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Резюме 

Настоящото проучване и картиране на туристическите обекти и ресурси се извършва в 

рамките на проект ―Един трансграничен регион – една европейска дестинация 

(Подкрепа за сътрудничеството и популяризиране на алтернативен туризъм в 

трансграничния регион Силистра — Кълъраш)‖ (One Cross-Border Region – One European 

Destination (Support for Cooperation and Promotion of Alternative Tourism in the Cross-

Border Area Silistra- Calarasi), MIS-ETC Code: 643, финансиран по Програма 

„Tрансгранично сътрудничество България – Румъния‖ 2007 – 2013, изпълняван от СНЦ 

―Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ) – клон Силистра‖ в 

партньорство с Търговската индустриална и земеделска камара на Кълъраш и АТГСР 

―Дунавска Добруджа‖. 

Основните задачи са свързани със събиране на информация за наличните 

туристически ресурси, анализ и оценка на техния потенциал и определяна на 

туристически маршрути. Туристическите ресурси са представени по типология и 

йерархия, като е отчетена тяхната ценност, както от гледна точка на науката, така и от 

позицията на туристическата атрактивност. Описанието на обектите е извършено въз 

основа на наблюденията направени по време на работата на терен, върху документи и 

анализи (карти, въздушни снимки и др.) и библиографска информация, свързана с 

проучвания върху дадена територия, епоха и обект. Описанието се отнася не само до 

характеристиката на обекта, но и обхваща археологическите находки, 

инфраструктурата, биотопите и др. Анализират се човешки трансформации ако 

съществуват.  

Поради големия обхват и множеството обекти разположени на територията на 

трансграничния регион Силистра- Кълъраш в настоящето проучване са описани само 

туристически запаси, характеризиращи региона, основно по отношение на природното 

и културно – историческото наследство. 

Трансграничният регион може да се похвали с богата и интересна история от различни 

периоди, за която свидетелстват достатъчен брой културни и природни 

забележителности. Тъй като в общия случай обектите не са социализирани с цел 

туристически посещения, освен търсенето на решения в тази посока (реставрация, 

консервация, достъп, информационно обезпечаване), би следвало да се наблегне на 

интерпретацията на природното, историческото и културно наследство.  
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Въз основа на туристическия потенциал са откроени следните основни форми за 

развитие на туризма в трансграничния регион - еко, културно-познавателен и 

религиозен туризъм. В тази връзка, за целите на настоящия анализ, са подбрани 

обекти от две основни категории: природни забележителности и културно-историческо 

наследство. Атракциите от тези две категории оформят туристическия облик на 

трансграничния регион Силистра – Кълъраш като туристическа дестинация.  

Оценката на туристическите ресурси се извърши чрез няколко стойности (естетически, 

научни, културни/ исторически и социални/ икономически). Методът за оценка 

позволява да се сравнят, както туристическата стойност на отделни категории 

забележителности, така и туристическият потенциал с тяхната настояща употреба.  

Въз основа на извършената оценка се идентифицираха 6 маршрута, като 4 от тях са 

тематични и 2 комбинира (съчетават различни природни и антропогенни обекти). В 

определените маршрути са включени следните обекти: 

Природни – Биосферен резерват „Сребърна‖, ПР Островул Чокънещ, ПР Aia Чокънещ, 

Природен резерват Йезер Кълъраш, ЗМ „Блатото Малък Преславец‖, ЗМ "Пожаревски 

острови". 

Антропогенни  

 Религиозни - Манастир Плътърещ, Манастир Негойещ, Църква "Св. Николае" (с. 

Попести), Църква ‖Eroi‖ (гр. Олтеница), Църква ―Св. Николае‖ (гр. Олтеница), 

Църква „Св. Никола‖ (гр. Тутракан), Сабри Хюсеин (Софта баба) тюрбе, 

Мемориален комплекс „Военна – гробница 1916г.‖, Църква "Св.Димитър и 

Св.Нестор" (ком. Манастиря), Манастир „Раду Негру‖, Манастир „Света троица 

на свободата‖, Куршумлу джамия, Руската църква "Покров Пресветой 

Богородице", Арменска апостолическа църква „Сурп Аствадзадзин", Катедрален 

храм „Св. Св. Първоапостоли Петър и Павел‖, Гробът на еврейския равин 

Елиезер Папо, Манастир Тарицени, Женски манастир „Покров Богородичен―, 

Историческа местност „Аязмото‖ (с. Руйно), Църква "Успение Богородично" (с. 

Апрози), Църква Успение Богородично (гр. Будещ) 

 Архитектурни - турски форт „Абдул Меджиди‖, Етнографски комплекс 

„Рибарска махала‖; 
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 Археологически- Неолитно селище Султана Малул-Рошу, Силистренска 

гробница, ААР „Дорусторум-Дръстър–Силистра‖, римски кастел1 

„Трансимариска‖, Трако-римски скален култов комплекс по р. Табан, Скални 

манастири, Ранносредновековни крепост Аязмото (с. Руйно), Археологически 

парк Нигринианис – Kандидиaна; 

 Музей - Археологически музей на цивилизацията Гумелница, Музей „Долен 

Дунав‖, Археологически музей (гр. Силистра), Исторически музей (гр. 

Тутракан); 

Проучванията и експонирането на потенциалните туристически обекти, включени в 

идентифицираните маршрути имат за задача да популяризират трансграничния регион 

като туристическа дестинация. Именно поради тази причина правилното ефективно 

управление на обектите е необходимо за тяхното съхранение, опазване и рационално 

използване за развитието на устойчив туризъм в трансграничния регион.  

                                                
1  кастел – малко римско военно укрепление, използвано като наблюдателна кула или 

сигнална станция 
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РАЗДЕЛ I 

МЕТОДИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ 

Настоящето проучване се изготвя като част от проект "Един трансграничен регион- 

Една Eвропейска Дестинация (Подкрепа за сътрудничество и промоция на 

алтернативният туризъм в трансграничния регион Силистра-Кълъраш)‖, одобрен за 

финансиране по Оперативна програма Трансгранично сътрудничество Румъния-

България 2007-2013. 

Цели на проучването  

 да събере информация за наличните туристически ресурси в трансграничния 

регион Силистра - Кълъраш;  

 да анализира и оцени потенциала на туристическите ресурси и туристическите 

дейности за привличане на туристи в трансграничния регион Силистра - 

Кълъраш; 

 да определи формите на туризъм, които могат да се практикуват в 

трансграничния регион с цел формиране на трансгранични маршрути;  

 да предложи възможности за общи инициативи за популяризиране на туризма 

от другата страна на границата; 

Настоящата методология предлага комплекс от методи, подходи и средства за анализ 

и оценка на потенциала на трансграничния регион за общо туристическо развитие. Въз 

основа на направената оценка ще бъдат предложени конкретни туристически ресурси, 

които да бъдат включени в трансгранични маршрути. Тяхното оползотворяване се 

очаква да доведе до увеличаване обема и интензитета на туристопотока в 

трансграничния регион Силистра- Кълъраш.  

Предмет на проучването на туристическите ресурси в трансграничния регион с а с 

потенциал, за насърчаване на териториално и икономическо развитие на региона като 

туристически дестинации чрез създаване на нови туристически продукти.  

При изготвяне на проучването се използват следните методологически подходи: 
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 регионален подход – обхваща територията на трансграничния регион Силистра – 

Кълъраш, където е необходимо да се планират и изпълнят нови дейности за 

икономическо и социално развитие; 

 географски – необходимо е прилагането на комплексният географски подход 

при изследване на ресурсния потенциал на територията2;  

 комбиниран – подход отдолу-нагоре, който осигурява близост на информацията 

до реалната действителност, и подход отгоре-надолу, при който съществува 

риск, че резултатите ще бъдат преувеличени и индикаторите няма да отразяват 

реалното състояние. Комбинирането на двата подхода позволява избягването 

на рисковете3;  

 логически подход за създаване на туристическа атракция, състоящ се в набор 

от последователни, логично свързани стъпки. 

Методологията предлага три основни фази на проучването4:  

 Диагностична фаза: 

Първата фаза е свързана със събиране на информация за задължителните фактори и 

условия за туристическо развитие на трансграничния регион, преминавайки през два 

етапа: 

Етап 1 - Към тези фактори и условия отнасяме особеностите на географското 

положение, достъпността до дестинацията и транспорта вътре региона, материално-

техническата база за подслон и изхранване на туристите, изградени структури на 

управление на местния туризъм и ясно разпределени отговорности между властите 

при управление и поддръжка на обектите, наличие на обучен обслужващ персонал, и 

средата за развитие на туризма – техническа, природна, социо-икономическа 

Етап 2 - Опис на наличните туристически ресурси като обект на туристически 

интерес. За да има едно място потенциал да се превърне в туристическа дестинация, 

                                                
2  AНДРЕЕВА М. (1993) Комплексният географски подход при изследване на ресурсния 
потенциал на територията, В: Сп. „Проблеми на географията‖, кн.3,  
3  Българо-швейцарски научно-изследователски проект „Разработване на оценъчна 

система за сертификация на устойчив туризъм и приложението й в пилотни туристически 
дестинации в България‖, подкрепен от Швейцарския национален фонд за наука и Програма 
―SCOPES‖, Резултати от 2008  
4  Научно-изследователски проект „Методологията Грийн Адженда – от теория към 

практика‖ осъществен от Стопански факултет при ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий‖ с 
подкрепата на Фонд „Научни изследвания‖ при МОН, 2007 
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задължително условие е да разполага с интересни обекти, явления или други 

атракции с потенциал да привлекат туристопоток. При настоящето проучване описа на 

туристическите ресурси се извършва в две основни категории, които са природни и 

антропогенни (създадени от човека).  

Поради големия обхват и множеството обекти разположени на територията на 

трансграничния регион Силистра- Кълъраш в настоящето проучване са описани само 

туристически запаси, характеризиращи региона основно по отношение на природното 

и културно – историческо наследство. 

Поради тази причина за всеки обект, идентифициран като приоритетен и 

характеризиращ региона, се подготвя профилен фиш съдържаш базова информация 

отчиташ и съобразен със спецификата на туристическия ресурс. 

 Оценъчна фаза: 

Събраната информация за туристическите ресурси във фаза 1 следва да бъде 

анализирана така, че да бъдат избрани обекти/явления/атракции от всяка категория с 

най-голям потенциал да привлекат туристи.  

Подробно методиката за оценка на туристическите ресурси е представена в Раздел III 

от настоящето проучване. 

 Определяща фаза: 

Тази фаза е подготвителна за изготвянето на „Обща маркетингова стратегия и 

определяне на пазарните ниши‖, която е друга основна дейност по проект "Един 

трансграничен регион - Една Eвропейска Дестинация (Подкрепа за сътрудничество и 

промоция на алтернативният туризъм в трансграничния регион Силистра-Кълъраш)‖, 

одобрен за финансиране по Оперативна програма Трансгранично сътрудничество 

Румъния-България 2007-2013 г. В резултат от реализирането на „определящата фаза‖ 

ще бъдат идентифицирани и формирани 6 трансгранични маршрута в региона 

Силистра - Кълъраш.  

Създаването на маршрути се утвърждава като най-често прилагания подход за 

разнообразяване на местния туристически продукт и е предмет на редица проекти, 

свързани с развитието на туризма, финансирани през последните години. Обектите и 

населените места обикновено се групират по теми и под-теми: например маршрут на 

римското наследство, маршрути с религиозни цели и др. Това са системи от обекти и 
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явления, които не са сами по себе си цел на пътуването, а тяхната съвкупност оформя 

дестинация.  

Въз основа на резултатите от проучването на туристическите ресурси ще бъдат 

създадени трансгранични маршрути, към чието обособяване може да се подходи с 

един от двата метода:  

 

Метод 1 Тематични трансгранични маршрути:  

Подбор на категории общи туристически ресурси, с най-голям потенциал за създаване 

на туристическа дестинация  

Този метод се основава на общото между двете области включени в трансграничния 

регион. Ако проучването покаже, че те споделят общо културно-историческо 

наследство или, че и двата района разполагат с интересни природни 

забележителности, ще бъдат оформени специализирани тематични трансгранични 

маршрути.  

Метод 2 Комбинирани трансгранични маршрути:  

Създаване на транс-гранични маршрута с разнообразни обекти от висок туристически 

интерес  

Този метод се фокусира върху туристически ресурси от различни категории, които 

оформят регионалния туристически имидж на всеки от районите включен в 

трансграничния регион Силистра - Кълъраш. Обектите и дейностите, които ще бъдат 

включени във всеки маршрут, няма да бъдат тематично обвързани. Критерият за 

подбор ще бъде само тези ресурси, към които е проявен висок туристически интерес. 

„Пакетирането‖ им ще създаде комплексен и разнообразен продукт. Комбинират се 

различни видове туризъм – традиционен, екологичен, културен, селски и др., като по 

този начин се съчетават обекти от различните тематични области. Например, един 

такъв маршрут може да включва посещение на скални феномени, паметници на 

културата и интересно изживяване (езда, дегустация на местни харни и напитки и 

т.н.).  

Маршрутите ще бъдат картирани (нанесени на карта). При създаването им ще се 

вземат предвид особеностите на релефа, селищното устройство и транспортните 

връзки между различните обекти, тъй като лесното придвижване на туристите е 
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предпоставка за успеха на налагането на продукта на туристическия пазар – вътрешен 

и международен.  

РАЗДЕЛ ІІ ДИАГНОСТИКА 

Анализ на туристическия потенциал на 

трансграничния регион Силистра – 

Кълъраш 
 

Географски профил на региона; 

Трансграничният регион Силистра- Кълъраш е разположен в югоизточна Европа, от 

двете страни на река Дунав, разположен на обща територия от 7 939,11 км2. с 

население от 442 747 души през 2008 г. Трансграничният регион е разделян от р. 

Дунав, която се явява и естествена граница между Р. Румъния и Р. България. 

През трансграничния регион преминават два от основните транс европейски 

транспортни артерии, както следва: 

 TEN-T № IV (Германия –Турция: Дрезден/Нюрберг – Прага – Виена/Братислава- 

Будапеща – Арад – Букурещ – Констанца/; 

  TEN-T № VII по реките Рейн – Майн – Дунав;  

Това създава сравнително добри предпоставки за развитието й като транспортен, 

търговски и туристически център с широк спектър от услуги. 

Схема 1 „Европейски транспортни 
коридори преминаващи през трансграничния регион Силистра -Кълъраш” 
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Връзка с TEN-T № VII по реките Рейн – Майн – Дунав се осъществява посредством 

пристанищата Олтеница и Кълъраш в Румъния и пристанищата Тутракан и Силистра в 

България. 

Достъпът към TEN-T IV, Берлин – Арад (РУМ) – Костанца (РУМ) – Истанбул (ТУР) се 

осъществява по DN 21 (Кълъраш – Слобозия). 

Окръг Кълъраш има връзка с TEN-T ІХ Хелзинки (Финландия) – Букурещ (РУМ)- Гургево 

(РУМ) – Велико Търново (БГ) – Александрополис (ГР) чрез два пътя DN5 31 (Олтеница – 

Гюргево) и DN 21 (Кълъраш – Слобозия – Урзичен). На бълграска територия достъпа до 

коридор ІХ се осигурява посредством път II – 21 Силистра -Тутракан- Русе. 

Таблица 1 

„Основни характеристики на региона Силистра- Кълъраш” 

 

Характеристики Окръг Кълъраш Област Силистра 

Територия кв.км, от 

които: 

5 088 2851,11 

 Земеделски площи-

(в %) 

84% 70,4% 

 Горски площи – (в 

%) 

4,3% 21,9% 

Население  

(към края на 2008г.) 

313 626 129 121 

Климат Умерено континентален Умерено континентален 

                                                
5  DN - Drumuri nationale 
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Релеф Равнинен Равнинно – хълмист 

Източник:  Национален статистически институт (БГ) 

Дирекция регионална статистика – Кълъраш (РУМ) 

Областна стратегия за развитие на област Силистра 2005-2015г. 

Окръг Кълъраш се намира в югоизточната част на Румъния, на левия бряг на Дунав, 

на границата с България. Разположен е на площ от 5 088 км2, която представлява 2.1% 

от територията на Румъния. Граничи на север с окръг Ялмица, на изток с окръг 

Констанца, на запад с окръг Гюргево и окръг Илфов, а на юг с България. 

От гледна точка на административното устройство окръг Кълъраш включва: 2 общини 

(община Кълъраш и община Олтеница), 5 града (Кълъраш, Олтеница и Будещ, Лехлиу 

Гара, Фундуля), 50 селски общини (комуни) и 160 села. Административен център на 

окръга е гр Кълъраш. 

 

Населението на окръг Кълъраш е 313 626 души /към 2008 г./, с гъстота от 61.63 

души/км2. По отношение на разпределението на населените по населени места 

преобладаващата част живеят в селските райони – 61,5%, като 38,5% от населението на 

окръга живее в градовете. Съотношението по пол показва, че 50,9% от населението са 

жени и 49,1% мъже. 

Област Силистра е разположена в североизточната част на Р. България, на брега на р. 

Дунав, на границата с Р. Румъния. Разположена е на площ от 2 851,11 км2, което е 

2,56% от територията на страната. На запад граничи с област Русе, на югозапад с 

област Разград, на юг с област Шумен и на югоизток с област Добрич, а на север с Р. 

Румъния. 
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Населението на областта е 129 121 души,като гъстотата на населението е 45,4 

души/км2. Областта се състои от 118 население места, от които 7 общински центъра, 5 

от които са градове (гр. Силистра, гр. Тутракан, гр. Дулово, гр. Алфатар, гр. 

Главиница). Административен център на областта е гр. Силистра. 

 

Транспортна достъпност  

Речен транспорт 

Речният транспорт се осъществява главно чрез р. Дунав, която е главната европейска 

плавателна артерия. Река Дунав се явява един от най-големите транспортни маршрути 

за всички дунавски страни, като близо 85% от реката е плавателна и преминава през 13 

европейски страни. Като част от европейската транспортна система р. Дунав осигурява 

и улеснява търговския обмен с крайбрежните европейски страни чрез пристанищата в 

Олтеница и Кълъраш на румънска територия и Тутракан и Силистра на българска 

територия.  

В рамките на трансграничния регион вътрешните връзки се осъществят главно чрез 

пристанищата Тутракан (БГ) – Олтеница (РУМ) и Силистра (БГ) - Кълъраш (РУМ). 

Сухопътен и железопътен транспорт 

Дължината на обществените пътища на територията на окръг Кълъраш е 1 285 км., 
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като международните пътища (E- мрежа6) е 488 км., републиканската пътища (DN)- 797 

км. и общинските пътища (DJ)- 142 км. Състоянието на пътната мрежа да добро ниво. 

Достъпът до основното пристанище в Румъния, гр. Костанца се осъществява от 

магистрала Букурещ – Костанца (А2) чрез DN 21 (Кълъраш – Слобозия) и посредством 

пътен мост Джурджен Ваду Оии. Другите преки връзки към националната пътна мрежа 

се осъществяват посредством DN 4 Олтеница - Букурещ и DN 3 Кълъраш - Лехлиу Гара 

-Букурещ  

В област Силистра дължината на пътната мрежа е 961 км., от които 506 км. 

републиканска и 455 общинска пътна мрежа. Периферното разположение на областта 

и областния център предопределят и ниския относителен дял на пътища от по висока 

категория в региона, като техническото състояние е задоволително. 

Основният обслужващ път за областта е първокласният І-7 по направлението граница 

Румъния – Силистра – Дулово – Шумен – Ямбол – Елхово – граница Турция, който 

осигурява връзка и с международен път Е – 70 Русе– Варна на българска територия. 

Другите преки връзки към националната пътна мрежа се осъществяват от 

второкласните пътища ІІ-21 Русе- Тутракан- Силистра и ІІ-71 Силистра-Добрич в посока 

международен път Е - 87.  

Общата дължина на железопътната линия в окръг Кълъраш е 188 км., като 

електрифицирани са 162 км. Област Силистра се обслужва от жп линията Самуил – 

Силистра (отклонение от ІХ главна линия Русе-Варна), с дължина 67 км. 

Таблица 2 „Обобщени данни 

за пътната и железопътна мрежа в трансграничния регион Силистра- Кълъраш” 

 

Дължина на пътната 

мрежа км. 

Окръг Кълъраш Област Силистра 

Международни пътища 488 - 

Национална/Републиканска 797 506 

Общинска 142 455 

ОБЩО 1285 961 

                                                
6  Е- мрежа – система за номериране на пътищата в Европа, разработена от Икономическата 
комисия на ОН за Европа. 
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Железопътна мрежа  188 70 

Източник:  Национален статистически институт (БГ) 

Дирекция регионална статистика – Кълъраш (РО) 

Организационни структури за управление на местния туризъм 

Изискванията на Европейския съюз са свързани със засилване ролята на регионалните 

структури, общините и кметствата в туристическото предлагане. Като институции 

следва да бъдат разбирани, както органите на местната власт, така също и бизнеса и 

гражданското общество, чрез техните сдружения. 

Организационната структура при управление на туризма на местно ниво обхваща 

органите на регионално и местно равнище.  

Областен управител: Осъществява държавната политика на областно равнище. 

Организира съвместно с туристическите сдружения разработването на стратегия и 

програми за развитие на туризма и координира тяхното изпълнение. 

Местните власти: Основни действащи лица при планиране и управление на 

дейности в сферата на туризма, както и при управление на последствията от 

въздействието върху него. Те следва да работят в непосредствено сътрудничество 

помежду си, с частния сектор и в съответствие с интересите на околната среда и 

социалната общност. 

