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Настоящият туристически  маршрут включва 50 религиозни обекта от област Добрич 
и окръг Констанца. Той отразява богатия духовен живот на Добруджа, сложил своя 
отпечатък върху религиозните храмове на различните етноси и религии, които 
съжителстват тук от векове.  Ще ви отведем по стъпките на апостоли и светци, ще 
посетим както най-известните, така и по-малко познати религиозни храмове, пазещи и 
до днес истории и легенди, свързани с вярата.    

 
ПЪРВИ ДЕН 

 
Маршрутът включва 240 км и се изминава за около четири часа с автобусен 

транспорт, плюс пеш преходи и посещения – три часа.    
Нашето пътуване започва от централния площад на град Добрич, от паметника на 

братята Св. Св. Кирил и Методий, създали през 655-662 българската азбука Глаголица, 
ползвана и от други славянски народи. Солунските братя са канонизирани като светци  
на 30 декември 1980 година, когато папа Йоан Павел II ги обявява за съпокровители на 
Европа.  

Оттук се отправяме към град Тервел, 45 км в северозападна посока. В 
новопостроения храм „Св Георги Победоносец“ се съхранява уникална икона на 
Светите братя Кирил и Методий, изографисана през 1867 година от неизвестен автор.   

 

     
Паметник на Кирил и Методий в Добрич     Църква „Св Георги Победоносец“ в Тервел 

 
Сухоречието на Суха река между общините Тервел и Крушари е известно с 

Добруджанската колония скални манастири от 4-6-ти век, едни от най-старите в Европа.  
През 313 г. чрез едикта от Милано император Константин Велики обявява 

толерантност към християнството и то става равнопоставено с другите религии в 
Римската империя. Легендите разказват, че духовници, приели новата вяра, се заселили 
в скалните пещери. Пристигнали и монаси - християни от Сирия и Палестина, които по-
късно - заедно с местните,  пренасят  практиката на скалното монашество от Добруджа 
в Западна Европа. 

Няколкото скални манастирски комплекса са разположени между селата Оногур, 
Балик и Ефрейтор Бакалово. Те са известни като Гяур евлери, Асар евлери 
(Християнски домове и къщи), Раклената пещера и Тарапаната. Източно от тях е 
скалният манастирски комплекс Шан кая – Почитаната скала и пещерните колонии 
Черната и Голямата скала (Кара кая и Балабан кая). Все още обаче достъпът до тях по 
дъното на пресъхналата река е затруднен и е препоръчително да се използва местен 
водач. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_II
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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           Гяур евлери в Суходолието 
 
 
 
 

                                        Тарапаната 
 
В близост се намират ранновизантийските крепости ІV-VI век до с. Оногур 

(античният Палматис) и до с. Балик (античната Адина). В Крушари се отбиваме до 
църквата „Свети Великомъченик Димитрий Мироточиви”, построена преди век и 
половина, която е пред реконструкция.  

След 8 км на север достигаме Александрийския манастир „Свети Пророк Илия“. 
Според легендите някога свети Илия минал през село Габер, замръкнал и помолил за 
подслон. Ала никой не го приютил в дома си. Обиден и разгневен, той пришпорил 
магаренцето си, прелетял долчинката край днешното село Александрия и се приземил с 
все сила върху малка гладка скала, така че чак петите му потънали. На тази скала и днес 
личат стъпките от нозете му и следите от магарешките копита. Докато пренощувал край 
нея, изпод корените на вековните брястове бликнала бистра, лековита вода, която 
извира и до днес. 

Манастирът е изграден през 14 век, а между 17-18 век е построено и дървено 
„теке“ – жилище за духовния водач Мустафа Канаат и неговите ученици, което скоро се 
превърнало в религиозен център. Сградата се състояла от две самостоятелни помещения 
и широк навес пред тях. В северното помещение се намирал гробът на ислямския светец, 
най-вероятно изселник къзълбаш или алевит от Персия, а южното  е служело за 
магерница към манастира. Върху две от стените му били изработени пана със символи 
от ордена на бекташите. Така няколко века подред тук е съществувало двуобредно 
светилище Мустафа Канаат – Св. Илия. 

През 2004 година на това място е изграден православният манастир Свети Пророк 
Илия. А дървеният пикник край лечебното аязмо е отлично място за отдих. На Илинден 
местните  приготвят курбан за здраве, провеждат се фестивали и надпявания.  

На 7 км източно от Александрия,  между селата Абрит и Добрин,  е бил издигнат 
най-големият античен град от римската епоха в Южна Добруджа – Залдапа. Археолози 
откриват основите на римска гражданска базилика, християнска базилика и 
епископска базилика с внушителни размери 58 х 42 метра, една от най-големите на 
територията на България от този период. Най-новото откритие е патриаршеската църква 
с размери 101 х 18 метра, която най-вероятно датира от края на 5 – началото на 6 век, по 
време на управлението на император Анастасий. 
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         манастир Свети Пророк Илия                             Св. Димитър Крушари 
 

От тук се отправяме към град Генерал Тошево и църквата Св. Димитрий 
Солунски. В иконографията Свети Димитър се изобразява като светец-воин. Той е роден 
в Солун през 3 век и се счита за закрилник на родния си град в Гърция. Според 
преданието, след смъртта му от мощите му течало благовонно миро, една от причините, 
поради която е наричан Чудотворец. В религиозните писания се приема, че Св. Димитър 
и Св. Георги са братя близнаци, с първия идва зимата, а с втория започва пролетта.  

Продължаваме на север през Граничния пункт Кардам-Негру вода или Северняк-
Добромир към Румъния, след което се насочваме на запад към село Остров.   

Първата ни спирка е манастирът Дервент. Той се намира на около 10 км от 
българската граница и е един от най-големите в региона.  

