уникален състав - с биологична компоненти от обитаващите езерото микроорганизми и растения и минерални съставки, комбинация от 

морски соли и солите на минералната вода, която извира в непосредствена близост. Калта е с доказани лечебни свойства и от дълги години помага за лечението 

на редица заболявания. 

В курорта може да се провежда таласолечение, калолечение и външно балнео лечение при хронични заболявания. Водата е показана и за питейно балнеолечение 

при хронични бъбречни, стомашно-чревни, жлъчно-чернодробни и метаболитни заболявания в компенсирано функционално състояние.  

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: Местността се намира на 4 км източно от гр. Балчик. Пътува се с автомобил, велосипед или друго превозно средство. Няма редовен градски 

транспорт. Местността и зоната за плуване са със свободен достъп.  

Престоят в балнеосанаториума е съгласно условията на здравното заведение. 

Време за посещение: целогодишно, най-добро време за посещение: май – септември. 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Асфалтов път;  Добро. Има. ТИЦ (Балчик) – 

тел.: +359 579 

Няма. Има. • Почистване • Адекватно • Поставяне на • Създаване на 



 
 

 
 

 

 
 

  
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 

404 

• Пътува се с 

автомобил, 

велосипед или друго 

превозно средство; 

• Няма редовен 

градски транспорт;  

• Необходимост от 

реновиране на 

инфраструктурата. 

71087. 

 

на пясъчната 

ивица от 

замърсяване;  

• Опазване 

запасите от 

лечебна кал от 

изчерпване. 

поведение при 

свлачищни 

процеси;  

• Изпълняване 

препоръките за 

опазване на 

тузлата. 

указателни 

табели;  

• Поставяне на 

информационни 

табели. 

травел блогове;  

• Организиране 

на прес трипове;  

• Публикуване на 

информация в уеб 

сайта на 

Общината;  

• Предоставяне 

на рекламни 

брошури в ТИЦ. 

Необходимо време за посещение: 

По преценка на туриста – за 1 ден или за по-дълъг период за посещение. 

Разстояние от гр. Добрич: 

41.3 км (13.8 км от предходния обект). 

Настаняване: 

• Комплекс „Мария Палас“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Самара“ № 5, тел.: +359 89 222 0576; 

• Хотел „Антик“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Приморска“ № 16, тел.: +359 88 820 5020; 

• Семеен хотел „Магнолия“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Приморска“ № 25, тел.: +359 88 882 0899. 

Заведения за хранене: 
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• Кралска изба „ROYAL Wine Cellar“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, Комплекс „Двореца“, тел.: +359 88 898 9899; 

• Ресторант „БМ Корона“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, Комплекс „Двореца“, тел.: +359 579 768 47;  

• Италиански ресторант „Пеперончино“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Приморска“ № 8, тел.: +359 88 851 7650; 

• Ресторант „Франсис Дрейк“: Община Балчик, гр. Балчик, 9600, ул. „Черно море“ № 2, тел.: +359 89 345 5405. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Голф;  

• СПА;  

• Плуване;  

• Гмуркане;  

• Водни спортове;  

• Балнеолечение; 

• Дегустиране на вино. 
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Бензиностанции: Петрол 2209: гр. Балчик, 9600, ул. „Дунав“; Петрол: гр. Балчик, 9600, в.з. „Сборно място“; Лафи: гр. Балчик, 9600, ул. „Дунав“ № 

48 (на изхода на Балчик, посока Добрич); Лафи: гр. Балчик, 9600, кв. „Балик“, ул. „Христо Ботев“ № 18; Топливо 3316: гр. Балчик, 

9600, ул. „Дунав“. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. Петков“ № 1, тел.: +359 579 726 91 (централа); МЦ – І: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. Петков“ № 

1, тел.: +359 579 728 66; ЦСМП: гр. Балчик, 9600, ул. „Д-р Зл. Петков“ № 1, тел.: +359 579 724 42. 
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Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Балчик, 9600, бул. „Иван Вазов“ № 5, тел.: +359 579 724 31, +359 579 724 32 - 24 часа; РС „ПБЗН“: гр. Балчик, 9600, 

ул. „Струма“ № 41, тел.: +359 579 722 29. 

Банкови 

клонове: 

УниКредит Булбанк: гр. Балчик, 9600, ул. „Черно море“ № 34А, тел.:+359 579 711 20; ОББ: гр. Балчик, 9600, ул. „Дионисополис“ № 

3, тел.: +359 57 653 944; СЖ Експресбанк: гр. Балчик, 9600, ул. „Чайка“ № 2, тел.: +359 579 780 10; АТМ Райфайзенбанк: гр. Балчик, 

9600, ул. „Дунав“ № 8, тел.: +359 2 962 4102; ОББ: гр. Балчик, 9600, бул. „Христо Ботев“ № 24, тел.: +359 700 11 717. 

Пощенски 

станции: 

9600 Балчик Ц: гр. Балчик, 9600, ул. „Иван Вазов“ № 2, тел.: +359 579 720 40; 9601 Балчик 1: гр. Балчик, 9600, кв. „Балик“, бл. 33, 

вх. А, ап. 1, тел.: +359 579 726 10. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Балчик, 9600, ул. „Черно море“ № 53, тел.: +359 579 726 96, +359 87 992 1937; Еконт: гр. Балчик, 9600, ул. „Христо Ботев“ 

№ 37А, тел.: +359 87 535 7970. 

4.20. Ваканционен комплекс „Топола Скайс“ (Община Каварна) 

Описание на туристическия обект: 

Топола Скайс Ризорт и Аквапарк предлага разнообразие от въжени съоръжения за забавления с екстремен характер и с две степени на трудност: Ниво 1 - С 

височина от 2.5м. и десет препятствия по пътя, тази част от приключенския парк на Топола Скайс е за всички начинаещи, които желаят да тестват своя лимит; 

Ниво 2 - Играта за напреднали е по-взискателна и със значително по-сложни препятствия с височина от 5 м. 

Екшън паркът на Топола Скайс Ризорт и Аквапарк предлага на своите гости и две стени за катерене с височина по 8 м - всяка. 

Привържениците на отборните спортни игри ще открият четири игрища за футбол, тенис на корт и волейбол, а желаещите да се разхладят могат да се възползват 

от басейна и аквапарка на територията на хотелския комплекс. 

Полезна информация за туриста: 
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Местоположение: Топола Скайс, с. Топола, Община Каварна. 

Време за посещение: май – октомври. 

За контакт и актуална информация: https://www.topolaskies.com 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на туристи 

• Асфалтов път; 

• Отлична 

съпътстваща 

инфраструктура; 

• Необходимост 

от реновиране на 

довеждащата 

инфраструктура. 

Много 

добро. 

Има. Тел.: +359 52 

90 40 10. 

Няма. Има. • Видеонаблюдение;  

• Охрана. 

• Опазване и 

съхранение на 

природата;  

• Почистване 

на плажната 

ивица. 

• Поставяне на 

указателни 

табели;  

• Поставяне на 

информационни 

табели. 

• Създаване на 

травел блогове;  

• Организиране 

на прес трипове;  

• Правене на 

рекламна кампания 

чрез Интернет 

страницата на 

курорта, чрез 

национални и 

международни 

туроператори;  

• Организиране 

на състезания. 
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Необходимо време за посещение: 

По преценка на туриста – за 1 ден или за по-дълъг период за посещение. 

Разстояние от гр. Добрич: 

43.8 км (10 км от предходния обект). 

Настаняване: 

• Ваканционен комплекс „Топола Скайс“: Община Каварна, с. Топола, 9654, тел.: +359 887 619 254, +359 5290 40 10. 

Заведения за хранене: 

• Ваканционен комплекс „Топола Скайс“: Община Каварна, с. Топола, 9654, тел.: +359 887 619 254, +359 5290 40 10. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Голф;  

• СПА;  

• Плуване;  

• Гмуркане; 

• Водни спортове. 

В
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о
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о
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о
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: 

Бензиностанции: Ромпетрол: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 2А; Петрол 2206: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 1; Бултрейд: гр. Каварна, 

9650, ул. „България“ № 69; Братя Тончеви: гр. Каварна, 9650, бул. „България“ № 79. 
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Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 91,: тел.: +359 570 831 61 (централа), тел.: +359 570 830 38 (аптека); ЦСМП: гр. 

Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 830 05; МЦ – І: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 

821 03. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 570 821 12, +359 570 842 12 - 24 часа; ГПУ: гр. Каварна, 9650, ул. 

„Георги Сава Раковски“ № 13, тел. +359 579 821 29; РС „ПБЗН“: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 579 830 23, +359 

579 820 23. 

