
Интерпретативен маршрут „Камчийски пясъци“ – морски 

плаж с възможности за екологичен туризъм

Интерпретативният маршрут „Камчийски пясъци“ се намира 

в район с изключително красива и разнообразна природа, в 

буферната зона на резерват „Камчия“ – защитена местност 

„Лонгоза“ с площ от 2300 дка. Видът на маршрута е пешеходен с 

два лъча в северна и южна посока по протежение на морския бряг 

с пясъчните дюни. Същинската част започва от разклонението 

на пътя Ново Оряхово – Шкорпиловци, водещо към брега при 

бившия къмпинг „Изгрев“. До паркинга може да се стигне с 

автомобил или велосипед. 

Лонгозната гора при устието на река Камчия е обявена за 

резерват през 1951 г., а след двукратно разширяване площта му 

сега е 8497.5 дка. Резерват „Камчия“ и защитената местност 

„Лонгоза“ са включени в списъка на биосферните резервати към 

програма „Човек и биосфера“ на ЮНЕСКО.

Плажът е част от най-хубавата 12-килеметрова плажна ивица 

на българското черноморско крайбрежие с добре запазени дюни и 

различни видове растителност по тях. За опазване на 

разнообразните местообитания и видовете в тях, в района са 

обявени две защитени зони по Директива за местообитанията – 

Плаж Шкорпиловци BG0000100 и Камчия BG0000116, които 

припокриват защитена зона по Директива за птиците Комплекс 

Камчия BG0002045. Защитената зона с площ 129 199.37 дка обхваща 

лонгозните гори в долното течение на най-голямата българска 

черноморска река Камчия, крайбрежните дюни и залива пред тях. 

Зоната опазва пет типа дюнни местообитания, четири типа 

горски местообитания, естуар и три типа морски 

местообитания. Районът е от голямо значение за множество 

редки видове растения, животни, риби и безгръбначни. 

В курортния комплекс на Шкорпиловци при крайната южна 

точка на маршрута се намира интересен археологически обект. 

Това е частично видим старобългарски земен вал с дължина 2125 м, 

разположен по двата бряга на р. Фъндъклийска при вливането є в 

морето. Той е част от по-голям археологически комплекс в 

землището на с. Шкорпиловци, посетен и описан в края на ХIX в. 

от братята Карел и Херменгилд Шкорпил, чието име носи днес 

селището. 
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Инвестиране в устойчиво рибарство

Маршрути за туристи, 
риболовци 
и природолюбители 
край морето

Проект „Инициативи за подпомагане развитието на туризма в рибарска 

област Бяла – Долни чифлик – Аврен: интерпретативни маршрути с 

морски и рибарски теми и фестивал на рибарството и морето“

© Изданието е редактирано от Черноморска мрежа на 

неправителствените организации. Варна, август 2015 г.
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Проект „Инициативи за подпомагане развитието на туризма в рибарска 

област Бяла – Долни чифлик – Аврен: интерпретативни маршрути с 

морски и рибарски теми и фестивал на рибарството и морето“ на 

сдружение „Черноморска мрежа на неправителствените организации“ B-

DCH-A/3-3.3-006, Договор № 124 от 07.10.2014 г. – част от Местна 

стратегия за развитие на Местна инициативна рибарска група Бяла – 

Долни чифлик – Аврен чрез Оперативна програма за развитие на сектор 

„Рибарство 2007–2013“. Проектът се финансира от Европейски фонд за 

рибарство и Република България.



Проектът

Представените три маршрута са част от проект 

„Инициативи за подпомагане развитието на туризма в 

рибарска област Бяла – Долни чифлик – Аврен: интерпретативни 

маршрути с морски и рибарски теми и фестивал на рибарството 

и морето“ на сдружение „Черноморска мрежа на 

неправителствените организации“. Проектът стимулира 

интереса на всички туристи и посетители на рибарската 

област към богатата история и уникално красивата природа на 

крайбрежието. 

Той се осъществява със съфинансиране на Оперативна 

програма за развитие на сектор „Рибарство“ (2007–2013) към МИРГ 

„Български черноморски сговор Бяла – Долни чифлик – Аврен“ по 

Приоритет 3: Повишаване конкурентоспособността на 

рибарската област, чрез създаване на капацитет, насърчаване на 

предприемчивост, създаване на алтернативи за заетост на 

населението в региона и развитие на туризма, Мярка 3.3: 

„Повишаване на конкурентоспособността на рибарската област 

чрез придобиване на нови професионални умения и компетенции, 

подкрепа на предприемчивостта, гарантиране на качеството и 

популяризация на региона за инвестиции и туризъм“.

Основна цел на проекта: да подкрепи и подпомогне 

популяризирането на територията на рибарската област като 

интересно и перспективно място за туризъм със запазена 

крайбрежна природа и селище с рибарски колорит.