В църквата на светата обител съществува чудодеен камък от първия храм, построен 
на това място преди две хиляди години. Вярващите коленичат пред „божия“ камък, 
докосват го и изплакват болките си. Мнозина са намерили изцеление. Друго чудодейно 
проявление на камъка е, че той непрекъснато нараства. Манастирът е известен и с 
множеството каменни Свети кръстове, един от които мироотдава, както и с 
благословения извор, наречен още „Изворът на Свети Апостол Андрей с лековита 
вода”. Той е свидетелство за пребиваването на Апостол Андрей, който  проповядвал и 
кръщавал местното население в Малка Скития.  

В манастира е и гробът на румънския археолог Петре Дякону, замонашил се под 
името Елевтерий Михаил. Той е от български произход – роден в пловдивското село 
Лясково, но после семейството му се преселва в Румъния. Става игумен на манастира в 
периода 1938 – 1959 и през 1990 г. 
 

     
                                                    Манастир Дервент 
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                манастир Св. Андрей                             Пещерата на Св. Андрей   

 
Напускаме село Остров край река Дунав и се насочваме 60 км на изток. Между 

селата Негурени и Йон Корвин се отбиваме вдясно в южна посока към пещерата на 
Свети Апостол Андрей Първозвани. Според преданието, през първи век след Христа 
светият апостол е живял тук известно време, докато е разпространявал Християнството 
сред народите на Балканите. По-късно край пещерата са изградени манастирски 
комплекс и внушителна катедрала. 

Свети Андрей е роден в Бетсаида (или Витсаида), Галилея и е по-големият брат на 
Св. Апостол Петър. Бил е ученик на Свети Йоан Кръстител. Свети Андрей е наречен 
Първозвани, понеже пръв от апостолите бил повикан да тръгне след Христос. След като 
Исус бил разпнат, повече от 10 години той обикалял земите около Черно море, като 
достигнал Киев и Велики Новгород. Навред проповядвал вярата Христова, ръкоположил 
и първите епископи по нашите земи. Ще се поклоним пред характерния кръст, на какъвто 
е бил разпънат Светията в Патра, Гърция и на мощите му, част от които се пазят тук.   

В много държави съществува понятието Андреевски кръст, който се връчва за 
храброст и изключителни заслуги. Според преданието свети Андрей Първозвани бил 
разпънат на кръст във формата на буквата Х, тъй като считал себе си недостоен да 
увисне на кръст като Христовия. Поради тази причина, този кръст днес се нарича 
Андреевски. 

Манастирският комплекс впечатлява със своята монументалност. В средата на 
манастира е изграден огромен храм, в който се пазят частици от мощите на св. Андрей. 
Храмовият празник е на 30 ноември – Андреевден.  

Насочваме се към Констанца и по пътя посещаваме още четири манастира: Св. 
Филип“ край Адамклиси, манастир „Рождество Богородично” край село Делени, 
манастир „Света Мария Магдалена” край село Кобадин и манастир „Свети Теотим” в град  
Мурфатлар.  

Манастир „Св. Филип“: Апостол Филип проповядвал Светото Евангелие за кратък 
период в Добруджа и помагал на Св. Апостол Андрей, заради това е считан за втори 
велик апостол на румънците. 

Манастирът „Св. Филип“ е осветен през 2007 година. Намира се на около един 
километър от крепостта Тропеум Траяни, където са открити мощите на петима светци, 
живели през IV век. Мощите са открити през 1973 г. в тайна крипта под най-важната 
базилика на крепостта. Свети Йоан Златоуст е учел християните при градеж на храм да 
поставят олтара върху мощи на светци, за да ги пазят от епидемии и бедствия. 

Заедно с мъчениците от Никулицел и Халмирис, мъчениците от Адамклиси доказват 
интензивния християнски живот в древната провинция Мала Скития. 
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Край Адамклиси се намират и едни от най-значимите културно-исторически 
забележителности по маршрута Остров-Констанца. През зимата на 101 – 102 тук се 
състоял голям военен сблъсък между даките на Децебал и легионите на Траян, 
завършил с римска победа. Колонизиран с римски ветерани от войните с даките,  градът 
Тропеум Траяни бил най-големият римски муниципиум в Малка Скития към 170 година. 
Унищожен от готите, той е възстановен към 330 година от Константин Велики с по-добри 
защитни стени. През 587 г. е опожарен от аварите.  

Втората забележителност, която се нарича също Трофеят на Траян (Тропеум 
Траяни), е уникален монумент, издигнат от император Траян през 102 година. Посветен 
е на римския бог на войната Марс. На неговите 54 метопа – правоъгълни мраморни плочи, 
са изобразени различни битки на римските легиони с даките. През 1977 г. на мястото на 
оригиналния монумент e изградена негова реплика.  

 

     
                манастир Св. Филип                                  Монумент Тропеум Траяни 

 

Продължаваме пътуването към село Кобадин. След 22 км вляво от пътя, на един от 
красивите хълмове, се намира Деленският манастир „Рождество Богородично“. През 
август 2003 г. отец Казиам Модоран основава манастира, посветен на Божията майка. С 
помощта на специализиран екип от региона на Сучава е издигната дървена църква в 
стила „Марамуреш“ с особено висока и тясна камбанария. Първото богослужение в 
манастира се провежда на 7 септември 2008 година. Манастирът предлага възможност 
за хотелско настаняване, голям църковен магазин, дървен кът за пикник, дегустация на 
мед, а всяка неделя в манастира се пече риба, която се раздава на поклонниците. 

След село Кобадин се отбиваме вдясно по главния път и посещаваме Манастир 
„Света Мария Магдалена“. 

 

 
                                          манастир Рождество Богородично 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%8F%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%83%D0%BC
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81_(%D0%B1%D0%BE%D0%B3)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF
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        манастир Св. Мария Магдалена                             манастир Св. Теотим  

 
Православният манастир е построен през 2006 година с пет монашески килии. През 

2007 година е осветен параклисът. В момента се изписват външните стени, както и 
вътрешността на манастира. 