Банкови 

клонове: 

Пощенска банка: гр. Каварна 9650, ул. „Цар Калоян“ № 3, тел.: + 359 570 811 70; АТМ Банка ДСК: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ 

№ 25, тел.: +359 570 842 67; УниКредит Булбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 37, бл. „Мусала“, тел.: от +359 570 811 10 до 

+359 570 811 15; СЖ Експресбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 30А, тел.: +359 570 825 41; АТМ Райфайзенбанк: гр. Каварна, 

9650, ул. „Добротица“ № 64, тел.: +359 2 962 4102. 

Пощенски 

станции: 

9650 Каварна: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 29, тел.: +359 570 832 66. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Каварна, 9650, Сити център, ул. „България“ № 57, тел.: +359 570 833 20, +359 87 992 2118; Тип Топ Куриер: гр. Каварна, 

9650, ул. „Дончо Стойков“ № 10, тел.:+359 570 822 88; Спийди: гр. Каварна, 9650, ул. „Георги Кирков“ № 9, тел.: +359 700 17 001. 

4.21. Трейшън Клифс Голф Резорт (Община Каварна) 

Описание на туристическия обект: 

Ситуирано между Балчик и Каварна, Тракийски скали е най-популярното голф игрище в България. Игрището е проектирано от Гари Плеър, който е един от най-

успешни състезатели в историята на този спорт. Голф игрището отваря врати през 2011г. и бързо печели популярност сред любителите на играта. Трейшън Клифс 

Голф Резорт придобива голяма известност през 2013 г. с домакинството на турнира Volvo World Match Play Championship, който е част от календара на Европейския 

тур. При изграждането на игрището много уместно е използван естествения релеф на залива Калиакра, който върви покрай бреговете на Черно море. Голф 
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игрището се състои от 18 дупки, всяка със спираща духа гледка. От всяка дупка на игрището се открива страхотна гледка към нос  Калиакра и сините води на 

Черно море. Модерният дизайн на игрището го прави достъпно за голфъри с различни умения. Наличието на пет различни тий бокса позволява дори и на голфъри 

с двуцифрен хендикап да се насладят на играта си на Тракийски скали. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: между гр. Балчик и гр. Каварна. 

Време за посещение: април – октомври. 

За контакт и актуална информация: http://www.thraciancliffs.com/ 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Асфалтов път; 

• Отлична 

съпътстваща 

инфраструктура; 

• Необходимост 

от реновиране на 

довеждащата 

инфраструктура. 

Отлично. Има. Тел.: +359 

5709 22 00. 

Няма. Има. • Видеонаблюдение;  

• Охрана. 

• Опазване и 

съхранение на 

природата;  

• Реновиране на 

обекта;  

• Видеозаснемане. 

• Поставяне 

на указателни 

табели;  

• Поставяне 

на 

информационни 

табели. 

• Правене на 

таргетирани 

реклами в 

специализирани 

издания. 
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Необходимо време за посещение: 

По преценка на туриста – за 1 ден или за по-дълъг период за посещение. 

Разстояние от гр. Добрич: 

46.8 км (5 км от предходния обект). 

Настаняване: 

• Трейшън Клифс Голф Резорт: Община Каварна, с. Божурец, 9656, тел.: +359 5709 22 22. 

Заведения за хранене: 

• Трейшън Клифс Голф Резорт: Община Каварна, с. Божурец, 9656, тел.: +359 5709 22 22. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Голф;  

• СПА;  

• Плуване;  

• Гмуркане; 

• Водни спортове. 

В
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о
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: 

Бензиностанции: Ромпетрол: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 2А; Петрол 2206: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 1; Бултрейд: гр. Каварна, 

9650, ул. „България“ № 69; Братя Тончеви: гр. Каварна, 9650, бул. „България“ № 79. 
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Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 91,: тел.: +359 570 831 61 (централа), тел.: +359 570 830 38 (аптека); ЦСМП: гр. 

Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 830 05; МЦ – І: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 

821 03. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 570 821 12, +359 570 842 12 - 24 часа; ГПУ: гр. Каварна, 9650, ул. 

„Георги Сава Раковски“ № 13, тел. +359 579 821 29; РС „ПБЗН“: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 579 830 23, +359 

579 820 23. 

Банкови 

клонове: 

Пощенска банка: гр. Каварна 9650, ул. „Цар Калоян“ № 3, тел.: + 359 570 811 70; АТМ Банка ДСК: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ 

№ 25, тел.: +359 570 842 67; УниКредит Булбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 37, бл. „Мусала“, тел.: от +359 570 811 10 до 

+359 570 811 15; СЖ Експресбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 30А, тел.: +359 570 825 41; АТМ Райфайзенбанк: гр. Каварна, 

9650, ул. „Добротица“ № 64, тел.: +359 2 962 4102. 

Пощенски 

станции: 

9650 Каварна: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 29, тел.: +359 570 832 66. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Каварна, 9650, Сити център, ул. „България“ № 57, тел.: +359 570 833 20, +359 87 992 2118; Тип Топ Куриер: гр. Каварна, 

9650, ул. „Дончо Стойков“ № 10, тел.:+359 570 822 88; Спийди: гр. Каварна, 9650, ул. „Георги Кирков“ № 9, тел.: +359 700 17 001. 

4.22. Нос „Чиракман“ и плаж „Икантлъка“ (гр. Каварна, Община Каварна) 

Описание на туристическия обект: 

Нос „Чиракман“ се извисява величествено на Каварненския бряг. Името му означава факел и според историческите източници е служил за ориентир. Той се 

намира на 3 км южно от Каварна, като красив завършек на една китна долина, през която се спуска пътя от града до пристанището и морето.  

В древността нос „Чиракман“ е висок и внушителен полуостров с голямо значение в навигацията. През І хил. Пр. Хр. тук възниква селище, известно с името 
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Бизоне. След продължителен период на упадък, причинен от поредица военно-политически стълкновения и катастрофалното земетресение от І в. Пр. Хр., през 

римската епоха животът в Бизоне започва да се съвзема. От този момент нататък до края на ХІV в. Сл. Хр. градът е известен икономически и културен център.  

През ранновизантийската епоха, предвид ескалиращата варварска заплаха, Бизоне се премества върху Чиракманското плато, превръщайки се в края на V и 

началото на VІ в. в силно укрепено селище. Тогава в централната част на крепостта е изградена и църква. 

В малкия залив в подножието на нос „Чиракман“ се намират рибарското селище с къщички и много лодки, яхтеното пристанище и плажа. Местността предоставя 

отлични възможности за практикуване на рекреационен туризъм, както и на екстремни и алтернативни спортове и туризъм, като яхтен туризъм, парашутизъм, 

делтапланеризъм и прочие. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: нос „Чиракман“, на 4 км северно от гр. Каварна, Община Каварна. 

Време за посещение: май – октомври. 

За контакт и актуална информация: http://www.kavarna.bg/kavarna-zabelezhitelnosti/nos-chirakman/ 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на туристи 

• Асфалтов път; 

• Отлична 

съпътстваща 

инфраструктура; 

Добро. Има. ТИЦ (Каварна) 

– тел.: +359 

750 8526. 

Няма. Има. • Опазване и 

съхранение на 

природата;  

• Почистване 

на плажната 

• Теренни 

археологически 

проучвания;  

• Теренна 

консервация. 

• Поставяне на 

указателни 

табели;  

• Поставяне на 

информационни 

• Създаване на 

травел блогове;  

• Организиране 

на прес трипове;  
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• Необходимост от 

реновиране на 

довеждащата 

инфраструктура. 

ивица;  

• Опазване 

чистотата на 

морската вода. 

табели. • Публикуване на 

информация в уеб 

сайта на Общината;  

• Разработване и 

предоставяне на 

брошури в ТИЦ;  

• Организиране 

на екстремни 

състезания. 

Необходимо време за посещение: 

По преценка на туриста – за 1 ден или за по-дълъг период за посещение. 

Разстояние от гр. Добрич: 

52.4 км (13.8 км от предходния обект). 

Настаняване: 

• Хотел „Роял Гранд“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, Крайбрежна зона, тел.: +359 88 640 4012; 

• Комплекс „Калитея“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, тел.: +359 89 388 8385; 

• Хотел и СПА „Отдих“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, бул. „България“, Градски парк, тел.: +359 570 830 49. 

