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“… Dobrichka municipality is located in the heart of Dobrudja - a crossroads and blessed land, where tribes and peoples, who 
have created and preserved a unique cultural, natural and historical wealth, meet.”
Most people associate Dobrudja with large-scale agriculture, grain production and flat terrain. They call it “The granary of 
Bulgaria” and consider it only as an agricultural region. In fact, Dobrichka municipality has incredible nature, numerous land-
marks and rich in history areas.
“I will show you Dobrudja - my homeland, my little wonderland…”
This edition aims to present local landmarks for promotion on the territory of LAG. 
LAG Dobrichka team believe that by promoting the local natural and historical wealth, we contribute to the preservation of 
local memory and identity, to creating a sense of belonging to the territory and to transfer experience, knowledge, skills and    
        traditions between generations.  Let us try to improve life and preserve 
       the riches of Dobrichka municipality for future generations, with the 
       joint efforts of the local community!

„…Добричката община е разположена в сърцето на Добруджа – 
кръстопътна и благословена земя, в която си дават среща племена 
и народи, сътворили и съхранили уникално културно, природно и 
историческо богатство.“
Повечето хора свързват Добруджа с едро земеделие, зърнопроизводство 
и равнинен релеф. Наричат я „Житницата на България” и я 
разглеждат единствено като селскостопански район. В действителност 
община Добричка притежава невероятна природа, многобройни 
забележителности и богати на история местности. 
„Ще ви покажа Добруджа – моята родина, моята малка земя чудо…“
Настоящото издание има за цел да представи местни забележителности 
за популяризиране на територията на МИГ. Ние от МИГ Добричка 
вярваме, че като популяризираме местното природно и историческо 
богатство, допринасяме за опазване на местната памет и идентичност, 
за създаване на чувството за принадлежност към територията и за 
пренасяне на опит, знания, умения и традиции между поколенията. 
Нека със задружни усилия на местната общност да подобрим живота и 
да съхраним богатствата на Добричка за бъдещите поколения!