Общините разполагат с определени инструменти за въздействие, чрез които могат да 

насочват, да осигуряват подкрепа и контрол върху туристическото развитие 

посредством:  

 Планиране и развитие 

 Устройствено планиране 

 Административни услуги и процедури 

 Общинска собственост, финансови услуги, регулиране на предлагането и др. 

Кметът на общината: Създава и ръководи консултативния съвет по въпросите на 

туризма. В рамките на територията на общината основните функции на кмета са 

свързани с категоризацията на част от туристическите обекти и контрола по 

спазването на закона за туризма и нормативните актове по неговото прилагане. 
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Специфични функции са свързани със заверяването на регистрите за настанените 

туристи в средствата за подслон и местата за настаняване, информационното 

обслужване на туристите и др. 

Общинските съвети: Приемат програмите за развитие на туризма7 в съответствие с 

приоритетите на националната стратегия и съобразно местните туристически ресурси 

и потребности. 

Консултативните съвети по туризъм: Имат важно място при провеждане на 

политиката в сферата на туризма, както и неправителствените организации. На 

територията на Област Силистра са учредени 2 Консултативни съвета както следва: 

 Консултативен съвет Тутракан; 

 Консултативен съвет Силистра; 

Туристическите сдружения: Създават се за постигането на разнообразни цели 

свързани с развитието на туризма в съответствие с уставите на организациите. 

Тяхната основно функция е да подпомагат работата на местните органи за 

осъществяване на политиката в областта на туризма и в управлението и контрола 

върху качеството на туристическите продукти. 

Туристическите информационни центрове (ТИЦ): Към момента на територията на 

област Силистра функционират 2 бр. ТИЦ разположени в гр. Силистра и гр. Тутракан. 

Тяхната основна задача е свързана с повишаване на качеството на информационното 

обслужване и активната реклама на специфични за съответния район туристически 

продукти. 

В Закона за туризма няма легална дефиниция на понятието ―туристически 

информационен център‖. В действащото българско законодателство няма правна 

регламентация относно статута, функциите, услугите, които туристическите 

информационни центрове предлагат, финансирането на дейността, издръжката, 

реализацията на печалба, изискванията към персонала, обемът и качеството на 

предоставяната информация. 

Фиг. 1 „Схема на организационната структура за 
управление на туризма на местно ниво /България ”  

 

                                                
7  Към настоящия момент на територията на област Силистра са приети 2 бр. Програми за развитие 

на туризма 
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Специфична среда за развитие на туризма 

Техническа среда  

Транспортна инфраструктура: По отношение на инфраструктурата следва да се 

отчете факта, че липсват свързващите пътища, мостовете и железопътните линии 

(най-близката подобна транспортна връзка е Дунав мост при Русе – Гюргево). Това 

създава естествени бариери за развитие на ефективно и пълноценно сътрудничество в 

трансграничния регион Силистра – Кълъраш.  

По отношение на пристанищната инфраструктура връзката в трансграничния регион се 

осъществява по линията Тутракан – Олтеница и Силистра – Кълъраш. И двете връзки са 

предназначени за транспортиране на хора и стоки, чрез изградени фериботни връзки. 

По отношение на пристанищата в гр. Тутракан и гр. Олтеница основен проблем е 

липсата на подходящ пристан, който да обслужва преминаващите пътнически 

плавателни средства. Това е и причината пътническите кораби, които преминават без 

да спират край двата града, да не могат да се запознаят с богатото културно- 

историческо наследство на градовете и района в цялост. 

Регионални звена на 

националните туристически 

организации 

Регионални туристически 

организации 
Съвет по туризма ТИЦ 

Общини: 
Кмет 

Общински съвет 

Агенции за регионално 

развитие 

Областен управител 
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През трансграничния регион преминава транспортен коридор № 7 по реките Рейн – 

Майн – Дунав, който пресича територията на трансграничния регион Силистра - 

Кълъраш, което създава предпоставки за развитието му като транспортен, търговски и 

туристически център с широк спектър от услуги.  

Един от основните проблеми на инфраструктурата на автомобилния транспорт е 

качеството и влошаването на състоянието на местните пътища от нисък клас, които 

представляват пречка за икономическото развитие и туризма в региона Силистра – 

Кълъраш. В основната си част с влошено експлоатационно състояние са пътищата 

стопанисвани от местните съвети (окръг Кълъраш) и общинските власти. 

Следва да се има предвид, че достъпът до туристически атракции извън населените 

места се извършва главно по местните пътища и тяхното състояние оказва негативно 

влияние върху посещаемостта и времето за престой. 

Водоснабдяване и канализация:  Водоснабдителната мрежа в окръг Кълъраш е с 

обща дължина от 1 006 км., като общия брой на населените места със съоръжения за 

водоснабдяване8 е общо 40. За област Силистра изградената водоснабдителна 

инфраструктура е с обща дължина от 1 814 км., всички населени места са 

водоснабдени. 

Общата канализационна мрежа изградена в окръг Кълъраш е около 150 км. като 

обхваща шест населени места, за област Силистра изградената мрежа е 74 км., като 

обхваща основно общинските центрове в областта. 

Газоразпределителна инфраструктура: В трансграничния регион има изградена 

газоразпределителна мрежа само в окръг Кълъраш близо 143,5 км. (към края на 

2008г.9) като общо 7 населени места са свързани с доставките на газ. 

Електроразпределителна инфраструктура: Всички населени места в 

трансграничния регион Силистра- Кълъраш са електрифицирани. 

Здравна инфраструктура: На територията на окръг Кълъраш функционират 6 

болници държавна собственост. В окръга упражняват своята дейност общо 105 частни 

медицински кабинета и 42 стоматологични кабинета10. 

                                                
8
  Общини, градове, комуни и градове 

9
  Източник: Дирекция Регионална статистика – Кълъраш, http://www.calarasi.insse.ro/ 

10
  Източник: Дирекция Регионална статистика – Кълъраш, http://www.calarasi.insse.ro/ 
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В края на 2009 г. стационарното лечение в област Силистра се осъществява в 3 

многопрофилни болници - 2 общински (Дулово и Тутракан) и областна – в гр. Силистра 

с общо 567 легла11. Лечебните заведения за извънболнична помощ са общо 26, от 

които два медицински центъра. Общият брой на лечебните и здравни заведения е 33 

бр. с общо 651 легла – таблица 3. 

Таблица 3 
„Лечебни и здравни заведения на 31.12.2009г. в област Силистра” 

 

Заведения брой легла 
Лечебни заведения за болнична помощ 
Многопрофилни болници 
 

3 567 

ОБЩО 3 567 
Лечебни заведения за извънболнична помощ 
 
Диагностично-консултативни 
центрове 
 

1 5 

Медицински центрове 
 

2 4 

Самостоятелни медико-
диагностични и медико-
технически лаборатории 
 

23 - 

ОБЩО 
 

26 9 

Други лечебни и здравни 
заведения 

4 75 

Източник:  Национален статистически институт  

Природна среда 

Компонентите на природните ресурси не се характеризират със съществена динамика 

на развитие. Пасивните промени, настъпили през последните 10 -15 години в тяхната 

характеристика, са основание аналитичните проучвания за природните ресурси на 

разглежданата територия да имат по-фрагментарен характер и да почиват главно на 

резултати от досегашни проучвания.  

Релеф: В по-голямата си част релефът в трансграничния регион е равнинен, с 

надморска височина до 200 м. В област Силистра, суходолията, ориентирани към р. 

Дунав придават хълмист характер на релефа. Междудолинните плата на север 

                                                
11

  Източник: Национален Статистически институт 
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завършват със стръмен бряг, висок до 100 м. Между този бряг и р. Дунав са се 

образували крайдунавските низини Побрежие, Попино-Гарванска и Айдемирска, в 

югозападната част, на която е разположено езерото Сребърна, подхранвано от няколко 

карстови извори. 

Равнинният релеф в трансграничния регион Силистра – Кълъраш и малките наклони 

благоприятстват развитието на селското стопанство, транспорта (достъпа до 

туристическите атракции и населени места се улеснява) и техническа инфраструктура 

(електрическа, ВиК, съобщителна и др.), както и селищната мрежа. Същевременно 

релефът спомага за добрата проветряемост, като създава и условия за ветрова ерозия. 

Поземлени ресурси: Трансграничният регион Силистра- Кълъраш е сравнително 

беден по отношение на руди, минерали, енергийни ресурси и горските ресурси. 

Основното му богатство е ресурсът от земеделските земи.  

Въздушна среда: Климатът в трансграничния регион Силистра – Кълъраш се 

характеризира с умерено континентален характер и попада в крайдунавската 

климатична подобласт. Характерно за района е топло лято (средната юлска 

температура е около 22º С12), ранно настъпване на пролетта и студена зима. 

Средногодишната температура в окръг Кълъраш е между 10,3 и 11,3 0С, при 

средногодишна температура в област Силистра 10-12 0С. 

Валежите в района са неравномерно разпределени и недостатъчни - около 450 мм в 

крайбрежната ивица и над 550 мм в останалата част на област Силистра и между 500-

540 мм в окръг Кълъраш, като при години на суша падат под 350 мм. 

Преобладаващите ветрове в северната част на област Силистра са западни и 

североизточни, които в крайдунавските низини се ориентират по направление на р. 

Дунав. В южната част на област Силистра преобладават северозападните ветрове.  

За окръг Кълъраш преобладаващите ветрове са от север, североизток, северозападни 

и югозападни. 

Води: Главната водна артерия е р. Дунав, която се явява и естествена граница между 

Р. Румъния и Р. България. В окръг Кълъраш тя се разделя на два ръкава – Борча и 

Старият Дунав, които заключват между себе си Балта Яломица.  

Другите големи реки в трансграничния регион се намират на територията на окръг 

                                                
12  Източник: weatherbase.com 
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Кълъраш: 

 р. Арджеш, която се влива в р. Дунав при гр. Олтеница; 

 р. Дъмбовица, която се влива в р. Арджеш при Будещ и образува поредица от 

езера; 

 р. Мостищя, която се влива в р. Дунав при Мънъстиря;  

В област Силистра като цяло липсват постоянни повърхностно течащи води с 

изключение на р. Дунав. Част от реките в областа са пресъхнали през XVIIIв.– р. Табан 

(Малък Канагьол), р. Канагьол, р. Суха, р. Стара река, р. Сенебир и др., като по 

поречията се оформят суходолия и каньони, образуват се пещери и изваяни скални 

образования. Крайбрежната ивица е богата на плитки подпочвени води. На много 

места се срещат карстови извори с дебит 1-2 л/сек.  

Наличието на повърхностно течащи води в окръг Кълъраш е предпоставка за 

образуване на езера, като в окръга те са главно изкуствени, представени от рибарници 

/позволява развитие на риболовния туризъм/, разположени основно в долината 

Мостищя. Между естествените езера с важно значени са речните лимани разположени 

по протежението на р. Дунав, както и езерата: Мостищя, Гълъцуй и Поткоава, 

разположени по долното течение на долината Берза. 

В област Силистра с важно значение са езерото Сребърна /биосферен резерват/, 

езерото Малък Преславец и Гарванското блато, които се явяват и защитени територии, 

и същевременно позволят развитие на различни форми на еко и орнитоложки туризъм 

при спазване на законовите изисквания, продиктувани от статута на териториите. 

 

 

Биота13: Територията на трансграничния регион се отличава със съхранени, опазени 

и възстановени диви растителни и животински видове, генетичните им ресурси и 

местообитания. 

                                                
13

  Биота - съвкупността от всички живи организми, обитаващи голяма територия или 

акватория, изолирана по начин, който препятства разпространяването на организмите. В едни 

случаи под биота се разбира само съвкупност, която е резултат от историческо развитие и 

следователно е комплекс с определени връзки между организмите. В други случаи под биота 

се схваща съвкупността от всички организми, които се срещат в произволно избран район, 

независимо дали съществуват функционални или исторически връзки между тях. 
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Регионът е беден на горски масиви, като естествените са силно редуцирани за сметка 

на усвояването на земеделски площи. 

Горската растителност е представена от широколистни гори (дъб, липа, габър, акация 

и др.) с богат подлес от храстовидни и треви. По бреговете на суходолията се 

наблюдават смесени насаждения от зимен дъб, благун, габър и клен, като със 

защитна цел се създават горски пояси от акация, гледичия, планински ясен и др. 

Фауната в трансграничния регион Силистра – Кълъраш е с подчертано разнообразна, 

както по отношение на бозайниците, така и по отношение на птиците. Характерни за 

региона на Силистра са степните животински видове (дребни гризачи – заек, пор, 

лалугер, полска мишка и др.), като се срещат и популации и на по-едри бозайници – 

дива свиня, елен , сърна и др. В окръг Кълъраш се срещат заек, дива свиня, елен, 

лисица, пор, невестулка, и птицата фазан, патици, гъски, блатна кокошка и др.. 

Орнитофауната на региона е изключителна богата като се срещат - белоопашат 

мишелов, черноглава овесарка, посевна врана и др.. 

През 80-те години на 20-ти век във влажните зона14 не са навлизали свежи води от р. 

Дунав. Това не е позволявало развитието на местната характерна ихтиофауна (рибна 

фауна) и възстановяване на местообитанията й. Преди заливането на влажната зона, 

основно ихтиофауната се срещаше само в каналите, които са част от отводнителната 

система в района. От състоянието на влажните зони зависят и грабливите птици– 

морският орел, орелът-рибар и тръстиковият блатар.  

Богата орнитофауната и ихтиофауна дава добри възможности за развитие на различни 

специализирани форми туризъм – еко – туризъм, орнитоложки туризъм, спортен 

туризъм (лов и риболов), познавателен туризъм. 

Социално - Икономическа среда 

Демографска структура: Населението в трансграничния регион е намаляло през 

периода 2001-2008 г. съответно с - 5,1% за окръг Кълъраш и - 8,3% за област Силистра. 

Същевременно отчитаме и намаляване на абсолютния брой на лицата в под 

трудоспособна възраст, което създава определена заплаха за бъдещото 

възпроизводство на населението при наблюдаваната трайна тенденция за застаряване 

                                                
14  Влажните зони - екосистеми, в които водата е основният фактор, от който зависят 
екологичните условия и свързаните с тях животни и растения. 
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на населението – 22-23% от населението в трансграничния регион Силистра – Кълъраш 

е в над трудоспособна възраст. Наблюдаваните негативни процеси в развитието на 

населението в бъдеще създават рискове от намаляване на демографската жизненост и 

трудности при осигуряване на необходимия човешки ресурс за усвояване на 

потенциала на самата територия. Това е особено характерно при развитие на форми 

на туризъм, базирани на използване основно на туристически ресурси с природен 

характер – екологичен, познавателен, ловен и др.  

Индустрия: секторът е представен основно от преработващата промишленост, като 

доминира хранително – вкусовата. Другите основни отрасли е текстилната 

промишленост. 

Земеделие: основен отрасъл в трансграничния регион, като развитието се 

благоприятства от равнинния релеф, почвените и климатичните фактори. Отглеждат 

се предимно зърнени, маслодайни, фуражни култури и трайни насаждения. 

Туристически тенденции: Прегледът на данните за туристическите посещения в 

трансграничния регион Силистра- Кълъраш показва нарастване на реализираните 

нощувки. През 2008 г. отчитаме ръст с близо 60% (86 хил.) спрямо 2003 г. (54 хил.) 

като нарастването е съответно: 

 Област Силистра - 83,3% (до 33 хил.); 

 Окръг Кълъраш – 47,2% (до 53 хил.); 

След пика по отношение на реализираните нощувки през 2006 г. (до 106 хил. 

реализирани нощувки) отчитаме установяване на нощувките в рамките на 75-85 хил. 

души през 2007 г. и 2008 г. – фиг. 2 „Реализирани нощувки в трансграничния регион 

Силистра – Кълъраш‖. Местата за подслон са нараснали от 18 (2003 г.) до 27 за 2008 г. 

общо за трансграничния регион. Това се дължи основно на увеличаване на средствата 

за подслон в област Силистра, които са в края на 2008 г. са 19 спрямо 10 през 2003 г. 

Основната част от нощувките се регистрират в окръг Кълъраш 62% (53 хил. за 2008 г.) 

спрямо 66% (2003 г.), като за област Силистра за 2008 г. са 33 хил. или близо 38% от 

всички нощувки в трансграничния регион. 
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За окръг Кълъраш следва да се отбележи, че голяма част на структурите за 

настаняване се намират в град Кълъраш. За област Силистра по-голяма част от 

средствата за подслон са съсредоточени в община Силистра. 

 

Област Силистра: Реализираните нощувки според официалната статистика бележат 

темп на нарастване, като за периода 2003-2009 г. увеличението е с приблизително 83% 

и достига 33 хил. през 2008 г. и 2009 г., като за същия период нарастването на 

нощувките от чужденци е над 200%, като достигат в края на 2009 г. 8 244 души. 

Отчитаме нарастване на реализираните нощувки от чужденци спрямо общия обем, 

като през последните три години техният относителен дял е приблизително 25% от 

всички отчетени нощувки в област Силистра – фиг. 3 ‖Брой реализирани нощувки в 

област Силистра 2004-2009 г.‖.  

Към момента в областта има официално регистрирани и категоризирани 22 (2009 г.) 

средства за настаняване и места за подслон (хотели, семейни хотели, къщи, бунгала) 

спрямо 19 през 2008 г. с общ капацитет на настанителната база около 702 места. По 

отношение на приходите от реализирани нощувки се отчита, че близо 94,2% от всички 

приходи от хотелиерство са отчетени в община Силистра, поради сравнително добре 

изградената настанителна туристическа инфраструктура. 

Независимо от нарастването на туристическия поток през последните години като цяло 

областта остава дестинация за предимно еднодневни посещения. Средният престой на 

един турист през 2009 г. е 1,54 дни, като при чужденците показателя е 2,23 дни.  
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Нарастването на туристопотока през 2008 г. и 2009 г. се дължи основно на нарастване 

на чуждестранните посетители главно поради влизането на България и Румъния в ЕС и 

нарастване на пътуванията през границата. 

Реализираните приходи от нощувка възлизат на над 1,5 мил. лв. за 2009 г. Средният 

разход на едно лице посетило област Силистра възлиза близо на 73 лв., като при 

чужденците средния разход е 130 лв. 

Окръг Кълъраш: Реализираните нощувки според официалната статистика бележат 

темп на нарастване, като за периода 2000-2008г. увеличението е 82,7% и достига 53 

хил., спрямо 29 хил. през 2000 г. – фиг. 4 ‖Брой реализирани нощувки в окръг 

Кълъраш 2000-2008 г. (в хил.)‖. 

Независимо от нарастването на туристическия поток през последните години като цяло 

реализираните нощувки са съсредоточени главно в гр. Кълъраш и гр. Олтеница, 

където се намира голяма част на структурите за настаняване, като броят на местата за 

настаняване остават постоянни през последните 4-5 години.  
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Към 2008 г. в окръг Кълъраш по официална статистика са регистрирани и 

категоризирани 8 места за настаняване15, в т.ч: 

- Хотели, мотели и хостели – 5 броя; 

- Градски туристически пансиони – 1 броя; 

- Селски туристически пансиони – 2 броя; 

Средният престой нараства слабо, като достигна до 3,31 дни (2008 г.) спрямо 2,9 дни 

през 2000 г. Основната цел на посетителите са бизнес или частни причини, като в 

отделни години средния престой достига над 5 дни.  

Таблица 4: „Средства за подслон и легла за периода 2003-2008” 
 

 

Година 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
          
Съществуващи 
места 
 

359 399 428 533 566 546 541 553 527 

Легла - денонощия – 
хил. брой 
 

138 150 142 177 198 196 199 199 188 

Заетост на 
легловата база (в %) 
 

21,3 12,5 18,1 20,2 19,00 27,00 41,7 26,2 28,3 

Среден престой - 
дни 

2,9 3,8 3,25 5,14 4,22 4,42 5,93 3,71 3,31 

Източник:  Дирекция регионална статистика Кълъраш 

По степен на туристическо развитие окръг Кълъраш е на едно от последните места в 

Румъния. 

Туристически обекти в трансграничния регион Силистра–

Кълъраш, предлагащи основни и допълнителни услуги;  

 

По-голяма част от настанителната база в трансграничния регион Силистра – Кълъраш 

предлага едноместни и двуместни стаи с всички удобства, както и апартаменти в 

високо категоризираните хотели16. Цените за нощувка са сравними с хотелиерските 

услуги в двете страни.  

                                                
15

  Източник: Дирекция Регионална статистика – Кълъраш, http://www.calaras.insse.ro/ 
16  Списък на хотелите в трансграничния регион е представен в приложение 1 
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Няма официални данни за туристически обекти от типа „къщи‖, ‖вили‖ или 

„самостоятелни стаи‖, но има наличие на такова предлагане, тъй като в цялата страна 

собствениците на обекти от този тип си позволяват да предлагат услуги без 

необходимата за целта категоризация и регистрация. Основно това са къщи, намиращи 

се в малките населени места.  

Развитието и предлагането на хотелиерските услуги показва, че туризмът в региона 

бележи положителни темпове. Трябва обаче да се обърне сериозно внимание върху 

краткия престой в региона на област Силистра, тъй като областта разполагат с богат 

потенциал от природни и антропогенни туристически ресурси. Въпрос е на 

професионализъм и на добра воля тези ресурси да бъдат „композирани и пакетирани‖ 

в уникални и атрактивни туристически продукти. 

