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Изследователският ни интерес към 
община Добрич е провокиран от активните 
действия на местната власт за опазване, 
развитие и популяризиране на културното 
наследство на своята територия. 
Общината активно си сътрудничи с 
Варненската митрополия, като с общи 
усилия и средства се изграждат нови 
храмове и се поддържат и реставрират 
старите.





ХРАМ "СВЕТА ТРОИЦА" - 
ДОБРИЧ

През лятото на 1902 г. е избран комитет за 
построяването на сегашната църква “Св. 
Троица” на мястото на съградения през 
1856 г. храм със същото име. 





ХРАМ "СВЕТИ ВЕЛИКОМЪЧЕНИК 
ГЕОРГИ" - ДОБРИЧ

Църквата "Свети Великомъченик Георги" е 
най-старият православен храм, който може да 
се види в Добрич. През 19 век той е издигнат 
благодарение с даренията на родолюбиви 
българи. Сред хората, дали средства за 
издигането на олтара е и Иван Хадживълков. 
Окончателно църквата е завършена през 1843 
година, но по време на Кримската война от 
1853-1856 година е опожарена. По разкази на 
запознати реставрацията на Свети Георги е 
завършена до 1864 година.





ХРАМ "СВЕТИ ХАРАЛАМПИЙ" - ШАБЛА

Храмът "Св. свщмчк. Харалампий" е 
трикорабна базилика. През 1999 г. е 
препокрит, а интериорът претърпява 
основен ремонт, започнат от о. Василий 
Селемет през лятото на 2000 г. На 23 
декември - Рождество Христово, 
архимандрит Серафим отслужва чина 
обновление и въдворява новия свещеник. 
Обстановката в храма впечатлява с 
особената светлост, създавана от белия 
мрамор и златистия бронз на иконостаса.





ХРАМ "СВЕТО ВЪЗНЕСЕНИЕ" - 
СПАСОВО

Преди цял век средствата за 
изграждането й са били събирани от 
местното население. Още от началото 
църквата е наименувана православен 
храм ”Свето Вознесение Господне” с 
покровител Свети Спас. 

Затова на този ден се чества храмовия 
празник. 





Черква „Успение Богородично“ - град 
Каварна

Възрожденската черква „Успение 
Богородично“ се намира в централната 
част на град Каварна, покрай пътя за 
пристанището.

Старинният храм е изграден през 1860 г. 
на старо култово място, върху руините на 
по-ранна постройка. 





Храмовете в село Българево

В резултат на противоречията между 
екзархисти и патриаршисти (гагаузите) в 
Гявур Суютчук последователно са 
издигнати два православни храма. 

Първият (българският) – черквата „Св. 
Архангел Михаил“ 





„Св. св. Петър и Павел“ 



Българевският манастир „Св. вмчца 
Екатерина“



Раннохристиянската базилика на късноантичния 
град Бизоне се намира на около 2,5 км южно по права 
линия от центъра на град Каварна. 



За духовния живот на Калиакра и нейните 
черкви

Християните продължават да почитат святото място, и дори 
изграждат нов параклис на Св. Никола, отново на края на носа. Днес 
това място представлява най-романтичният кът на Калиакра, 
любим на посетителите.



По време на археологически разкопки са 
разкрити следните четири средновековни 

черкви:

Църква №1



Църква №2



Църква №3



Църква №4



Местните политики за опазване на 
православните храмове създават модел за 
стопанисване и тяхната социализация, чрез 
включването им в туристически маршрути.



Благодарим за вниманието!
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