ЗАЩИТЕНА ЗОНА „ЧАИРЯ” – ОБЩИНА ДОБРИЧКА
Местността е известна с птичето си многообразие и привлича туристи, които имат специален интерес към орнитологията. 
Тя се съсредоточава в района около селата Методиево и Генерал Колево, като продължава на територията на 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. Сред тях са и голямата белочела 
гъска, калугерицата и застрашената вечерна ветрушка. 
Територията е обявена от BirdLife International за орнитологично важно място.
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CHAIRYA PROTECTED AREA - DOBRICHKA MUNICIPALITY
Chairya attracts tourists who have a special interest in ornithology because of its bird diversity. It is concentrated in the area 
around the villages of Metodievo and General Kolevo, continuing on the territory of General Toshevo Municipality. The area 
is one of the few preserved in Dobrudja pastures with semi-natural steppe vegetation. During the winter and spring seasons 
there are temporarily flooded areas, which in rainy years remain until the end of June. Waterfowl use these areas for nesting 
and feeding during the winter. Among them are the great white-fronted goose, the nun and the endangered evening kestrel.
The area has been declared an ornithologically important site by BirdLife International.
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ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „ОРЛОВА МОГИЛА” – С. ОРЛОВА МОГИЛА
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, която е била 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. За да освободят така нужните им земи за 
обработка и пасища обаче хората започват да изсичат горите. Така в продължение на столетия Добруджа 
постепенно променя облика си, като селскостопанските площи постепенно изместват горите и тревните 
екосистеми. Това продължително антропологично влияние прави опазването на все още съхранените 
екосистеми на естествената растителност една от основните задачи на добруджанци.
До с. Орлова могила може да се достигне с автомобил. Разстоянието от гр. Добрич е 22 км. Защитената 
местност се намира малко преди самото село. За наблюдение на божури – началото на м. Май
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ORLOVA MOGILA PROTECTED AREA – IN ORLOVA MOGILA VILLAGE
Orlova Mogila is a protected area in Dobrichka municipality. We recommend visiting this unique place in search of localities 
of the beautiful and fragrant peony. Remains of forest-steppe vegetation, close to the one that was typical for Dobrudja in the 
past, are preserved in the area. Many species in this ecosystem are rare or endangered.
In the distant past Dobrudja was an endless forest-steppe. However, in order to free up the much-needed lands for cultivation 
and pastures, people began to cut down the forests. Thus, over the centuries, Dobrudja has moderately changed its appear-
ance, as agricultural areas are gradually displacing forests and grassland ecosystems. This long-lasting anthropological in-
fluence makes the protection of the still preserved ecosystems of the natural vegetation one of the main tasks of the people 
of Dobrudja.
The village of Orlova Mogila can be easily reached by car. The distance from main city Dobrich is 22 km. The protected area is 
located just before the village.
Best time for observation of peonies is beginning of May.
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  БАТОВСКА ДОЛИНА
  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. Несъмнено, това е едно от най-красивите кътчета 
на Добруджа. И за да бъде удоволствието пълно, Вие сте почти до морския бряг и можете да се насладите на уникална 
комбинация от морски и горски климат. От години тази долина е любимо място на добруджанци за отдих и разходка. 
Оттук ще си тръгнете със спомена за чистата природа, живописните гори и ловните запаси. Ако сте сред 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 има и отлично развити възможности за селски туризъм.
До с. Батово може да се достигне с автомобил. Разстоянието от гр. Добрич е 26 км, от КК „Албена” 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 нея стига до местността Гъбките, която е в непосредствена близост до с. Батово.  За наблюдение на божури – началото 
на м. май. За разходка в гората – всички сезони без зимния
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THE VALLEY OF BATOVSKA RIVER
The Valley of Batovska River is the only mountain below a plain in Bulgaria. If you are traveling by car for the first time on the 
road from Dobrich to Albena, the local nature will surprise you - from under the plain almost suddenly appear mountain slopes 
covered with forests. Undoubtedly, this is one of the most beautiful places in Dobrudja. And to complete the pleasure, you are 
almost to the beach and you can enjoy a unique combination of sea and forest climate. For years, this valley has been a favorite 
place of Dobrudja for recreation and walking. From here you will leave with the memory of pure nature, picturesque forests 
and hunting stocks. If you are among the lucky ones who visited the area in early May, you will keep the memory of the beautiful 
and fragrant wild peony.
Tourists, who would like to be alone in this unique natural place or to experience the thrill of searching for peonies, can head 
to Batovo village, or continue from Batovo village to Prilep village, which is known among Dobrudja residents for its beautiful 
Chashkata area. There are also well-developed opportunities for rural tourism nearby.
Batovo village can be reached by car. The distance from main city Dobrich is 26 km, from Albena Resort - 12.5 km. The distance 
between villages Batovo and Prilep is 6 km.
Batovo village can be reached also by foot by crossing the Buzluka area to Odartsi village, following the so-called “Batovska 
path”, along which there are places for lighting a fire.
       It leads to the Gabkite area, which is close to Batovo village.
        For observation of peonies is recommended the beginning of May 
       and for a walk in the woods - all seasons except winter.
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С. ОДЪРЦИ - КРЕПОСТ КАЛЕТО
Късноантична и средновековна крепост Калето се намира на 0.72 km югоизточно по права линия от центъра на село Одърци. 
Изградена е върху хълмообразен скалист полуостров със заравнено било, оформен във високия и стръмен южен склон 
на Добруджанското плато от два странични дола. Късноримското укрепление е преобразувано през ранновизантийската 
епоха в укрепено селище. Построено е през 30-те или 40-те години на IV в. от римляните с чисто военно- стратегическа 
цел. Трансформацията в укрепено селище започва вероятно още в края на IV в. След това в края на IV или началото на V 
век, крепостта е била разрушена и опожарена вероятно от готи или хуни. Животът тук бързо се възстановил и продължил 
без особени сътресения през целия V в. В първата половина на VI в. се извършва капитален ремонт на крепостта, като 
се повишава отбранителната мощ на крепостните съоръжения, а улиците са настлани с каменни плочи. Крепостната 
стена огражда пространство от близо 11 дка с форма на неправилен шестоъгълник. Лицевата страна на стената е била 
изградена от варовикови блокове, положени в правилни редове. Северната куртина е снабдена с пет кули, като тази в 
североизточния ъгъл е кула- порта. 
В южния край на крепостта има още една кула. Укреплението в Одърци представлява своеобразен парадокс в 
късноримската военна архитектура. Изградените в рамките на една и съща строителна кампания шест кули са от 4 
различни типа, единият от които е представен с два различни варианта. Укреплението е престанало да съществува в 