Заведения за хранене: 



 
 

 
 

 

 
 

  
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 

415 

• Пицария „Какаду“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, ул. „Георги Сава Раковски“ № 1, тел.: +359 570 831 55; 

• Мидена ферма „Дълбока“: Община Каварна, с. Българево, 9660, Местност „Дълбока“, тел.: +359 88 427 4132; 

• Ресторант „Ескарго“ (Ферма за охлюви „Еко Телус“): Община Каварна, с. Българево, 9660, ул. „24-та“ № 33, тел.: +359 89 796 5896. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Голф;  

• СПА;  

• Дегустации на храни (охлюви, миди);  

• Плуване;  

• Гмуркане; 

• Водни спортове. 

В
ъ
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о
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и
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: 

Бензиностанции: Ромпетрол: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 2А; Петрол 2206: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 1; Бултрейд: гр. Каварна, 

9650, ул. „България“ № 69; Братя Тончеви: гр. Каварна, 9650, бул. „България“ № 79. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 91,: тел.: +359 570 831 61 (централа), тел.: +359 570 830 38 (аптека); ЦСМП: гр. 

Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 830 05; МЦ – І: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 

821 03. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 570 821 12, +359 570 842 12 - 24 часа; ГПУ: гр. Каварна, 9650, ул. 

„Георги Сава Раковски“ № 13, тел. +359 579 821 29; РС „ПБЗН“: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 579 830 23, +359 

579 820 23. 
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Банкови 

клонове: 

Пощенска банка: гр. Каварна 9650, ул. „Цар Калоян“ № 3, тел.: + 359 570 811 70; АТМ Банка ДСК: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ 

№ 25, тел.: +359 570 842 67; УниКредит Булбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 37, бл. „Мусала“, тел.: от +359 570 811 10 до 

+359 570 811 15; СЖ Експресбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 30А, тел.: +359 570 825 41; АТМ Райфайзенбанк: гр. Каварна, 

9650, ул. „Добротица“ № 64, тел.: +359 2 962 4102. 

Пощенски 

станции: 

9650 Каварна: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 29, тел.: +359 570 832 66. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Каварна, 9650, Сити център, ул. „България“ № 57, тел.: +359 570 833 20, +359 87 992 2118; Тип Топ Куриер: гр. Каварна, 

9650, ул. „Дончо Стойков“ № 10, тел.:+359 570 822 88; Спийди: гр. Каварна, 9650, ул. „Георги Кирков“ № 9, тел.: +359 700 17 001. 

4.23. Морски дълбини край Калиакра (Община Каварна) 

Описание на туристическия обект: 

Съкровища, потънали кораби и военни подводници се крият под вълните на Черно море на север от Калиакра и Камен бряг. Според една от легендите някъде в 

множеството пещери край „Яйлата” митичният Лизимах скрил несметно съкровище, което и до днес не е открито. Според друга пък, някъде там, на север, от 

носа в посока към гр. Шабла е потънал легендарният кораб “Черният принц”, собственост на британската кралица, натоварен със заплатите на войниците, 

участвали в Кримската война. Макар че има информация, че корабът е намерен, все още не липсват авантюристи. Често през лятото  могат да бъдат видени 

самотни гмуркачи, които, спрели автомобила си директно в степта в района на шабленското с. Тюленово, да подготвят аквалангите. 

На север след Камен бряг и Тюленово, където има много подводни пещери, на сравнително неголяма дълбочина могат да се видят и останки от стари кораби, 

вероятно изхвърлени от старото корабно режище в Шабла.  

Начинаещи водолази е добре да започнат покоряването на морските дълбини с инструктор и след предварителна подготовка. На дълбочина от около десетина 

метра в Черно море могат да се видят зелени и кафяви водорасли, дънни риби - барбуни и пасажи от други видове риби. 

Полезна информация за туриста: 
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Местоположение: природен и археологически резерват Калиакра, Община Каварна. 

Време за посещение: подходящо време за гмуркане е периодът април – ноември. 

Водолазен център в Курортен комплекс „Албена” и водолазен клуб в Курортен комплекс „Русалка”. Предлагат се пакети с по 2 и 4 гмуркания, като цената зависи 

от това, имате ли екипировка или ползвате екипировка на центъра. Подводната фотография се заплаща отделно. 

За контакт и актуална информация: https://kavarna.bg 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на туристи 

• Асфалтов път; 

• Отлична 

съпътстваща 

инфраструктура; 

• Необходимост 

от реновиране на 

довеждащата 

инфраструктура. 

Запазени. Има. ТИЦ (Каварна) 

– тел.: +359 

750 8526. 

Учители 

по 

гмуркане. 

Има. • Опазване на 

околната 

среда;  

• Опазване на 

морската вода;  

• Почистване 

на плажната 

ивица. 

• Опазване на 

културно -

историческото 

наследство;  

• Видеозаписи;  

• Снимков 

материал;  

• Спазване 

мерките за 

опазване на 

природата. 

• Поставяне на 

указателни 

табели;  

• Поставяне на 

информационни 

табели. 

• Публикуване на 

подробна 

информация в 

Интернет сайта на 

организациите по 

гмуркане;  

• Публикуване 

информация на 

сайта на Общината. 
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Необходимо време за посещение: 

По преценка на туриста – за 1 ден или за по-дълъг период за посещение. 

Разстояние от гр. Добрич: 

66.4 км (18.1 км от предходния обект). 

Настаняване: 

• Хотел „Роял Гранд“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, Крайбрежна зона, тел.: +359 88 640 4012; 

• Комплекс „Калитея“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, тел.: +359 89 388 8385; 

• Хотел и СПА „Отдих“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, бул. „България“, Градски парк, тел.: +359 570 830 49. 

Заведения за хранене: 

• Пицария „Какаду“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, ул. „Георги Сава Раковски“ № 1, тел.: +359 570 831 55; 

• Ресторант „Българка“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, Курортна зона, тел.: +359 88 558 0111;  

• Ресторант „Хъшовете“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, Център, тел.: +359 88 888 9579. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Голф;  

• СПА;  

• Плуване;  
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• Гмуркане; 

• Водни спортове. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 з

а
 л

о
ги

с
т
и

к
а
: 

Бензиностанции: Ромпетрол: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 2А; Петрол 2206: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 1; Бултрейд: гр. Каварна, 

9650, ул. „България“ № 69; Братя Тончеви: гр. Каварна, 9650, бул. „България“ № 79. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 91,: тел.: +359 570 831 61 (централа), тел.: +359 570 830 38 (аптека); ЦСМП: гр. 

Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 830 05; МЦ – І: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 

821 03. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 570 821 12, +359 570 842 12 - 24 часа; ГПУ: гр. Каварна, 9650, ул. 

„Георги Сава Раковски“ № 13, тел. +359 579 821 29; РС „ПБЗН“: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 579 830 23, +359 

579 820 23. 

Банкови 

клонове: 

Пощенска банка: гр. Каварна 9650, ул. „Цар Калоян“ № 3, тел.: + 359 570 811 70; АТМ Банка ДСК: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ 

№ 25, тел.: +359 570 842 67; УниКредит Булбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 37, бл. „Мусала“, тел.: от +359 570 811 10 до 

+359 570 811 15; СЖ Експресбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 30А, тел.: +359 570 825 41; АТМ Райфайзенбанк: гр. Каварна, 

9650, ул. „Добротица“ № 64, тел.: +359 2 962 4102. 

Пощенски 

станции: 

9650 Каварна: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 29, тел.: +359 570 832 66. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Каварна, 9650, Сити център, ул. „България“ № 57, тел.: +359 570 833 20, +359 87 992 2118; Тип Топ Куриер: гр. Каварна, 

9650, ул. „Дончо Стойков“ № 10, тел.:+359 570 822 88; Спийди: гр. Каварна, 9650, ул. „Георги Кирков“ № 9, тел.: +359 700 17 001. 

4.24. Резерват „Болата“ (Община Каварна) 
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Описание на туристическия обект: 

„Болата“ е залив на север от н. Калиакра. Представлява тясна клисура, която се врязва в брега. Откъм сушата е обградена от скали с издълбани в тях пещери. 

През залива преминава малка рекичка, а около мястото, където тя се влива в морето, се е образувала пясъчна ивица - единствената в района на н. Калиакра.  

„Болата” е единственият български резерват, който включва морска площ. В него се наблюдава скален орел и разнообразие от водолюбиви птици, като например 

воден бик, чапли, земеродни рибарчета, потапници и гмурци. В „Болата“ се срещат общо около 150 вида птици. През залива минава  и Виа Понтика – едно от 

главните миграционни пътища на прелетните птици. През пролетта в България долитат приблизително 400 вида птици, напр. Късопръст ястреб, белоопашат 

мишелов, кеклик, малък корморан, червен ангъч, полубеловрата мухоловка, белочелата сврачка, индийско шаварче, жалобен синигер и други. 

