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България е все още скрита перла в европейската корона
на къмпинг дестинациите, но все по-често е разпозна-
вана от световните къмпинг експерти като страна с
огромен потенциал. В последните 5 години българският
къмпинг туризъм бележи възход и стремглаво гони
ключови европейски къмпинг дестинации с дългого-
дишни традиции в сектора. Въпреки законодателните
трудности, в страната ни се изграждат все повече
нови къмпинги, а старите се реновират според съвре-
менните изисквания. Първокласното ниво на западния
модел на много места все още не е постигнато, но
собствениците им се стремят постепенно да ги разви-
ват. Докато продължава този бавен и трудое мък про-
цес, те ще ви посрещат с усмивка и гостоприемство.
Вашата оценка и признание са важни за тях. Насладете
се на прекрасната ни природа около къмпингите в стра-
ната, изследвайте непознати досега мес та на култур-
ното и историческото ни наследство и ги спо деляйте.
Възползвайте се от възможностите за зимен и летен
туризъм на къмпинг у нас. Страната ни предлага места
за морска и планинска почивка, дестинации за ски ту-
ризъм с кемпери и каравани, глемпинг удобства, винен и
СПА туризъм и още много други възможности за за -
помнящи се мигове.
Пожелаваме ви приятна почивка в България! 

ЗА БЪЛГАРИЯ

Издател на тази карта е Българският къмпинг и караванинг портал Camping.bg,
собственост на Къмпинг БГ ООД. 

Като единствена тясно специализирана медия в къмпинг туризма в България, Camping.bg се стреми да предоставя
коректна и надеждна информация за условията за къмпингуване в България, да улеснява избора на потребителите,
да информира за тенденциите, теченията и събитията в къмпинг сектора, да дава полезни съвети, да насочва към
интересни места, забележителности и маршрути и да служи като мрежа за обмен на информация между люби-
телите на къмпинг туризма. Следвайки целите си, ние се стараем да останем максимално обективни и безпри-
страстни, оставяйки финалното мнение на потребителите.
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Повече информация:
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Къмпинг и караванинг експо е специализирано тър гов -
ско изложение, посветено на почивката на открито. То
се провежда ежегодно през пролетта в София. Органи-
зира се от Българския къмпинг и караванинг портал
camping.bg. Всяка година над 40 изложители и повече
от 10 000 посетители от страната и региона вземат уча-
стие в изложението, за да открият най-новите тенден-
ции, модели кемпери, каравани и палатки, резервни
части и услуги, къмпинги и много други продукти за сво-
бодното време.

www.expo.camping.bg



Отдаване на кемпери
и каравани под наем

www.caravanicamping.com
+359 896 663 424

www.rentacampеr.bg      +359 877 83 93 23

Кемпери
под наем

Къпиновски манастир В.Търново1 01.05 – 30.09

Сгушен в полите на Предбалкана и в непосредствена близост до Велико Търново, к-г Къпиновски
манастир е сред най-харесваните къмпинги в страната. Той е многократен победител в Класа-
цията на къмпингите в България. Съчетава удобствата на модерния къмпинг с красотата на
българската природа и гостоприемство. Достъпът е по асфалтиран път през селата Присово и
Велчево. Комплексът предлага богата палитра от
възможности за почивка и развлечение – басейн,
колоездене, риболов, екопътеки, културен туризъм
и др. Единственото, което може да ви липсва тук, е
време да останете по-дълго.

office@kapinovski.bg
+359 884 48 54 54

GPS: 42.9760, 25.7472

2015: 2;   9    2016: 2,  3, 4, 9;  11; 7

2017: 2, 9    2018: 2,  3, 4, 5, 6, 9;  11; 7

+       = 18–24 BGN

  Велико Търново В. Търново2 01.05 – 30.09

Къмпинг Велико Търново е собственост на британско семейство. Той е изграден по западен
модел, така че да отговори на всички европейски стандарти. С отличен достъп от пътя,
къмпингът е на само 15 минути с кола от старопрестолната столица Велико Търново. Разполо-
жен в тиха и спокойна долина с прекрасни гледки към околността, той предлага модерни и
чисти санитарни възли, зона за пране, туристическа кухня и сенчести
места за сядане. 20-метровият плувен басейн със 180o панорамна
гледка към долината (включен в цената за престой) ще допринесе
за вашата пълноценна почивка. Всички гости са добре дошли!