първата половина на VII в. 
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ODARTSI VILLAGE - KALETO FORTRESS
The late antique and medieval fortress Kaleto is located 0.72 km southeast in a straight line from the center of Odartsi vil-
lage. It is built on a hilly rocky peninsula with a flat ridge, formed in the high and steep southern slope of the Dobrudja 
plateau of two side valleys. The late Roman fortification was transformed during the early Byzantine era into a fortified set-
tlement. It was built in the 30s or 40s of the 4th century by the Romans for a purely military-strategic purpose. The trans-
formation into a fortified settlement probably began as early as the end of the 4th century. Then at the end of the 4th or the 
beginning of the 5th century, the fortress was destroyed and burned, probably by the Goths or Huns. Life here quickly re-
covered and continued without much turmoil throughout the 5th century. In the first half of the 6th century the fortress was 
overhauled, increasing the defensive power of the fortress facilities, and the streets were paved with stone slabs. The for-
tress wall encloses a space of nearly 11 decares in the shape of an irregular hexagon. The front side of the wall was made of 
limestone blocks laid in regular rows. The northern curtain is equipped with five towers, and the one in the northeast corner 
is the tower.
There is another tower at the southern end of the fortress. The fortification in Odartsi village is a kind of paradox in the late 
Roman military architecture. The six towers built within the same construction campaign are of 4 different types, one of 
which is presented with two different variants. The fortification ceased to exist in the first half of the 7th century. 
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  КАРАЛЕЗКАТА ЧЕШМА – С. СТЕФАН КАРАДЖА
  Каралезката чешма е позната от разказа на Йордан Йовков „Песента на 
  колелетата”. Чешмата можете да видите и днес в с. Стефан Караджа, 
  недалеч от град Добрич. Името си е получила от най-близкото по онова 
време село Каралез (днешното с. Царевец). Йовков свързва нейното изграждане 
с общественото благодеяние (себап), извършено от някой си Мурад бей от село 
Сърнено. Хората разказвали, че той е дал средствата и е организирал изграждането 
на чешмата. Едва ли има по-красив начин са се опише тази чешма от този на самия 
Йовков:  “И идеше му на ум тогава за Мурад бея от Сърнено, който беше направил 
прочутата Каралезка чешма. Каква чешма и на какво място! Деветнайсет каменни 
корита, отпред калдъръм, като двора на хан, три чучура, които бълболят и сипят 
студена и бистра като сълза вода. А наоколо е посърнало поле, суха и напукана 
земя, пек и горещина, като в пустиня. И идат стада, идат хора, вървят към чешмата 
и очите им горят от задуха и от жега. От едната и от другата страна на чешмата 
е бяло шосе и всеки, който мине по него, отива ли, или се връща, отбива се на 
чешмата да пие вода. И може би рядко някой ще го каже, но в душата на всекиго е 
благодарност към бога и хвала към онзи, който беше направил тая чешма и чието 
име сякаш вечно шепнеха струите на трите чучура.” 
За тогавашната безводна Добруджа чешмата е била безценно съкровище и любимо 
място за местни хора и пътници. 
Каралезката чешма се намира в парк в центъра на с. Стефан Караджа.Обектът е 
подходящ за посещение целогодишно.
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THE KARALEZ FOUNTAIN - STEFAN KARADJA VILLAGE
The Karalez fountain is known from the story of Yordan Yovkov “The Song of the Wheels”. You can see the fountain today in 
Stefan Karadja village, not far from the main city Dobrich. It got its name from the nearest village of Karalez at that time (to-
day’s Tsarevets village). Yovkov connects its construction with the public charity (sebap), performed by a certain Murad Bey 
from the village of Sarneno. People said that he gave the funds and organized the construction of the fountain. There is hardly 
a more beautiful way to describe this fountain than that of Yovkov himself: “And it occurred to him then about Murad Bey from 
Sarneno, who had built the famous Karalez fountain. What a fountain and in what place! Nineteen stone troughs, cobblestones 
in front, like the inn’s yard, three spouts bubbling and pouring cold and tear-clear water. And all around are a stumbled field, 
dry and cracked earth, heat and heat, as in a desert. And flocks come, people come, they go to the fountain and their eyes burn 
with suffocation and heat. There is a white road on either side of the fountain, and anyone who passes by, whether he goes or 
returns, stops at the fountain to drink water. And maybe someone will rarely say it, but in everyone’s soul there is gratitude to 
God and praise to the one who had made this fountain and whose name seemed to forever whisper the jets of the three spouts. 
“For the then waterless Dobrudja, the fountain was a priceless treasure and a favorite place for locals and travelers.
The Karalez fountain is located in a park in the center of Stefan Karadja village. The site is suitable for visiting all year round.
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МЕМОРИАЛЕН КОМПЛЕКС 
С.КОЗЛОДУЙЦИ
Мемориалният комплекс на загиналите воини от 
6-а пехотна Бдинска дивизия за освобождението 
на Добруджа по време на Първата световна 
война увековечава подвига на храбрите бойци от 
36-ти пехотен Козлодуйски полк и 35-и пехотен 
Врачански полк. Мемориалът е официално 
открит на 7.09.2017 г. 
Войниците и офицерите от VІ-та Бдинска дивизия 
участват достойно във всички водени войни за 
националното обединение на българския народ. 
По време на Балканската война те героично 
се сражават при Лозенград, Люлебургаз и 
Чаталджа, а след включването на България в 
Първата световна война дават своя принос за 
военния разгром на Сърбия през 1915 г. 
Но все още твърде малко известен е фактът, че два 
от полковете в тази дивизия (35-и пех. Врачански 
и 36-и пех. Козлодуйски, съставляващи Втора 
пехотна бригада на дивизията, заедно със 
спомагателните й части) са включени в състава 
на Трета българска армия, намираща се под 
командването на ген. Стефан Тошев. Както е 
известно, нейната задача е освобождаването 
на Добруджа, окупирана от кралска Румъния по 
време на Междусъюзническата война.
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MEMORIAL COMPLEX IN KOZLODUYTSI VILLAGE
The memorial complex of the fallen soldiers of the 6th Bdina Infantry Division for the liberation of Dobrudja during the First 
World War commemorates the feat of the brave soldiers of the 36th Kozloduy Infantry Regiment and the 35th Vratsa Infantry 
Regiment. The memorial was officially opened on September 7, 2017 year.
The soldiers and officers of the VI Bdina Division took part with dignity in all the wars fought for the national unification of the 
Bulgarian people. During the Balkan War, they fought heroically at Lozengrad, Luleburgaz and Chataldja, and after the inclu-
sion of Bulgaria in the First World War, they contributed to the military defeat of Serbia in 1915.
Little known fact is that two of the regiments in this division (35th Infantry Vratsa and 36th Infantry Kozloduy, constituting 
the Second Infantry Brigade of the division, along with its auxiliary units) are included in the Third Bulgarian army under the 
command of Gen. Stefan Toshev. As is well known, its task was to liberate Dobrudja, occupied by royal Romania during the 
Inter-Allied War.
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МЕСТНОСТТА „БУЗЛУКА“ ДО С. ОДЪРЦИ
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.