Освен с красивите птици, „Болата“ е известен и с факта, че в обграждащите я пещери са намерени следи от антично селище, датиращо от 400 г. Пр. Хр., както 

и Малтийски кръст, който свидетелства за търговските отношения между Второто Българско Царство, Венеция и Генуа. От най-високата скална точка може да се 

види не само самия залив, но и целия н. Калиакра. Ако се продължи още на север, може да се стигне до местността „Тауклиман” и курорта „Русалка”. 

Освен всичко друго, „Болата“ предлага и много добри условия за плаж, водни спортове и риболов.  

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: Болата се намира на около 3 км северно от н. Калиакра. Достъпна е с автомобил и обществен транспорт. От официалната уебстраница на 

Община Каварна - http://www.kavarna.bg или от Автогара Каварна (тел. +359 570/ 8 23 90) - може да бъде получена информация за разписанието на автобусите, 

движещи се по маршрута Каварна - Болата - н. Калиакра, както и Каварна – Болата - Каварна. 

Време за посещение: Заливът може да бъде посетен целогодишно, но за желаещите да наблюдават Виа Понтика най-подходящото време за посещение е през 

пролетта (месец март), когато прелетните птици долитат, и края на лятото (месец септември), когато отлитат. Летният сезон също е много удачен период за 

посещение. 

За контакт и актуална информация: https://kavarna.bg 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на Текущо Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 
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достъпността: състояние: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на туристи 

• Асфалтов път; 

• Отлична 

съпътстваща 

инфраструктура; 

• Необходимост 

от реновиране на 

довеждащата 

инфраструктура. 

Добро. Има. ТИЦ 

(Каварна) – 

тел.: +359 750 

8526. 

Няма. Има. • Опазване на 

биоразнообразието 

на генетично, 

популационно, 

видово и 

екосистемно ниво; 

• Опазване 

популациите на 

всички редки и 

застрашени 

представители на 

флората и фауната. 

• Трайно 

запазване на 

разнообразието и 

качеството на 

местообитанията 

в защитената 

територия;  

• Изпълняване 

препоръките за 

опазване. 

• Поставяне на 

указателни 

табели;  

• Поставяне на 

информационни 

табели;  

• Изпълняване 

на препоръките 

за опазване.  

• Включване на 

информация в 

рекламни 

брошури, 

разпространявани 

от ТИЦ и 

поместване в сайта 

на Общината;  

• Реновиране на 

инфраструктурата 

на обекта, 

съобразено със 

статута му. 

Необходимо време за посещение: 

По преценка на туриста – за 1 ден или за по-дълъг период за посещение. 

Разстояние от гр. Добрич: 

65.9 км (4.4 км от предходния обект). 

Настаняване: 
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• Хотел „Роял Гранд“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, Крайбрежна зона, тел.: +359 88 640 4012; 

• Комплекс „Калитея“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, тел.: +359 89 388 8385; 

• Хотел и СПА „Отдих“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, бул. „България“, Градски парк, тел.: +359 570 830 49. 

Заведения за хранене: 

• Пицария „Какаду“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, ул. „Георги Сава Раковски“ № 1, тел.: +359 570 831 55; 

• Ресторант „Българка“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, Курортна зона, тел.: +359 88 558 0111;  

• Ресторант „Хъшовете“: Община Каварна, гр. Каварна, 9650, Център, тел.: +359 88 888 9579. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Голф;  

• СПА;  

• Плуване;  

• Гмуркане; 

• Водни спортове. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 

з
а
 л

о
ги

с
т
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к
а
: Бензиностанции: Ромпетрол: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 2А; Петрол 2206: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 1; Бултрейд: гр. Каварна, 

9650, ул. „България“ № 69; Братя Тончеви: гр. Каварна, 9650, бул. „България“ № 79. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

МБАЛ: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 91,: тел.: +359 570 831 61 (централа), тел.: +359 570 830 38 (аптека); ЦСМП: гр. 

Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 830 05; МЦ – І: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 
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бърза помощ: 821 03. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 570 821 12, +359 570 842 12 - 24 часа; ГПУ: гр. Каварна, 9650, ул. 

„Георги Сава Раковски“ № 13, тел. +359 579 821 29; РС „ПБЗН“: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 579 830 23, +359 

579 820 23. 

Банкови 

клонове: 

Пощенска банка: гр. Каварна 9650, ул. „Цар Калоян“ № 3, тел.: + 359 570 811 70; АТМ Банка ДСК: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ 

№ 25, тел.: +359 570 842 67; УниКредит Булбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 37, бл. „Мусала“, тел.: от +359 570 811 10 до 

+359 570 811 15; СЖ Експресбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 30А, тел.: +359 570 825 41; АТМ Райфайзенбанк: гр. Каварна, 

9650, ул. „Добротица“ № 64, тел.: +359 2 962 4102. 

Пощенски 

станции: 

9650 Каварна: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 29, тел.: +359 570 832 66. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Каварна, 9650, Сити център, ул. „България“ № 57, тел.: +359 570 833 20, +359 87 992 2118; Тип Топ Куриер: гр. Каварна, 

9650, ул. „Дончо Стойков“ № 10, тел.:+359 570 822 88; Спийди: гр. Каварна, 9650, ул. „Георги Кирков“ № 9, тел.: +359 700 17 001. 

4.25. Залив на птиците – Тауклиман (Община Каварна) 

Описание на туристическия обект: 

На около 6 км североизточно от нос Калиакра се намира красив и уникален природен кът - Птичият залив (тур. Тауклиман), невероятно прелестен с малките си 

плажове, терасираните склонове, с изобилието от топла минерална вода и множеството разхвърляни край брега скалисти островчета. Тауклиман е обграден от 

плато, издигащо се 70 м над морето. Особено красиви са пещерите, разположени във високата част на свлачището - Голямата маара; Темната дупка (най-дългата, 

170 м); Арагонитовата пещера (богато украсена с красиви арагонитови кристали); малката пещера Иглено ухо (с червено обагрени синтови образувания). Между 

терасите на склоновете са разпръснати малки пещери, които са убежище на редки видове птици и влечуги, включени в Червената книга на България. Местността 

е истински птичи рай по миграционния път на птиците, Виа Понтика. Всяка пролет ята от хиляди чайки, гъски, брегобегачи, дъждосвирници и други птици спират 

в залива за отмора преди да продължат на север към Източноевропейската равнина, към Средна и Северна Европа. Наесен отново почиват тук, преди да 
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продължат на юг, към делтата на река Нил. 

Освен с природата, Тауклиман е известен и с археологическите си находки. Според проучванията, скалните пещери са били обитавани от траки, гърци, римляни 

и славяни, а най-вероятно са служели и за светилища. В местността са намерени останки от антични средновековни селища, части от късноантично укрепление, 

византийска крепост от V в. и интересни кръгли каменни съоръжения, използвани за производство на вино.  

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: 6 км на североизток от нос Калиакра, близо до гр. Каварна. Местността е достъпна с автомобил до входа на Курортен комплекс „Русалка“. 

Достъпът до самия залив е силно ограничен за лицата, които нямат права за посещение на Курортен комплекс „Русалка“.  

Време за посещение: най-доброто време за посещение е в периода юни – септември 

За контакт и актуална информация: https://kavarna.bg  

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Асфалтов път;  

• Добра 

съпътстваща 

инфраструктура;  

• Необходимост 

от реновиране на 

довеждащата 

Запазен 

природен 

резерват. 

Има. ТИЦ 

(Каварна) – 

тел.: +359 750 

8526. 

Няма. Има. • Опазване 

биоразнообразието 

на генетично, 

популационно, 

видово и 

екосистемно ниво; 

• Опазване 

• Трайно 

запазване на 

разнообразието и 

качеството на 

местообитанията 

в защитената 

територия. 

• Поставяне на 

указателни 

табели;  

• Поставяне на 

информационни 

табели;  

• Изпълняване 

• Осигуряване 

на безпрепятствен 

достъп до обекта;  

• Включване на 

информация в 

рекламни 

брошури, 
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инфраструктура;  

• Съществуват 

известни 

ограничения на 

достъпа от страна 

на Ваканционно 

селище „Русалка“. 

популациите на 

всички редки и 

застрашени 

представители на 

флората и фауната. 

на препоръките 

за опазване. 

разпространявани 

от ТИЦ;  

• Поместване на 

информация в 

сайта на 

Общината. 

Необходимо време за посещение: 

По преценка на туриста – за 1 ден или за по-дълъг период за посещение. 

Разстояние от гр. Добрич: 

71.3 км (17.9 км от предходния обект). 