Продължаваме към град Мурфатлар.  Преди да влезем в града завиваме надясно.  
След около 3 километра, по все още неасфалтиран път, стигаме до монашеската обител 
Манастир „Свети Теотим“.  

Католическият гръко-румънски манастир е основан през 2006 година на мястото на 
бивши монашески поселища от 9-10 век. Той е посветен на свети Теотим, който според 
житието му  произхожда от местните „скити“ и е бил епископ на Томи (дн. Констанца) 
от 380-395 г. Той проповядвал християнството сред езичниците от двете страни на Дунав 
и присъствал на няколко църковни събора в Цариград, където се срещал със Свети Йоан 
Златоуст.  

Манастирският комплекс „Свети Теотим“ е разположен върху невисок хълм, от 
който се открива панорамна гледка към града и канала Дунав-Черно море.  

Връщаме се на главния път и влизаме в град Мурфатлар. В центъра на града е 
джамията, построена през 1981 г., а наблизо се намира каменната православна църква 
„Рождество Богородично“. 

Продължаваме пътуването си на изток и след 23 км пристигаме в град Констанца – 
морската столица на Румъния. Тук приключва първият ден от нашата обиколка. 

 

      
                 джамия Мурфатлар                              църква Рождество Богородично 
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ВТОРИ ДЕН 
 

През втория ден сме предвидили маршрут от 150 км, който ще изминем за около 3 
часа и още 3 часа за разглеждане на религиозните обекти. Той включва религиозни 
храмове от Констанца, Текиргьол и Мангалия в Румъния и от общините Шабла, Каварна 
и Балчик в България.   

Констанца с право се смята за най-стария град в Румъния. Той е основан в началото 
на VI век пр.Хр. по време на Великата колонизация на Черно море. Заселници от 
малоазийския град Милет му дават името Томи. Два века по-късно селището придобива 
статут на полис. През III век пр. Хр. пристанището и оживената търговия на гърци и 
карийци с местното население – гети, скити и келти, довежда до разцвета на града. През 
29 година пр.Хр. градът е завладян от римляните. Тук живее в изгнание известният 
римски поет Овидий, чиито книги възбуждат гнева на император Октавиан Август, който 
вижда в тях посегателство срещу добродетелите на империята. Три века по-късно, след 
реформите на Диоклециан, Томи става център на провинция Малка Скития. След четвърт 
век градът получава името Констанция, дадено му от император Константин I Велики в 
чест на неговата полусестра Констанция. Константин I е императорът, който въвежда 
Миланския едикт на толерантността през 313 година и провъзгласява с него 
християнството за равноправна на другите религии в Римската империя. 

Започваме нашата обиколка от дървената църква „Свети Мина“, която се намира 
в северната част на града.  Разположена край парка и езерото Тъбъкърией, тя е 
същински оазис на тишина и спокойствие. Построена е през 1997 година по план на 
архитект Николае Гога, който спазва до най-малките детайли марамурешкия 
традиционен стил. Църквата „Свети Мина“, със своята кула от  43 метра, е една от най-
високите в Румъния. Нейният интериор впечатлява с красота и аскетизъм, иконостасът 
е издържан в готически стил. Всички декоративни елементи и предмети от вътрешното 
обзавеждане са издялани от дърво и се интегрират в един съвършен ансамбъл от 
простота и изтънченост. 

Гръцката църква „Метаморфозис“ отваря врати през 1868 година. Сградата е 
проектирана от гръцкия архитект Яни Теохариди в типичен гръцки архитектурен стил. 
Оригиналните стенописи са изработени с масло от художник, дошъл  от планината Атон. 
Църквата впечатлява със своя интериор: колони от кедрово дърво, подова настилка от 
бял мрамор от Гърция, кристални полилеи „Мурано“, сребърни свещници от 
Константинопол, Евангелие със сребърни корици и множество икони, изработени през 
периода 1812-1870 година. Една от най-важните сред тях изобразява Свети Фанурий, 
много обичан светец от православните гърци, чийто празник се чества на 27 август. 
 

     
                        Св.Мина                                        гръцка църква Метаморфозис 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%8A%D1%86%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_I_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Арменската апостолическа църква в Констанца носи храмовото име  „Света 
Мария“ и е разположена до брега на морето, в близост до Гръцката църква. Първите 
арменци пристигат в Добруджа през XV век. През 1740 година, според историческите 
сведения, те издигат дървена църква на брега на морето, а в съседство с нея през 1880 
– сградата на арменско училище. По-късно, през периода 1940-48 година дървената 
църква е опожарена, а поради липсата на ученици училището е затворено. Концертната 
зала на първия етаж на училището е преобразувана в храм. Затова стените на църквата 
не са изрисувани, а са покрити от икони с големи размери.  

През последните години църквата претърпява съществени архитектурни промени: 
добавят се широки аркади, отворен олтар и типично арменска камбанария, която се 
намира извън сградата. За отбелязване е факта, че и до днес службите в тази църква се 
правят на класически арменски език, а простотата и добрият вкус се комбинират 
хармонично със специфичните елементи на арменското средновековно изкуство. 
 

     
             Арменска църква Св.Мария                           Св.Николай Стари                     

 
Църква „Свети Николай Стари”: В окръг Констанца съществуват 18 общности, една 

от тях е Българската общност „Единство“, която датира от 1873 година. Основна цел е 
да обедини гражданите от български етнос, да изследва и съхрани културното 
наследство и традиции. Нейни основатели и  членове били известни търговци, занаятчии 
и градинари. С общи финансови усилия успели да купят земя и да построят през 1905 
година българско училище, енорийска къща и църквата „Св. Николай Стари“, където се 
помещава и до днес седалището на общността. 