THE BUZLUKA AREA NEAR ODARTSI VILLAGE
The area is an ideal place for walks and picnics in the woods. “Batovska path”, along which there are places for lighting a fire, is 
also in this area. Along the “Batovska path” people can reach the area of Gabkite, which is in close proximity to Batovo village.
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КАРСТОВА ПЕЩЕРА В МЕСТНОСТТА 
КРАЛИ МАРКОВА СТЪПКА ДО С. 
КАРАПЕЛИТ
Пещерата се намира в близост до с. Карапелит 
(североизточно от селото, в посока с. Житница) и е 
разположена на скалния венец на каньона. Свързана е 
с много интересни легенди сред местното население. 
Любопитен факт е, че в местността е открит артефакт, 
датиран към периода на праисторическата култура 
Хаманджия.

KARST CAVE IN THE AREA OF KRALI MARKOVA 
STEP NEAR KARAPELIT VILLAGE
The cave is located near Karapelit village (northeast of the village, in the 
direction of Zhitnitsa village) and is located on the rocky crown of the 
canyon. It is associated with many interesting legends among the local 
population. It is a curious fact that an artifact dating back to the period 
of the prehistoric Hamandjia culture was found in the area. 15



  ЖИВОПИСНИТЕ ЖДРЕЛА НА СУХА РЕКА
  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  пресъхва 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 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 
образувани 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.  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.
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THE PICTURESQUE GORGES OF SUHA 
REKA / DRY RIVER
A Suha Reka / Dry River springs from the Frangen plateau 
and flows into Lake Oltina (in Northern Dobrudja, Romania). 
Its total length on the territory of Bulgaria is 120 km. More 
than a century ago, due to systemic deforestation, the river 
dried up in its lower and middle part. There is water only when 
the snow melts and during heavy rains. During the summer 
months, the riverbed is almost completely exposed. In some 
places it is lost in the karst terrain, in other places it is a can-
yon with a height of 40-50 m and a width between 100 and 
200 m. Almost along its entire length the land is a beautiful 
natural phenomenon, where the waters have cut deep into the 
plain, canyons, caves and rock sculptures have formed. These 
picturesque gorges are attractive places for tourists seeking 
intimacy with nature and appreciating both the tranquility and 
beauty of the landscape and the adventures and opportunities 
to give freedom to their spirit of discovery.
In ancient times, Suha Reka / Dry River was the largest source 
of fresh water in inland Dobrudja. To this day, its valley con-
centrates a wide variety of animal and plant species, many of 
which are rare or endangered. The dry valley is home to more 
than 460 species of plants, 16 of which are included in the Red 
Book of Bulgaria, as well as a large number of endangered 
animal species. The canyon of Suha Reka / Dry River is located 
on the road of one of the most important migration corridors 
for birds - Via Pontica, which is why it is included in the list of 
ornithological important places in the world.
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ДОБРУДЖАНСКАТА РАВНИНА – ИДЕАЛНОТО МЯСТО ЗА ПОХОД С КОНЕ
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.  Самият Йовков е носил в себе 
си и образа 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….“
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THE DOBRUDJA PLAIN - THE IDEAL PLACE FOR A HORSE HIKE
Yovkova Dobrudja is a mystical plain, through which roads meander like snakes, ripe grains gilded, streaked with scarlet poppy 
and blue wheat, and lone elms watch over the plain.
What capture the imagination are the freedom and the infinite space of the plain. Yovkov himself carried the image of an even 
older Dobrudja: “Once, before the plow appeared and before railways and ports were built, Dobrudja was arable and virgin 
field. There were few fields, but the pastures were vast and endless, like the prairies in America and the steppes in Russia. 
Tall and dense grass overflowed its waves like the sea, forests were missing, but there were impassable thickets of weeds…
Only this distant time knows the magnificent white squirrels - herds of several hundred head of cattle, fed and beautiful ani-
mals, distrustful and timid, like game. Only this time knows big herds - crazy horses, free in summer and winter. A very spe-
cial breed: horses with long and thick manes, felted and full of butt, with tails that reach the ground, slender and flexible like 
snakes, dark as velvet or with the radiant sheen of gold. These horses knew neither saddle nor bridle. Under the melodious 
sound of the big iron bells, they wandered through the tall grass, lazily and calmly, but frightened by something or chased by 
the groom, they ran across the field with the speed of the wind.”
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ЛЕЧЕБЕН КАМЪК В С. ФЕЛТФЕБЕЛ 
ДЯНКОВО
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 
опътят до там индивидуалните туристи и неорганизираните 
групи.