Настаняване: 

• Хотел „Русалка Холидей Вилидж“: Община Каварна, с. Камен бряг, 9661, тел.: +359 2 962 4215, +359 893 332 001; 

• Ваканционна къща „Лорета“: Община Каварна, с. Камен бряг, 9661, ул. „3-та“ № 11, тел.: +359 88 8471 818. 

Заведения за хранене: 

• Хотел „Русалка Холидей Вилидж“: Община Каварна, с. Камен бряг, 9661, тел.: +359 2 962 4215, +359 893 332 001; 

• Грил-Бар „Морска среща“: Община Каварна, с. Камен бряг, 9661, по пътя за морския бряг, тел.: +359 570 426 00. 

Възможности за релаксация и свободно време: 
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• Голф;  

• СПА;  

• Плуване;  

• Гмуркане; 

• Водни спортове. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 з

а
 л

о
ги

с
т
и

к
а
: 

Бензиностанции: Ромпетрол: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 2А; Петрол 2206: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 1; Бултрейд: гр. Каварна, 

9650, ул. „България“ № 69; Братя Тончеви: гр. Каварна, 9650, бул. „България“ № 79. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 91,: тел.: +359 570 831 61 (централа), тел.: +359 570 830 38 (аптека); ЦСМП: гр. 

Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 830 05; МЦ – І: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 

821 03. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 570 821 12, +359 570 842 12 - 24 часа; ГПУ: гр. Каварна, 9650, ул. 

„Георги Сава Раковски“ № 13, тел. +359 579 821 29; РС „ПБЗН“: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 579 830 23, +359 

579 820 23. 

Банкови 

клонове: 

Пощенска банка: гр. Каварна 9650, ул. „Цар Калоян“ № 3, тел.: + 359 570 811 70; АТМ Банка ДСК: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ 

№ 25, тел.: +359 570 842 67; УниКредит Булбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 37, бл. „Мусала“, тел.: от +359 570 811 10 до 

+359 570 811 15; СЖ Експресбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 30А, тел.: +359 570 825 41; АТМ Райфайзенбанк: гр. Каварна, 

9650, ул. „Добротица“ № 64, тел.: +359 2 962 4102. 

Пощенски 

станции: 

9650 Каварна: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 29, тел.: +359 570 832 66. 
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Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Каварна, 9650, Сити център, ул. „България“ № 57, тел.: +359 570 833 20, +359 87 992 2118; Тип Топ Куриер: гр. Каварна, 

9650, ул. „Дончо Стойков“ № 10, тел.:+359 570 822 88; Спийди: гр. Каварна, 9650, ул. „Георги Кирков“ № 9, тел.: +359 700 17 001. 

4.26. Ваканционен комплекс „Русалка“ (Община Каварна) 

Описание на туристическия обект: 

„Русалка“ е ваканционен комплекс от 600 вили на около 80 км североизточно от Варна. Курортът е разположен в непосредствена близост до девствената природа 

на природния резерват „Таук лиман“ – „Птичия залив“, където се срещат редки видове птици. Отстои на 20 км източно от Каварна, на 35 км от Балчик и на 80 км 

от Варна. Ваканционното селище, по-късно наречено ваканционен клуб „Русалка“, е създадено през 1968 г., по френския модел на „Клуб Медитеранее“. В 

непосредствена близост до курорта се намира природният и археологически резерват „Яйлата“. Наблизо се намира и нос Калиакра, където могат да се видят 

останките на стара крепост. Калиакра е и орнитоложки важно място, привличащо много любители на птиците. 

Източник на термални води е сондаж Р-8х, разположен в Птичия залив, разкриващ термални води от малмо-валанжинския (горноюрско-долнокреден) водоносен 

хоризонт. Той е с дълбочина 777 м и е прокаран през 1965 г. при проучване на Тюленовското нефтено находище. Водата излиза на самоизлив от дълбочина около 

360 м. 

От съществено значение е находището на пелоиди, намиращо в близост до курорт Русалка. То има площ около 20 дка. Общите запаси на лечебна кал на езерото 

Русалка възлизат на около 28,500 тона. Лечебната кал от Русалка има най-висока органика, съответно и влага, което има влияние върху показанията на лечение. 

В курорта може да се провежда таласолечение, калолечение и балнео лечение. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: на 19 км северно то гр. Каварна, Община Каварна. 

Време за посещение: април – октомври. 

За контакт и актуална информация: https://beaches.bg/destination/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-

%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0/%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B6/ 
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Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Асфалтов път;  

• Много добра 

съпътстваща 

инфраструктура;  

• Необходимост 

от реновиране на 

довеждащата 

инфраструктура;  

• Допускат се 

само гости на 

ваканционното 

селище. 

Добро. Има. • ТИЦ 

(Каварна) – 

тел.: +359 750 

8526. 

Няма. Има. • Опазване на 

биоразнообразието 

на генетично, 

популационно, 

видово и 

екосистемно ниво; 

• Опазване 

популациите на 

всички редки и 

застрашени 

представители на 

флората и фауната. 

• Трайно 

запазване на 

разнообразието и 

качеството на 

местообитанията 

в защитената 

територия;  

• Изпълняване 

препоръките за 

опазване. 

• Поставяне на 

указателни 

табели;  

• Поставяне на 

информационни 

табели.  

• Правене на 

реклама на 

ваканционното 

селище, насочена 

към целевия пазар 

в Интернет и чрез 

туроператори;  

• Реновиране на 

довеждащата 

инфраструктура. 

Необходимо време за посещение: 

По преценка на туриста – за 1 ден или за по-дълъг период за посещение. 

Разстояние от гр. Добрич: 
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70.6 км (0.8 км от предходния обект). 

Настаняване: 

• Хотел „Русалка Холидей Вилидж“: Община Каварна, с. Камен бряг, 9661, тел.: +359 2 962 4215, +359 893 332 001. 

Заведения за хранене: 

• Хотел „Русалка Холидей Вилидж“: Община Каварна, с. Камен бряг, 9661, тел.: +359 2 962 4215, +359 893 332 001. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Голф;  

• СПА;  

• Плуване;  

• Гмуркане; 

• Водни спортове. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 

з
а
 

л
о
ги

с
т
и
к
а
: 

Бензиностанции: Ромпетрол: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 2А; Петрол 2206: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 1; Бултрейд: гр. Каварна, 

9650, ул. „България“ № 69; Братя Тончеви: гр. Каварна, 9650, бул. „България“ № 79. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 91,: тел.: +359 570 831 61 (централа), тел.: +359 570 830 38 (аптека); ЦСМП: гр. 

Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 830 05; МЦ – І: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 

821 03. 
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Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 570 821 12, +359 570 842 12 - 24 часа; ГПУ: гр. Каварна, 9650, ул. 

„Георги Сава Раковски“ № 13, тел. +359 579 821 29; РС „ПБЗН“: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 579 830 23, +359 

579 820 23. 

Банкови 

клонове: 

Пощенска банка: гр. Каварна 9650, ул. „Цар Калоян“ № 3, тел.: + 359 570 811 70; АТМ Банка ДСК: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ 

№ 25, тел.: +359 570 842 67; УниКредит Булбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 37, бл. „Мусала“, тел.: от +359 570 811 10 до 

+359 570 811 15; СЖ Експресбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 30А, тел.: +359 570 825 41; АТМ Райфайзенбанк: гр. Каварна, 

9650, ул. „Добротица“ № 64, тел.: +359 2 962 4102. 

Пощенски 

станции: 

9650 Каварна: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 29, тел.: +359 570 832 66. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Каварна, 9650, Сити център, ул. „България“ № 57, тел.: +359 570 833 20, +359 87 992 2118; Тип Топ Куриер: гр. Каварна, 

9650, ул. „Дончо Стойков“ № 10, тел.:+359 570 822 88; Спийди: гр. Каварна, 9650, ул. „Георги Кирков“ № 9, тел.: +359 700 17 001. 

4.27. Национален археологически резерват и защитена местност „Яйлата“ (Община Каварна) 

Описание на туристическия обект: 

„Яйлата“ е живописна местност, която топографски представлява половинкилометрова тераса, врязана в стръмния и скалист морски бряг, трудно достъпна откъм 

морето и сушата. На най-ниската част от терасата е открита, изследвана и частично консервирана римска крепост, съществувала и през ранновизантийската 

епоха. В скалните откоси, отделящи „Яйлата“ от Добруджанското плато, има множество естествени и изкуствено дооформени пещери – една от най-богатите 

части на известните Добруджански пещерни градове–колонии и скитове. Силно впечатляват и изследваните по цялото плато, между с. Камен бряг и морето, 

издълбани във варовиковата скала двукамерни и трикамерни гробници. Те датират от късноантичната и ранновизантийска епоха. Сред тях са открити и останки 

от тракийско светилище. 