Църквата “Свети Николай Стари“ е известна и под името Бялата църква на 
българите. Част от библейските сцени по стените са дело на  Йоанид Бътрънул (Йоанид 
Стария). През 1940 година Епископията на Томи отнема църквата от българската 
общност,  заличава стенописите на български език  и ги заменя с надписи на румънски. 
След многократни прекъсвания, от 6 декември 1987 година църквата е отворена отново 
и извършва редовни богослужения. 

Катедралата „Свети Апостоли Петър и Павел“ е построена между 1883 и 1895 
година в стила на старата румънска архитектурна традиция. Разположена е в 
полуостровната зона на града, пред сградата на Архиепископията на Томи. В парка около 
катедралата се намира археологически комплекс с останки от стария град Томи. 
Сградата, дело на  архитект  Карол Бенеш, е в неовизантийски стил, от пресована тухла 
с внушителна, висока 35 метра кула. Полилеите и свещниците от бронз и месинг,  
пейките и иконостасът от дъбов масив, са изработени в Париж по планове на архитект 
Йон Минку.  В храма се съхраняват множество ковчежета с мощи. Най-важните сред тях 
са на Свети Великомъченик Пантелеймон, донесени от Близкия Изток през 1931 година, 
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на Светите Епиктет и Астион, на Свети Ауксентий и на Свети Симеон Стълпник. Особено 
ценна е чудотворната икона на Света Богородица, изработена по модел на икона, 
донесена от Света Гора. В началото на новото хилядолетие „Свети Апостоли Петър и 
Павел“ е обявена за Архиепископска катедрала. 

Католическата базилика с храмово име „Свети Антон от Падуа” е построена през 
1938 година, по време на папството на Негово Светейшество Папа Пий  XI (1922-1939 г.), 
по плана на архитект Романо де Симон. Изградена е в римски стил, напомнящ XIII век, 
специфичен за църквите от Северна Италия. Базиликата има три совалки; с емпори по 
страничните кораби, на кручиерата се издига купол – шестоъгълен отвън, с кръгла 
вътрешност и диаметър 7 метра. Кулата на базиликата, наречена кампанила, е висока 
32 метра. 

Кой всъщност е „Свети Антон от Падуа”? Роден е около 1195 г. в Лисабон, в 
семейство от висшата аристокрация. В Ордена на Августинците получава много добра 
богословска и философска подготовка и през 1219 г. е ръкоположен за свещеник. В него 
настъпва духовен прелом, когато през 1220 г. в град Коимбра, където служи, са докарани 
телата на петима францисканци – мисионери, убити за Христовата вяра в Мароко. 
Присъединява се към новооснования Орден на Свети Франциск от Асизи, като приема 
името Антоний. Отправя се по море за Мароко, но претърпява корабокрушение и попада 
на италианска земя. Приема това като знак Божи и завинаги остава в Италия. Проповядва 
католическата вяра в Северна Италия и Южна Франция. През 1227 г. е избран за 
провинциал на францисканците в Северна Италия и се установява в Падуа. С проповедите 
и чудесата си връща  мнозина в Христовата Църква. Умира след тежко боледуване в 
Падуа на 13 юни 1231 г. Още на следващата година е обявен за светец от Папа Григорий 
IX. През 1946 г. е провъзгласен от Папа Пий XII за Църковен Учител. 

 

             
Катедрала„Свети Апостоли Петър и Павел“             храм Св.Антон от Падуа      
  

   
 Св.св.Петър и Павел     Св.Антон от Падуа                       джамия Карол I 



10 

Джамия „Карол І“ („Махмуд ІІ“). Голямата джамия в Констанца е мюсюлманско 
място за поклонение, архитектурен паметник, построен между 1910-13 година на мястото 
на бившата джамия от 1822 година. Наричана е Махмуд II, но е позната и като Джамията 
Карол І, предвид факта, че е построена по инициатива на крал Карол I, в знак на 
признателност към мюсюлманската общност в Констанца.  

Сградата е по модел на Джамията Коня в Анадола, Турция. Издържана е в 
египетско-византийски стил,  в съчетание с архитектурни румънски мотиви. Минарето, 
построено в мавърски стил, е високо 47 метра, а вътрешната стълба наброява 140 
стъпала. Централната молитвена зала е квадратно помещение с дължина 14 метра. 
Джамията има красив вътрешен стенопис. Известна е и с ориенталския килим, дар от 
Турция,  който е бил собственост на султан Абдул Хамид. Килимът, който е  на възраст 
над 200 години, е изработен на ръка, има площ от 144 м² и  тежи почти половин тон.   

Следобед напускаме Констанца и се отправяме на юг към манастирски комплекс 
„Света Мария“ в Текиргьол. През 1928 г. румънският патриарх Мирон Кристя купува 
скромна вила в балнеоложкия град Текиргьол за лечение на свещеници. Постепенно 
базата се достроява и разширява, като добива вид на традиционен бранковенски 
манастир. Този стил е въведен от румънския владетел Константин Бранковяну (1654-
1714), при който се следват до най-малките подробности правилата на симетрията, 
типични за италианския Ренесанс.  

През 17-ти век в Марамуреш била построена изцяло от дърво прекрасна малка 
трансилванска църква „Св. Петър и Павел“. Крал Карол Втори я премества през 1934 
г. в Замъка Пелишор – Синая. След Втората световна война църквата започва да се руши 
и 1951 г. патриарх Юстиниан я пренася и възстановява тук в Текиргьол.  

Върху чешмата в двора известният румънски скулптор Йон Джаля извайва от бронз 
статуята на Свети Пантелеймон. Този светец е живял през 4-ти век в Римската империя, 
бил известен лекар, който, след като приема християнството, става чудотворец и 
придобива дарба за изцеление на всякакви болести. Понеже бил християнин и извършил 
много чудеса, той бил заловен и измъчван. Църквата го почита като мъченик и като 
„свободен лекар“, като защитник и покровител на медицината.  