HEALING STONE IN FELTFEBEL DYAN-
KOVO VILLAGE
There are legends about this stone. It is said that if you bring 
water to it and wash your hands and feet, you will unlock its 
healing power. The stone is located near Feltfebel Dyankovo 
village. Locals can guide individual tourists and unorganized 
groups.
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С. ДОЛИНА - КРЕПОСТ В М. “АСАРИЧЕ”
Средновековна крепост има в местността “Асариче” на 0.6 km източно по права линия от центъра на село Долина. Крепостта 
е изградена по времето на Първата българска държава, на не висок хълм, ограден от север от дълбоко пресъхващо дере. 
Тази крепост се смята от някой автори за антична, но има основание да бъде отнесена с по- голяма вероятност към 
ранното средновековие. Нейния план не е характерен за античните крепости. Има неправилна окръглена форма и е 
строена на два периода. Първоначално е била изградена по- голямата западна част. Шкорпил е отбелязал местата на 
20 кули (бастиони), разположени особено на гъсто, по източната стена. По- късно пред тази стена е била изградена нова 
стена, която може да се определи като втора отбранителна линия. Стените са градени от ломени камъни, споени с глина, 
а площта на укреплението е над 18 дка. Почти от всички страни се виждат останки от ров. В днешно време укреплението 
е почти напълно обезличено следствие от непрекъснатото ограбване на строителни материали.

DOLINA VILLAGE - FORTRESS IN 
ASARICHE LOCALITY
There is a medieval fortress in the Asariche area 0.6 km east 
in a straight line from the center of the village of Dolina. The 
fortress was built during the time of the First Bulgarian State, 
on a low hill, surrounded on the north by a deep drying ravine. 
This fortress is considered by some authors to be ancient, but 
it has reason to be more likely to be attributed to the early Mid-
dle Ages. Its plan is not typical of ancient fortresses. It has an 
irregular rounded shape and is built in two periods. Most of the 
western part was originally built. Scorpio marked the locations 
of 20 towers (bastions), located especially densely on the east 
wall. Later, a new wall was built in front of this wall, which can 
be defined as a second defensive line. The walls are built of 
quarry stones, welded with clay, and the area of the fortification 
is over 18 decares. Remains of a moat can be seen on almost 
all sides. Today, the fortification is almost completely 
depersonalized as a result of the constant looting of 
construction materials.
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СКАЛНИ МАНАСТИРИ В РАЙОНА НА СУХА РЕКА
В периода на ранното християнство по поречието на Суха река в 
Добруджа възниква колония скални манастири.  
Тя се разполага недалеч от късноантичните крепости до село Голеш, 
Силистренско, село Балик и село Оногоур (Община Тервел) в граничните 
райони между общините Добричка и Тервел. 
Колонията се простира в протежение на около 40 км по поречието 
на Суха река, като най-южната й точка е при село Хитово (Община Добричка), а най-северната – при с. Голеш (Община 
Кайнарджа).