Към момента за обектите за настаняване е характерно: 

 Има средна и висока категория хотели (два пет звездни хотела в гр. Силистра), 

предлагащи добро ниво на обслужване и условия в тях; 

 Преимуществено в тях се предлага нощувка, нощувка със закуска, паркинг, в 

по – високо категорийните хотели допълнителни услуги като рум сервис, сейф, 

химическо чистени и пране, фризьорски салон, фитнес център, сауна и бизнес 

услуги; 

 Значителна част от местата за настаняване нямат функциониращ интернет сайт 

 По-голяма част от хотелите като цяло не са активни по отношение на рекламата 

и маркетинга; 

 Малко от хотелите, имат вече някакъв опит в семинарния туризъм; 

 

 

Над 90% от хотелите поддържат единствено стандартни услуги, като не предлагат 

допълнителни услуги за развлечение и задържане на посетителите по-дълго време и 

услуги, които да имат по-висока добавена стойност– например организиране на 

екзкурзии до местни забележителности, като изключение са високо категоризираните 

хотели, които предоставят допълнителни услуги – например туристически круиз по р. 

Дунав. 

Няма точна и официална статистика за заетите в бранша, като отчитаме едни и същи 

проблеми в област Силистра и окръг Кълъраш.  
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Основни туроператори в областта и туристически информационни центрове 

Лицензираните туроператори и туристически агенции със седалище в трансграничния 

регион Силистра - Кълъраш са представени в таблица 5.  

Таблица 5 

„Туроператири и туристически агенции в трансграничния регион” 

 

Юридическо лице Адрес на мястото на упражняване на 

дейността, тел., факс, ел.поща 

Глоуб Травъл, Кълъраш (Globe Travel, 

Calarasi) 

Адрес: - ул. ―Прел. Букурещ‖, бл. Д5, партер, 
гр. Кълъраш 
Телефон: 0242 334 178, 021 25 23 999 

E-mail: globetravel@globetravel.ro 
 

Роксали Травъл, Кълъраш (Roxaly 

Travel, Calarasi) 

Адрес: ул. ―Прел. Букурещ‖, бл. Е24, партер 
(срещу Directia Agricola) 
Телефон: 0242331919 

E-mail: contact@roxalytravel.ro 

web: www.roxalytravel.ro 
 

Ваканта, Кълъраш (Vacanta, Cаlarasi) ул. ―Напредък‖ 29, ет.1, ап.1, гр. Кълъраш  
Телефон: +40 242 332 689  
Факс: +40 242 332 689  

E-mail: vacanta_tourism@yahoo.com 
 

Борчеа, Кълъраш  

(Borcea, Calarasi) 

 

ул. ―1 Декември 1918‖ 2, гр. Кълъраш  
Телефон: +40 242 315980 
Факс: +40 242 312 562 

E-mail: borceacl@next.ro 
 

Синд, Кълъраш  

(Sind Romania) 

ул. ―Централна алея‖ 1, гр. Кълъраш 
Телефон: +40 242 318 782  
Факс: +40 242 318 782  
 

Травел Салюшънс ЕООД 

Travel Solutions 

Адрес: гр. Силистра, ул. Генерал Скобелев 17 
(зад Областна управа) 
Телефон: 086 820 656; факс: 086 820 656 
Уеб страница: http://www.lust4travel.net 

Email: reservations@lust4travel.net 
 

Нептун ООД адрес: Силистра, бул. Македония 1, вх. А 
телефон: 086 820323 
 

mailto:globetravel@globetravel.ro
mailto:contact@roxalytravel.ro
http://www.roxalytravel.ro/
mailto:vacanta_tourism@yahoo.com
mailto:borceacl@next.ro
mailto:reservations@lust4travel.net
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Тур-експрес ООД Адрес: гр.Силистра, ул. Добруджа 16 
Телефон: 086 820 778; 089 914 05 80 

Email: tour_expres@abv.bg 

 
"Консулт проект 2003" ЕООД Адрес: гр. Силистра, ул. Н. Й. Вапцаров 51 

Телефон: 086 820 487 
Уеб страница: http://www.eurovelo6.silistra.eu 

Email: velo6@abv.bg 
 

Тикетс ЕООД 

 

Адрес: гр. Силистра, ул. Добруджа 2 
Телефон: 086 831 535; 087 862 47 90 
Email: tickets@abv.bg 

 

Туроператорите и туристическите агенции предлагат основно екскурзии и почивки в 

чужбина и в по-известните български курорти. Същевременно в региона идват 

неорганизирано по различни линии туристи от страната и чужбина, както за уикенд-

туризъм, така и за по-дълъг престой. Наблюдава се увеличение на броя на туристите, 

посетили региона по работа и за отдих. 

В област Силистра функционират 2 Туристически информационни центъра (ТИЦ), 

които предлагат различни услуги.  

Таблица 6: „Списък 

на Туристическите информационни центрове в трансграничния регион” 

 

Наименование, седалище и 

адрес на Туристическия 

информационен център 

Телефон, факс, ел. поща на 

ТИЦ 

Предлагани услуги 

Туристически 

информационнен център 

гр. Тутракан,  
ул. "Трансмариска" № 22,  
тел.: 0857/ 5140,  
факс: 0857/ 5110 
 

Предоставяне на 
туристическа информация; 
 

Туристически 

информационен център 

гр. Силистра, 
ул. „Вапцаров‖ 51, П.к.283 
Телефон: + 359 86 820 487 
Уеб страница: 
http://www.eurovelo6.silistra.eu 
Email: velo6@abv.bg 

Предоставяне на 
туристическа информация; 
Информационен терминал 
за вело- туризъм; 
Предоставяне на 
туристическо оборудване: 
палатки, спални чували, 
канута, спасителни 
жилетки, велосипеди, 
бинокли и др; 
Предоставяне на рекламни 
брошури, каталози, 

mailto:tour_expres@abv.bg
mailto:velo6@abv.bg
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дипляни, карти, филми и 
др. 
Продажба на сувенири; 
Преводачески услуги; 
Екскурзоводски услуги; 
Аниматорски услуги; 
 

 

В окръг Кълъраш няма информация за функционирането на туристически 

информационни центрове. 

Каталогизиране на наличните ресурси природните и 

антропогенни 

Методиката на представяне на туристическите ресурси изисква това да се извършва по 

типология и йерархия. Подреждането се извършва по ценност не само от гледна точка 

на науката, а и от позицията на туристическата атрактивност.  

По–долу са изброени наличните в трансграничния регион Силистра - Кълъраш 

туристически ресурси с кратките им характеристики. Описанието не е направено по 

област/окръг, общини, населени места, тъй като компактността на обектите и малката 

им видова диференцираност не предполагат строго териториално разграничение. 

Неголемите разстояния в рамките на трансграничния регион Силистра – Кълъраш също 

благоприятстват предлагането на определени тематични турове. В този смисъл 

настоящото представяне на ресурсите би подпомогнало създаването и промоцията на 

няколко основни типа продукти. 

Описанието на обектите е извършено въз основа на наблюденията направени по време 

на работата на терен, върху документи и анализи (карти, въздушни снимки и др.) и 

библиографска информация, свързана с проучвания върху дадена територия, епоха и 

обект. Описанието се отнася не само до характеристика на обекта, но и обхващат 

археологически находки, инфраструктура, биотопи и др. Анализират се човешки 

трансформации ако съществуват. 

Природни ресурси 

Към настоящия момент в Р. Румъния и Р. България действа система за категоризация 

на природното наследство която е въведена със Закон №. 5/2000 г. Planului de 



Проучване и картиране на туристическите обекти и ресурси 2011 

 

 34 

 

amenajare a teritoriului naţional (РО) и Закон за защитените територии (БГ) и 

делегираните от него подзаконови нормативни актове /наредби/. 

Таблица 7 
„Класификация на защитените територии според националните 

законадателства на Р.Румъния и Р. България” 

 

 Р.Румъния Р.България 
Класификация Научни резервати, 

национални паркове, 
природни 
забележителности, 
резервати 
паркове 

Национален парк 
Природен парк 
Резерват 
Природни 
забележителности 
Защитени местности 
 

 
Източник:    Legea nr. 5/2000 Planului de amenajare a teritoriului naţional;  

Ordonanţa De Urgenţă A Guvernului nr. 236/2000 privind regimul 
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei 
si faunei salbatice 
Закон за защитените територии 

 

В настоящата част се разглеждат приоритетно природни ресурси притежаващи богато 

биологично биоразнообразие и водни ресурси намиращи се на територията на 

трансграничния регион Силистра – Кълъраш и създаващи реални предпоставки за 

развитие на еко-туризъм или като допълващи туристически атракции.  

След първоначален анализ към областите с биологично биоразнообразие включваме: 

 растителност - гори, храстови формации, редки видове, условия за ботанически 

турове; 

 животински свят - видове, местообитания, условия за ловен и риболовен 

туризъм, орнитологични и други турове;  

 влажни зони с туристическо значение; 

 защитени територии; 

 места от европейската природозащитна мрежа Натура 2000; 

По отношение на водните ресурси включваме, както следва: 

 реки със значение за туризма – брой, големина, пълноводие, условия за водни 

спортове и др.;  

 езера – видове, разположение, брой на езерата с рекреационна стойност; 
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Обекти на биологично разнообразие: 

Име 
Биосферен резерват „Сребърна” 

 

Местоположение с. Сребърна, с. Ветрен, с. Айдемир, община Силистра, област 
Силистра 

Време на 
основаване 

Защитена местност от 1942 г.  
Природен резерват от 1948 г.  
През 1975 г. обявен за влажна зона с международно значение по 
Рамсарската конвенция, а от 1977 г.- за биосферен резерват. 
През 1985 г. е вписан в списъка на ЮНЕСКО на световното 
природно и културно наследство. 
 

Площ: 902,1 ха (на резервата), 600 ха (на Рамсарското място)  
*Изключителна държавна собственост 
 

Описание: Хипереутрофно езеро, разположено на българския бряг на р. 
Дунав между 391 и 393 речен км. Водосборният басейн на 
езерото е 402 км2 и се отводнява от реките Сребренска и 
Кълнежа, които имат силно променлив воден режим и почти 
пресъхват през лятно - есенния период. 
Резерватът е получил международно признание по 2 конвенции 
(За световно културно и природно наследство и Рамсарската) и 
по 3 международни програми («Човек и биосфера», 
«Орнитологично важни места» и «Корине биотопи») 
Флора и фауна: Преобладаващата растителна асоциация е тази 
на тръстиката, която заема почти 400 ха от общата площ на 
резервата. На определени петна има храсталаци от сургун (Salix 
cinerea) и червена върба. От гледище на разпространението, 
тънколистният папур заема второ място след тръстиката и е по-
обилен от широколистния. От намерените тук 139 вида висши 
растения, 11 са редки или застрашени от изчезване. Около 19 
вида риби са срещани в езерото до 1948 г. Херпетофауната е 
представена с 21 вида, бозайната фауна – с 41 вида. Най-голямо 
е разнообразието на птиците. Общият брой на видовете, 
намерени в и около резервата Сребърна, е над 223. То е главна 
спирка по т.нар. ‖Via Pontica‖, най-важното миграционно трасе 
на прелетните птици между Северна Европа и Централна 
Африка. Тук са установени 50 вида птици, включени в Червената 
книга. В езерото гнезди и единствената в страната колония от 
200 къдроглави пеликана. Освен тях гнездят още и два световно 
застрашени вида – малък корморан и белоока потапница. В 
резервата се срещат 11 редки и застрашени от изчезване вида 
растения. Застрашените животни, обитаващи резервата са 
смокът мишкар, степният и пъстрия пор. 
През 1983 г. в резервата е открита сградата на Природонаучния 
музей и Екологичната станция на БАН. Музеят притежава 
телевизионна мониторна система, показваща върху голям 
плазмен екран цветна картина и звук от пеликанската колония 
на живо. 
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Режим на ползване: Забранени са всякакви дейности, с изключение на: охрана; 
посещения с научна цел; преминаването на хора по маркирани 
пътеки, включително с образователна цел; събирането на 
семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за 
възстановяването им на други места; провеждане на 
поддържащи, направляващи, регулиращи или възстановителни 
мерки. В плана за управление са включени специфични 
дейности и режими. 
 

Статут Поддържан резерват 
*Постановление на Министерството на земеделието и държавните имоти 
№ ЗП/2-11931 от 20.09.1948 г., Заповед № 581 от 28.06.1993 г. за 
възстановяване на резервата в границите, съгласно Постановление № ЗП/2-
11.931 и разширяване на площта му, Заповед № РД 367 от 15.10.1999 г. на 
Министъра на околната среда и вадите за прекатегоризиране в поддържан 
резерват. Заповед № РД-958 от 11.12.2001 г. за утвърждаване на План за 
управление. Заповед № РД – 1135/07.11.2005 г. на Министъра на околната 
среда и водите за актуализиране площта на ПР “Сребърна” вследствие на 
по-точни измервания. 

Комуникация с 
други обекти 

На 18 км. източно се намира гр. Силистра, който съхранява 
историята на региона. Тук се намира късноантичната Римска 
гробница, Историческия музей, ААР „Доросторум – Дръстър - 
Силистра―, турския форд „Абдул Меджиди―, Катедралния 
митрополитски храм „Св.св. Апостоли Петър и Павел―, Дунавски 
парк и др. 

 

Име 
ЗМ „Блатото Малък Преславец” 

 

Местоположение България, област Силистра, община Главиница, с. Малък 
Преславец 

Време на 
основаване 

1986 г. 

Площ: 147,3364 ха 
 

Описание: За разлика от останалите блата край Дунав, то е много по-
пълноводно, не пресъхва след отдръпването на водите, има по-
скоро езерен характер заради карстовите извори по дъното. 
Разположено на 412 км. по река Дунав, на 3-4 км. от 
едноименното село и на около 20 км. западно от езерото 
Сребърна. Блатото има обширно водно огледало и малка заливна 
тераса, която при покачване на водите се увеличава 
Понастоящем водозахранването на блатото е от повърхностно 
течащи води, вероятно и на подпочвени извори. 
Флора и фауна: Около блатото се срещат следните растителни 
видове: синя жлъчка, пореч, червена детелина, дребна и издута 
водна леща, безкоренчеста волфия, плаващ роголистник, водно 
лютиче, теснолистен и широколистен папур и бялата водна 
лилия.  
Най-богат е птичият свят през пролетта и лятото. Могат да се 
видят гривеста чапла, малка и голяма бяла чапла, сива чапла, 
ням лебед, белобуза рибарка. През цялата година се срещат 
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тръстиков блатар, мишелов, ливаден блатар, кос, сокол, 
белочела водна кокошчица – лиска, чието присъствие говори, че 
водите на блатото са чисти, белоока потапница, голям гмурец, 
лятно бърне, корморан, воден бик.  
 

Режим на ползване: Забранено е паленето на огън и опожаряването на тръстиката и 
друга растителност, замърсяването на водите и земите с битови, 
промишлени и други отпадъци. В блатото е забранено 
използването на лодки и мрежи и уреди за спортен и промишлен 
риболов. Забранено е влизането с автомобили в западния край 
на блатото, а също така лагеруването и бивакуването, забранено 
е брането и изкореняването на растенията. 
 

Статут Защитена местност 
 

*Заповед № 310/10.04.1986 г. на Комитета за опазване на природната среда 
за обявяване на природна забележителност блатото “Малък Преславец” с 
площ 38.5 ха. Заповед № РД-411 от 28.04.2004 г. на Министъра на околната 
среда и водите за прекатегоризиране в защитена местност “Блатото край 
село Малък Преславец” и увеличаване на площта до 147,3364 ха. 

Комуникация с 
други обекти 

В защитената местност има и археологически обекти. На 3.2 км 
северно от селото, до североизточната част на блатото има 
праисторическо селище. То е датирано към ранния неолит и 
принадлежи към културите Градешница и Старчево - Криш. 
Праисторическо селище има пак северно от селото, на около 2.5 
км., датирано е от бронзовата епоха. На 3.7 км. северно от 
селото и на 0.5 км югозападно от пристана, в местността 
„Градището―, са открити праисторическо тракийско селище, 
римска, късноримска, ранновизантийска и средновековна 
българска крепост. В местността „Саръ Борун― на 4.2 км. 
северно и 0.5 км. източно от пристана има ранносредновековно 
селище и крепост. Ясно личат останките от римския път 
Дорусторум - Кандидиана - Трансмариска - Виена. 

 

Име 
ЗМ Гарвански блата 

 

Местоположение България, област Силистра, община Ситово, с. Гарван и 
с.Попина 

Време на 
основаване 

2003 г. 

Площ: 280 ха 
Описание: Защитената местност е разположена в землището на с. Гарван и 

с. Попово по поречието на река Дунав. 
ЗМ представлява водно - блатен комплекс, включващ блатата 
―Лющова‖, ―Момчила‖ и ―Тоната‖, с площ 280 ха., обявена с цел 
запазване на естествените местообитания на редки водоплаващи 
птици и редки растителни видове. Гарван е единствената влажна 
зона в България, където са се размножавали четирите вида 
гмурци, обитаващи страната – голям, среден, малък и черноврат 
гмурец. В блатото за първи път у нас е установено гнездене на 
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речния цвъркач. Наблюдават се колонии на белобрада рибарка и 
червена чапла – видове включени в Червената книга на Р. 
България. Защитените и редки растения, които се срещат са 
бяла и жълта водна роза. Гарванските блата са естествена 
хранителна база за колониално гнездещите птици в Биосферен 
резерват ―Сребърна‖.  
 

Режим на ползване: Забранено е провеждането на дейности, с които се изменя 
естествения облик на местността или водния й режим; късане 
или изкореняване на растения; палене на огън; убиване, 
улавяне или безпокоене на птиците; ловуване; замърсяване на 
водите; строителство. 

Статут Защитена местност  
 
*Заповед № РД – 1205/24.09.2003г. на МОСВ, от 2008г. Гарванските блата са 
обявени за защитена по Натура 2000 зона, с цел опазване различни видове 
хабитати по Закона за опазване биологичното многообразие. 

 
Комуникация с 
други обекти 

На 3 км северно от селото се намира рибарското селище Емило-
во. В селото, се намира и православния храм „Св. Димитрий 
Солунски― - построен през периода 1887-1892 г. 
В местността „Кючюк гюл Кале― се намира Римско укрепление, 
като крепостната стена огражда територия с формата на 
триъгълник. 
В района между селата Гарван и Попина се намират селища и 
некрополи, които принадлежат към най-ранната славянска 
култура на юг от р. Дунав от VІІ-VІІІ в. Част от материалите от 
археологическите проучвания се намират в селската музейна 
сбирка, а находките с по-значима историческа стойност - в 
Исторически музей Силистра. 

 

Име 
ЗМ Бръшлен - Калимок 

 

Местоположение България, област Силистра, община Тутракан, село Цар Самуил, 
село Нова Черна, с. Старо село, област Русе, община Сливо 
поле, с. Ряхово, с. Бабово, с. Голямо Враново, с. Бръшлен 

Време на 
основаване 

2001 г. 

Площ: обща площ около 6 000 ха. 
 

Описание: Защитената местност обхваща крайдунавските блата Калимок и 
Бръшлен, заливните гори по брега на река Дунав и 8 дунавски 
острова. В територията на защитената местност Бръшлен - 
Калимок се срещат почти двеста вида птици. Мигриращите са 11 
вида. От всички пернати обитатели на низината 43 са включени в 
Червената книга на България. Два от тях са и световно 
застрашени - ливадният дардавец и белооката потапница. През 
зимата тук гостува и друг световно застрашен вид - 
червенгушата гъска. Блатата и рибарниците привличат чапли, 
корморани. В тръстиките и папура гнездят шаварчета, диви 
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патици и тръстиков блатар.  
В резултат на изпълнението на проект „Възстановяване на 
влажните зони и намаляване на замърсяването‖ бе осигурена 
връзка между река Дунав и ЗМ „Калимок - Бръшлен‖ в участъка 
с. Нова Черна – с. Старо село – гр. Тутракан се отчете 
наблюдаване на увеличението на популацията на шаран и щука с 
разнородна възрастова структура. Констатира се и гнездене на 
кокилобегач (Himantopus himantopus), който е защитен вид от 
Приложение № 3 на ЗБР и е включен и в приложенията 
Бернската конвенция, със статус на „застрашен от изчезване 
вид‖, гнездене на белобуза, речна рибарка. Наблюдава се 
увеличение на броя на гнездящи птици от вида малък корморан, 
което предполага, че ЗМ „Калимок-Бръшлен‖ ще се обособи като 
място за 2-та по големина гнездяща колония от този вид в 
българския участък на р. Дунав, след тази в ПР „Сребърна‖17. 
 

Режим на ползване: Забранени са дейности, свързани с или водещи до отводняване 
или нарушаване на водния режим; превръщане на ливадите и 
пасищата от държавния и общински поземлен фонд в 
обработваеми земи; намаляване на залесената площ от горския 
фонд; намаляване на горския фонд чрез смяна на 
предназначението на земята; намаляване на естествените гори; 
извеждане на сечи в гнездовите колонии на защитени видове 
птици; извеждане на сечи през периода март - юли (вкл.) на 
разстояние по-малко от 300 м. от гнездовите колонии на 
защитените видове птици; добив на полезни изкопаеми по 
открит способ. 

Статут Защитена местност 
 
*Заповед № РД - 451 от 04.07.2001 г. на министъра на околната среда и 
водите. Утвърден план за управление със Заповед No.РД-886 от 07.12.2007 
г. на министъра на околната среда и водите. 

Комуникация с 
други обекти 

В близост до ЗМ се намира гр. Тутракан, където могат да се 
посетят Историческия музей, АР „Рибарска махала‖, останките 
от римската крепост „Трансимариска‖. 
На юг се намират останките от римската крепост Кинтон при с. 
Нова Черна, а на около 10 км. се намиря и Сяновския манастир. 