През 1995 г. храмът „Св. Мария“ добива юридически статут на манастир под името 
„Успение на нашата Света Богородица“. Днес към него е изградена балнеолечебна база, 
както и музей с названието „Доказателства за християнски живот в Добруджанските 
земи“.  
 

     
    Текиргьол: църква Св.Петър и Павел                   Манастир Св. Богородица 

 

След Текиргьол се отправяме на юг към град Мангалия, за да посетим романо-
католическия храм „Свети Апостол Андрей“, основан през 1990 година. Църквата е 
типичен представител на западноевропейската храмова архитектура и разполага с орган.  
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В Мангалия посещаваме и най-стария храм – джамията Есмахан Султан, построена 
през 1525 г. от дъщерята на султан Селим II (1566-1575). Там продължават ремонтни и 
възстановителни работи на почти 5 вековната джамия, както и на кладенеца в двора, 
чиято вода се ползва за ритуално очистване. 
 

     
          Църква Св.Апостол Андрей                    джамия Есмахан Султан 

 

След няколко километра на юг преминаваме ГКПП Вама веке. В село Дуранкулак 
посещаваме църквата „Свети Архангел Михаил“, построена през 1908 година. Тя носи 
името на главния архангел, главния пазител на небесното царство и главен страж на 
Божия закон. Православният храм е отворен по време на всички големи християнски 
празници. 

Продължаваме към град Шабла, за да посетим православния храм „Св. 
Харалампий“, построен изцяло от камък в края на 19 век. Неговите най-стари икони са 
от 1857 година, дело на зографи от иконописната школа на Трявна. Разрушителното 
земетресение в Шабла от 1900 година събаря трикорабната базилика до основи. 
Благодарение на събраните дарения през 1908-09 тя е построена отново. Основна 
реконструкция е извършена през периода 1999-2000 година, която изцяло преобразява 
облика на притвора, наоса и олтара. Обстановката в храма впечатлява с особената 
светлост, създавана от белия мрамор и златистия бронз на иконостаса. Неотдавна в 
Шабла пристига икона, дар от девическия манастир „Св. Стефан“ в Метеора, Гърция. И 
това не е случайно, тъй като в този манастир се съхранява нетленната глава на 
Чудотвореца Св. свщмчк. Харалампий, пренесена там през XIX в. от Югоизточна Румъния. 

Кой е Свети Харалампий?  Светецът, чието име носи църквата в Шабла,  е живял 
през II век. Той бил епископ в град Магнезия (Тесалия). Бил вече над стогодишен, когато 
по нареждане на император Септимий Север започнало поголовно гонение на 
християните. За да спасят живота си, те трябвало публично да се отрекат от вярата си. 

 

              
         Църква Св.Арх.Михаил Дуранкулак               църква Св.Харалампий Шабла 
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Без да се страхува за живота си, Магнезийският епископ Харалампий продължил да 
проповядва Христовото учение. Властниците заловили беззащитния старец и го 
изправили пред съд. Той се държал достойно и преди палачът да спусне меча над него, 
Харалампий склопил очи и сам предал душата си на Бога. Така той загива мъченически 
за християнската вяра през 198 г. Свети Харалампий е патрон на пчеларите. 

След няколко километра в резервата „Яйлата“, край село Камен бряг, попадаме 
на известната скалната църква „Св. Св. Константин и Елена“. Скалната църква е с три 
помещения и отдушник в едното от тях, с вградени в скалите икони и рунически знаци. 
За съжаление, църквата е пострадала при земетресение през 2008 година. Поставени са 
укрепителни съоръжения пред входа й, а ремонтните дейности продължават и до днес. 

Насочваме се към село Българево. Преминаваме през село Свети Никола и 
посещаваме православния храм, носещ името на „Св. Николай Чудотворец“.  

Легендата разказва, че закрилникът на моряците и рибарите посетил тези места. 
Точно тогава се появили нашественици и той бил подгонен от тях. Затичал се към 
морето, а  сушата под краката му не свършвала. Така се образувал дългият нос, врязан 
в Черно море, а в малка ниша при самия му край намерил спасение Чудотворецът. На 
това място след време бил построен малък параклис, носещ името на Св. Николай, а 
носът е наречен Калиакра, Красивият нос.   
 

     
                  Църква Св.Николай                                      
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        параклис Св.Николай   

 
Пристигаме в Българево, селото, известно с най-сладките пъпеши в България. Тук 

в началото на 21-ви век са донесени мощи на Света Екатерина от Русия. Местни 
свещеници решават, че това е добър знак и започват изграждане на православен 
манастир „Света Екатерина“, като на специално място запазват светите мощи. Вече са 
изградени църквата, осветена през 2008 година, едноетажните жилищни постройки и е 
оформено дворното пространство.  

В близост са старите каменни църкви „Св. Архангел Михаил“ и „Св. Петър и 
Павел“. 
 



13 

      
    Българево: Манастир Св.Екатерина                      църква Св.Петър и Павел      
 

Достигаме Каварна, древния град с хилядолетна история Бизоне.  
Православният храм „Св. Георги“ е най-старата запазена възрожденска сграда в 

Каварна. Своеобразната ѝ архитектура и ценните икони я определят като уникален 
паметник на културата. Тя е еднокорабна, едноабсидна, с полуцилиндричен таван.  

Според изсечения каменен надпис над южната врата, храмът е бил построен през 
1836 г. Той е тясно свързан с борбата на местното население за освобождение. Опожарен 
е по време на Каварненското въстание през 1877 г. След Освобождението, в края на XIX 
век, при възстановяването на църквата, до северозападния ъгъл е пристроена 
камбанарийна кула. 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 и е почти 30 кв.м. Колоните и фризовете са направени 
от череша, а паната – от орех. По решение на местните власти свети Георги е обявен за 
покровител на Каварна, а 6 май става официален празник на града.   