За център на монашеския живот се приемат големият скален манастир, известен като Гяур евлери, недалеч от с. Крагулево 
(Община Добричка) и групата скални манастири в подножието на крепостта при с. Балик. На юг и на север от него са 
разположени дъщерните му скитове, килии и църкви.
Предполага се, че в случая става дума за едни от най-ранните скални манастири не само в България и на Балканите, но и 
в Европа. Началото им се отнася към V–VІ в., а краят им – към началото на ХІ в. За последното загатват някои от рисунките 
и знаците (особено знакът IYI в скалния манастир около Хитово). Това предположение е потвърдено от откритите при 
разкопките в скалния комплекс „Гяур евлери” фрагменти от старобългарски съдове от края на ІХ до началото на ХІ в.
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Скалният манастир „Асар евлери” включва църква, погребален параклис и спално помещение. 
Скалният манастир ”Гяур евлери” е считан от някои изследователи за най-големия ранновизантийски скален манастир 
от V–VІ в. в България. Разположен е на три нива и включва църква, параклис, игуменарница и голямо общежително 
помещение. 
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 .
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, желанието и възможностите на туристите). 
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ROCK MONASTERIES IN THE AREA 
OF SUHA REKA / DRY RIVER
During the period of early Christianity, a colony of rock monasteries appeared
along the Suha Reka / Dry River in Dobrudja. It is located not far from the 
late antique fortresses to Golesh village, Silistra region, Balik village and 
Onogour village (Tervel Municipality) in the border areas between the 
municipalities of Dobrichka and Tervel.
The colony stretches for about 40 km along the Suha Reka / Dry River, 
its southernmost point begin near Hitovo village (Dobrichka Municipality) and its northernmost point near Golesh village (Kay-
nardzha Municipality).
The center of monastic life is considered to be the large rock monastery known as Gyaur Evleri, not far from Kragulevo village 
(Dobrich Municipality) and the group of rock monasteries at the foot of the fortress near Balik village. To the south and north 
of it are his daughter hermitages, cells and churches.
It is assumed that this case is one of the earliest rock monasteries not only in Bulgaria and the Balkans, but also in Europe. 
Their beginning dates back to the 5th-6th century, and their end - to the beginning of the 11th century. The latter are hinted at 
by some of the drawings and signs (especially the sign IYI in the rock monastery around Hitovo). This assumption is confirmed 
by the fragments of old Bulgarian vessels from the end of the 9th to the beginning of the 11th century discovered during the 
excavations in the Gyaur Evleri rock complex.
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The Asar Evleri rock monastery includes a church, a funeral chapel and a dormitory.
The Gyaur Evleri rock monastery is considered by some researchers to be the largest early Byzantine rock monastery from 
the 5th to the 6th century in Bulgaria. It is located on three levels and includes a church, a chapel, an abbess and a large dor-
mitory.
The Tarapanata rock monastery (also called the Mint among the locals) is located on the right bank of the Suha Reka / Dry 
River, about 300 meters west of Sandaklar Maara. There are 4 rooms on two floors. Downstairs there is a cell and a chapel 
with a niche in the east wall. A burial chamber has been carved next to the north wall. The upper floor includes the same 
rooms. An arched altar niche is formed on its eastern wall, and a bench and a burial chamber are carved along the northern 
wall. From the chapel a narrow path leads to a triangular cell. This monastery, as well as Gyaur Evleri, was also used in the 
10th century. This is evidenced by several Cyrillic inscriptions and crosses with branched edges.
All rock monasteries can be reached on foot from Kragulevo village (the route includes from 2 to 4 hours of walking, depend-
ing on the number of sites visited, the desire and capabilities of tourists).
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  С. КАМЕН - КРЕПОСТ В 
  М. “КАЯДЖИКА”
  Крепостта в местността  “Каяджика” на 1.12 km  
  североизточно по права линия от центъра на 
село Камен. Намира се на издължен нос на левия бряг на 
суходолието. Носът е разположен в посока северозапад- 
югоизток. Забелязват се следи от крепостни стени, 
изградени от камъни в суха зидария без спойка. На 
северозапад, откъдето е достъпен носа се забелязват 
две последователно разположени крепостни стени. 
Вътрешната е дълга 70 m и е разположена на 70 m от най- 
югоизточната точка на носа. Втората е разположена на 70 
m от първата и е дълга около 200 m като е преграждала 
целия нос и по всяка вероятност и външния град. Дали е 
имало ровове пред крепостните стени, трябва да се види 
на място. По всяка вероятност крепостни стени е имало 
по южната и североизточната страна на носа. Липсва 
много голяма част от строителния материал, извлечен от 
местното население. Крепостта е или ранновизантийска 
или ранно средновековна от времето на Първата българска 
държава. 
Намерени са материали и от римската епоха. Определено 
мястото трябва да се проучи основно.
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KAMEN VILLAGE - FORTRESS IN KAYADJIKA LOCALITY
The fortress in the area “Kayadjika” is located 1.12 km northeast in a straight line from the center of Kamen village. It comes 
across on an elongated promontory on the left bank of the land. The promontory is located in a northwest-southeast direc-
tion. Traces of fortress walls made of stones in dry masonry without solder can be seen. To the northwest, from where the 
promontory is accessible, two successive fortress walls can be seen. The inner one is 70 m long and is located 70 m from the 
southeastern point of the promontory. The second is located 70 m from the first and is about 200 m long and has blocked the 
whole cape and in all probability the outer city. Whether there were trenches in front of the fortress walls remains to be seen. 
In all probability, there were fortress walls on the southern and northeastern sides of the promontory. A very large part of the 
construction material extracted from the local population is missing. The fortress is either early Byzantine or early medieval 
from the time of the First Bulgarian State.
Materials from the Roman era have also been found. Definitely the place needs to be explored thoroughly.

27



ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ:
1. ОРЛОВА МОГИЛА КАТЕГОРИЯ: ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ 
Местоположение: 
Област: Добрич, Община: Добрич-селска, Населено място: с. Орлова могила
Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Варна
2. СУХА РЕКА КАТЕГОРИЯ: ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ 
Местоположение: 
1. Област: Добрич, Община: Добрич-селска, Населено място: с. Воднянци, с. Дряновец, с. Житница, с. Крагулево, с. Пчелник, с. 
Хитово
2. Област: Добрич, Община: Крушари, Населено място: с. Габер, с. Ефрейтор Бакалово, с. Зимница, с. Капитан Димитрово, с. 
Огняново
3. Област: Добрич, Община: Тервел, Населено място: с. Балик, с. Брестница, с. Коларци, с. Оногур
4. Област: Силистра, Община: Кайнарджа, Населено място: с. Голеш, с. Краново
Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): 1. Варна, 2. Русе

ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ:
1. БАТОВА КАТЕГОРИЯ: ЗЗ ПО ДИРЕКТИВАТА ЗА ПТИЦИТЕ 
Местоположение: 
1. Област: Варна, Община: Аксаково, Населено място: гр. Аксаково, с. Въглен, с. Генерал Кантарджиево, с. Долище, с. Изворско, 
с. Кичево, с. Климентово, с. Куманово, с. Любен Каравелово, с. Новаково, с. Орешак, с. Осеново, с. Яребична
2. Област: Варна, Община: Варна, Населено място: гр. Варна, гр. Владислав Варненчик
3. Област: Добрич, Община: Балчик, Населено място: с. Кранево, с. Ляхово, с. Оброчище, с. Рогачево, с. Храброво, с. Църква
4. Област: Добрич, Община: Добрич-селска, Населено място: с. Батово, с. Дебрене, с. Одърци, с. Прилеп, с. Соколник, с. Стожер
Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Варна
2. ДОЛИНАТА НА РЕКА БАТОВА КАТЕГОРИЯ: ЗЗ ПО ДИРЕКТИВАТА ЗА МЕСТООБИТАНИЯТА 
Местоположение: 
1. Област: Варна, Община: Аксаково, Населено място: гр. Аксаково, с. Въглен, с. Генерал Кантарджиево, с. Долище, с. Изворско, 
с. Климентово, с. Любен Каравелово, с. Новаково, с. Орешак, с. Яребична
2. Област: Добрич, Община: Балчик, Населено място: с. Кранево, с. Ляхово, с. Оброчище, с. Рогачево, с. Храброво, с. Църква
3. Област: Добрич, Община: Добрич-селска, Населено място: с. Батово, с. Дебрене, с. Одърци, с. Прилеп, с. Соколник, с. Стожер
Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Варна
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3. СУХА РЕКА КАТЕГОРИЯ: ЗЗ ПО ДИРЕКТИВАТА ЗА МЕСТООБИТАНИЯТА 
Местоположение: 
1. Област: Варна, Община: Аксаково, Населено място: с. Ботево, с. Водица, с. Засмяно, с. Зорница, с. Изворско, с. Крумово, с. 
Любен Каравелово, с. Радево
2. Област: Варна, Община: Суворово, Населено място: с. Изгрев, с. Калиманци, с. Николаевка
3. Област: Добрич, Община: Добрич, Населено място: гр. Добрич
4. Област: Добрич, Община: Добрич-селска, Населено място: с. Алцек, с. Божурово, с. Ведрина, с. Владимирово, с. Воднянци, 
с. Врачанци, с. Гешаново, с. Долина, с. Дончево, с. Драганово, с. Дряновец, с. Житница, с. Златия, с. Камен, с. Карапелит, с. 
Козлодуйци, с. Крагулево, с. Ловчанци, с. Лясково, с. Медово, с. Миладиновци, с. Ново Ботево, с. Одринци, с. Опанец, с. Орлова 
могила, с. Подслон, с. Полковник Иваново, с. Пчелник, с. Росеново, с. Самуилово, с. Стожер, с. Тянево, с. Фелдфебел Денково, с. 
Хитово, с. Черна
5. Област: Добрич, Община: Крушари, Населено място: с. Абрит, с. Александрия, с. Бистрец, с. Габер, с. Добрин, с. Ефрейтор 
Бакалово, с. Зимница, с. Капитан Димитрово, с. Коритен, с. Крушари, с. Лозенец, с. Огняново, с. Полковник Дяково, с. Поручик 
Кърджиево, с. Северняк, с. Северци, с. Телериг
6. Област: Добрич, Община: Тервел, Населено място: с. Ангеларий, с. Балик, с. Брестница, с. Коларци, с. Оногур
7. Област: Силистра, Община: Кайнарджа, Населено място: с. Голеш, с. Добруджанка, с. Каменци, с. Краново, с. Полковник 
Чолаково
Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): 1. Варна; 2. Русе
4. СУХА РЕКА КАТЕГОРИЯ: ЗЗ ПО ДИРЕКТИВАТА ЗА ПТИЦИТЕ 
Местоположение: 
1. Област: Добрич, Община: Добрич-селска, Населено място: с. Воднянци, с. Гешаново, с. Дряновец, с. Житница, с. Карапелит, с. 
Крагулево, с. Ловчанци, с. Миладиновци, с. Подслон, с. Полковник Иваново, с. Пчелник, с. Тянево, с. Хитово, с. Черна
2. Област: Добрич, Община: Крушари, Населено място: с. Александрия, с. Габер, с. Ефрейтор Бакалово, с. Зимница, с. Капитан 
Димитрово, с. Огняново, с. Северци, с. Телериг
3. Област: Добрич, Община: Тервел, Населено място: с. Балик, с. Брестница, с. Коларци, с. Оногур
4. Област: Силистра, Община: Кайнарджа, Населено място: с. Голеш, с. Краново
Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): 1. Варна; 2. Русе
5. ЧАИРЯ КАТЕГОРИЯ: ЗЗ ПО ДИРЕКТИВАТА ЗА ПТИЦИТЕ 
Местоположение: 
1. Област: Добрич, Община: Генерал Тошево, Населено място: с. Пленимир
2. Област: Добрич, Община: Добрич-селска, Населено място: с. Генерал Колево, с. Методиево
Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Варна
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PROTECTED AREAS:
1. ORLOVA MOGILA
 Category: Protected area
Location:
District: Dobrich, Municipality: Dobrichka, Locality: Orlova mogila
Regional Inspectorate for Environment and Water (RIEW): Varna
2. SUHA REKA / DRY RIVER CATEGORY: PROTECTED AREA
Location:
1. District: Dobrich, Municipality: Dobrichka, Locality: villages: Vodnyantsi, Dryanovets, Zhitnitsa, Kragulevo, Pchelnik, Hitovo
2. District: Dobrich, Municipality: Krushari, Locality: villages: Gaber, Corporal Bakalovo, Zimnitsa, Kapitan Dimitrovo, Ognyanovo 
3. District: Dobrich, Municipality: Tervel, Locality: Balik, Brestnitsa, Kolartsi, Onogur
4. District: Silistra, Municipality: Kaynardzha, Locality: Golesh, Kranovo
RIEW: 1. Varna, 2. Ruse