www.campingvelikotarnovo.com
+359 886 877 244

GPS: 43.0670, 25.7536

+       = 48 BGN

 Емануил Гурково3 15.04 – 30.09

Къмпинг Емануил отвори врати през 2016 г. Той бързо набра популярност и се класира сред
най-харесваните къмпинги в страната. Разполага с всички съвременни удобства за настаняване
на кемпери, каравани и палатки и е предпочитан от семейства с деца и чуждестранни гости,
търсещи спокойствие и уют. Всичко тук е създадено от дърво и камък, за да се слее напълно с
природата. Къмпингът лежи на брега на яз. Жребчево, близо до
Стара Загора, на главния път от Русе за Гърция и Турция и недалеч
от магистрала Тракия. Предлага възможност за гребане с каяци,
водни колела, велосипеди под наем, бунгала и каравани под наем.

campingemanuil@mail.bg
+359 896 835 754

GPS: 42.576308, 25.886926

2018: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

  Ботуша Балчик13 15.04 – 15.10

Най-новият къмпинг в България ще отвори врати в началото на летния сезон 2019 г. Той се на-
мира в местността Иканталъка, съвсем близо до гр. Балчик. Достъпът до него е по асфалтов
път. Мястото разполага с чисто нова инфраструктура, модерни бани и тоалетни и външна зона
за миене на съдове. Къмпинг местата са парцелирани, електрифицирани и водоснабдени. Раз-
стоянието до плажа е около 200 м. Ботуша е чудесна спирка на влизане/излизане от/към Румъ-
ния и удобна изходна точка за забележителностите в района – Ботаническата градина и
Двореца в Балчик (7 км), Варна (40 км.) и Аладжа манастир, нос Калиакра (30 км.) и др.

atanasova28@abv.bg
+359 888 805 510  

GPS: 43.405507, 28.244493

Лагуна Златни пясъци14 01.03 – 30.11

Къмпинг Лагуна предлага богата гама от възможности за почивка на морето. Той разполага с
над 20 места за кемпери и каравани с панорамна гледка към морето. Електричество и вода
до всяко къмпинг място. Бани и тоалетни с постоянна топла вода и зони за барбекю за сво-
бодно ползване. Възможност за настаняване в едностайни и двустайни вили, от които да се
наслаждавате на изгрева от верандата. Плажът със слънчев златен пясък предлага шезлонги
и чадъри, бар с освежаващи напитки и коктейли, както и уединена зона за нудисти. Рибният
ресторант ще ви нагости с най-вкусните деликатеси, които морето предлага. Опция за ръгби
ваканция.

www.lagunavillageresort.com
+359 / 898600403, 879541439

GPS: 43.306670, 28.052952 

+        = 42–56 BGN

  Силистар Синеморец22

Къмпинг Силистар е най-южният морски къмпинг на България, разположен в Природен парк
Странджа – там, където планината се слива с морето. Намира се в защитена местност и затова
почивката тук е изцяло съобразена с природата: шумът е ограничен, електричество има само
вечер, няма масивни постройки. Баните са снабдени с топла вода денонощно, има обособени
места за палене на огън, дървени беседки, много сянка под дърветата и голяма слънчева по-
ляна. Отдават се каравани под наем (25 легла). До
него се стига по 500 м. черен път след отбивката от
главния път Бургас – Резово, а плаж Силистар е на 5
минути пеша.