 

Име 
ЗМ "Пожаревски острови"   

 

Местоположение България, област Силистра, община Тутракан, с. Пожарево и 
с.Дунавец 

Време на 1995 г. 

                                                
17  Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Регионална инспекция по околна 

среда и водите – Русе (РИОСВ), „Доклад за състоянието на околната среда през 2009 година‖, Русе 2010 

година  
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основаване 
Площ: 71.0 ха, горски фонд 
Описание: Защитената местност „Пожаревски острови‖ е разположена по  

р.Дунав от км. 424 до км. 423. Обхваща о-в Малък Пожарево и 
източната част на о-в Голям Пожарево. Островите са покрити с 
дървесна растителност. Основното местообитание на острова е 
гора от върба /Salix spp./ и бяла топола /Populus alba/ с богат 
подлес. Островът се залива ежегодно от р. Дунав, най-често в 
периода от февруари до април. Бреговете са с пясъчни коси.  
Остров Пожарево е със световно значение като гнездовище на 
глобално застрашения малък корморан /Phalacrocorax pygmeus/. 
Тук е разположена и една от петте най-големи в страната 
смесени колонии на нощна чапла /Nycticorax nycticoraх/ и 
гривеста чапла /Ardeola ralloides/. През зимата на острова 
редовно се срещат още два световно застрашени вида - 
къдроглавият пеликан /Pelecanus crispus/ и червеногушата гъска 
/Branta ruficollis/. Той има международно значение за 
зимуването и на някои други видове водолюбиви птици- голям  
корморан /Phalacrocorax carbo/ и сива гъска /Anser anser/. 
 

Режим на ползване: Забранява се убиване, улавяне, опръстеняване и безпокоене на 
гнездящите птици, разваляне на гнездата и събиране на яйца; 
строителство, разкриване на кариери и други дейности, с които 
се изменя естественият облик на местността или водният й 
режим; сечи, освен отгледани и санитарни в периода 01.09 - 
30.12; паша на домашни животни; събиране на блатно кокиче и 
други видове билки. 
 

Статут Защитена местност 
* Заповед № РД-260 от 17.07.1995 г. на министъра на околната среда. 
 

Комуникация с 
други обекти 

От брега на р. Дунав започва и маршрутът на ежегодния 
туристически поход „По стъпките на четата на Таньо войвода―. 
Може да се посети и паметника на Таньо войвода, на пътя от 
Пожарево към с. Априлово. По пътя към с. Долно Ряхово пък 
има стар римски път, който е все още добре запазен и може да 
се използва за придвижване.  
В близост се намира и ЗМ „Сая кулак‖. На 12 км. на запад се 
намира гр. Тутракан, където могат да се посетят Историческия 
музей, АР „Рибарска махала‖, останките от римската крепост 
„Трансимариска‖. 
На около 20 км. от защитената местност се намира и ЗМ „Блатото 
Малък Преславец‖ където има природни и археологически обеки 
(праисторически селища от културите  Градешница и Старчево – 
Криш, тракийско селище, римска, късноримска, 
ранновизантийска и средновековна българска крепост.  

 

Име 
ЗМ „Сая кулак” 

 

Местоположение България, област Силистра, община Тутракан, с. Пожарево 
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Време на 
основаване 

2003 г. 

Площ: 1,8 ха. горски фонд 
Описание: Опазване на територия с характерни екосистеми и ландшафти. 

Защитена местност "Сая кулак" - разположена e източно от гр. 
Тутракан.  
 

Режим на ползване: Забранява се паша на домашни животни; повреждане на 
горската растителност; преследване на дивите животни и 
нарушаване на местообитанията им; разкриване на кариери; 
строителство. 

Статут Защитена местност 
 
*Заповед № 345 от 17.05.1979 г. на председателя на Комитета за опазване 
на околната среда, прекатегоризирана от историческо място със Заповед 
№ РД - 1210 от 24.09.2003 г. на министъра на околната среда и водите. 

Комуникация с 
други обекти 

По пътя към Долно Ряхово пък има стар римски път, който е все 
още добре запазен и може да се използва за придвижване.  
В близост се намира и ЗМ „Пожаревски острови‖. На 12 км. на 
запад се намира гр. Тутракан, където могат да се посетят 
Историческия музей, АР „Рибарска махала‖, останките от 
римската крепост „Трансимариска‖. 
На около 20 км. от защитената местност се намира и ЗМ „Блатото 
Малък Преславец‖ където има природни и археологически обеки 
(праисторически селища от културите  Градешница и Старчево – 
Криш, тракийско селище, римска, късноримска, 
ранновизантийска и средновековна българска крепост. 

 

Име 
ОВМ "Стената" 

 

Местоположение България, област Силистра, община Тутракан, югозападно от гр. 
Тутракан 

Време на 
основаване 

2008 г. 

Площ: 79.73 ха 
Описание: Льосова стена дълга около сто метра. Най-голямата колония в 

България на Пчелояди (Merops apiaster).  
Под защитата на защитено място са още Черен щъркел (Ciconia 
nigra), Осояд (Pernis apivorus), Малък Креслив орел (Aquila 
pomarina), Малък орел (Hieraaetus pennatus), а Късопръст ястреб 
(Accipiter bevipes), Синявиц (Coracias garrulus), Полска бъбрица 
(Antlius campestris), Червено гърба сврачка (Lanius collurio). 
 

Режим на ползване: Забранява се залесяването на ливадите и пасищата и 
превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения, 
достъпа на хора и животни в радиус до 300 м. около колонията 
на Пчелояд, Синявица и гнездата на Късопръст ястреб. 
Забранено е премахването на характеристиките на ланшафта, 
временно съхранение на отпадъци и използване на пестициди. 

Статут Защитено място 
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Орнитологично важно място с международно значение BG32, 
част от „Натура― 2000. 
*Заповед № РД-566 от 5 септември 2008г. 

Комуникация с 
други обекти 

ОВМ „Стената‖ се намира в близост гр. Тутракан, където могат 
да се посетят Историческия музей, АР „Рибарска махала‖, 
останките от римската крепост „Трансимариска‖, Етнографски 
музей, Мемориален комплекс „Военни гробища‖. На североизток 
се намират ЗМ „Пожаревски острови‖ и „Сая кулак‖. 
 

 

Име 
Природен резерват Йезер Кълъраш 

Rezervatia Naturala Avifaunistica Iezer-Calarasi 

 

Местоположение Румъния, окръг Кълъраш, комуна Куза Водъ 
Време на 
основаване 

 

Площ: 2 877 ха: вода 530 ха, земеделски площи 2347 ха  
Описание: Разположен е в Lunca Dunarii.  

Климат: умерено-континентален, къса пролет, горещо лято, 

дълга суха есен, студена зима. 
Езерото е част от коридора за миграцията на птиците, 
повечето от които са защитени. 
В резервата живеят видове, които са защитени по Конвенциите 
от Берн (закон №13/1993) и Бон (Закон №13/1998) като: 

Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), Обикновен пеликан 
(Pelecanus onocrotalus), Малък корморан (Phalacrocorax 
pygmaeus), Червеношийка (Branta ruficollis), Червен гмурец 
(Podiceps griseigena), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Черен щъркел 
(Ciconia nigra), Малка дива гъска (Anser erythropus), Червена 
патица (Aythya nyroca), Малка егрета (Egretta garzetta) 
 

Режим на ползване:  
Статут Природен резерват / национално ниво 

*собственост – държавна и частна 

Комуникация с 
други обекти 

Достъпът до обекта става посредством национален път(DN 3A), 
общински и местни пътища. На около 7 км. север-североизток се 
намира манастира Раду –Негру построен във византийски стил. 
На около 10 км. от резервата се намира гр. Кълъраш, където 
може да се посетят и видят - Музей „Долен Дунав‖, Палатата на 
Префектурата, най-старата сграда в града – Православната 
катедрала „Св. Никола‖ (1838г.).  
На близо 17 км. на изток се намирам Манастира на Свободата (с. 
Кослогени) и селището Градищея Кослогени в което се срещат 
находки от няколко исторически епохи, включително и кремация 
гробище, датиращи от V - IV пр.н.е., едно укрепено селище, XII - 
XI пр. н. е. (късната бронзова епоха култура Кослогени) и 
селище от неолита (култури Болинтиняну, Хаманджия). На 20 км. 
се намира остров Пъкуюл луй Соаре където се намира 
средновековна крепост от Х в. 
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Име 
Природен резерват Островул Чокънещ 

Rezervatia Naturala Ostrovul Ciocanesti 

 

Местоположение Румъния, окръг Кълъраш, комуна Чокънещ 
*395-ти километър на р.Дунав 

Време на 
основаване 

 

Площ: 206,7 ха; дължина: 300 м. 
Описание: Резервата е разположен на 15м. над морска височина.  

Климат: континентален, студена зима, горещо и безводно лято. 
Включен е в зоната на биогеографската степ и в екорегиона 
Дунавски заливни гори 
Отличава се със специфични сладководни представители – 
растителни и животински видове защитени от Конвенциите от 
Бон (Legea nr 13/1998), Берн (Legea nr 13/1993)и CITES ((Legea nr 
69/1994) и на база директивите Хабитат (92/43/EEC) и Птиците 
(79/409/EEC). 
Разрешени са само научни изследвания и дейности свързани с 
еко-туризма и образованието. 

Режим на ползване:  
Статут Природен резерват 

*собственост - държавна 

Комуникация с 
други обекти 

В рамките на около 12 км. от природния резерват се намират 
църквата св. Димитър и св. Нестор (1648 г.), построена от Матей 
Бесараб и Мемориална къща на Александру Сахия, румънски 
писател и журналист, член на Румънската академия. Езерото 
Мостищя се намира на около 15 км. и е подходящо за риболов и 
отдих. В близост, на 400 м. от с. Султана се намира и неолитното 
селище Султана Малул Рошу принадлежащо на културата 
Гумелница IV пр.н.е. 

 

Име 
Природен резерват Aia Чокънещ 

 

Местоположение Румъния, окръг Кълъраш, комуна Чокънещ 
Време на 
основаване 

 

Площ: 230 ха 
Описание: В резервата се срещат следните защитени видове – Малък 

корморан (Phalacrocorax pygmaeus), Къдроглав пеликан 
(Pelecanus crispus), Нощна чапла (Nycticorax nycticorax), Anser 
albifrons, Branta ruficollis, Aythya nyroca, Haliaeentus albicila, 
Galinago media, Fulica atra, Бял щъркел (Ciconia ciconia), Черен 
щъркел (Ciconia nigra), Малка егрета (Egretta garztta) и др.. 

Режим на ползване:  
Статут Природен резерват 
Комуникация с 
други обекти 

Достъпът се осигурява от окръжен път DJ Кълъраш – Манастиря. 
В близост се намира църквата св. Димитър и св. Нестор (1648 
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г.), построена от Матей Бесараб и Мемориална къща на 
Александру Сахия, румънски писател и журналист, член на 
Румънската академия. Езерото Мостищя се намира на около 15 
км. и е подходящо за риболов и отдих. В близост, на 400 м. от с. 
Султана се намира и неолитното селище Султана Малул Рошу 
принадлежащо на културата Гумелница IV пр.н.е.. 

 

Име 
Природен резерват Остовул Хараламбие 

Rezervatia Naturala Ostrovul Haralambie 

 

Местоположение Румъния, окръг Кълъраш, комуна Дикисен 
Време на 
основаване 

 

Площ: 22,9 ха, дължина 500 м 
Описание: Разположен по протежението на р.Дунав. Включен е в степния 

биогеографски район, екорайон Дунавски заливни гори. 
Климат: континентален, студена зима, горещо и безводно лято. 
В резервата се срещат бели пеликани, корморани, лебеди, 
щъркели, чапли, егрети, патици и др. 
Отличава се със специфични сладководни представители, 
защитени от Конвенциите от Бон (Legea nr 13/1998), Берн (Legea 
nr 13/1993)и CITES ((Legea nr 69/1994) и на база директивите 
Habitate (92/43/EEC) и Птиците (79/409/EEC). 
Иглолистната дървесина заема повече от 50% от повърхността на 
острова и е в процес на регенерация. В горната част на острова 
се среща бряст. 
 

Режим на ползване:  
Статут Природен резерват 

*собственост - държавна 

Комуникация с 
други обекти 

В близост се намира Природния резерват Островул Шоймул. На 
близо 7 км. се намирам Манастира на Свободата и селището 
Градищея Кослогени в което се срещат находки от няколко 
исторически епохи, включително и кремация гробище, датиращи 
от V - IV пр.н.е., едно укрепено селище, XII - XI пр. н. е. (късната 
бронзова епоха култура Кослогени) и селище от неолита 
(култури Болинтиняну, Хаманджия). На 15 км. се намира остров 
Пъкуюл луй Соаре, където се намира средновековна крепост от 
Х в.  

 

Име 
Природен резерват Островул Шоймул 

Rezervatia Naturala Ostrovul Soimul 

 

Местоположение Румъния, окръг Кълъраш, комуна Дикисен 
 
*350-ти километър на р.Дунав 

Време на 
основаване 

 

Площ: 20,1 ха 
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Описание: Резервата е разположен на 16м. над морското равнище. 
Простира се по протежението на р.Дунав, по посока на 
местноста Дикисен. 
Климат: континентален, студена зима, горещо и безводно лято. 
Резерватът е включен в степния биогеографски район, екорайон 
Дунавски заливни гори. 
Отличава се със специфични сладководни представители, 
защитени от Конвенциите от Бон (Legea nr 13/1998), Берн (Legea 
nr 13/1993)и CITES ((Legea nr 69/1994) и на база директивите 
Habitate (92/43/EEC) и Птиците (79/409/EEC). 
Тук доминират крайречни гори с върба. 
 

Режим на ползване:  
Статут Природен резерват 

*собственост - държавна 

Комуникация с 
други обекти 

В близост се намира Природния резерват Островул Хараламбие – 
на около 2 км. В близост се намира и неолитното селище 
Градищея Кослогени, в което се срещат находки от няколко 
исторически епохи, включително и кремация гробище, датиращи 
от V - IV пр.н.е., едно укрепено селище, XII - XI пр. н. е. (късната 
бронзова епоха култура Кослогени) и селище от неолита 
(култура Болинтиняну, Хаманджия).  

 

Име 
Горски резерват Чорнуляся 

Rezervatia forestiera Ciornuleasa 

 

Местоположение Румъния, окръг Кълъраш, комуна Митрени, Campia Baraganului 
Време на 
основаване 

1954 г. 

Площ: 73.2 ха 
Описание: Природният резерват е разположен на 42 м. надморска височина 

с богата и уникална дървестна растителност.  
Климат: умерено-континентален, къса пролет, горещо лято, 
дълга суха есен, студена зима. 
В резервата се намират дървета на възраст над 130 години, като 
гората е с изразени южни елементи. Срещат се дъб, сив дъб, 
габър, липа, ясен, бряст, и др. 
Резерватът дава възможности за лов, като се срещат зайци, диви 
свине, сърни, фазани. 
 

Режим на ползване:  
Статут Природен резерват  

*собственост - държавна 

Комуникация с 
други обекти 

Достъпът до обекта се извършва по окръжен път DJ Мънъстиря – 
Шолдану – Luica (8 kм.). В близост се намира соленото ез. Валя 
Росие, чиято кал има терапевтични качества. В посока 
северозапад се намира църквата „Св. Николае‖ (1864 г.) с. 
Попести, манастирите Плътърещ и Негойещ основани от Матей 
Бесараб през първата половина на 17 в. 
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Водни ресурси, възможности за риболов 

Липсата на естествени водоеми на територията на област Силистра определя и 

възможностите за развитие на риболова, което е концентрирано основно по течението 

на р. Дунав и в изкуствените микроязовири -яз. Боблъка, яз. Ветрен, яз. Нова Попина, 

яз. Бабук и др. През територията на окръг Кълъраш преминават основно две реки - р. 

Арджеш и р. Дъмбовица. 

 

 

 

 

 

Таблица 8 Основни реки преминаващи през 

територията на трансграничния регион 

Име Описание 

р. Дунав 
Река Дунав е втората по дължина река в Европа с дължина 2 
860 км. и водосборна площ от 817 000 км2. 

 

р. Арджеш 
Дължина от 350 км. и водосборна площ е 12 550 км2. Тя извира 
от планина Fagaras и има два основни притоци: Буда и Capra. 

р. Дъмбовица 

 

Дължина от 268 км. извира от Фъгърашките планини на 2 240 м. 

надморско равнище. 

Наличието на езера (естествени и изкуствени) на територията на окръг Кълъраш дава 

добри възможности за развитие на риболова. В езерата в окръг Кълъраш се срещат 

шаран, платика, бяла риба каракуда, костур, щука, а в река Дунав и Борчея - сом, 

есетрови и карагьоз. 

По големите езера подходящи за риболов са: 

Име Местоположение Площ Допълнителна информация 

Езеро 
Мостищя 
 

ком. Доробанц 
ком. Gurbanesti 
ком. Мънъстиря  
ком. Valea Argovei 

18,6 км2 Естествено езеро предствавлява речен 
лиман с обем от 16 млн. м3. Използва 
за риболов и напояване. 
Ихтиофауната: шаран, сом, шаран, 
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ком. Улму костур, платика, лин, шаран и др. 
Бреговете на езерото са оборудвани с 
понтон. 

Езеро 
Сърулещ 
 

Ком. Сарулещ,  

 

500 ха Максималната дълбочина на езерото е 
16 м, а средната е между 5 и 6 м. 
Дъното на езерото варира от много 
кално до много твърдо.  
Виреят следните видове риба: 3 вида 
шаран, платика, бяла риба, костур, 
щука, морска котка и други.  
Езерото е известно с наименованията 
«Джурасик Шаран» и «Меката на 
големите риби», поради факта, че са 
били улавяни екземпляри от около 30 
кг. 
В Топ 10 на най-големите уловени 
шарани, осем са от езерото Сарулещ. 
През 2000 г. тук се провежда световен 
шампионат по лов на шаран. 

Езеро 
Фрасинет 

(Калараш, 

Фрасинет) 

1 460 ха Изкуственото езеро в долината 
Argovei. Езерото се използва за 
напояване и риболов. Ихтиофауната е 
представена от шаран, щука, сом, 
костур и др. 

Езеро Валя 
Росие  

Ком. Митрене 14 ха Разположено в близост до с. Митрене. 
Представлява естествено езеро със 
солена вода (минерализация 6,3 гр/л) 
натрий, сяра и кал, с терапевтични 
качества; 
 

 

ЛОВ  

Ловната фауна включва следните видове - диви свине, сърни, фазани, зайци, лисици 

диви патици и гъски (в езерата). 

Име 
ДЛС „Каракуз‖ 

 

Местоположение България, община Алфатар  
Площ: 19 388 ха. ловна площ 
Описание: В голямата си част територията на стопанството представлява 

обширна нискохълмиста равнина, с лек северен наклон. Горите 
образуват отделни комплекси и масиви, разделени от 
обработваеми земи. Могат да се ловуват благороден елен, 
сърна, дива свиня, заек, чакал, лисица, дива котка, гъски, 
патици, фазани, гълъби и пъдпъдъци. 

Комуникация с 
други обекти 

Наред с възможностите за лов, от ловното стопанство предлагат 
посещения на природни забележителности, като биосферния 
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резерват ―Сребърна‖, включен в листата на ЮНЕСКО и 
защитената местност край село Малък Преславец. Има 
възможност за разходки по еко-пътеки, за екскурзии до 
исторически забележителности, като крепостта ―Дорусторум‖, 
Историческия музей, Римската гробница и др. 

 

Антропогенни ресурси 

Тези ресурси са продукт на човешката дейност. Основна мотивация на туриста за 

избор на такава дестинация е желанието му за опознаване на  местната история, бит и 

култура.  

Недвижимо културно наследство е най-ценната част от културното наследство, както 

по отношение на преките материална стойност и възможности, така и по отношение на 

включването някои допълнителни-културни компоненти. Категорията включва не само 

паметници, но и ансамбли и исторически обекти. 

Към настоящия момент в Р. Румъния и Р. България действа система за категоризация 

на културно-историческото наследство, която е въведена със Закон №. 422/2001 г. за 

защита на историческите паметници (РУМ) и Закон за културното наследство от 13.03. 

2009г. (БГ) и делегираните от него подзаконови нормативни актове /наредби/. 

В Р. Румъния следва да отбележим, че съгласно Закон № 422/2001 г. за защита на 

исторически паметници18, исторически забележителности са паметници, ансамбли и 

исторически обекти (като всеки един от тези категории са определени от закона), 

които са класифицирани в две групи: група А (исторически паметници с национално и 

световно значение) и група Б (паметници на местното културно наследство). 