Недалече от „Свети Георги“ се намира църквата „Успение Богородично“. 
Насочваме се към Балчик, древния Дионисополис. Пътьом се отбиваме до село 

Гурково, за да разгледаме църквата „Св. Димитър“. Тя е построена през 1830 година. 
В нея се помещавало и килийно училище, в което са учили трима бъдещи добруджански 
войводи, предвождали чети за освобождение. 

             

     
            Каварна: църква Св.Георги                           Гурково: църква Св.Димитър      

 

С това приключваме втория ден от религиозния тур и планираме нощувка на 
българското Черноморско крайбрежие.  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B2%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_1877
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86
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ТРЕТИ ДЕН 
 

Маршрутът е дълъг 70 км и се изминава за около 1 час и половина с автобус. 
Посещението на религиозни обекти може да продължи около 4 часа. Включва църкви и 
манастири от общините Балчик и Добрич.   

В горната част на град Балчик се намира църквата „Св. Петка Търновска. Тя е 
кръстокуполна с къс трансепт. Куполът стъпва върху висок барабан, над нартекса се 
издига звънарната, а таванът е полуцилиндричен. 

Трикорабната едноапсидна базилика “Св. Николай Чудотворец“ е най-старата 
църква в Балчик, изградена през 1845-47 година. Тя се слави със своята невероятна 
акустика, която се получава благодарение на глинени гърнета, вградени в зидовете й. 

Най-голямата църква – „Св. Георги Победоносец“ – е построена през 1897 г. 
Сградата е трикорабна базилика с един купол и звънарна над нартекса. Църквата е 
уникална със своя иконостас и владишки трон, изработени от известни резбари, 
възпитаници на прочутата Дебърска школа. 

„Св. Св. Константин и Елена” е построена през 1894 година и е известна като  
„гръцката църква“. Понякога в неделните дни през лятото се превръща в концертна зала 
и предлага църковни песнопения за туристите.  

 

     
  Балчик: Св.Петка Търновска               църква Св.Георги Победоносец 

 

     
        църква Св.Николай Чудотворец                църква „Св. Св. Константин и Елена” 
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Балчик е известен с единствения запазен храм на богинята майка Кибела от 280-
260 година преди Хр., като най-ценните находки се съхраняват  в Историческия музей на 
града. 

Действащата джамия „Тургуд Рейс“ е на 250 години и е издигната близо до 
Морското пристанище и Рибарския площад.  

Много румънски гости привлича параклисът „Успение Богородично“ на Реджина 
Мария в нейната лятна резиденция – наречена „Двореца“. Той е построен по модела 
на „Стела Марис“ (Морска звезда) църква от 15 век в Кипър, недалече от Фамагуста. При 
откриването му през 1932 година кипърски монаси даряват 2 икони от 1721 година и 
мраморен трон. След смъртта на кралица Мария през 1938 г., съгласно нейното желание, 
сърцето й, поставено в обковано със скъпоценни камъни ковчеже, остава в параклиса. 
През 1940 то е отнесено в Бран, където пребивава 27 години, а след това се съхранява в 
Националния исторически музей – Букурещ.  
 

     
          Балчик: джамия Тургуд Рейс                            Двореца на Реджина Мария      

 
От Балчик се отправяме към село Кранево, за да видим най-новата, открита през 

2018 година църква „Св. Богородица – достойно есть“. Силно впечатление прави нейният 
нов иконостас – истинско произведение на изкуството. 

След Кранево се насочваме към село Оброчище, чието име означава „място за 
оброк“. Археолози и историци смятат, че тук е съществувало древно езическо 
светилище. След въвеждане на християнството, светилището се преобразува в 
православен манастир, известен под името Свети Атанас. Всъщност Свети Атанасий 
Велики, патриархът на Александрия (Египет),  пребивавал в земите на днешна България 
от есента на 343 до пролетта на 344 година. Той е бил участник в Сердикийския събор, 
проведен в София. После пристига във Варна, тогава Одесос, за да отплава с кораб за 
Египет. В края на XIV-ти век Добруджа става част от Османската империя и манастирът 
се трансформира в теке. Текето е специално място за събиране на дервиши – вид 
ислямски монаси. През XV-ти век там се появява мистичният алевитски духовен водач 
Ак Язълъ Баба. Той бива почитан от местното население като лечител и чудотворец, 
носител на плодородие. Погребан е в тюрбето и се превръща в патрон на текето. И до 
днес манастир Свети Атанас-теке Ак Язълъ Баба е двуобреден молитвен дом, уникален 
за християнския и мюсюлмански свят. 

Църквата „Свето Успение Богородично“ се намира в центъра на Оброчище. 
Храмовият празник на трите храма е на 2 май – денят на Борис Първи Михаил – въвел в 
България християнската вяра през 864-866 год. На този ден през 373 година почива Св. 
Атанасий Велики и затова се празнува и като пролетен Атанасовден в селото. 
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               Кранево: Св.Богородица                    Оброчище: Св.Атанасий-Ак Язълъ Баба  

 
На 4 км по посока Добрич е параклисът „Св. Спас“, умалена реплика на църквата 

в манастира от 12 век „Свети Спас“ в долния край на село Църква, за която се разказват 
няколко легенди. След като църквата е била съборена от друговерци в края на 14 век, 
всяка година в деня на Свети Спас от изгрев до залез на мястото на амвона блика лечебен 
извор.  
     

     
        Оброчище Успение Богородично                     Село Църква: параклис Св.Спас      

  
Последната спирка в нашия маршрут е град Добрич.  
Първо се отправяме към църквата „Света Троица“, която се намира в западната 

част на града. По-старата църковна сграда на това място е построена в началото на 19 
век, вляво от входа на днешния храм. Архивите говорят, че Апостолът на Свободата 
Васил Левски като дякон е изнесъл служба в нея, затова и съседната улица носи неговото 
име. Храмът Света Троица отбелязва своята първа Божествена служба на 6 декември 
1908 година. Иконите по нейния иконостас са дело на ученика на Репин – Господин 
Желязков. В архитектурно отношение тя е класическа трикорабна базилика с купол и 
камбанария. 