Една от легендите за „Яйлата“ разказва, че тук прекарал последните си дни римският поет Овидий, заточен в гр. Томи (днешна Констанца) от император Август. 

След бягството си от Томи, той се приютил в залива на Яйлата, където го укрило местното население.  
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Богата и интересна е и природата на това място. Тук гнездят и преминават за зимуване към бреговете на Африка над 178 вида птици. Регистрирани са и повече 

от 270 животински вида.  

Не по-малко ценни са и археологическите обекти, открити на „Яйлата“. Тук могат да се видят: 

➢ Късноантична крепост 

Крепостта се издига в северната част на равнинната тераса, т.н. „Голяма Яйла“. Мястото й доминира над околния терен и е отделено от север и изток от морето 

с отвесни с височина над 20 метра скални масиви. Това е наложило изграждането на отбранителни крепостни стени само от запад и юг. С фронт към сушата пред 

западната стена се издават четири плътни кули, а в източния край на южната стена е била разположена портата на крепостта. Във вътрешността на укрепителното 

селище е разкрита част от главната улица, водеща от входа до центъра на крепостта и една голяма сграда, която вероятно е служела като караулно посещение. 

Интерес представлява прилепеното към една от постройките каменно стълбище, което показва, че тя се е издигала на два етажа. 

Най-невралгичният и важен пункт и за функционирането и за отбраната на крепостта била портата. Тя е от типа кула – порта с два входа. Външният е бил 

преграждан със спускаща се врата (т.нар. Катаракта), а вътрешният – с двукрила врата, залоствана с масивни дървени греди. Над входа, който е бил засводен, 

се е извисявала надвратната кула, осигуряваща по-добрата охрана на портата и терена около нея. 

➢ Скални некрополи 

Над 120 са гробните съоръжения в откритите три некропола в резервата, издълбани в скалистото равнинно плато или в отвесните склонове. В южната част на 

Яйленската тераса са проучени няколко гробници от т.нар. Пещерен тип. Те са в основата на скалния масив и се състоят от малки преддверия, през които се 

влиза в гробната камера. В една от гробниците е открито стилизирано изображение на бича глава – единствената пластична украса, открита до този момент в 

изследваните некрополи. 

С малки изключения почти всички гробници са били ограбени още в древността или по-ново време. Намереният гробен инвентар – глинени паници, гърнета, 

чаши, лампички, бронзови и железни токи, стъклени маниста, монети и други, ги датира в хронологическите граници на II–V в. Сл. Хр. Гробниците са били 

фамилни и са функционирали продължително време. 

➢ Пещерни колонии 

На територията на резервата са разположени голям брой дялани от човешка ръка пещери. Така нареченият "пещерен град” се състои  от 101 единични или 

групирани в комплекси пещери, разположени на различни нива в отвесните скални скатове, обитавани от V хил. Пр. Хр. до XI в. Сл. Хр. и използвани от хората 

като жилища, гробници или монашески килии и църкви.  
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Особено известна сред туристите е Клисе маара, позната още като скалната църква „Св. Св. Константин и Елена”.  

Второто си име пещерата получава през XIX в. от преселилото се в с. Камен бряг християнско население, което след няколко вековно прекъсване възражда 

отново религиозния живот на това култово място. Предполага се, че първоначално Клисе маара е служела за жилище. Многобройните кръстове в трите помещения 

и прабългарският рунически знак във второто отделение на пещерата обаче показват, че през ранното Средновековие тя е била християнска църква, която 

функционира до края на XI в. Сл. Хр. и след дълго прекъсване, през XIX в. отваря отново врати. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: на 18 км северно от гр. Каварна и на 2 км южно от с. Камен бряг, Община Каварна. 

Време за посещение: Резерватът е отворен за посетители целогодишно; най-добро време за посещение – от април до октомври месец. 

За контакт и актуална информация: http://kamenbryag.info/yailata/ 

Представяне на туристическия обект 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Разстоянието 

от селото до 

обекта може да 

се измине и пеш; 

• На входа на 

резервата има 

удобен паркинг. 

Много 

добро. 

Има. •  ТИЦ 

(Шабла, 

Каварна, 

Балчик) - тел.: 

+359 885/ 945 

559; 

• ТИЦ 

Има. Има. • Опазване на 

биоразнообразието 

на генетично, 

популационно, 

видово и 

екосистемно ниво; 

• Опазване 

• Трайно 

запазване на 

разнообразието и 

качеството на 

местообитанията в 

защитената 

територия;  

• Желателно 

е посещенията 

да се 

организират в 

светлата част 

на деня и при 

ясно време;  

• Доизграждане 

на подходящи 

довеждаща и 

съпътстваща 

инфраструктура;  

• Правене на 

реклама чрез уеб 
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(Каварна) – 

тел.: +359 

750/ 85264. 

популациите на 

всички редки и 

застрашени 

представители на 

флората и фауната. 

• Изпълняване 

препоръките за 

опазване. 

• Ако е удачно 

и при 

възможност – 

осигуряване 

централно 

осветление. 

сайт – общ портал 

за културен 

туризъм на 

Областта; 

• Поставяне на 

постоянна реклама 

във Фейсбук;  

• Разработване 

на рекламни 

материали на 

хартиен носител;  

• Вземане на 

участие в 

туристически 

изложения и 

борси;  

• Разработване 

на виртуален 

каталог;  

• Активно 

ползване на 

дигитални медии. 

Необходимо време за посещение: 
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По преценка на туриста – за 1 ден или за по-дълъг период за посещение. 

Разстояние от гр. Добрич: 

73.8 км (9.9 км от предходния обект). 

Настаняване: 

• Хотел „Русалка Холидей Вилидж“: Община Каварна, с. Камен бряг, 9661, тел.: +359 2 962 4215, +359 893 332 001; 

• Ваканционна къща „Лорета“: Община Каварна, с. Камен бряг, 9661, ул. „3-та“ № 11, тел.: +359 88 8471 818. 

Заведения за хранене: 

• Хотел „Русалка Холидей Вилидж“: Община Каварна, с. Камен бряг, 9661, тел.: +359 2 962 4215, +359 893 332 001; 

• Грил-Бар „Морска среща“: Община Каварна, с. Камен бряг, 9661, по пътя за морския бряг, тел.: +359 570 426 00. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Голф;  

• СПА;  

• Плуване;  

• Гмуркане; 

• Водни спортове. 

В
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: Бензиностанции: Ромпетрол: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 2А; Петрол 2206: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 1; Бултрейд: гр. Каварна, 
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9650, ул. „България“ № 69; Братя Тончеви: гр. Каварна, 9650, бул. „България“ № 79. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 91,: тел.: +359 570 831 61 (централа), тел.: +359 570 830 38 (аптека); ЦСМП: гр. 

Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 830 05; МЦ – І: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 

821 03. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 570 821 12, +359 570 842 12 - 24 часа; ГПУ: гр. Каварна, 9650, ул. 

„Георги Сава Раковски“ № 13, тел. +359 579 821 29; РС „ПБЗН“: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 579 830 23, +359 

579 820 23. 

Банкови 

клонове: 

Пощенска банка: гр. Каварна 9650, ул. „Цар Калоян“ № 3, тел.: + 359 570 811 70; АТМ Банка ДСК: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ 

№ 25, тел.: +359 570 842 67; УниКредит Булбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 37, бл. „Мусала“, тел.: от +359 570 811 10 до 

+359 570 811 15; СЖ Експресбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 30А, тел.: +359 570 825 41; АТМ Райфайзенбанк: гр. Каварна, 

9650, ул. „Добротица“ № 64, тел.: +359 2 962 4102. 

Пощенски 

станции: 

9650 Каварна: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 29, тел.: +359 570 832 66. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Каварна, 9650, Сити център, ул. „България“ № 57, тел.: +359 570 833 20, +359 87 992 2118; Тип Топ Куриер: гр. Каварна, 

9650, ул. „Дончо Стойков“ № 10, тел.:+359 570 822 88; Спийди: гр. Каварна, 9650, ул. „Георги Кирков“ № 9, тел.: +359 700 17 001. 

4.28. с. Камен бряг (Община Каварна) 

Описание на туристическия обект: 

Село Камен бряг се намира между градовете Шабла и Каварна. Известно е с множеството си пещери и скалисти заливчета, обградени от каменни блокове и 

зеленина. Местността притежава първична красота и романтика. 
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Най-добрите спортни катерачи от България и света ежегодно преминават по предизвикателните труднодостъпни маршрути. Защитената местност Яйлата е 

археологически резерват, намиращ се на около 1 км южно от Камен бряг. Тук цари рядко срещана природна красота, съчетана с множество останки от древни 

цивилизации и загадки от миналото 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: с. Камен бряг, Община Каварна. 