www.campingsilistar.com
+359 877 65 55 41

GPS: 42.0237, 28.0055

2018:  1,  11 2018: 10 2018:  4

Шкорпиловци Бяла, Варна17 01.05 – 15.10

Къмпинг Шкорпиловци е един от най-новите къмпинги в България, изграден през 2018 г. в ед-
ноименния курортен комплекс, разположен на първа линия зад плажната ивица, само на
200 м. от морската вода. Къмпингът е категоризиран от министерството на туризма с 2 звезди
(**). Отличен достъп по асфалтов път. Разполага с всички необходими удобства за настаняване
на каравани, кемпери и палатки – затревени места, електричество и вода до всяко място,
съвременни санитарни възли с достъп за инвалиди и ниска санитария за деца. През 2018 г
къмпингът бе оценен от германската автомобилна асоциация и включен в нейните каталози.

www.campingshkorpilovtsi.bg

office@campingshkorpilovtsi.bg
+359 877 133 030

GPS: 42.9566, 27.8961

+        /         = 30 /40 BGN Градина Созопол18 17.05 – 30.09

Къмпинг Градина е най-известният и посещаван къмпинг у нас. Ежегодно той се класира на
челни позиции в категория „Любим къмпинг“ на Класацията на къмпингите в България. Харес -
ван и обичан е поради непосредствената си близост до плажа, прекрасната панорамна гледка
към залива и о-в Св.Иван и заобикалящите го околна среда и природа. Местата за кемпери, ка-
равани и палатки са разположени на пясък или трева. Еже-
годно се правят мащабни инвестициив развитие и по до  -
бряване на инфраструктурата, удобствата и услугите. От
2018 г. къмпингът разполага с модерни санитани възли. На
разположение на гостите са ресторанти и магазини. 

office@campinggradina.com
+359 888 773 344

GPS: 42.4200, 27.6456

2015: 1, 3, 7, 9, 10, 11      2016: 1;  

3, 4, 9, 11    2017: 1    2018: 1;  11

Оазис Свогe4

www.oasisresort.bg 
+359 889 999 333 

GPS: 43.077976, 23.565713

Къмпинг Оазис се намира в живописна местност
в Стара планина по дефилето на р. Искър. Той е
част от аква-комплекс със 7 басейна с различна
големина – детски, басейни с пързалки и джа-
кузи.  Достъпът  до къмпинга е по тесен мост над
малка река.

Верила Сапарева баня5

tsverila@abv.bg 
+359 898 779 325, +359 888 843 759

GPS: 42.2915, 23.2510

Верила е разположен на тихо място, сред зе-
ленина и цветя в полите на Рила. Предлага за-
тревени места с ток и вода, част от тях под
естествена сянка, модерни и чисти тоалетни,
напълно оборудван кухненски кът. Басейни с
минерална вода в близост.

Кромидово Петрич6

campingkromidovo@gmail.com
+359 886 648 714

GPS: 41.4542, 23.3633

Малък еко-къмпинг в двора на къща за гости,
посрещащ гости с палатки, кемпери и каравани
от цял свят. Разполага с модерна баня, кухня и
електричество до къмпинг местата. Предлага
глемпинг палатка, палатки и стаи под наем.

Реката Мелник7

www.fb.me/kfotef
+359 895 680 828

GPS: 41.539562, 23.410010

Разположен в непосредствена близост до
Мелник, този малък и уютен градински
къмпинг на брега на река приветства гости с
палатки, мотоциклети и автомобили. Входът е
тесен, но престой с кемпери също е възможен.

Доспат Доспат8

tic_dospat@abv.bg
+359 894 43 81 42 

GPS: 41.660420, 24.133608

Къмпинг Доспат е разположен на брега на яз.
Доспат. Достига се по тесен, но добре прохо-
дим път (3 км.) от главния път Доспат – Гоце
Дел чев. Малък, но с всички съвременни удоб-
ства за пребиваване на къмпинг.

На Зелено + Батак9

nazelenocamping@gmail.com
+359 898 735 364

GPS: 41.958993, 24.151406

НА ЗЕЛЕНО + предлага 13 дървени къщички с
две легла, разположени на слънчева поляна,
заобиколена с гора. Намира се на 200 м. от
брега на язовир Батак. Мястото е тихо, иде-
ално за семейна почивка и риболовни излети. 