През 1912 година църквата е осветена от епархийския архиерей митрополит Симеон 
заедно с гостуващия специално за случая Скопски митрополит Теодосий.  

Наскоро църквата Света Троица в Добрич е реставрирана основно. Към църквата 
действат неделно училище и църковна библиотека. Има  и трапезария за социално слаби.  
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            Добрич: църква Св.Троица          църква Св.Климет Охридски          

 
Посещаваме и най-новата църква „Св. Климент Охридски“, осветена през 2017 

година. Свети Климент Охридски е духовен български водач от 9 век. Той е авторът на 
азбуката, наречена по-късно Кирилица. 

Църквата „Свети Великомъченик Георги“ е най-старият православен храм в 
Добрич. Той е издигнат в началото на 19 век благодарение даренията на родолюбиви 
българи, сред които е и Иван Хадживълков – дългогодишен кмет на града и щедър 
спомоществовател, живял 125 години. Окончателно църквата е завършена през 1843 
година, но по време на Кримската война от 1853-1856 година е опожарена. През 1864 
година е възстановена в днешния й вид.  

 Църквата е разположена в центъра на града, в близост до етнографската къща-
музей и  градския парк „Свети Георги“. Съвсем наблизо е и „Успение Богородично“, 
по-известна като гръцката църква, която е в процес на реконструкция.  
 

      
                   църква Св.Георги                            Успение Богородично (бивша гръцка)     

 
В началото на 20 век в Добрич е съществувала и синагога. След изселването си в 

Израел, евреите я преотстъпват на хор „Добруджански звуци“, тъй като била известна 
със своята изключителна акустика.  

Арменската апостолическа църква „Св. Ованес Евангелист” е от 1894 година. 
Построена е на мястото на стар храм от 1830, по проект на италиански архитекти. По 
време на руско-турските войни е многократно опожарявана.  Днес представлява 
еднокорабна каменна постройка с дървена покривна конструкция. В храма могат да се 
видят оригинални изображения на арменски светци, рисувани през ХІХ в. 
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Армения първа приема християнството за официална държавна религия през 301 
година от светеца Григорий Просветител. Наскоро арменската общност в Добрич  издаде 
книгата „Арменците от някогашния Базарджик”  на Едвард Жамгочян.  Авторът е 
известен румънски писател, публицист и журналист от арменски произход, който от 
десетилетия живее и работи в САЩ, без обаче да забравя своите родови корени. Българи 
и арменци винаги са живели в сговор и разбирателство през всички исторически епохи. 
 

     
           Добрич: бившата Синагога                            Арменска църква Св. Ованес     

 
Две са джамиите – едната е Текке джамия в архитектурно-етнографския комплекс 

Стария Добрич, строена през 15-17 век. В момента в нея се помещава областното 
мюфтийство. Недалеч  е действащата джамия „Хаджи Осман“, построена през 1931 
година. Тя носи името на своя създател – богат търговец от Добрич. Храмът впечатлява 
с пясъчния часовник, разположен на южната  стена, който отмерва времето и до днес.    
 

     
                Добрич: Теке джамия                                     джамия Хаджи Осман 
 

Истинска съкровищница от най-ценните стари икони на Южна Добруджа предлага 
Регионалният исторически музей. Те са експонирани в Художествената галерия в 
центъра на града. Експозицията съдържа 209 икони от 18-19 век, голяма част дело на 
иконописци от Тревненската школа. Майстор Недко Тодорович от Жеравна е автор на 
една от най-хубавите и  рядко срещани икони „Св. Георги и Св. Димитър на коне“. В 
колекцията особено впечатляват: „Исус Христос“ и „Св. Богородица“ от неизвестен 
гръцки автор. А така също и рисуваните от местни майстори от ХVІІ век „Исус Христос“, 
„Св. Панталеймон“ и иконата „Св. Димитър Бесарбовски“ – закрилник на Букурещ. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/301
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB
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Колекцията „Икони от Добруджа“ е призната за част от националното иконно 
богатство на България. 

 

 
художествена галерия сбирка Икони 

 
Тук в Добрич приключва нашата тридневна обиколка. Посетихме различни  

религиозни храмове в мултикултурна Добруджа, съхранили паметта и историята на 
региона от двете страни на границата. Надяваме се тази брошура да се превърне в 
пътеводител за туристи и  пътешественици, а защо не и да спомогне зараждането на 
поклоннически маршрут по стъпките на светците в Добруджа.  
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СХЕМА НА РЕЛИГИОЗЕН ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТ  
„ПО СТЪПКИТЕ НА СВЕТЦИТЕ В ДОБРУДЖА” 

 

Тръгване от Пристигане в Обект Координати 

ПЪРВИ ДЕН 
Тръгване от паметника на „Св. Св. Кирил и Методий“ площад Свобода – град Добрич 

гр. Добрич гр. Тервел 1. църква „Св. Георги  
Победоносец“ 

43.74738, 27.40943 

гр. Тервел с. Оногур, 
с. Балик, 
с. Ефрейтор 
Бакалово       

2. скални манастирски 
комплекси „Гяур евлери”, 
„Тарапаната“„ Раклена 
пещера“, Шан кая 

43.82095, 27.57794, 
43.82063, 27.60417, 
43.82127, 27.62844, 
43.81692, 27.62306 