Време за посещение: целогодишно; най-добро време за посещение – от април до октомври. 

За контакт и актуална информация: http://kamenbryag.info 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Асфалтов път;  

• Необходимост 

от реновиране на 

довеждащата 

инфраструктура. 

Запазен и 

консервиран. 

Има. ТИЦ 

(Каварна) – 

тел.: +359 

750/ 85264. 

Няма. Има. • Опазване на 

биоразнообразието 

в съществуващата 

природа; 

• Опазване 

популациите на 

всички редки и 

застрашени 

представители на 

• Текущо 

консервиране и 

реновиране на 

археологическите 

находки;  

• Изпълнение 

на препоръките за 

опазване. 

• Желателно 

е посещенията 

да се 

организират в 

светлата част 

на деня и при 

ясно време;  

• Ако е 

удачно и при 

възможност – 

• Включване на 

информация в 

рекламни 

брошури, 

разпространявани 

от ТИЦ и в сайта 

на Общината;  

• Вземане на 

участие в 

туристически 
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флората и фауната;  

• Опазване на 

археологическите 

находки. 

осигуряване 

централно 

осветление. 

изложения и 

борси.  

Необходимо време за посещение: 

По преценка на туриста – за 1 ден или за по-дълъг период за посещение. 

Разстояние от гр. Добрич: 

72.6 км (2.3 км от предходния обект). 

Настаняване: 

• Хотел „Русалка Холидей Вилидж“: Община Каварна, с. Камен бряг, 9661, тел.: +359 2 962 4215, +359 893 332 001; 

• Ваканционна къща „Лорета“: Община Каварна, с. Камен бряг, 9661, ул. „3-та“ № 11, тел.: +359 88 8471 818. 

Заведения за хранене: 

• Хотел „Русалка Холидей Вилидж“: Община Каварна, с. Камен бряг, 9661, тел.: +359 2 962 4215, +359 893 332 001; 

• Грил-Бар „Морска среща“: Община Каварна, с. Камен бряг, 9661, по пътя за морския бряг, тел.: +359 570 426 00. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Голф;  
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• СПА;  

• Плуване;  

• Гмуркане; 

• Водни спортове. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 з

а
 л

о
ги

с
т
и

к
а
: 

Бензиностанции: Ромпетрол: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 2А; Петрол 2206: гр. Каварна, 9650, ул. „България“ № 1; Бултрейд: гр. Каварна, 

9650, ул. „България“ № 69; Братя Тончеви: гр. Каварна, 9650, бул. „България“ № 79. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

МБАЛ: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 91,: тел.: +359 570 831 61 (централа), тел.: +359 570 830 38 (аптека); ЦСМП: гр. 

Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 830 05; МЦ – І: гр. Каварна, 9650, ул. „Васил Левски“ № 36, тел.: +359 570 

821 03. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 570 821 12, +359 570 842 12 - 24 часа; ГПУ: гр. Каварна, 9650, ул. 

„Георги Сава Раковски“ № 13, тел. +359 579 821 29; РС „ПБЗН“: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 38, тел.: +359 579 830 23, +359 

579 820 23. 

Банкови 

клонове: 

Пощенска банка: гр. Каварна 9650, ул. „Цар Калоян“ № 3, тел.: + 359 570 811 70; АТМ Банка ДСК: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ 

№ 25, тел.: +359 570 842 67; УниКредит Булбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 37, бл. „Мусала“, тел.: от +359 570 811 10 до 

+359 570 811 15; СЖ Експресбанк: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 30А, тел.: +359 570 825 41; АТМ Райфайзенбанк: гр. Каварна, 

9650, ул. „Добротица“ № 64, тел.: +359 2 962 4102. 

Пощенски 

станции: 

9650 Каварна: гр. Каварна, 9650, ул. „Добротица“ № 29, тел.: +359 570 832 66. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Каварна, 9650, Сити център, ул. „България“ № 57, тел.: +359 570 833 20, +359 87 992 2118; Тип Топ Куриер: гр. Каварна, 

9650, ул. „Дончо Стойков“ № 10, тел.:+359 570 822 88; Спийди: гр. Каварна, 9650, ул. „Георги Кирков“ № 9, тел.: +359 700 17 001. 
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4.29. с. Тюленово (Община Шабла) 

Описание на туристическия обект: 

Село Тюленово се намира в близост до гр. Шабла, на 30 км от граничен пункт Дуранкулак и на 80 км от гр. Варна. Мястото е известно с уникалния си бряг и 

пещери, чист въздух, прозрачна морска вода и неповторима природа. Бреговете са в червени цветове, стръмни спускащи се поне 20-30 метра надолу до морето. 

Тюленово предлага добри възможности за морски риболов, скално катерене, подводно гмуркане и водолазно обучение. На 31.05.1951  г. тук е открито първото 

нефтено находище в България. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: с. Тюленово, Община Шабла. 

Време за посещение: целогодишно; най-добро време за посещение – от април до октомври. 

За контакт и актуална информация: http://tyulenovo.info 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 
Текущо състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на туристи 

• Асфалтов път;  

• Необходимост 

от реновиране на 

довеждащата 

Скалният мост в 

землището на 

Тюленово е 

обявен за 

природна 

Центъра 

на 

селото. 

ТИЦ (Шабла) 

– тел.: +359 

574 34088. 

Няма. Няма. • Опазване 

на околната 

среда;  

• Опазване 

на 

• Забранено 

е разпъване на 

палатки, 

поставяне на 

фургони и 

• Поставяне 

на указателни 

табели;  

• Поставяне 

на 

• Включване на 

информация в 

рекламни 

брошури, 

разпространявани 
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инфраструктура. забележителност 

(защитената 

територия). 

съпътстващата 

флора и фауна. 

кемпери;  

• Забранено 

е скалното 

катерене;  

• Забранено 

е нарушаване 

целостта и 

естествения 

облик на 

скалните 

образувания. 

информационни 

табели. 

от ТИЦ и в сайта на 

Общината;  

• Реновиране на 

довеждащата 

инфраструктура. 

Необходимо време за посещение: 

По преценка на туриста – за 1 ден или за по-дълъг период за посещение. 

Разстояние от гр. Добрич: 

77.2 км (4.7 км от предходния обект). 

Настаняване: 

• Хотел „Тюленово“: Община Шабла, с. Тюленово, 9684, ул. „12-та“ № 2, тел.: +359 88 992 1017; 

• Вила „Амбра“: Община Шабла, с. Тюленово, 9684, ул. „12-та“ № 3, тел.: +359 89 377 0404. 

Заведения за хранене: 
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• Хотел „Тюленово“: Община Шабла, с. Тюленово, 9684, ул. „12-та“ № 2, тел.: +359 88 992 1017. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Голф;  

• СПА;  

• Плуване;  

• Гмуркане; 

• Водни спортове. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 з

а
 л

о
ги

с
т
и

к
а
: 

Бензиностанции: Рос-Дим Ойл: гр. Шабла, 9680, ул. „Равно поле“ № 1; Топливо 3315: гр. Шабла, 9680, ул. „Черни връх“; Бенита: с. Дуранкулак, 
9670, ул. „Втора“ № 25; Петрол 2223: с. Горун, 9689, на гл. път Шабла – Каварна. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

ЦСМП: гр. Шабла, 9680, ул. „Равно поле“ № 37, тел.: +359 574 341 14; Извънболнична помощ – лекарски практики: гр. Шабла, 9680, 

ул. „Равно поле“ № 37, тел.: +359 88 863 0045, тел.: +359 88 688 6122, тел.: +359 89 992 5563, тел.: +359 88 720 1812. 

Полицейски 

участъци: 

РУ на МВР: гр. Шабла, 9680, бул. „Добруджа“ № 1, тел.: +359 574 323 53 - 24 часа; РС „ПБЗН“: гр. Шабла, 9680, ул. „Равно поле“ № 

5, тел.: +359 574 344 49. 

Банкови 

клонове: 

УниКредит Булбанк: гр. Шабла, 9680, ул. „Петко Българанов“ № 4, тел.: +359 574 350 11; Банка ДСК: гр. Шабла, 9680, ул. „Петко 

Българанов“ № 6, тел.: +359 574 350 91, +359 574 342 91; ЦКБ: гр. Шабла, 9680, тел.: +359 570 900 25. 