Паметници могат да бъдат разделени в типологически категории, като тези, посочени 

в Закона № 5 / 2000 г. за одобряване на национално планиране (раздел III - За 

защитените територии)19, която е много близо до типа категории, определени от Закон 

№. 422/2001 г., но въвеждат по прагматичен подход в тази област, като категориите са 

както следва: 

 Архитектурни паметници – крепости, ансамбъл от княжески дворове, 

укрепени църкви, замъци, жилища на земевладелци, дворци, кули, градски 

                                                
18  Legea nr. 422/2001 Privind protejarea monumentelor istorice 
19  Legea nr. 5/2000 Planului de amenajare a teritoriului naţional 
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жилищни сгради, градски ансамбли, дървени църкви, етнографски музей, 

църкви и монашески ансамбли, селски жилища и традиционни селски 

ансамбли; 

 Археологически паметници – палеолитни комплекси, неолитни и енеолитни 

селища, гробници и селища от бронзовата епоха, укрепление и селища от 

първата желязна епоха (hallstattiene), дакийски укрепления, древни градове, 

сгради, средновековни паметници, идентифицирани на базата на 

археологически проучвания, археологически резервати; 

В Р. България до 2009 г. действаше система за категоризация на културно-

историческото наследство, която е въведена със Закона за паметниците на културата и 

музеите /приет 1969 г., с около 20 изменения понастоящем/, поправките към него и 

делегираните от него подзаконови нормативни актове /наредби/. Понастоящем в 

България действа Закон за културното наследство20, който класифицира недвижимите 

културни ценности въз основа на: 

1. тяхната принадлежност към определен исторически период - 

праисторически, антични, средновековни, възрожденски, от ново и най-ново 

време; 

2. научната и културната област, към която се отнасят – археологически, 

исторически, архитектурно – строителни, художествени, урбанистични, 

културен пейзаж, парково и градинско изкуство, етнографски; 

3. техния брой, пространствена структура и териториален обхват – 

единични и групови /ансамбъл, комплекс, историческо селище, историческа 

зона, археологически резерват / 

4. степента на застрашеност – културни ценности в риск, застрашени културни 

ценности  

Всяка една от тези групи се категоризира и според своята значимост – световно, 

национално, местно и ансамблово значение; 

Таблица 9 „Основни категории на културно-историческото  

                                                
20  Закон за културното наследство Обн., ДВ, бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 10.04.2009 г.; 

изм. С Решение № 7 от 29.09.2009 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 80 от 9.10.2009 г.; изм. и 
доп., бр. 92 от 20.11.2009 г., в сила от 20.11.2009 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 
г. 



Проучване и картиране на туристическите обекти и ресурси 2011 

 

 50 

 

наследство в Румъния и България‖ 

 Румъния България 

Статут/Значимост Група А 
Паметници със световно и 
национално значение 
Група Б 
Паметници на местното 
културно наследство 

 
Световно значение 
Национално значение 
Местно значение 
Ансамблово значение 

Класификация  
1. Архитектурни; 
2. Археологически; 

 
1. археологически; 
2. исторически; 
3. архитектурно-
строителни; 
4. художествени;  
5. урбанистични;  
6. културен пейзаж;  
7. парково и градинско 
изкуство; 
8. етнографски; 
 

Източник:  Legea nr. 422/2001 Privind protejarea monumentelor istorice;  
Legea nr. 5/2000 Planului de amenajare a teritoriului naţional;  
Закон за културното наследство; 

 

За нуждите на настоящия анализ свързан с категоризацията на обекти на културно-

историческо наследство обектите на културно-историческото наследство се 

каталогизират съобразно законодателството на двете страни и наследството в 

трансграничния регион Силистра- Кълъраш както следва: 

1. Архитектурни паметници/структури – култови постройки /религиозни обекти - 

манастири, църкви, джамии скални светилища, архитектурни резервати, 

традиционни къщи, чешми и др. – се разполагат предимно в градовете. 

Култови постройки 

Религията и свързаните с нея личности, институции, обекти и събития са основна 

причина за голям брой туристически пътувания, изпълващи със съдържание понятието 

религиозен туризъм. През последните десетилетия броят на религиозните 

туристически пътувания се е умножил, като това се обуславя и от съвременните 

тенденции в стила на живот. Така днешният религиозен туризъм включва застъпващи 

се пазари като пазар на духовен туризъм, пазар на здравен туризъм, пазар на 

ваканционен туризъм, пазар на културен туризъм, пазар на краткотраен градски 
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туризъм. Важно условие за развитието на религиозен туризъм е наличието на 

религиозни забележителности и умението на субективния фактор да ги трансформира 

в туристически продукти. В най-обобщен план е известно, че туристите пътуват с цел 

опознаване и преживяване на места, обекти и дейности, които представят автентично 

религиозни вярвания, събития, личности и храмове както в областта на историческото 

наследство, така и от съвременния религиозен живот на местното население.  

Таблица 10 „Обобщен 
списък на храмовете в Трасграничния регион” 

 

Религиозни храмове 
*без манастири 

Румъния България 

Православни 193 65 
ortodox de rit vechi 1 - 
Адвентистите от седмия ден 12 1 
Протестански - 3 
Бабтисти 6 - 
Евангелисти 3 - 
Католици 1 - 
Унитарианци 1 - 
Арменски - 1 
Ислямски - 66 

Източник: http://www.crestinortodox.ro/biserici-manastiri/ 

Национален регистър, http://www.hramove.bg/cat_3.html 

В трансграничния регион Силистра – Кълъраш се срещат култови постройки- 

манастири, църковни храмове и параклиси, множество религиозни празници и обичай 

от различни епохи. Изброените по долу ресурси представляват разнообразни 

продуктови ядра, от които малко на брой са в състояние да присъстват в продаваеми 

туристически продукти на дестинацията.  

Манастири 

Име 
Манастир Негойещ 

Mânăstirea Negoesti 

 

Местоположение Румъния, комуна Шолдану, 917236 с. Негойещ 
 
*На източния край на с. Негойещ от дясната страна на пътя Олтеница - 
Букурещ на 100 м от път DN 4. 

 
Време на 
основаване 

XVIIв., 1648-1649 

Историческа 
справка 

Основан е през 17 в. от княз Матей Бесараб и неговата съпруга 
Елена. Преди да стане обект с религиозно значение, църквата е 
изпълнявала функциите на лятна резиденция на княз Матей 
Бесараб и неговата съпруга Елена. Църквата е ктиторство на 

http://www.crestinortodox.ro/biserici-manastiri/


Проучване и картиране на туристическите обекти и ресурси 2011 

 

 52 

 

владетеля Матей Бесараб и неговата съпруга Елена в периода 
1648-1649 г. Архитектурният ансамбъл се състои от кула 
канбанария, църква, владетелска къща, килии и двойни 
величествени стени на манастира. 
Стените са от камък и тухла, като кулата е построена на 
половината от тухла, а останалата част от дърво. Олтарът е 
изработен от дъски и от камък. Общата височина на купола е 
малко на 30 разтега. Прозорците са били железни със 
стъклописи. Вратите са изработени от дъбови дъски. Към 
момента стените са разрушени, а в някои части са напълно 
унищожени. Те са с дебелина от 1.40 м. и висока 6 м. Стените на 
манастира са изключително дебели, а вратите са от дъб за да 
могат да издържат изненадващи атаки. За да се гарантира 
безопасността на Букурещ и Румъния Матей Басараб построени 
няколко манастира около столицата, с цел за защита от турските 
войски. За тази цел той построени манастири в (Cornatel) 
манастир Herăşti, Плътърещ и др..  
След като е била разрушена, църквата е построена отново през 
1777 г. (прозорците, заобикалящата стена и килиите са били 
възстановени). Окончателно църквата е възстановена през 1850 
г. 
След секуларизацията на Куза, манастирът става енорийска 
църква, обслужващи вярващите в село Негойещ. 
В момента манастирът е превърнат в църква "Св. Архангели 
Михаил и Гавраил ". 
 

Религия: Православна 
Съвременно 
ползване: 

Действащ храм 

Комуникация с 
други обекти 

В посока северозапад се намира църквите Успение Богородично 
в гр. Будещ и с. Апрози. На около 10 км. от манастира се намира 
ез. Валя Росие (с. Митрене) - езеро със солена вода натрий, сяра 
и кал с терапевтични качества. На около 15 км. се намира 
църквата „св. Николае‖ (1864 г.) с. Попести. 

 

 

 

Име 
Манастир „Раду-Негру“  

Manastirea Radu-Negru  

 

Местоположение Румъния, окръг Кълъраш, 917181 комуна Моделу 

*Намира се на 2 км. от националния път DN 3A Кълъраш – Слобозия и на 10 
км югоизточно от Кълъраш; 

Време на 
основаване 

XX век, 1909 г. – 1913 г. 

Историческа 
справка 

Манастирската църква „Раду Негру― е осветена на 25 март 1913 
г. от епископ Валериан Рамничеанул. Състои се от Църквата „Св. 
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Великомъченик Георги― (голямата църква) и „Св. Стефан 
архидякон― (параклис). 
Църквата „Св. Великомъченик Георги― е построена на ръба на 
пропаст, върху скала. Архитектурният стил на църквата е 
византийски, като външната й част е опасана от „колан―, 
построен от червени тухли.  
През 1992 г. манастира, намиращ се в близост изоставен преди 
две десетилетия, е обединен с църквата. През 1995 г. 
манастирът е бил осветен от архиепископ Нифон, сега 
архиепископ на Търговище. 
Притежава 20 помещения за настаняване на туристи. 
 

Религия: Православна 
 

Съвременно 
ползване: 

действащ манастир 

Комуникация с 
други обекти 

На 10 км в в югоизточна посока се намира гр. Кълъраш, където 
могат да се посетят и видят - Музей „Долен Дунав‖, Палатата на 
Префектурата, най-старата сграда в града – Православната 
катедрала „Св. Никола‖ (1838 г.). На около 7 км. се намира 
природния резерват Йезер Кълъраш, който е част от 
миграционния поток на птиците - „Виа Понтика‖. На около 10 км. 
в посока изток, североизток се намира манастира ―Света троица 
на свободата‖, а на около 15 км. се намира селището Градищея 
Кослогени, в което се срещат находки от няколко исторически 
епохи, включително и кремация гробище, датиращи от V - IV 
пр.н.е., едно укрепено селище, XII - XI пр. н. е. и селище от 
неолита (култура Болинтиняну, Хаманджия). 

 

Име Манастир Тарицени  
Manastirea Tariceni 

 

Местоположение Румъния, окръг Кълъраш, комуна Фрасинет, 917096 с.Тарицени 
 

*на 7 км от с. Сарулещ, на 20 км от магистрала А2 и на 18 км от комуна 
Лехлиу. 

Време на 
основаване 

XIXв., 1834 г. 

Историческа 
справка 

Основан през 19 век от гръцкия търговец Кристофър Гува. 
Манастирът в съвременния си вид е основан през 2001 г. 
Църквата е превърната в манастир по времето на игумена, който 
е служил на гръцкия и римския епископ Одая. Манастирът е бил 
разрушен при секуларизацията на И. П. Куза и църквата е 
оставена на грижите на селяните до 1970-1971 г., когато те 
биват прогонени от комунистическия режим. През август 2001 г. 
епископ Дамаскин Кораву възобновява старата селска църква, 
оставена 30 год. без поддръжка. След 2007 г. манастира 
Тарицени става манастир за монахини. 
На входа на църквата е запазена оригиналната живопис, а вътре 
има някои икони, донесена от Атон; 
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Религия: Православие 
 

Съвременно 
ползване: 

действащ манастир 

Комуникация с 
други обекти 

Между 5- 10 км. от манастира се намира ез. Фрасинет и ез. 
Мостищя. В близост са още неолитното селище Султана Малул – 
Рошу и ПР Горски резерват Чорнуляся. На около 15 км. от 
манастирът се намират още църквата „Св. Димитър и св. 
Нестор‖ основана от Матей Бесераб през 1843 г. и Мемориална 
къща на писателя и журналист Александру Сахия. 
На северозапад по път 303 се достига до с. Сарулещ- гара, след 
това на запад по магистрала А2, с отбивка при с. Ваду Аней по 
път 100 се достига до Манастира Плътъръщ. По път 303 в 
северозападна посока се достига до ез. Сарулещ. 

  

 

Име Манастир Плътърещ 
Mănăstirea Plătăreşti 

 

Местоположение Румъния, окръг Кълъраш, комуна Плътъръщ, 917200 с. 
Плътъръщ 
 
*Намира се на 1 км. от центъра на с. Плътъръщ 

Време на 
основаване 

XVII в., 1639-1649 г. 

Историческа 
справка 

Манастирът е основан през 17 в. от княз Матей Басараб и 
съпругата му Елена в чест на битка през 1632 г. с татарите.  
Той е един от най-красивите архитектурни ансамбли на 
влашкото изкуство от седемнадесети век. Включва: църковна 
стена, клетки и Кралската къща, като в центъра се намира 
църквата „Св. Меркурий― построена през 1642-1646 г. На 
освещаването на църквата са присъствали самият княз заедно 
със съпругата му Елена.  
Църквата е еднокорабна, стените са дебели около метър, като 
размерите са дължина 19.7 м. Х 10,2 м. 
В църквата са запазени и до днес части от оригиналната живопис 
(единствено в притвора). 
След 1863 г., в следствие на секуларизацията на манастирите,  е 
превърнат в енорийската църква на Плътъръщ. По-късно става 
място за лишаване от свобода за жени и хоспис. Патриарх Мирон 
Кристеа посещава монасите в манастира през 1927 г., а през 50-

те години манастирът е разпуснат от комунистическия режим. 
През 2000 г. той отново започва да функционира, но като 
манастир за монахини. През 2004 г. в манастира са допуснати и 
монаси. 
 

Религия: Православие 
 

Съвременно 
ползване: 

действащ манастир 

Комуникация с Манастирът се намира на пътя за Букурещ. На около 5 км. се 
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други обекти намират руините, на църквата Fundeni-Frunzanesti (около 1850г.) 
- запазени са само стената, руините на църквата и каменна 
гробница, надгробната плоча на основателя. В близост се 
намира и църквата „Св. Николае― в с. Попести. На разстояние от 
около 15 км се намира манастира Cernica. 

 

Име 
Каменски манастир „Възнесение Господне” 

 

Местоположение България, област Силистра, община Кайнарджа, с. Каменци 
Време на 
основаване 

XX век, 1906 г. 

Историческа 
справка 

В годините на Османско владичество в с. Каменци е имало голям 
мъжки манастир, който е бил опустошен и изгорен. Спасил се 
само един от монасите, който се оттеглил в местността 
―Аязмото‖ на 2км. от селото и заживял там като отшелник.  
На същото място през 1906 г. местното население издига нов 
църковен храм ―Вознесение Господне‖, изграден изцяло от 
дялан камък от съседна кариера. В строителството се включило 
цялото население с труд и дарения. През 1999 г. година по 
предложение на Доростолски митрополит Геласий мястото 
получава статут на девически манастир.  
Църквата впечатлява с размерите си и добре запазените 
стенописи и икони. 

Религия: Православие 
 

Съвременно 
ползване: 

Манастира е запустял, като църквата е отворена целодневно 

Комуникация с 
други обекти 

На около 10 км. от манастира се намира скалния храм 
„Баджалията‖ и светилището „Киринджика‖ част от Тракийските 
скални светилища разположени по суходелието на р. Табан. В 
близост се намира още т. нар. Чешма Кючюк Кайнарджа, 
където през 1774 г. е подписан мирен договор между Русия и 
Турция след края на войната от 1768-1774 г. В с. Голеш започва 
колония от скални манастири от раннохристиянската епоха. 

 

Име 
Сяновски девически манастир „Света Марина” 

 

Местоположение България, област Силистра, община Тутракан, с. Сяново 
Време на 
основаване 

XX век, 1945 г. 

Историческа 
справка 

Според старо предание в този район се е намирал град наречен 
Паскаля, от който е останало името на местността ―Паскалъка‖. 
До града е имало три манастира: ―Св. Марина‖, ―Св. Никола‖ и 
―Св. Мина‖. Съдбата им е неясна, но се предполага, че са 
опожарени от турците при попадане под тяхната власт. И днес 
при обработването на земята се намират каменни плочи, 
човешки кости и хоросанови отломъци. През 1911 г. водата от 
аязмото блика отново и започват да прииждат от всякъде 
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християни поклонници. През 1943 г. се взима решение за 
възстановяване на манастира, като през 1944-45 г. е построен 
параклис, в средата на който е извора. През 60-те – 70-те години 
манастира е напуснат и започва да се руши. През 1991 г. започва 
възстановяване на манастира. Бил разкрит извора, над който 
отново е издигнат параклис. Била построена и малка сграда. 
В манастира няма църква, но е пригоден малък параклис в една 
от стаите, където посетителите могат да запалят свещ. 
Манастирът е единственият действащ манастир с аязмо в 
Добруджа отново очаква своите поклонници.    
 

Религия: Православие 
 

Съвременно 
ползване: 

действащ манастир 

Комуникация с 
други обекти 

На около 10 км. се намира останки от римската крепост Кинтон 
при с. Нова Черна. В близост се намира още ЗМ Бръшлен – 
Калимок. На ок. 25 км. се намира гр. Тутракан, където могат да 
се посетят където могат да се посетят Историческия музей, АР 
„Рибарска махала‖, останките от римската крепост 
„Трансимариска‖, Етнографски музей, Мемориален комплекс 
„Военни гробища‖, Сабри Хюсеин (Софта баба) тюрбе и др. 

 

Име 
Женския манастир „Покров Богородичен" 

 

Местоположение България, област Силистра, община Силистра, 7538 с. Айдемир  
 
на 2-3км. на запад от с. Айдемир по посока гр. Русе. 

 
Време на 
основаване 

XX век, 1996г. 

Историческа 
справка 

Айдемирският манастир е построен през 1996 г., а стените на 
църквата са изографисани през октомври 2001 г. Освен 
изображенията на добре познати светци, в църквата на 
Айдемирския манастир могат да се видят и портрети на 12 
дуросторски светци (от т.нар. Дуросторум, днешна Силистра) от 
общо 23-мата местни канонизирани светци, както и мощите на 
един от тях, Св. Дасий. Това прави ―Покров Богородичен‖ 
уникална църква в цяла България. Другата особеност на 
църквата е колекцията от т.нар. стъкленици от различни краища 
на света, които представляват различни по големина стъклени 
шишета с красиво изработени разпятия в тях. Смята се, че 
изкусната изработка на множеството детайли в стъклениците се 
постига с помощта на конци. 
 

Религия: Православие 
 

Съвременно 
ползване: 
 

действащ манастир  
 
До манастира се стига по асфалтова отбивка вляво от главния път 
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Силистра-Русе. Разстоянието от главния път е около 1км., а асфалтът е с 
много добро качество 

Комуникация с 
други обекти: 

 
В близост до манастира могат да се посетят Църквата 
―Св.Троица‖ и Руската църква "Покров Пресветой Богородице" в 
с. Айдемир. В посока изток на по-малко от 5 км. се намира гр. 
Силистра, където могат да се разгледат Арменска апостолическа 
църква „Св. Богородица,Гробът на еврейския равин Елиезер 
Папо, Куршумлу джамия, Катедрален храм „Св.Св. 
Първоапостоли Петър и Павел‖ и Мощехранилницата на Св. 
Дасий Доростолски. На около 10 км. западно се намира 
Биосферен резерват „Сребърна‖. 

 

Име 
Манастир ―Света троица на свободата‖ 

(Manastirea Libertatea) 

 

Местоположение Румъния, окръг Кълъраш, комуна Дикисен, 917051 с. Каслогени 
 
*на 14 км североизточно по маршрут 3Б от Кълъраш, на 30 км от гр. 
Фетещ, на 4 км северно от местността “Каслогени”. 

Време на 
основаване 

XX в., 2000 г. 

Историческа 
справка 

Това е сравнително нов манастир, около който са насадени 
множество дървета и около който се намира модерната сграда 
на килиите. 
Първата църква в коплекса се казва «Св. Константин и Елена». 
През април 2001 г. в църквата е започнат ремонт в рамките на 
общинска инициатива. През 2003 г. църквата е боядисана и е 
осветена от епископа на Солбозия и Кълъраш. 
 

Религия: Православна 
 

Съвременно 
ползване: 

действащ манастир 

Комуникация с 
други обекти 

На няколко км. в югозападна посока се намира Манастир Раду-
Негру, а на юг се намира Schitul Izvorul Tamaduirii. В близост се 
намира и археологическия резерват Градищея Кослогени, в 
което се срещат находки от няколко исторически епохи, 
включително и кремация гробище, датиращи от V - IV пр.н.е., 
едно укрепено селище, XII - XI пр. н. е. и селище от неолита 
(култура Болинтиняну, Хаманджия). 
На запад по магистрала А2, отбивайки се при Лехлиу-гара по път 
201Б, на 10 км. от Валеа Арговей по път 303 в югоизточна посока 
се достига до Манастира Тарицени.  
При Валеа Арговей на около 30 км. северозападно се намира 
езерото Сарулещ. 

 

Храмове и места за поклонения 
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Име Християнски храм "Св. Троица"  

Местоположение България, област Силистра, община Алфатар, гр. Алфатар 
 

Време на 
основаване 

XIXв., 1846г. 

Историческа 
справка 

Църквата е строена през 1846 г. и представлява каменна 
постройка с три кораба и една абсида на източната стена. На 
запазения й вход е изграден малък навес-ложа, за съхранение 
на храмовата икона. Забележителна е украсата на стените, 
разчленени с множество слепи арки. Установено е, че под 
сегашната мазилка се съдържат уникални по своя характер и 
изработка стенописи, които са били закрити при замазката на 
стените след опожаряването на сградата през втората половина 
на ХІХ в. Вниманието привличат и резбованите украси на трона и 
на вратата на иконостаса. В църквата се съхраняват оригинални 
икони от тревненската школа на зографите Досю Косюв и Ангел 
Досюв - 1846 г.: икона на Богородица, на Св. Троица, Св. 
Димитър, Св. Хараламбий и Йоан Предтеча. 

Религия: Православие 
Съвременно 
ползване: 

Действащ храм  

Комуникация с 
други обекти 

Религиозният храм се намира в гр. Алфатар. В рамките на града 
могат да се посетят още „Добруджанска къща" където може да 
се види традиционната уредба за периода от края на ХІХ в. до 
средата на ХХ в. На 10-15 км. са разположени тракийските 
скални светилища при с. Васил Левски и Кутловица и 
раннохристиянски скални манастири при с. Цар Асен и с. Васил 
Левски. На около 10 км в посока юг-югоизток е разположена ЗМ 
„Каракуз‖и ДЛС „Каракуз‖, където могат да се видят защитени 
растителни и животински видове. На около 17 км. северно е 
разположен гр. Силистра – Исторически музей, Турски форд 
„Меджиди Табия‖, Арменска църква, Куршумлу джамия, Римска 
гробница и др. забележителности. 
 