с. Ефрейтор 
Бакалово 

село Крушари 3. храм „Св. Димитрий 
Мироточиви“ 

43.81574, 27.75559 

с. Крушари с. 
Александрия 

4.манастир „Св. Пророк 
Илия“ в местност Текето 

43.90394, 27.73273 

с. Александрия с. Абрит 5. патриаршеска църква 
Залдапа 

43.88433, 27.80706 

с. Абрит гр. Генерал 
Тошево 

6.църква „Св. Димитрий 
Солунски“ 

43.69663, 28.03454 

гр. Генерал 
Тошево 

с. Остров 7. манастир „Дервент“ 44.10650, 28.02453 
 

с. Остров с. Йон Корвин 8. пещера и манастир „Св. 
Апостол Андрей“ 

44.09087, 27.82543 
 

с. Йон Корвин с. Адамклиси 9.манастир „Св. Филип“ 44.09132, 27.92822 

с. Адамклиси с. Делени 10. манастир „Рождество 
Богородично“ 

44.1063, 28.0245 

с. Делени с. Кобадин 11. манастир „Св. Мария 
Магдалена“ 

44.0801, 28.24634 

с. Кобадин гр.Мурфатлар 12. манастир „Св. Теотим“ 44.1675, 28.40692 

гр.Мурфатлар гр.Мурфатлар 13. църква „Рождество 
Богородично“ 

44.17247, 28.40921 

гр.Мурфатлар гр.Мурфатлар 14. централна джамия  
Мурфатлар 

44.17208, 28.41119 

гр.Мурфатлар гр. Констанца НОЩУВКА  

ВТОРИ ДЕН 

гр. Констанца гр. Констанца 15. дървена църква „Св. 
Мина“ 

44.2047, 28.63934 

гр. Констанца гр. Констанца 16. гръцка църква 
„Метаморфозис“ 

44.1771, 28.65623 

гр. Констанца гр. Констанца 17. арменска апост. 
църква „Св. Мария“ 

44.17644, 28.65867 

гр. Констанца гр. Констанца 18. църква „Св. Николай 
Стари“ 

44.17261, 28.66104 

гр. Констанца гр. Констанца 19. катедрала „Св. Св. 
Петър и Павел“ 

44.17116, 28.66090 

гр. Констанца гр. Констанца 20. католическа църква 
„Св. Антон от Падуа“ 

44.17211, 28.6598 

гр. Констанца гр. Констанца 21. джамия „Карол I“ 
(„Махмуд II“)   

44.17332, 28.65972 
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гр. Констанца гр. Текиргьол 22. манастир „Св. Мария“ 44.05213, 28.60122 

гр. Текигьол гр. Мангалия 23.  църква „Св. Апостол 
Андрей“ 

43.8146, 28.57972 

гр. Мангалия гр. Мангалия 24. джамия „Есмахан 
султан“ 

43.81019, 28.58323 

гр. Мангалия с. Дуранкулак 25. църква „Св. Архангел 
Михаил“ 

43.69405, 28.52683 

с. Дуранкулак гр. Шабла 26.  църква „Св. 
Харалампий“ 

43.5354, 28.53209 
 

гр. Шабла  „Яйлата“ – с. 
Камен бряг 

27. скална църква „Св. Св. 
Константин и Елена“ 

43.43833, 28.53829 

 „Яйлата“ – с. 
Камен бряг 

с. Свети 
Никола, 
нос Калиакра 

28. църква „Св. Николай 
Чудотворец“ 
29. параклис „Св. Николай 
Чудотворец“ 

43.43461, 28.48920 
 
43.2138   28.2756 

с. Свети 
Никола 

с. Българево 30. манастир „Света 
Екатерина“ 

43.40609, 28.41414 

с. Българево град Каварна 31. храм „Св. Георги“ 43.43272, 28.33921 

гр. Каварна с. Гурково 32. църква „Св. Димитър 
Солунски“ 

43.48427, 28.22222 

с.Гурково гр. Балчик НОЩУВКА  

ТРЕТИ ДЕН 

гр. Балчик гр. Балчик 33. църква „Св. Петка 
Търновска“ 

43.42617, 28.15942 

гр. Балчик гр. Балчик 34. църква Св. „Николай“ 43.42523, 28.16254 

гр. Балчик гр. Балчик 35. църква „Св. Георги“  43.40846, 28.16559 

гр. Балчик гр. Балчик 36. църква „Св. Св. 
Константин и Елена“ 

43.40617, 28.16542 

гр. Балчик гр. Балчик 37. джамия „Тургуд Реис“ 43.40537, 28.16863 

гр. Балчик Двореца 38. параклис „Стела Марис“  43.40439, 28.14897 

гр. Балчик с. Кранево 39. църква „Св. 
Богородица–достойно ест“ 

43.34705, 28.05572 

с. Кранево с. Оброчище 40. манастир „Св. Атанас, 
теке „Ак Язълъ баба“ 

43.39326, 28.0542 

с. Оброчище с. Оброчище 41. църква „Успение 
Богородично“ 

43.40316, 28.0466 

с. Оброчище с. Църква 42. параклис „Св. Спас“ 43.414609, 28.01577 

с. Църква гр. Добрич 43. храм „Св. Троица“ 43.56817, 27.82052 

гр. Добрич гр. Добрич 44. църква „Св. Климент 
Охридски“ 

43.56394, 27.83977 

гр. Добрич гр. Добрич 45. храм „Св. Георги“ 43.5661, 27.83185 

гр. Добрич гр. Добрич 46. „Успение Богородич-
но“ – бивша гръцка църква 

43.56536, 27.83162 

гр. Добрич гр. Добрич 47. бивша Синагога 43.56957, 27.83232 

гр. Добрич гр. Добрич 48. арменска апостол. 
църква „Св. Ованес“ 

43.56957, 27.83232 

гр. Добрич гр. Добрич 49. „Теке джамия“ 43.57113, 27.83041 

гр. Добрич гр. Добрич 50. джамия„Хаджи Осман“ 43.57113, 27.83041 

гр. Добрич гр. Добрич 51. Иконна сбирка – 
Художествена галерия 

43.56809, 27.82656 
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