PROTECTED ZONES:
1. BATOVA CATEGORY: PROTECTED ZONE UNDER THE BIRDS DIRECTIVE
Location:
1. District: Varna, Municipality: Aksakovo, Locality: Aksakovo, villages: Vaglen, General Kantardjievo, Dolishte, Izvorsko, Kichevo,  
Klimentovo, Kumanovo, Lyuben Karavelovo, Novakovo, Oreshak, Osenovo, Yarebichna
2. District: Varna, Municipality: Varna, Locality: Varna, Vladislav Varnenchik
3. District: Dobrich, Municipality: Balchik, Locality, villages: Kranevo, Lyahovo, Obrochishte, Rogachevo, Hrabrovo, Tsarkva
4. District: Dobrich, Municipality: Dobrichka, Locality, villages: Batovo, Debrene, Odartsi, Prilep, Sokolnik, Stozher 
RIEW: Varna
2. THE VALLEY OF THE BATOVSKA RIVER CATEGORY: PROTECTED ZONE UNDER THE HABITATS DIRECTIVE
Location:
1. District: Varna, Municipality: Aksakovo, Locality: Aksakovo, villages: Vaglen, General Kantardjievo, Dolishte, Izvorsko, Klimentovo, 
Lyuben Karavelovo, Novakovo, Oreshak, Yarebichna 
2. District: Dobrich, Municipality: Balchik, Locality, villages: Kranevo, Lyahovo, Obrochishte, Rogachevo, Hrabrovo, Tsarkva 
3. District: Dobrich, Municipality: Dobrichka, Settlement, villages: Batovo, Debrene, Odartsi, Prilep, Sokolnik, Stozher 
RIEW: Varna
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3. SUHA REKA / DRY RIVER CATEGORY: PROTECTED AREA UNDER THE HABITATS DIRECTIVE
Location:
1. District: Varna, Municipality: Aksakovo, Locality, villages: Botevo, Voditsa, Zasmyano, Zornitsa, Izvorsko, Krumovo, Lyuben Kara-
velovo, Radevo 
2. District: Varna, Municipality: Suvorovo, Locality: Izgrev, Kalimantsi, Nikolaevka
3. District: Dobrich, Municipality: Dobrich, Locality: Dobrich
4. District: Dobrich, Municipality: Dobrichka, Settlement, villages: Alcek, Bozhurovo, Vedrina, Vladimirovo, Vodnyantsi, Vrachantsi, Ge-
shanovo, Dolina, Donchevo , Draganovo, Dryanovets, Zhitnitsa, Zlatiya, Kamen, Karapelit, Kozloduytsi, Kragulevo, Lovchantsi, Lyasko-
vo, Medovo, Miladinovtsi, Novo Botevo, Odrintsi, Opanets, Orlova Mogila, Podslon, Polkovnik Ivanovo, Pchelnik, Rosenovo, Samuilovo, 
Stozher, Tyanevo, Feldfebel Denkovo, Hitovo, Cherna.
5. District: Dobrich, Municipality: Krushari, Locality, villages: Abrit, Alexandria, Bistrets, Gaber, Dobrin, Corporal Bakalovo, Zimnitsa, 
Kapitan Dimitrovo, Koriten, Krushari, Lozenets, Ognyanovo, Polkovnik Dyakovo, Poruchik Kardzhievo, Severnyak, Severtsi, Telerig 
6. District: Dobrich, Municipality: Tervel, Locality, villages: Angelariy, Balik, Brestnitsa, Kolartsi, Onogur
7. District: Silistra, Municipality: Kaynardzha, Locality, villages: Golesh, Dobrudjanka, Kamentsi, Kranovo, Colonel Cholakovo 
RIEW: 1. Varna; 2. Ruse
4. SUHA REKA / DRY RIVER CATEGORY: PROTECTED ZONE UNDER THE BIRDS DIRECTIVE
Location:
1. District: Dobrich, Municipality: Dobrichka, Locality, villages: Vodnyantsi, Geshanovo, Dryanovets , Zhitnitsa , Karapelit , Kragulevo, 
Lovchantsi , Miladinovtsi ,Podslon, Polkovnik Ivanovo, Pchelnik, Tyanevo, Hitovo, Cherna
2. District: Dobrich, Municipality: Krushari, Locality, villages: Alexandria, Gaber, Corporal Bakalovo, Zimnitsa, Kapitan Dimitrovo, 
Ognyanovo, Severtsi, Telerig 
3. District: Dobrich, Municipality: Tervel, Locality: Balik, Brestnitsa, Kolartsi, Onogur
4. District: Silistra, Municipality: Kaynardzha, Locality: Golesh, Kranovo
RIEW: 1. Varna; 2. Ruse
5. CHAIRYA CATEGORY: PROTECTED AREA UNDER THE BIRDS DIRECTIVE
Location:
1. District: Dobrich, Municipality: General Toshevo, Locality: Plenimir
2. District: Dobrich, Municipality: Dobrichka, Locality: General Kolevo, Metodievo 
RIEW: Varna



www.eufunds.bg 
www.mig-dobrichka.org

 Който не е расъл в Добруджа, нему тя е скучна и 
безцветна – но откърмен ли си с нейното мляко, дишал ли 
си нейния въздух, тегнат ти и те душат планините, тегли 
те към нейния простор, окото ти търси далечния хоризонт и 
се не насища.

Дора Габе