 

Име Църква “Света Троица”  

Местоположение България, област Силистра, община Силистра, 7538 с. Айдемир 
 

Време на 
основаване 

XIX в., 1829 г 

Историческа 
справка 

Църквата ―Света Троица‖в с. Айдемир е построена от руските 
воини през 1829 г. Тук се пазят два свещника, направени от 
дулата на руски пушки, като се наричат от хората ―руски 
свещници‖ заедно с оцелели части от хоругви и примитивно 
рисувани икони от онова време. Съхраняват се многобройни 
ценни ръкописи, някои от които са писани на пергамент. 
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Камбаната е подарена от руски войници по време на една от 
руско-турските войни, които са се водили на територията на 
селото. Културен паметник ―Света Троица‖ става през 1929 г. 
поради наличието на ценни икони от периода на упадъка на 
Тревненската художествена школа и иконописта. До сега тя не е 
реставрирана.  
 

Религия: Православие 
 

Съвременно 
ползване: 

Действащ храм 

Комуникация с 
други обекти 

В около 2-3 км. в посока гр. Русе се намира женския манастир 
„Покров Богородичен‖, който съхранява уникална колекция от 
стъкленици. В самото населено място се намира и Руската 
църква "Покров Пресветой Богородице". В посока изток на по-
малко от 5 км. се намира гр. Силистра, където могат да се 
разгледат Арменска апостолическа църква „Св. Богородица, 
Гробът на еврейския равин Елиезер Папо, Куршумлу джамия, 
Катедрален храм „Св.Св. Първоапостоли Петър и Павел‖ и 
Мощехранилницата на Св. Дасий Доростолски. На около 10 км. 
западно се намира Биосферен резерват „Сребърна‖. 

 

Име Арменска апостолическа църква „Сурп Аствадзадзин" (Св. 
Богородица) - Силистра 

 

Местоположение България, община Силистра, 7500 Силистра, ул. "Кеворк 
Арабаджиян" 45 
 

Време на 
основаване 

XVII в. 1620 г. 
 

Историческа 
справка 

За годината на съграждането му се съди по камък с надпис, 
който и днес може да се види в едно от помещенията. 
Разчетеният от Агоп Гиликян текст разкрива, че първоначално 
името на църквата е било "Сурп Крикор Лусаворич" (или "Свети 
Григорий Просветител"), а годината на издигане е 1069 г. по 
арменското летоброене, което е 1620 г. по Григорианския 
календар. Камъкът е бил вкопан в пръстения под на храма. При 
ремонт е изваден и е изложен в северната малка стая. 
Според мнението на специалисти куполът на църквата е 
уникален със своите стенописи - нещо рядко срещано в 
арменските храмове. Върху стените има картинни икони, 
нарисувани с маслени бои. В горната част на северната и южната 
стена на централното помещение има отвори. Те са подредени 
по точно определен начин, за да създават акустиката на 
църквата - също рядък архитектурен подход. На олтара не е 
прието да се поставят изкуствени вещи (икони, цветя и др.). 
От 1966 г. арменска църква няма действащ свещеник. По покана 
на църковното настоятелство за празници идва свещеник от Русе 
или Варна. 

Религия: православие 
Съвременно Действащ храм 
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ползване: 
Комуникация с 
други обекти 

Намира се в гр. Силистра. В рамките на града могат да се 
посетят още Историческия музей, Гробът на Елиезер Папо, 
Катедралния храм „Св.Св. Първоапостоли Петър и Павел‖ и 
Мощехранителница на Св. Дасий Доростолски, Куршумлу 
джамия, ААР „Дуросторум – Дръстът – Силистра‖, Римската 
гробница и др. На около 5 -7 км. в с. Айдемир се намира 
Женския манастир „Покров Богородичен‖, където се съхранява 
колекция от стъкленици. В самото село се намират още църквата 
„Света троица‖ и Руската църква" Покров Пресветой 
Богородице". На около 20 км. в западна посока се намира 
Биосферен резерват „Сребърна‖ и ЗМ „Пеликаните‖, където 
гнездят световно застрашени видове.  
На около 16-17 км. в посока юг се намира църквата „Св.Троица‖, 
Етнографската екпозиция „Добруджанска къща‖. 
В посока югоизток се намират тракийските скални светилища по 
суходелието на р. Табан. 

 

Име Гробът на еврейския равин Елиезер Папо  

Местоположение България, община Силистра, гр. Силистра 
Историческа 
справка 

Елиезер Папо е еврейски равин от края на 18-ти и началото на 19 
век, един от 12-те най-почитани равини 
Гробът е открит на брегът на р. Дунав, като преди 3 години бе 
изградено място за мемориално-религиозен комплекс в негова 
чест.  
Елиезер Папо е роден в Сараево, но живял и работил в Букурещ 
като главен равин, лекар и философ. По време на руско-
турската война през 1829 г. пристига в Силистра, където спасява 
местното население от избухналата в лагера на руската армия 
епидемия от холера, като създавал карантинни „пояси‖ и 
лазарети за съгражданите си. Заради близостта си с болните 
обаче се заразява и умира. Благодарното население му вдигнало 
паметник, но той бил разрушен от турците. 
Комплексът е включен в програмите на туристическите фирми 
от града и посещаван от поклонници от Израел, САЩ, Канада. 
 

Религия: иврит 
Съвременно 
ползване: 

Място за поклонение 

Комуникация с 
други обекти 

Намира се в гр. Силистра. В рамките на града могат да се 
посетят още Историческия музей, Арменска църква, 
Катедралния храм „Св.Св. Първоапостоли Петър и Павел‖ и 
Мощехранителница на Св. Дасий Доростолски, Куршумлу 
джамия, ААР „Дуросторум – Дръстът – Силистра‖, Римската 
гробница и др. На около 5 -7 км. в с. Айдемир се намира 
Женския манастир „Покров Богородичен‖, където се съхранява 
колекция от стъкленици. В самото село се намират още църквата 
„Света троица‖ и Руската църква" Покров Пресветой 
Богородице". На около 20 км. в западна посока се намира 
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Биосферен резерват „Сребърна‖ и ЗМ „Пеликаните‖, където 
гнездят световно застрашени видове.  
На около 16-17 км. в посока юг се намира църквата „Св.Троица‖, 
Етнографската екпозиция „Добруджанска къща‖. 
В посока югоизток се намират тракийските скални светилища по 
суходелието на р. Табан. 
 

 

Име Историческа местност „Аязмото” – с. Руйно  

Местоположение България, община Дулово, с. Руйно 
Време на 
основаване 

 

Историческа 
справка 

Местността е свързана и с пребиваването на мюсюлманския 
светец Демир Баба /Железния баща/ в средата на ХVІ век 
/около 1550- 1555 г./, описано в житието му ―Виляетнааме‖ и 
свързван с казалбашите като етническа група. В подножието на 
местността се намира лековит извор аязмо, който е дал името на 
местността. 
Всичко построено наоколо е заради легендите, че Демир Баба е 
живял тук в една от пещерите преди да се пресели в Свещари. 
Главната забележителност е аязмото - малка пещера с 
цепнатина в дъното, от която тече вода, появила се след като 
Демир Баба забил меча си в скалата. 
Пещерата е съвсем плитка, но в лявата и стена има цепнати, 
(или камина на езика на скалните катерачи) през която може да 
се излезе в по-горната дупка. В единия край на която има добре 
видима погребална камера с изсечено място за капак. На дъното 
и се вижда горния край на камината, от която може да се излезе 
до тук. 
 

Религия: - 
Съвременно 
ползване: 

Туристическа атракция, място за поклонение 

Комуникация с 
други обекти 

В местността се намират две средновековна българска крепост 
от ІХ- ХІ век, охранявала древния стратегически път между 
столиците Плиска и Велики Преслав с р.Дунав. В района се 
намира и част от колонията раннохристиянски скални манастири 
от началото на IV в. На около 10 км. е гр. Дулово, където се 
намира Историческия музей. На около 25-30 км. в посока изток – 
североизток се по главен път I-7 може да се достигне ЗМ 
„Каракуз‖ и ДЛС „Каракуз‖, да се посетят църквата „Св. 
Троица‖ и етнографския комплекс „Добруджанска къща‖, 
скалния манастир при с. Цар Асен и др. 

 

Име Православния храм „Св. Димитрий Солунски“  
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Местоположение България, област Силистра, община Ситово, с. Гарван 
 

Време на 
основаване 

построен през периода 1887-1892 г 

Историческа 
справка 

Храмът има кръстообразна форма (погледнат от птичи поглед е 
във формата на кръст), с най-високата част в средата 
представляваща купол-полукълбо.  
Сградата е ансамбъл от камък, дърворезба и ковано желязо. 
Църковните икони са направени от зографа Георги Стаецу. 
Царските икони са шест - с образите на "Исус Христос", 
"Мадоната с младенеца"," Св. Йоан Предтеча", "Св. Димитър 
Солунски", "Св. Архангел Михаил и Св. Георги". Отдолу се 
намират шест икони с библейски сцени, моменти от пътя на Исус 
Христос към Голгота. Над царските икони са поставени 12 малки 
икони с образите на 12-те апостоли, а над тях икона, 
изобразяваща Тайната вечеря на Исус Христос и учениците му. 
Пред светите картини има кръст - разпятие с изображението на 
Исус Христос.  
Църковната камбана е правена в специализирана работилница в 
София. 
 

Религия: православие 
Съвременно 
ползване: 

Действащ само на големи религиозни празници 

Комуникация с 
други обекти 

В близост до църквата се намират Музея на комунизма, 
етнографската експозиция, добруджанската къща /начало на XX 
в./ и мелницата към нея от края на XIX в., природната местност 
Гарвански блата и рибарското селище Емилово. В местността 
„Кючюк гюл Кале― се намира Римско укрепление, като 
крепостната стена огражда територия с формата на триъгълник. 
В района между селата Гарван и Попина се намират селища и 
некрополи, които принадлежат към най-ранната славянска 
култура на юг от р. Дунав от VІІ-VІІІ век. Част от материалите от 
археологическите проучвания се намират в селската музейна 
сбирка, а находките с по-значима историческа стойност - в 
Исторически музей Силистра. 

 

Име Куршумлу джамия  

Местоположение България, 7500 гр. Силистра 
Време на 
основаване 

Първото десетилетие на XVI в. 

Историческа 
справка 

Сградата е строена през първите десетилетия на 16-ти в., като е 
един от архитектурните модели на Мимар Синан. Името си 
получава от оловните листове, с които е покрит куполът й След 
Томбул джамия /Шумен/ и Ибрахим паша /Разград/, Куршумлу 
джамия е третата по значение в Северна България. Джамията е 
построена точно в центъра на тогавашния град Силистра, с 
шадраван пред нея, с насоченост към Мека. Тази ориентация е 
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посочена на южната стената чрез празна ниша – Михраб. В 
близост до Куршумлу джамия възниква вакърски комплекс, 
който насърчава развитието на търговията в региона. Джамията 
е описана е в пътеписите на Евлия Челеби в средата на XVII в.. 
Първият ремонт на сградата е през 1630 г. от учениците на 
архитекта Синан, както това е отбелязано на специална 
мраморна плоча, вградена в дясната външна стена. 
Стенописната украса датира от 1730 г. – 1800 г. и е  
изключително професионално изпълнена. 
Украсата се съсредоточава най-вече в пода, покрит с килими и в 
богато изработените, и рисувани стени и тавана. 
Украсата на вътрешните стени е от цветни камъни в зидарията 
над прозорците и вратите. Темите, избрани за украса на стените 
са цветя /рози, карамфили, лалета и др./. 
През 2004-2005 г. е извършена реставрация на фасадите и 
мазилката, стенописите, входната врата и направена нова 
дървена галерия със стълба. 

Религия: ислям 
Съвременно 
ползване: 

Затворен за посещения 

Комуникация с 
други обекти 

Намира се в гр. Силистра. В рамките на града могат да се 
посетят още Историческия музей, Арменска църква, 
Катедралния храм „Св. Св. Първоапостоли Петър и Павел‖ и 
Мощехранителница на Св. Дасий Доростолски, Гробът на 
еврейския равин Елизиер Папо, ААР „Дуросторум – Дръстът – 
Силистра‖, Римската гробница и др. На около 5 -7 км. в с. 
Айдемир се намира Женския манастир „Покров Богородичен‖, 
където се съхранява колекция от стъкленици. В самото село се 
намират още църквата „Света троица‖ и Руската църква" Покров 
Пресветой Богородице". На около 20 км. в западна посока се 
намира Биосферен резерват „Сребърна‖ и ЗМ „Пеликаните‖, 
където гнездят световно застрашени видове.  
На около 16-17 км. в посока юг се намира църквата „Св.Троица‖, 
Етнографската експозиция „Добруджанска къща‖. 
В посока югоизток се намират тракийските скални светилища по 
суходелието на р. Табан. 
 

 

Име Руската църква "Покров Пресветой Богородице"  

Местоположение България, област Силистра, община Силистра, с. Айдемир 
Време на 
основаване 

XVII век 

Историческа 
справка 

Руската църква "Покров Пресветой Богородице" се намира в 
Татарица (в миналото самосотятелно село а днес част от село 
Айдемир). През XVII век в Татарица пристигат Донски казаци от 
Русия, които са били прогонени от реформите на руския 
император Петър Велики. Бегълците построяват своя собствена 
църква.  
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Църквата е с правоъгълна форма. На покрива е поставен стар 
руски кръст.  
В покривната част е устроена глава – на която е поставена 
осемиращен кръст (руски, старообряден) – за слава на Исус 
Христос, разпънат на кръста. В края на храма е издигната 
камбанария със седем камбани, за благовещ. Вътре, храмът се 
състои от три части: олтар, средна и притвор (паперт). 

Религия: Православие 
Съвременно 
ползване: 

Действащ храм 

Комуникация с 
други обекти 

В около 2-3 км. в посока гр. Русе се намира женския манастир 
„Покров Богородичен‖, който съхранява уникална колекция от 
стъкленици. В самото населено място се намира и църквата „Св. 
Троица" (1829 г.), където се съхраняват ценни ръкописи, някои 
от които са писани на пергамент. В посока изток на по-малко от 
5 км. се намира гр. Силистра, където могат да се разгледат 
Арменска апостолическа църква „Св. Богородица, Гробът на 
еврейския равин Елиезер Папо, Куршумлу джамия, Катедрален 
храм „Св. Св. Първоапостоли Петър и Павел‖ и 
Мощехранилницата на Св. Дасий Доростолски. На около 10 км. 
западно се намира Биосферен резерват „Сребърна‖. 
 

 

Име Катедрален храм „Св.Св. Първоапостоли Петър и Павел” 
Мощехранителница на Св. Дасий Доростолски 

 

Местоположение България, област Силистра, община Силистра, гр.Силистра 
 

Време на 
основаване 

 

Историческа 
справка 

Църквата "Св. апостоли Петър и Павел" в Силистра е паметник на 
културата. Построен е след Кримската война от майстори, от 
водещите за този период, Дряновска архитектурна школа.  
През 2001 г. по време на посещението си в България папа Йоан 
Павел II дари на християнската общност в Силистра част от 
свещените реликви на Св. Дасий. Мощите (кости от дясното 
рамо) са положени в мраморни кутия-саркофаг, който се 
съхранява в църквата Свети Петър и Павел. Това са 
единствените открити досега автентични мощи на  светец-
мъченик от ранно християнски времена, чието име се знае. 
Урна-саркофаг на Св. Дасий Доростолски, съхранявана в гр. 
Анкона /Италия/. В музея Диоцезиано срещу епископската 
катедрала в гр. Анкона се съхранява мраморна урна саркофаг 
изработена през VІ в. Върху капака е врязан на грацки език 
надпис „На това място лежи светият мъченик Дасий, пренесен 
от Доростол‖. Св. Дасий постига мъченическа смърт на 
20.11.303 г. в Дуросторум. Около VІ в. мощите са извадени от 
мартириума и положени в тази урна, която е била поставена в 
някои от храмовете в Дуросторум. Към края на века е била 
пренесена в Константинопол, а след падането на столицата от 
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кръстоносците през 1204 г. отнесена в Анкона. 
 

Религия: Православие 
Съвременно 
ползване: 

Действащ храм 

Комуникация с 
други обекти 

Намира се в гр. Силистра. В рамките на града могат да се 
посетят още Историческия музей, Арменска църква, Куршумлу 
джамия, Гробът на еврейския равин Елизиер Папо, ААР 
„Дуросторум – Дръстът – Силистра‖, Римската гробница и др. На 
около 5 -7 км. в с. Айдемир се намира Женския манастир 
„Покров Богородичен‖, където се съхранява колекция от 
стъкленици. В самото село се намират още църквата „Света 
троица‖ и Руската църква" Покров Пресветой Богородице". На 
около 20 км. в западна посока се намира Биосферен резерват 
„Сребърна‖ и ЗМ „Пеликаните‖, където гнездят световно 
застрашени видове.  
На около 16-17 км. в посока юг се намира църквата „Св.Троица‖, 
Етнографската експозиция „Добруджанска къща‖. 
В посока югоизток се намират тракийските скални светилища по 
суходелието на р. Табан. 
 

 

Име Сабри Хюсеин (Софта баба) тюрбе  
 

 

Местоположение България, област Силистра, община Тутракан, гр. Тутракан 
 

Време на 
основаване 

XIX-ти век 

Историческа 
справка 

Сабри Хюсеин е живял в края на XVII-ти до средата на XIX-ти век, 
като най-вероятно идва от Бухара. През първата половина на XIX-
ти век той е бил един от най-уважаваните Накшбендски шейхове 
в Тутракан и региона. Доказателство за това е негововотт Тюрбе 
- осмоъгълна каменна сграда, построена около средата на същия 
век. В тюрбето има и семахане, което също е осмоъгълно, но е 
изградена от тухли и греди, и е най-вероятно от второто 
тримесечие на XIX-ти век. 
Днес Тюрбето на Сабри Хюсеин ((известно още като "Софта Баба 
Теке") е една от емблематичните религиозни сгради в Тутракан 
и място, често посещаван от туристи, от мюсюлмани (предимно 
за ритуали свързани с празника Ашура) и християнски 
поклонници търсещи лек. 
 

Религия: Ислям 
Съвременно 
ползване: 

Използва се за поклонения 

Комуникация с 
други обекти 

Обектът се намира в гр. Тутракан, където могат да се видят още 
църквата „Св. Никола‖, древния римски кастел 
„Трансимариска‖, Архитектурен резерват „Рибарска махала‖-
единственото запазено рибарско селище по р .Дунав. На около 6 



Проучване и картиране на туристическите обекти и ресурси 2011 

 

 66 

 

км. източно от града се намира ЗМ „Пожаревски острови‖ и ЗМ 
„Сая Кулак‖. На югозапад от града се намира ОВМ „Стената‖, 
където е запазена единствената в страната колония от 
Пчелояди. В посока Русе при с.Нова Черна може да се достигне 
до римската крепост Кинтон и ЗМ „Бръшлен – Калимок. 
Сяновският манастир е разположен на около 20 км в посока 
югозапад. 

 

Име Църква Успение Богородично 
Biserica Adormirea Maicii Domnului, Budesti 

 

Местоположение Румъния, окръг Кълъраш, 915100 комуна Шолдану, с.Будещ,  
Време на 
основаване 

19 век, 1857 г. 

Историческа 
справка 

На страница 474 от сборникът, който съдържа документи на 
семейство Мано съществува документ № 286, който преставя 
надпис от Църквата в с.Будещ. Този надпис е написан до 
портретите на учредителите –Йон Михаил Мано и съпругата му 
Аница Мано. Църквата «Успение Богородично» е изградена върху 
стара дървена църква, построена от фамилията Настурел-Хреску 
през 1818 г. Семейство Мано е от Венециански произход, което 
се е отразило в архитектурния стил на църквата. 
През пролетта на 1977 г. голямото земетресение при Вранча 
разрушава северната стена пада по време на земетресението и 
района остава без църква, но религиозните обреди през този 
период се провеждат в сградата на общината. 
През 1982 г. църквата е възстановена като през 1999 г. се 
изгражда и кула. В църквата се намира чудотворната икона "Св. 
Троица" датира от 1864 г. 
 

Религия: Православие 
Съвременно 
ползване: 

Действащ храм 

Комуникация с 
други обекти 

В близост до църквата, в посока югоизток се намира манастир 
Негоещ и църквата „Успение Богородично‖ в Апрози. В посока 
северозапад се намира църквата „Св. Николае‖ (1864 г.) с. 
Попести и манастира Плътърещ построен от Матей Бесараб.На 
около 24 км. в югозападна посока по път DN 4 се намира гр. 
Олтеница, могат да се посетят Археологически музей на 
цивилизацията Гумелница, Музей на изкуството, Църквата „Св. 
Николае‖ и др. По пътя се намира ез. Валя Росие (с. Митрене) - 
езеро със солена вода натрий, сяра и кал с терапевтични 
качества.  

 

Име Църква Св.Андрей  

Местоположение Румъния, окръг Кълъраш, комуна Fundeni 
Време на 
основаване 

1732 г. 
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Историческа 
справка 

Исторически и религиозен паметник на архитектура. Църквата е 
построена през 1732 г. от канцлер Раду Дудуско, и синът му 
Константин. Тя е ремонтирана през 1890 г. 