Пощенски 

станции: 

9680 Шабла: гр. Шабла, 9680, ул. „Комсомолска“ № 3, тел.: +359 574 342 33. 
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Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Шабла, 9680, ул. „Боровец“ № 5,тел.: +359 825 267 10. 

4.30. Шабла и Шабленска тузла (гр. Шабла, Община Шабла) 

Описание на туристическия обект: 

Шабла е Черноморска община, най-източния граничен район на България с Румъния и една от съставните общини на Област Добрич. Намира се в близост до гр. 

Каварна, на 83 км североизточно от Варна и на 24 км от българо-румънската граница. Дължината на морския бряг в Шабла е около 40 км. Плажовете на Шабла 

обхващат 22% от всички плажове по българското Черноморие. 

Общината е с много добро транспортно-географско разположение, на главен път между Румъния и Турция. Важно предимството е, че се обслужва основно от 

първокласния път І-9, с европейска категоризация Е87, Румъния/Дуранкулак – Шабла – Варна – Бургас – Малко Търново/Турция, който провежда международния 

пътнически поток от Европа през ГКПП Дуранкулак към вътрешността на страната и на юг към Азия. 

Градът е развиващ се морски курорт с чист и приятен за почивка плаж и топли минерални извори. Той е известен и с първото нефтено находище, открито у нас. 

Нос Шабла е най-източната географска точка на България. На него се извисява и най-старият морски фар на Балканите. В района на Шабла се намират и две 

защитени територии: Шабленското езеро Лиман, което е разположено до самия морски бряг е прекрасно място за туристите и любителите на риболова и 

Шабленската тузла, която се намира недалеч от езерото.  

Шабленската тузла (250 дка) се намира на около 6 км източно от гр. Шабла. Езерото е изцяло отделено от морето с широка около 80 м пясъчна коса. Представлява 

солено езеро – лагуна, формирано основно от просмукването на солени морски води под пясъчните дюни, които го отделят от морето. Средната му дълбочина е 

0.6 м, средната му соленост е 0.004.  

Изключителен ресурс за Общината са термалните минерални извори и соленото езеро-лагуна „Шабленската Тузла“ с уникална по своя състав лечебна кал. 

В района на Шабла - Тюленово в края на 50-те години на ХХ в. са прокарани много сондажи за търсене, проучване и добив на нефт, много от които разкриват 

термоминерални води от различни водоносни хоризонти. Основният интерес е насочен към водите в така наречения малм-валанжински водоносен хоризонт, 

който е с дебелина около 700 м. Изграден е от напукани и кавернозни варовици и доломити. Характерно за този район е, че въпреки относително по-плиткото 

залягане на водоносния хоризонт (между 350 и 500 м) по сравнение с останалите части от Черноморието, тук водите са с по-висока минерализация до 4-5 г/л. 
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Интересен обект като балнео и спа дестинация е Шабленската тузла, разположена на около 6,0 км източно от гр. Шабла. Езерото е с площ около 250 дка. То е 

изцяло отделено от Черно море с пясъчна коса, широка около 100 м. Представлява солено езеро – лагуна, формирано основно от просмукването на солени морски 

води под пясъчните дюни, които го отделят от морето, както и от подземни води от сарматския водоносен хоризонт. Средната му дълбочина е около 0.6 м. 

Неговите запаси от лечебна кал възлизат на около 200,000 тона. 

В курорта може да се провежда таласолечение, калолечение и балнео лечение. 

Полезна информация за туриста: 

Местоположение: гр. Шабла и Шабленската тузла, която е на 6 км източно от гр. Шабла, Община Шабла. 

Време за посещение: най-доброто време за посещение е в периода юни – септември. 

За контакт и актуална информация: https://shabla.bg/ 

Представяне на туристическия обект: 

Описание на 

достъпността: 

Текущо 

състояние: 

Допълнителни удобства: Препоръчителни мерки за: 

Паркинг 
Информационен 

център 

Наличие на 

екскурзовод 

Наличие 

на WC 

Опазване (ако е 

необходимо) 

Възстановяване и 

съхранение 

Насърчаване 

осигуряването на 

видимост 

Привличане на 

туристи 

• Асфалтов път; 

• Много добра 

съпътстваща 

инфраструктура;  

• Необходимост 

от реновиране на 

довеждащата 

Шабленската 

тузла попада в 

обхвата на две 

защитени зони 

от мрежата 

НАТУРА 2000 – 

ЗЗ 

„Шабленски 

Има. ТИЦ (Шабла) 

– тел.: +359 

574 34088. 

Няма. Има. • Почистване 

на пясъчната 

ивица от 

замърсяване;  

• Опазване 

на защитените 

зони;  

• Прилагане на 

изискуеми, според 

Натура 2000, мерки 

за запазване или 

възстановяване на 

благоприятния 

природозащитен 

статус на 

• Поставяне 

на указателни 

табели;  

• Поставяне 

на 

информационни 

табели;  

• Обособяване 

на места за 

наблюдение на 

фауната; 

• Създаване на 

травел блогове;  

• Организиране 
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инфраструктура. езерен 

комплекс“ по 

Директивата 

за опазване на 

дивите птици и 

ЗЗ „Езеро 

Шабла – 

Езерец“ по 

Директивата 

за опазване на 

природните 

местообитания 

и дивата 

флора и 

фауна. 

• Опазване 

на морската 

вода. 

естествените 

местообитания и 

популациите на диви 

животински и 

растителни видове. 

• Поставяне 

на карти на 

зоната. 

на прес трипове;  

• Вземане на 

участие в 

туристически 

изложения и 

борси. 

Необходимо време за посещение: 

По преценка на туриста – за 1 ден или за по-дълъг период за посещение. 

Разстояние от гр. Добрич: 

69.2 км (11.7 км от предходния обект). 

Настаняване: 

• Къща за гости „Синята къща“: Община Шабла, гр. Шабла, 9680, ул. „Възраждане“ № 2А, тел.: +359 89 011 9139;  

• Хотел-Ресторант „При бай Пешо“: Община Шабла, гр. Шабла, 9680, близо до Фара, тел.: +359 89 925 2061;  
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• Хотел „Тюленово“: Община Шабла, с. Тюленово, 9684, ул. „12-та“ № 2, тел.: +359 88 992 1017. 

Заведения за хранене: 

• Хотел-Ресторант „При бай Пешо“: Община Шабла, гр. Шабла, 9680, близо до Фара, тел.: +359 89 925 2061;  

• Къща „Герана“: Община Шабла, гр. Шабла, 9680, ул. „Нефтяник“ № 20, тел.: +359 89 927 5267, +359 88 839 7896. 

Възможности за релаксация и свободно време: 

• Голф;  

• СПА;  

• Плуване;  

• Гмуркане; 

• Водни спортове; 

• Балнеолечение. 

В
ъ

з
м

о
ж

н
о
с
т
и
 

з
а
 

л
о
ги

с
т
и
к
а
: 

Бензиностанции: Рос-Дим Ойл: гр. Шабла, 9680, ул. „Равно поле“ № 1; Топливо 3315: гр. Шабла, 9680, ул. „Черни връх“; Бенита: с. Дуранкулак, 
9670, ул. „Втора“ № 25; Петрол 2223: с. Горун, 9689, на гл. път Шабла – Каварна. 

Болници и 

медицински 

диспансери за 

бърза помощ: 

ЦСМП: гр. Шабла, 9680, ул. „Равно поле“ № 37, тел.: +359 574 341 14; Извънболнична помощ – лекарски практики: гр. Шабла, 9680, 

ул. „Равно поле“ № 37, тел.: +359 88 863 0045, тел.: +359 88 688 6122, тел.: +359 89 992 5563, тел.: +359 88 720 1812. 

Полицейски РУ на МВР: гр. Шабла, 9680, бул. „Добруджа“ № 1, тел.: +359 574 323 53 - 24 часа; РС „ПБЗН“: гр. Шабла, 9680, ул. „Равно поле“ № 
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участъци: 5, тел.: +359 574 344 49. 

Банкови 

клонове: 

УниКредит Булбанк: гр. Шабла, 9680, ул. „Петко Българанов“ № 4, тел.: +359 574 350 11; Банка ДСК: гр. Шабла, 9680, ул. „Петко 

Българанов“ № 6, тел.: +359 574 350 91, +359 574 342 91; ЦКБ: гр. Шабла, 9680, тел.: +359 570 900 25. 

Пощенски 

станции: 

9680 Шабла: гр. Шабла, 9680, ул. „Комсомолска“ № 3, тел.: +359 574 342 33. 

Куриерски 

услуги: 

Еконт: гр. Шабла, 9680, ул. „Боровец“ № 5,тел.: +359 825 267 10. 

 