Крънско ханче Казанлък12

krhanche@abv.bg 
+359 431 63 123   +359 887 596 455

GPS: 42.65359,  25.37987

Къмпинг Крънско ханче е разположен в Доли-
ната на розите и Тракийските царе, в близост до
гр. Казанлък и гр. Шип ка. Районът предлага пре-
красни възможности за културен, исторически,
религиозен, еко и СПА туризъм.

Зора Обзор16

zoracamping@gmail.com 
+359 898 921 009

GPS: 42.8243, 27.8799

ЕКОКЛУБ.БГ Варна15

ecoclub@mail.bg
+359 52 844 644 , +359 878 456 250

GPS: 43.123809, 27.928894

Екоклуб е в борова гора над девствен плаж.
Подходящ е за йога семинари, скаутски и
спортни лагери, гмуркане, риболов, фото са-
фари за птици и др. Разположен е до  спирка
на градския транспорт – 350 м черен път. 

Офшор камп Созопол19

offshorecamp@gmail.com
+359 894 467 562

GPS: 42.4078, 27.6639

Кемпът е разделен на: зона за каравани; зона
за палатки; зонa за хранене. Предлагат се
места за сезонни каравани, както и оборуд-
вани палатки и каравани под наем. Разполага
с баня с постоянна топла вода 38 о С.

Якото място Китен - Лозенец20

www.coolcamp.bg 
+359 893 334 442

GPS: 42.218749, 27.783528

Якото място се намира между черноморските
курортни градчета Китен и Лозенец. В неговия
модерен и уютно подреден парков комплекс
ще намерите всичко необходимо за пълно-
ценна почивка на морето сред много зеленина.

 Атлиман Китен21 15.05 – 30.09

Къмпинг Атлиман отвори врати през 2018 г. Той се намира под естествената сянка на широко-
листна гора на първа линия зад плажа Атлиман и на пешеходно разстояние от центъра на гр.
Китен. С отличен достъп от главния път и с голяма площ, мястото е спокойно и уютно и предлага
пълноценна почивка на морето. Разполага с 2 модерни сгради със санитарни възли, вътрешни
и външни душове и зона за миене на съдове с отличителен дизайн. На разположение е добре
снабден смесен магазин.
През 2019 къмпингът ще отвори врати с още новости и подобрения.

office@atliman.bg
+359 899 195 566

GPS: 42.239205, 27.765705
* * * * * *

* * * * * *

+        /         = 16-26/36 BGN

+        /         = 26 /38 BGN

2015: 3, 10

*
+        /         = 15 /30 BGN

*

06.05 – 22.09 +        /         = 20 BGN

Мечи Чал Чепеларе10

www.campsite.mechichal.com www.camperstop.zona82.com
GPS: 41.693037, 24.667583 +359 879 991 809            GPS: 41.643673, 24.690569      

Студенец Пампорово11

Ако сте в района на Чепеларе, Пампорово и Мечи чал, ние сме вашето място за нощувка над
1500 м.н.в. в планината. Кемпер стоп Студенец (1650 м.) и къмпинг зона Мечи чал (1830 м.) пред-
лагат възможност за зимно и лятно къмпингуване. За хората, които нямат собствено средство
за нощувка, ние предлагаме наши горски иглута със санитарен възел и няколко каравани на Сту-
денец, както и модерна вила с 8 самостоятелни стаи и сауна на  Мечи чал.  И на двете локации
може да наемете ски или сноуборд учител, маунтинбайк инструктор, екипировка и водач, който
да ви покаже региона. Работим зимата (дек-апр) и лятото (юни-сеп).

ски и сноуборд
под наем 

+        /         = 30/35 BGN

Къмпинг и караванинг експо
www.expo.camping.bg

К-г Зора е перфектното място за тиха и спокойна
почивка на къмпинг в непосредствена бли зост
до всички удобства на града. Комплексът е
съвременен и разполага с вила, бунгала и за-
тревени площи за къмпингуване. Раз стоянието
до плажа е около 200 м. www.zoraob.com

Годишна класация на къмпингите в България #BestBGcamp.
Класацията на къмпингите в България #BestBGcamp се провежда
ежегодно в края на летния сезон чрез електронно допитване.
Участниците в анкетата, избрани на случаен принцип, оценяват
условията в къмпингите, които са посетили през текущата година.
Обобщената оценка излъчва водещите къмпинги в страната за те-
кущата година в 11 категории.