Религия: Православие 
Съвременно 
ползване: 

Действащ храм 

Комуникация с 
други обекти 

Църквата се намира на пътя за Букурещ. В близост се намира 
манастирите Cernica (североизточна посока) и Плътърещ и 
Негоещ (посока югоизток) основани от Матей Бесараб през 
първата половина на 17 в. В близост се намират и руините, на 
църквата Fundeni-Frunzanesti (около 1850 г.) - запазени са само 
стената, руините на църквата и каменна гробница, надгробната 
плоча на основателя, църквите „Успение Богородично‖ в гр. 
Будещ и с. Апрози и църквата св. Николае (1864 г.) с. Попести. 

  

 

Име Манастирска църква Cobia  

Местоположение Румъния, окръг Кълъраш, комуна Манастиря 
Време на 
основаване 

1571-1572 

Историческа 
справка 

Исторически и религиозен паметник на архитектурата. Църквата 
е посветена на Св. Нестор и е построена от Badea Bolosin 
Stolnicul. Тя е ремонтирана след 1680 г. и след 1723-1724 г. след 
срутване на арките. Възстановена е през 1938 г. 

Религия: Православие 
Съвременно 
ползване: 

- 

Комуникация с 
други обекти 

В близост се намира църквата „Св. Димитър и Св. Нестор― (1648 
г.), построена от Матей Бесараб и Мемориална къща на 
Александру Сахия, румънски писател и журналист, член на 
Румънската академия. Може да се стигне и до ез. Мостищя, 
което е подходящо за риболов и отдих. В близост, на 400 м. от с. 
Султана се намира и неолитното селище Султана Малул Рошу 
принадлежащо на културата Гумелница IV пр.н.е.. 

 

Архитектурни комплекси, ансамбли 

Име Етнографски комплекс „Рибарска махала” /Архитектурен 
резерват/ 

 

Местоположение България, община Тутракан, гр. Тутракан 
Време на 
основаване 

средата на ХІХ век 

Историческа 
справка 

Рибарската махала се обособява като самостоятелно селище 
през Възраждането (около средата на ХІХ в.). Архитектурният 
резерват „Рибарска махала― има 48 къщи. В този си формат това 
се явява единственото подобно рибарско селище по поречието 
на р. Дунав. Къщите са изградени преди 150 – 200 години и по 
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своята архитектура имат национално значение. Открояват се 
основно два вида къщи: 
 Къщи, построени на маза, дълбока 1,5- 2 м. Основата на 
къщата е изградена от камък, върху която е построено 
самото жилище. Отпред има пруст, който заобикаля от 
север- изток- юг къщата чрез продължаване на покрива. 
Прустът се нарича още приспа. От пруста започва коридор, 
който в повечето къщи е малък салон. В салона има два 
входа – един за гостната и друг за тиндата, където живее 
семейството. Тези къщи имат най- много до три стаи- тинда, 
салон и гостна. Прозорците са изградени близо до вода на 
30-50 см височина, така, че като се седи на леглото, да може 
да се наблюдава какво става навън. Стаите са с дъсчен или 
глинен под.  
 Къщи, строени от греди в хоризонтален план. Отпред има 
пруст /одая/ с една врата и ниша за джамал, която не се 
обитава от семейството. Останалите стаи са: малък салон, 
тинда и стая за гости. Цялото семейство живее в една 
скромно наредена стая. Мебелировката й се състои от едно 
легло без дюшек, покрито с рогозка или черга, където спят 
възрастните; една кръгла маса и няколко трикраки столчета. 
При бедните рибари подът е застлан с рогозка, а у по- 
заможните – с черга. Има още долап за съдове и хляб, малка 
етажерка с чаши, кратунка със сол и лъжичник. На източната 
стена е окачена икона на Свети Никола. Когато стопанинът е 
на риболов, под нея мъждука кандило. 

Най- характерно за рибарските къщи е липсата на дворно място. 
Съвременно 
ползване: 

Туристическа атракция, жилищни сгради 

Комуникация с 
други обекти 

АР се намира в гр. Тутракан, където могат да се видят още 
църквата „Св. Никола‖, древния римски кастел 
„Трансимариска‖. На около 6 км. източно от града се намира ЗМ 
„Пожаревски острови‖ и ЗМ „Сая Кулак‖. На югозапад от града 
се намира ОВМ „Стената‖, където е запазена единствената в 
страната колония от Пчелояди. В посока Русе при с.Нова Черна 
може да се достигне до римската крепост Кинтон и ЗМ „Бръшлен 
– Калимок. Сяновският манастир е разположен на около 20 км. в 
посока югозапад. 

 

Име: Крепост „Меджиди Табия”  
Турски форд „Абдул Меджиди” 

 

Местоположение: България, община Силистра, гр. Силистра 
Време на 
основаване: 

XIXв., 1841-1853 г. 

Историческа 
справка: 

Турският форт "Абдул Меджиди" (Меджиди табия), намиращ се 
южно от Силистра, е най-запазеният от отбранителната система 
на Османската империя. Крепостта е градена през периода 1841-
1853 г. По време на строежа, през 1847 г. е посетена от султан 
Абдул Меджиди, който проявил голям интерес към нея. По този 
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повод тя е наречена на негово име - Меджиди табия. 
Крепостната стена има формата на неправилен петоъгълник и 
достига на височина до 8 метра. Около нея имало ров, пълен с 
вода служил едновременно за препятствие и маскировка. Към 
една от стените е прикрепена цитадела с полукръгла форма 
(казармените помещения). В полукръг около нея е издигнат 
земен насип с оформени гнезда за оръдията. 
Построяването на крепостта е наложено от необходимостта за 
допълнително укрепяване на крайдунавските градове, когато 
реката се утвърждава като естествена граница на имперерият.  
―Меджиди табия― представлява част от укрепения 
четириъгълник Силистра - Русе - Шумен - Варна. (Тя е една от 
седемте крепости-фортове, разположени в полукръг около 
централната турска крепост отбранявали Силистра по време на 
Кримската война.)  
Крепостта е изиграла важна роля в руско-турските войни от 
периода 1853 – 56 г.; 1877 – 78 г. Според преданията на този 
строеж са работили 300 майстори българи. След завършването 
на строежа те биват заточени из Анадола, далече от родните 
огнища, а главният ръководител на съоръжението, турският 
архитект Али паша, бил обесен в Цариград, за да се погребе 
завинаги тайната. Уникалното при нея са подземните тунелите, 
които стигат от хълма до ключови места в другия край на града. 

Съвременно 
ползване: 

Туристическа атракция 

Комуникация с 
други обекти: 

Намира се в гр. Силистра. В рамките на града могат да се 
посетят още Историческия музей, Арменска църква, 
Катедралния храм „Св. Св. Първоапостоли Петър и Павел‖ и 
Мощехранителница на Св. Дасий Доростолски, Гробът на 
еврейския равин Елизиер Папо, ААР „Дуросторум – Дръстът – 
Силистра‖, Римската гробница и др. На около 5 -7 км. в с. 
Айдемир се намира Женския манастир „Покров Богородичен‖, 
където се съхранява колекция от стъкленици. В самото село се 
намират още църквата „Света троица‖ и Руската църква" Покров 
Пресветой Богородице". На около 20 км. в западна посока се 
намира Биосферен резерват „Сребърна‖ и ЗМ „Пеликаните‖, 
където гнездят световно застрашени видове.  
На около 16-17 км. в посока юг се намира църквата „Св. 
Троица‖, Етнографската експозиция „Добруджанска къща‖. 
В посока югоизток се намират тракийските скални светилища по 
суходелието на р. Табан. 
 

Обща оценка на 
физическото 
състояние: 

Обекта е еспониран и дава възможност за посещения с 
изградена инфраструктура 

 

Име Чешма Кючюк Кайнарджа  

Местоположение България, област Силистра, община Кайнарджа, с. Кайнарджа  
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Време на 
основаване 

XIXв., 1892 г. 

Историческа 
справка 

Чешмата Кючюк Кайнарджа (Кючюккайнарджанска) се намира в 
село Кайнарджа. Тя е обявена за исторически паметник.  
Мястото е известно с факта, че тук през 1774 г. е подписан 
мирен договор между Русия и Турция след края на войната от 
1768-1774 г. Чешмата е построен през 1892 г. на същото място, 
за да напомня за събитието. 
 

Съвременно 
ползване: 

Туристисческа атракция 

Комуникация с 
други обекти 

В близост се намира скалния храм „Баджалията‖ и светилището 
„Киринджика‖ част от Тракийските скални светилища 
разположени по суходелието на р. Табан. В посока югоизток се 
намира Каменския манастир. В с. Голеш започва колония от 
скални манастири от раннохристиянската епоха. 

 

2. Археологически паметници/структури – палеолитни комплекси, неолитни 

селища, некрополи, селища от бронзовата епоха, древни градове и сгради, 

крепости, скални светилища, гробници, останки от църкви, манастири, 

укрепени пунктове, пътища, селища – се разполагат както вътре в населените 

места, така и извън тях 

Име: Селище Мъриуцъ 
Satul Măriuţa 

 

Местоположение: Румъния, комуна Belciugatele 
Време на 
основаване: 

IV хилядолетие пр. н. е 

Хронология: неолит 
Историческа 
справка: 

Селището Мъриуцъ е част от културата Гумелница, разположено 
на тереса в близост до реката. Селището е малко, разположено 
е на площ 3 000 м2, като се предполага, че е било обитавано от 
4-5 домакинства. Разкрити са около десет жилища, изградени 
над земята, като средния размер е 8 х 5.5 м. Ориентацията на 
жилищата са следвали предварително определен план в две 
паралелни редове. Стените са направени от слама и тръстика 
споени с глина, като тази техника се използва и до днес в 
долината Мостищя. Покривите са направени от два слоя от 
тръстика обвързана с мрежа от растителни влакна, за да не 
пропускат вода при дъждовете. Във всички селища са открити 
огнища. Основното занятие е животновъдството /кози, овце, 
говеда/. Селското стопанство, е било в начален стадий и се 
практикува от малък брой лица, както е видно от малкия размер 
на съоръжения. 
Някой от постройките са двустайни, като едната част най-
вероятно е била използвана за домакински работи. Открити са 
статуетки от глина и кост на женски образи в различни пози, 
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които най-вероятно представляват различни форми на божества 
характерни за културата Гумелница, вероятно свързани с култа 
към плодородието и плодовитостта. 
Селището е било опожарено от жесток пожар, но малко по-късно 
е възстановено. Края на селищото Мъриуцъ най- вероятно се 
дължи на заплаха от нова общност – Черна вода I тип 

История на 
проучванията: 

1984 – 1991 проучвания от Mihai Şimon, от Института по 
археология " Vasile Pârvan" и  
2000 - Marian Neagu, Valentin Parnic, Eugen Paveleţ, D. Chiriac; 
2001 - Marian Neagu, Valentin Parnic , D. Chiriac, Silvia Marinescu-
Bîlcu – научен консултант. 

Литература: 1. Şerbănescu, D. (1978) Trohani, George, Cercetări 
arheologice pe Valea Mostiştei, Ilfov - FI, Bucureşti, p. 37, 
nr. 100, [Publicaţie]  

2. Valentin P. şi Dumitru Ch. (2001), Aşezarea eneolitică de la 
Măriuţa. Consideraţii preliminare asupra habitatului, în 
Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, XVI-XVII, p. 202, 

3. 3. Şerbănescu, D., 2007 
Статут на паметника 
на културата:  

Археологически паметник 

Комуникация с 
други обекти: 

Обекта не е социализиран, представлява могила, без 
отличителни знаци. 

Обща оценка на 
физическото 
състояние: 

В близост се намира църквата «Св Николае» в с. Мъриуцъ. На 
около 25 км. в западна посока се намира столицата на Румъния – 
гр. Букурещ. 

 

Име: Неолитно селищев Chiselet - "Магура Fundeanca"  

Местоположение: Румъния, окръг Кълъраш, комуна Chiselet, с. Chiselet 
 
*на около 3.5 км. от р. Дунав и на 2км. от с. Chiselet 

Време на 
основаване: 

4-6 хилядолетие пр.н.е 

Хронология: Неолит, бронзова епоха 
Историческа 
справка: 

―Магура Fundeanca‖ е под формата на удължен могила, 
ориентирана NV-SV, с височина 22.0 м. над морското равнище.  
По време на изследвания е установено вертикална стратиграфия 
на обекта. Археологически материали, принадлежащи на 
неолита (културата Гумелница) и бронзовата епоха. 

История на 
проучванията: 

1924-1925 г. – първи системни разкопки от Hortensia Dumitrescu 

Литература: 1. DMASI,(1991) Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 
[Proiect LMI] (sursă de sit) 

2. Lista Monumentelor Istorice, (2004) MO nr. 646 
bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 
2.314/2004, vol. I, București, p. 727, poz. 22, [Ordin MCC]  

Статут на паметника 
на културата:  

Археологически паметник 

Комуникация с 
други обекти: 

На около 7 км. се намира църквата „Св. Димитър и св. Нестор― 
(1648 г.), построена от Матей Бесараб. В близост се намира и 
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Мемориална къща на Александру Сахия, румънски писател и 
журналист, член на Румънската академия. Езерото Мостищя се 
намира на около 10 км. и е подходящо за риболов и отдих. В 
близост, на 400 м. от с.Султана се намира и неолитното селище 
Султана Малул Рошу принадлежащо на културата Гумелница IV 
пр.н.е. 

Обща оценка на 
физическото 
състояние: 

Обекта не е социализиран, представлява могила, покрита с 
растителност, без отличителни знаци. 

 

Име: Енеолитно селище Cuneşti 
Aşezare eneolitică Cuneşti 

 

Местоположение: Румъния, окръг Кълъраш, с. Cuneşti 
Време на 
основаване: 

V- то хилядолетие пр.н.е 

Хронология: Неолит, култури Боян и Гумелница 
Историческа 
справка: 

Първоначалните археологически материали са били 
транспортирани до Германия, където са изложени в колекции на 
Института по праистория в Берлин. През 80-те години, Eugen 
Comşa изготвя стратиграфски профил на могилата Гумелница. В 
изследвания район е идентифицирано неолитно селище, 
археологически материал от културите Боян (фаза Видра) и 
Гумелница (фази A1 и Б).  
По време на дълъг период от време през V-то хилядолетие пр. 
н. е., в областта се проследяват наслагвания на 11 общности с 
прекъсвания, в различни интервали от време, всички на 
културата Гумелница (фази A1 и Б). 
 

История на 
проучванията: 

1917 г. първи проучвания от немския антрополога Leo Frobenius; 
Спасителни проучвания в 1930-1935 г. от Дорин Попеску  
През 80-те година на XXв. Eugen Comşa – стратиграфски профил 
 

Литература: D. Popescu, (1938) Dacia V-VI, Bucureşti, p. 109 - 120 
E. Comşa, (1983) Materiale XV, Bucureşti, p. 65 - 70 
E. Comşa, (1986) Materiale XVI, Bucureşti, p. 53 - 58 

Статут на паметника 
на културата:  

Археологически паметник 

Комуникация с 
други обекти: 

На около 10 – 15 км. се намират Природните резервати Aia 
Ciocanesti и Островул Чокънещ. На север се намират неолитни 
селища (Могила Берзей, La Grotă, Ostrovul Barza), където са 
открити археологически останки от културите Болинтиняну, Боян 
и Гумелница. На около 9-12 км. се намира ез. Гълъцуй и 
Природен резерват Йезер Кълъраш. 

 
Обща оценка на 
физическото 
състояние: 

Обекта не е социализиран, представлява могила, покрита с 
растителност, без отличителни знаци. 
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Име: Aşezarea Gumelniţa de la Alexandru Odobescu - "Ostrovul Barza"  

Местоположение: Румъния, окръг Кълъраш, комуна Александру Одобеску, с.Gălăţu 
Време на 
основаване: 

V-то - IV -то хилядолетие пр.н.е 
II-IV в. 

Хронология: Неолит (култура Боян), Халколит (култура Гумелница), 
Средновековие (култура Дриду) 

Историческа 
справка: 

Могила Берзей е важен археологически център от периода на 
неолита. В близост са открити археологически материали от II-IV 
в. (сарматски период) 
Стратиграфията на неолитно селище е както следва: 
 Ниво Болинтиняну (V-то хилядолетие пр.н.е); 
 Ниво Боян Гюлещи (V-то хилядолетие пр.н.е); 
 Ниво Боян Гюлещи (IV -то хилядолетие пр.н.е.); 

Най-важната сграда, определени в археологическите 
проучвания, е дом светилище със значими размери. Сградата е с 
прозорците и масивни стени от кирпич със следи от червена и 
бяла боя. Цялата сграда е била повдигната на платформа от 
тухли и греди. В рамките на платформата и дори вградени в нея 
са открити фрагменти от миниатюрни светилища.  
Освен откритите мебели са намери и голямо количество 
украсени съдове с две антропоморфни статуетки. 
В точка La Grotă са открити археологически останки датиращи 
от халколита (култура Гумелница) и Средновековието (култура 
Дриду). 
В точка Ostrovul Barza – открити са археологически останки 
датирани от халколит – култура Гумелница 
Намерените археологически материали са изложени в Музея 
„Долен Дунав‖. 

История на 
проучванията: 

1954 теренни проучвания Niţă Anghelescu, Apostol Atanasiu, 
Niculae Conovici 

Литература: 1. Anghelescu N. (1955), SCIV, VI, 1-2,  
2. DMASI (1991), Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 

[Proiect LMI] (sursă de sit)  
3. Lista Monumentelor IstoriceХ (2004), MO nr. 646 

bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 
2.314/2004, vol. I, București, p. 725, poz. 4, [Ordin MCC] 
(sursă de sit) 

Комуникация с 
други обекти: 

На около 8 – 10 км. се намират Природните резервати Aia 
Чокънещ и Островул Чокънещ. В близост се намира ез. Гълъцуй, 
което е добро място за риболов и отдих. На около 20 км. в 
западна посока се намира ком. Манастиря – църква „Св. Димитър 
и св. Нестор‖ (1648 г.), построена от Матей Бесараб и ком. 
Кокони – останки от средновековни земни укрепления. 

Обща оценка на 
физическото 
състояние: 

Обекта не е социализиран, без отличителни знаци. 
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Име: Гръдищя Улмилор (Могилата на брястовете) 
Grădiştea ULMILOR  

 

Местоположение: Румъния, окръг Кълъраш, комуна Чокънещ 
Време на 
основаване: 

 

Хронология: Неолит 
Историческа 
справка: 

Центърът се състои от няколко археологически селища от 
културите Болинтиняну, Дудести, Боян и Гумелница. 
Селището от културата Боян Гюлещи се намира на югоизточния 
край и е документирано само с няколко изолирани фрагменти от 
керамика. Най-добре е представена ваза Видра от културата 
Боян, като съдържа множество фрагменти от керамика, 
кремъчни сечива и туф, брадви, бронзови и златни предмети, 
антропоморфни фигурки. Жилищата са с правоъгълна форма с 
разположено огнище в средата на жилището. Фаза Petru Rareş 
на културата Боян е представена от редки керамични съдове. 
През 1953 г. са открити 118 гроба принадлежащи на културата 
Гумелница, като и гробове от преходния период между 
културата Боян и Гумелница. Селището Гумелница е много 
богато и е населено дълго време (културния слой е по – дебел от 
5 м.). Селището е открито случайно след наводнение в южния 
склон на могилата. Открити са и над 30 медни игли. 
 

История на 
проучванията: 

1955 - 1965 селището е било систематично изследване от екип 
съставен от Eugen Comşa, Maria Comşa, Dardu Nicolăescu Plopşor, 
Laurenţia Bibiri.  

Литература: 1. Comşa E. (1959), Materiale VI, Bucureşti, p. 127-136 
2. Idem, (1962) Materiale VIII, Bucureşti, , p. 205-213 
3. Idem, (1973) Materiale X, Bucureşti, p. 25-32. 
4. Christescu V. (1925), Dacia II, Bucureşti, p. 249-303 
5. Comşa E., Materiale VII, Bucureşti, p. 63-71 

Статут на паметника 
на културата:  

Археологически паметник 

Комуникация с 
други обекти: 

В близост се намират природните резервати Aia Чокънещ и 
Островул Чокънещ. На около 7 км. се намира крайречното езеро 
Боян и ез. Поткоава. В източна посока се намира неолитно 
селище Cuneşti (10 км.). На около 16 км. в западна посока се 
намира ком. Манастиря – църква Св. Димитър и св. Нестор‖ 
(1648 г.), построена от Матей Бесараб и ком. Кокони – останки от 
средновековни земни укрепления на около 19 км. 

Обща оценка на 
физическото 
състояние: 

Обекта не е социализиран, представлява могила, покрита с 
растителност, без отличителни знаци. 

 

Име: Селище Гумелница – „Магура Гумелница” 
Aşezare Gumelniţa de la Olteniţa - "Măgura Gumelniţa" 

 

Местоположение: Румъния, окръг Кълъраш, община Олтеница 
Време на 
основаване: 
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Хронология: Енеолит 
Историческа 
справка: 

Гумелница е може би най-известните праисторически обект в 
окръг Кълъраш. Могилата Гумелница е била обитавана в 
последните етапи на културата Боян съдейки по намерените 
фрагменти. Разкритите жилища от културата Гумелница са на 
четири нива. 
 Гумелница ниво A2 - 3.00 м. – открити са медни парчета, 

златна антропоморфна висулка; 
 Ниво А2 Гумелница Б: - 1.50 / 1.70 m  
 Ниво А2 Гумелница В: - 0.70 / 1.00 m Гумелница A2 и 

вероятно в края на преходен период за Гумелница Б "слой 
са открити повече антропоморфни фигурки:  

 Гумелница ниво В1 (3765 ± 70 кв.) – костни фигурки. 
Във разкритите четири нива жилищния фонд е много богат. 
Жилищата са с дебели стени свързани помежду си с дълъг плет 
и глина примесени със слама и плява. Животът след културата 
Гумелница е представен основно чрез керамика от културата 
„Черна вода‖ I. Недалеч от „Могилата Гумелница‖, в близката 
тераса в края на 50-те години, са открити случайно и 
инхумирани гробове от културата Гумелница. Заради тези 
констатации от около 60 години се извършват систематични 
разкопки, за да потвърди наличието на некропол на тази тераса.  