Областта разполага с изключително богати ресурси за 

развитие на туризма – от традиционния морски ваканционен 

туризъм до все по-търсените алтернативни форми на 

познавателен, селски, ловен и екотуризъм.  Крайбрежието 

представлява част от района между устието на р. Камчия и нос 

Емине. Той попада в обсега на най-източите дялове на Стара 

планина – Камчийска и Еминска планина. Релефът е хълмист и 

нископланински. Разчленен е от долините на реките Камчия, 

Фъндъклийска, Перпери и Двойница.  Районът е известен с 

дългите си плажни ивици – от устието на р. Камчия до 

Шкорпиловци, при Карадере и на юг между н. Св. Атанас и н. Кочан. 

Цялата крайбрежна територия е обхванато от зоните на 

мрежата Натура 2000.

Интерпретативен маршрут „Еника“ – екопарк, пикник и 

риболов

Маршрутът води до екопарк „Еника“, разположен на 

едноименната река, където има неголям  язовир, прекрасно 

място за спортен риболов и пикник в гориста местност.  Вид на 

маршрута: пешеходен или с автомобил с висока проходимост. 

Преминава по черен път през крайградска селскостопанска зона с 

обработваеми земи и лозя, изкачва се до върха на хълм с гледка 

към залива на Бяла и морето и след това се насочва към близките 

гористи дерета с реката и язовира. Районът е част от ниските 

крайбрежни дялове на Камчийска планина.   

Камчийска планина е дял в североизточния край на Източна 

Стара планина, разположен по посока изток – запад с дължина 

около 55 км и ширина 10 – 15 км. В крайбрежната си част се разделя 

на три от долините на реките Фъндъклийска и Перперидере, 

които се вливат в Черно море. 

Екопарк „Еника“ е привлекателно място за отдих на местните 

рибари и гостите на Бяла. Той предлага отлични условия за 

риболов и почивка сред спокойствието и красотата на 

заобикалящата го природа. Гората със своето многообразие на 

живот е привлекателна за ловците и любителите на фото лова. 

За птичия свят е характерно голямо многообразие. В района на 

Камчийска планина са установени 189 вида птици. От тях 81 вида 

са от европейско природозащитно значение, а в категорията на 

световно застрашени са включени 9 вида. Паркът се развива 

като използва предимствата на реката и язовира.

Река Еника е ляв приток на Перперидере, която се влива в 

Черно море на границата между община Бяла и Несебър. Общата 

є дължина е 6.5 км и се слива с Перперидере на около 1200 м от 

устието на реката в морето. Изграденият язовир в горното 

течение на реката е с приблизителна площ от 2.7 дка, дълъг е 100 

м и в най-широката си част е около 40 м. В сладководните 

басейни в района могат да бъдат открити каракуда, 

червеноперка и шаранови риби.

Интeрпретативен маршрут „Св. Атанас“ – късноантична 

крепост и пристанище

Основният маршрут води до реставрираната късноантична 

крепост на нос Св. Атанас и съвременното рибарско 

пристанище на Бяла. Той представя богатата вековна история 

на района и красотата на морето и крайбрежието. 

Най-разпространеното име на носа и на местността е Св. 

Атанас. Вероятно това име е свързано със св. Атанасий Велики 

(293–373), известен и като Атанасий I Велики, патриарх 

Александрийски – един от най-видните богослови и радетели за 

чистотата на вярата. Археологическият обект съдържа находки 

от различни исторически епохи. Най-добре са проучени сгради и 

съоръжения от Късната античност (края на IV – началото на VII 

в.).  Запазени са останки от каменна крепостна стена и плочи от 

улична настилка, очертаваща т.нар. „средна улица“. Покрай нея са 

били разположени търговски и производствени зони, питейни 

заведения и приюти за гости. Разкрити са три винарни, а в най-

добре запазената е реконструирана дървена лостово-винтова 

преса за мелене на грозде. Раннохристиянският комплекс включва 

базилика, жилище на главния свещеник, кръщелни, хранилище за 

даровете и кладенец за светена вода. Художествени 

възстановки допълват представата за живота в малкия 

присатнищен град. 

От кея на рибарското пристанище се разкрива гледка към 

залива и морето. Ежедневието на рибарите и улова им привличат 

любителите на местния колорит, а възможностите за разходка с 

лодка стават все по-популярни.   

Отклонение от основния маршрут води към района на къмпинг 

„Луна“. Там е разположен  интересен археологически обект – 

реставрирана пещ за строителна керамика, която се намира в 

южната част на залива при вече несъществуващия нос Св. Йоан. 

Съоръжението датира от V – VI в. и е произвеждало предимно 

керемиди и тухли за укрепителни съоръжения и обществени 

сгради. Намерените в крепостта на нос Св. Атанас характерни за 

периода малки и големи дъговидно извити керемиди, както и 

тухлите с правоъгълна и квадратна форма с различни размери 

навярно са били произвеждани там.

www.cceg.ro/clean-rivers-clean-sea
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