Категории:
1. Любим къмпинг на Българското черноморско крайбрежие 2. Любим
къмпинг във вътрешността на страната  3. Хигиенно-санитарни условия
4. Удобство на къмпинг местата 5. Електрозахранване до къмпинг ме-
стата 6. Водоснабдяване до къмпинг местата 7. Спорт и забавление  8.
Хранене и пазаруване 9. Подобрение и развитие  10. Обслужване и го-
стоприемство  11. Локация и природа

Легенда:

Класиране по години:
2015: 1, 3, 7, 9, 10, 11 означава, че през 2015 г. къмпингът е
класиран на първо място в категории 1, 3, 7, 9, 10, 11

I-во място II-ро място III-то място

леглова база (бунгала, хотел, вили, друго)

Легенда на символите
Видове настаняване в къмпинга

Удобства
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

места за кемпери и каравани места за палатки

1. Ресторант 2. Електричество до къмпинг местата 3. Извод за чиста вода
до къмпинг местата 4. Топла вода в баните 5. Тоалетна за инвалиди 6. Място
за обслужване на хим.тоалетни 7. Решетка за освобождаване на отпадна
вода на кемпери и каравани 8. Тръба за отпадна вода на къмпинг местата
9. Туристическа кухня на самообслужване 10. Хладилник 11. Фризер 12. Пе-
рална машина 13. Безжичен интернет 14. Плащане с банкова карта 15. Ка-
равани под наем  16. Оборудвани палатки под наем 17. Допускат се
домашни любимци  18. Естес твен воден басейн (река,море, язовир и др.)
19. Плувен басейн   20. Спортно игрище  21. Велосипеди под наем  22. Дет-
ска площадка   23. Скара за общо ползване/огнище   24. Водни спортове в
района   25. Риболов в района  26. Езда в района  27. Възможност за пеше-
ходен туризъм  

* Ще се предлага от 2019

Крепости Царевец и Трапезица, Арбанаси, 
Никполис ад Иструм, Къпиновски манастир, Дряновски
манастир, пещера Бачо Киро, Резерват Боженци

Потънала църква в яз. Жребчево, Музей на магарето,
Античен форум Траяна – Стара Загора

Водопади при с. Бов, Лакатнишки скали, Манастир
Седемте престола, природен феномен Ритлите,
Черепишки манастир

Седемте рилски езера, гейзера в Сапарева баня,
Рилски манастир

Сандански, Мелнишки пирамиди, град Мелник,
мелнишко вино, Роженски манастир, Саумилова крепост

Язовири Батак и Доспат, пещера Снежанка,
Ягодинска пещера, Триградско ждрело

Курорт Пампорово, кула Снежанка, Планетариум
Смолян, Обсерватория Рожен, Каньона на водопадите

21

3

4

5

76

98

1110

Казанлъшка гробница, гробница Голямата
косматка, Музей на розата, Национален парк-музей
Шипка, Шипченски манастир

Комплекс Двореца, Ботаническа градина Балчик,
нос Калиакра, Археологически резерват Яйлата

Делфинариум Варна, Природен парк Златни
пясъци, Аладжа манастир

Обзор, плаж Иракли, нос Емине, Стария град Несебър

Плаване с лодка  по р. Камчия, най-дългият плаж
на българското крайбрежие – 13 км

Гр. Бургас, Стария град Созопол, замъка
Равадиново, плаване с лодка по р. Ропотамо

Тракийско светилище Беглик Таш – Приморско,
Маслен нос, плаж Корал

Гребане с каяк по р. Велека, плаж Силистар, граница
Резово, крепост в гр. Ахтопол

13

14 15

16

17

18 19

20 21

22

12

Забележителности около къмпингите
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