История на 
проучванията: 

Проучвания, предприети в 1924 -1925, 1960, Владимир 
Думитреску, Барбу Йонеску 

Литература: 1. LISTA MONUMENTELOR ISTORICE, (2004) MO nr. 646 
bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 
2.314/2004, vol. I, București, 730, poz. 57, [Ordin MCC] 
(sursă de sit)  

2. DUMITRESCU, VL. (1925), Fouilles de Gumelniţa, Dacia, II, 
p. 29-103, 

3. DUMITRESCU, VL. (1966), Gumelniţa – sondajul stratigrafic 
din 1960, SCIV, 1, 51 – 100, 

4. DUMITRESCU, VL. (1993), Oameni şi Cioburi, Cultură şi 
Civilizaţie la Dunărea de Jos, XI, Călăraşi 

5. SERBĂNESCU, DONE, 2009, [Fişă de sit] (sursă de sit) 
Статут на паметника 
на културата:  

Археологически паметник 

Комуникация с 
други обекти: 

В близост се намира гр. Олтеница, където могат да се посетят - 
Археологически музей на цивилизацията Гумелница, Музей на 
изкуството, Църквата „Св. Николае‖ и др. В близост се намира 
ез. Валя Росие (13 км.) - езеро със солена вода натрий, сяра и 
кал с терапевтични качества. На запад, на около 15-18 км. в 
комуните Радовану и Късчоареле се намират неолитни селища 
от културата Боян, Радован, Гумелница. 

Обща оценка на 
физическото 
състояние: 

Обектът не е социализира, няма указания за неговото 
посещения.  
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Име: Неолитно селище Султана Малул-Рошу  
Aşezarea eneolitică de la Sultana-Malu Roşu 

 

Местоположение: Румъния, окръг Кълъраш, комуна Мънъстиря, с. Султана 
Време на 
основаване: 

VI хил. години пр.н.е. 

Хронология: Енеолит, неолит, бронзова епоха 
Историческа 
справка: 

Селището се намира на около 800 м. от селото на Султана, 
разположено на висока тераса с диаметър от около 30x35м. до 
езерото Мостищя.  
Културното ниво е около 4 м. съдържащи останки от трите етапа 
на развитие на цивилизацията Гумелница в А1, А2, В1. 
Изследвани са най-малко единадесет жилища, сравнително 
малки, като рядко са над 4м. Х 3м. (едно е 7х4м.) ориентирани 
север-юг. Стените са дървени с глина и оплетени с клони, а 
покривът е най-вероятно от слама. Селището има ров защита от 
около 6 метра дълбочина, с височина около един метър и 
ширина 4.3 метра. 
Селището Султана Малул-Рошу заема важно място в 
проучванията свързани с развитието на региона през периода на 
неолита и неолита. Тук са открити първото съкровище от златни 
предмети на север от р. Дунав, което се състои от три 
антропоморфни фигурки и верига от седем звена с обща маса от 
36,170 гр. Открити са керамични парчета, които са едни от най-
добрите представители на праисторическото изкуство. Някой от 
намерените вази са с антропоморфна форма представляваща 
човешко тяло, великолепно украсено с геометрични мотиви, 
боядисани в бяло и червено и др.. В селището са намери много 
антропоморфни фигурки от глина и кост. 
През археологически кампании 2003-2005 г. три къщи са били 
изкопани на повърхност.  
Сред археологическите материали, открити в селището са 
повече от 120 цели съдове, инструменти, костни оръдия на 
труда /рог, бижута-висулки и мъниста, златен медальон. 
 

История на 
проучванията: 

20 –те г. на XXв. от Йон Андрисеску и Владимир Димитреску; 
1975-1985 селището е напълно разкопано от Constantin Isăcescu и 
Cornel Hălcescu 
След 2000 г. основно се провеждат спасителни разкопки 
 

Литература: 1. Andrieşescu, I. (1924), Les fouilles de Sultana, Dacia, 1, p. 
51-107,  [Publicaţie] 

2. Isăcescu, C., (1984) Staţiunea eneolitică de la Sultana, com. 
Mânăstirea, Documente..., Bucureşti, p. 11-20, [Publicaţie] 

3. Isăcescu, C. (1984), Săpăturile de salvare de la Sultana, 
com. Mânăstirea, jud. Călăraşi, CA, 7, p. 27-42, [Publicaţie] 

4. Vlădescu-Vulpe, R. (1924), Materiale istorico-arheologice 
pentru harta arheologică a României ridicată de direcţia 
Muzeului Naţional de Antichităţi, I. Regiunea Mostiştea-
Călăraşi, BCMI, 17, p. 84, fasc. 40, [Publicaţie] 

5. Comşa, E. (1955), Stadiul cercetărilor despre viaţa 
oamenilor din faza Bolintineanu a culturii Boian, SCIV, 1-
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2/6, Academiei, Bucureşti, p. 33, [Publicaţie] 
6. Stoia, Adr. (1974), Les fouilles archaelogiques en Roumanie 

(1973 - 1974), Dacia, 19 p. 363, [Publicaţie] 
7. Stoia, Adr. (1976), Les fouilles archaelogiques en Roumanie 

(1975), Dacia, 19, p. 283, [Publicaţie] 
8. Şerbănescu, D. (1978); Trohani, George, Cercetări 

arheologice pe Valea Mostiştei, Ilfov - FI, Bucureşti, p. 18, 
[Publicaţie] 

9. Tezaurul de la Sultana, CCDJ, 13-14, 1995, p. 11-18,  
[Publicaţie] 

10. Şerbănescu, D. (1997), Modele de locuinţe şi sanctuare 
neolitice, CCDJ, 15, 1997, p. 234 – 235, [Publicaţie] 

11. Şimon, M. (1983), Cu privire la relaţia dintre “cultura” 
Varna şi cultura Gumelniţa, SCIV, 4, 34, 1983, p. 305-319, 
[Publicaţie] 

12. Andreescu, R. (2002), Sultana - Malu Roşu, [Fişă tehnică] 
(site source) 

13. Andreescu, R. (2002), Cronica Cercetărilor Arheologice din 
România. Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie 
Culturală, Bucureşti, 302, Publicaţie] (site source) 

14. Andreescu, R., Cronica Cercetărilor Arheologice din 
România. Campania 2002, CIMEC - Institutul de Memorie 
Culturala, Bucureşti, 2003, p. 304-305, nr. 191, [Publicaţie] 
(site source) 

15. Andreescu, R. (2006), Sultana - Malu Roşu, [Fişă tehnică] 
(site source) 

16. Şerbănescu, D., [Fişă de sit] (site source) 
17. Andreescu, R. (2007), Sultana - Malu Roşu, [Fişă de sit] (site 

source) 
18. Andreescu, R., Cronica Cercetărilor Arheologice din 

România, Campania 2008 - VALACHICA XXI-XXII, CIMEC-
Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, 
http://www.cimec.ro/Arheologie/cronicaCA2009/cd/index.
htm [Publicaţie] 

Статут на паметника 
на културата:  

Археологически паметник 

Комуникация с 
други обекти: 

Обектът се намира на около 400 м. от с. Султана, като има 
указателни табели. На 4 км. се намира ез. Мостищя, подходящо 
за риболов. В близост се намират още Църквата „св. Димитър и 
Нестор― (1648 г.), построена от Матей Бесараб, манастирът 
Тарицени (с. Фрасинет), Мемориалната къща на Александру 
Сахия, румънски писател и журналист, член на Румънската 
академия. На ок.10 км. от неолитното селище се намират ез. 
Фрасинет и Природен резерват Гора Чорнуляся. 

Обща оценка на 
физическото 
състояние: 

Обектът е обрасъл в растителности. Липсва охрани и вход. 
Обектът не е социализиран, като липсват основни елементи на 
туристическата инфратруктура. 
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Име: Трако-римски  скален култов център по р. Табан  

Местоположение: България, област Силистра, с. Стрелково , с. Васил Левски, с. 
Поп Русаново и с. Кутловица - суходелието на р. Табан /Малък 
Канагьол/ 

Време на 
основаване: 

VІ в. Пр. Хр – ІІІ в. сл. Хр. 

Хронология:  
Историческа 
справка: 

Трако-гетите, усвоили региона около 7 – 5 в. пр. Хр. За център 
на култовите практики избират най-забележителния скален 
феномен в региона – високия над 20 м скален венец на източния 
ръкав на р. Табан, в подножието на с. Стрелково. На това място 
сухоречието са разширява и образува дълбока котловинна 
равнина, обрамчена със скали, в които са се оформили десетки 
пещери. Скалните храмове, олтари, подземни галерии и зали на 
брега на полупресъхналата река засега насочват вниманието 
към историята на трако-гетския герой, мъдрец, лечител, 
първожрец, цар и бог, Залмоксис. 

С. Стрелково – “Баджалията”  
 Скален храм - оформен в голяма пещера, до която се 

достига по изсечен в скалата тунел. Г-образната галерия 
извежда до хоризонтално изсечена пътека, чрез която се 
достига до огромна естествена пещера с размери: 18, 80 
x 8, 50 x 7, 60 м. До входа на пещерата е регистриран 
културен хоризонт с керамика и следи от огнище. Тук са 
намерени 7 сребърни драхми, сечени в Истрия и три 
римски републикански денара от 1 – ІІ в. сл. Хр. Вдясно от 
пещерата е най-старателно изсеченото помещение в 
комплекса – дълбок елепсовиден в разрез и 
полуелипсовиден в план олтар с размери: ширина 5,15 м, 
дълбочина 6,00 м. и височина 2,00 – 320 м., чийто под е 
идеално подравнен. В подножието му скалната пътека е 
уширена и така е оформена своеобразна площадка. Под 
нея се разкрива дълбока около 20 м. безна, която достига 
до нивото на сухоречието. Точно на това място в резултат 
на многовековни жертвоприношения от площадката пред 
олтара на скалния храм в низината се е натрупал 
културен пласт с диаметър около 22 м. и дълбочина 
между 1,70 м (до скалата) и 3,30 м (в низината).  

 Скална култова площадка – намира се на около 220 м. 
югозападно от ―Баджалията‖ на левия бряг на 
сухоречието От него към сухоречието се изнася 
носообразна скала, висока 13 м. Нейният връх е 
старателно изсечен, в резултат на което е идеално 
подравнен формирайки площадка с трапецовидна форма 
ориентирана по посоките на света с максимална дължина 
4,10 м и максимална ширина 2,70 м. По средата й 
прецизно е изсечен дълбок жлеб с ширина 0,15 м и 
дълбочина 0, 40 м. От площадката се разкрива широка 
панорама и се установява пряка визуална връзка с олтара 
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на ―Баджалията‖, трона, могилния некропол на върха на 
високото плато край пътя Силистра – Варна и третия 
скалния венец в североизточна посока. Площадката е 
служела за астрономически наблюдения, свързани с 
астрологическите практики на поклонниците на 
Зелмокис. 

 Скален трон - на около 50 м северозападно от 
„Баджалията‖ има голям скален блок с размери 4,40 х 
4,10, издигащ се на около 2,00 м над съвременния терен. 
Изсечен е под формата на трон със седалка, висока 0,37 
м, широка 0,60 м и облегалка висока 0,70 м, който е в 
пряка визуална връзка с олтара на светилището. На 32 м 
пред него започват културните наслоявания в подножието 
на ―Баджалията‖. Тук е открита фибула и монета на 
император Елгабал (218 – 222 г. сл. Хр.). 

 Скална култова яма - намира се на 150 м североизточно 
от Баджалията и е разположена над малка пещера. От 
входа на пещерата по изсечени в скалата стъпала се 
достига до неголяма скална площадка, която е 
допълнително заравнена. Върху нея, точно над пещерата 
е изсечена скална яма с правоъгълно гърло с размери 
1,25 х 1,00 м. Ориентирана е по посоките на света, като 
по-дългата страна е ориентирана север – юг с отклонение 
100 на изток. Стените към дъното са наклонени, а самото 
то е на дълбочина 1,20 м с размери 0,95 х 0,75. На 5 м 
югоизточно от ямата има четири по-малки ями, в които 
навярно е била закотвена дървена конструкция. В 
плиткия културен хоризонт около ямата са намерени 
фибула, апликация и украса от колчан за лък. Тя е 
символично изражение на подземното жилище /пещерата 
Когайон/, което Залмоксис градил, докато проповядвал в 
андреона.  
Скално светилище "Киринджика" 

Намира се на 2,5 км южно от ―Баджалията‖ върху десния бряг на 
р. Табан. Пещерата представлява обширно помещение с 
размери около 9 х 7 х 4,5 м. На 1,05 м над пода в източната 
половина старателно е оформена правоъгълна площадка с 
размери 4, 10 х 2, 80 м.. В центъра и северозападната част на 
площадката се забелязват петна, измазани с жълта глина, които 
са силно опалени. В дясно от площадката, в подножието на 
източната стена на скалния венец старателно е изсечена 
полукръгла, арковидно оформена в долния край ниша-олтар с 
ширина 2, 30 м, дълбочина 1,30 м и височина 1, 85 м.. В 
подножието на скалния венец над брега на сухоречието е 
регистриран културен пласт, наситен с керамика, която подобно 
на Баджалията се датира между VІІ-V в. пр. Хр. до ІІІ – ІV в. сл. 
Хр. 

Скално светилище до с. Кутловица 
Намира се на 3 км южно от «Киринджика» и 1,5 км източно от с. 
Кутловица е регистрирано най-южното скално светилище по р. 
Табан. Върху десния бряг на сухоречието се издига естествена  
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скална арка (мост) с отвор 5,5 х 2,4 м. Носообразната скала над 
него с размери около 18 х 8 м е подравнена чрез изсичане като в 
източния край са вдълбани една до друга две ями. На около 25 м 
южно от арката има естествена скална кухина, която е 
дооформена под форма на елипсовиден в поглед и 
полуелепсовиден в план олтар. Ориентиран е на изток с 
отколонение около 12 градуса на север. Подобно на останалите 
светилища и тук в подножието на скалите е открита тракийска и 
антична керамика, но за разлика от „Баджалията‖ и 
„Киринджика‖ тук фрагменните са малко и липсва дълбок 
културен хоризонт. 

Скално светилище до с. Васил Левски 
Намира се на около 3 км. северно от „Баджалията‖ и както 
останалите три е разположено на десния бряг на сухоречието 
Табан. Много атрактивна природна структура наподобяваща 
средновековен скален замък е пригодена за светилище. За 
целта пет естествени скални кухини по фасадата на скалния 
венец са дооформени чрез изсичане като култови ниши. 

Скално светилище до с. Войново 
Включва пещерата и олтара в подножието, на които е открита 
тракийска керамика. Местността около него е наситена с редки 
скални и природни феномени. В непосредствена близост до 
светилището има пещера, използвана за килия от монаси – 
отшелници от X в. сл. Хр. 
Живата културна традиция се изразява в практикуваните и до 
днес в региона кукерски фестивали, които се смятат за 
наследство от тракийската обредност, свързана с местното 
гетско божество Залмоксис. 

История на 
проучванията: 

През лятото на 2005 г. са проведени сондажни археологически 
разкопки 

Литература: 1. АТАНАСОВ Г. "Тракийски скален култов център по река 
Табан, Силистренско. Свещената долина на Залмоксис". 

2. АТАНАСОВ Г. (2008), Религиозните паметници на 
Добруджа (The Religious Temples of Dobroudja; 
Monumentela religioase ale Dobroudja), Силистра  

Статут на паметника 
на културата:  

Национално значение 

Комуникация с 
други обекти: 

Достъпът се осигурява чрез път започващ от разклона към с. 
Стрелково по направление Силистра – Средище – Варна. Пътят 
към светилището минава край голям тракийски могилен 
некропол. Изградени са паркинг, беседки, места за пикник и 
отдих, указателни табели и историческа пътека до олтара, 
трона, астрономическата площадка и символичния божествен 
скален гроб. От светилището към р. Табан по посока с. 
В.Левски, и с. Войново води еко-пътека, която преминава край 
защитена природо-археологическа местност „Малък Канагьол – 
Табан‖. 
В близост има тренировъчно спортно летище със самолети 
Чесна, чрез които могат да се видят от въздуха каньоните, 
храмовете, светилищата и съседните колонии скални манастири 
от V-VІ и ІХ-Х в. по р. Суха и р. Канагьол. 
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Обща оценка на 
физическото 
състояние: 

Има достъп до светилищата. През част от тях преминават екот 
пътеки. Като цяло обектите не са поддържани. 

 

Име 
Скални манастири 

 

Местоположение България, област Силистра, с. Голеш /община Кайнарджа/, с. 
В.Левски и с. Цар Асен /община Алфатар/, с. Руйно и с. Върбино 
/община Дулово/ 

Време на 
основаване 

 ІV-ти – началото на VIв 

Историческа 
справка 

Колонията от скални манастири от раннохристиянската епоха са 
разположени около Дуросторум-Дръстър-Силистра, югоизточно 
от Силистра по руслото на р. Суха, южно с. Голеш, започва 
колония от скални монашески обители. Тя включва 7 манастира 
с множество църкви крипти, килии, параклиси които са 
съхранили своя оригинален интериор и екстериор от периода на 
късната античност и ранна Византия. от късната античност / ІV- 
VІ в./. Това се оказват едни от най-ранните скални манастири не 
само в България, на Балканите, но може би изобщо в Европа. 
През епохата на Първото българско царство през ІХ-Х в. 
монашеския живот в тях е възстановен. Успоредно с тях в 
началото на Х в. южно от Дръстър по сухоречието Канагьол 
/древната река Дристра/ възниква втора голяма колония 
монашески обители. Според един съхранен паметник от края на 
ІХ в. от Цар Асен началото на монашеския живот се свързва с 
Манасий инок, за който се предполага, че е един от учениците 
на Св. Методий, съвременник и съратник на Св. Наум, Св. 
Климент и св. Константин Преславски. Колониите скални 
манастири са напуснати при печенежките нашествия в средата 
на ХІ в., Обитателите им се изтеглят на юг и запад, където 
слагат началото на нови монашески колонии по р. Провадийска, 
р. Бели, Черни и Русенски Лом. 
Само три от скалните манастири в района на Дуросторум-
Дръстър-Силистра са достъпни за туристите - двата манастира 
до Алфатар, в близост до самия път Силистра-Добрич-Варна и 
скалният манастир в местността Аязмото в с. Руйно, Дулово. 
 

Религия: Православие 
Съвременно 
ползване: 

Туристически атракция 

Комуникация с 
други обекти: 

В близост до скалните манастири се намира гр. Силистра, като 
може да се направи връзка с Историческия музей, Катедралния 
храм „Св. Св. Първоапостоли Петър и Павел‖ и 
Мощехранителница на Св. Дасий Доростолски, ААР „Дуросторум 
– Дръстът – Силистра‖, Римската гробница и др.  
Манастирът до с. Руйно, позволя възможност за посещение на 
средновековните крепости и Историческата местност „Аязмото‖ 
свързана с пребиваването на Демир Баба в средата на ХVІ в. 
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/около 1550- 1555 г./. 
Край Алфатар могат да се посетят още – ЗМ и ДЛС „Каракуз‖, 
Църквата „Св. Троица‖, етнографски комплекс „Добруджанска 
къща‖ и др. 
 

 

 

Име: Национален архитектурно-археологически резерват 
„Доросторум – Дръстър – Силистра‖ 
 

 

Местоположение: гр. Силистра 
Време на 
основаване: 

средата на I в. 

Хронология: Римски период, Късна античност, Средновековие, Османски 
период. 

Историческа 
справка: 

Историческа справка 
Дуросторум (Durostorum): Римският град Дуросторум възниква 
върху по-старо тракийско селище от І хил. пр. Хр. За това 
свидетелства и възприетото тракийско име на града.  
Приема се, че е имал полигонална форма или трапецовидна. 
Максимална дължина от северата стена на брега на р. Дунав до 
южната стена е около 250 м. Край брега на реката ширината 
изглежда е около 350 м. От северозападния ъгъл на брега на 
Дунав започва система без аналог във фортификационното 
строителство, включваща ритмично повтарящи се големи 
петоъгълни кули и малки триъгълни бастиони през около 12 м. 
Първите три-четири реда са от големи добре обработени квадри 
(включително сполии), след което градежът е от тухли на 
червен хоросан. 
От 105/106 г. тук е разквартируван ХІ Клавдиев легион21, който 
остава в Дуросторум до края на античността. Градът е станция и 
на Дунавската флотилия. От канабите22 на легиона възниква 
град, който поручава права на муниципия при император Марк 
Аврелий или при император Каракала. Дуросторум е също така 
станция на Крайдунавския път и митническа станция. През 4-6 в. 
той добива голямо значение. От тук на 21-22.09.294 г. преминава 
император Диоклециан, а в периода 367-368 г. – император 
Валент, като и двамата публикуват укази в града. От първата 
половина на 4 в. е запазена и известната гробница при Силистра 
с добре съхранени стенописи. Дуросторум е силна и добре 
укрепена крепост. В средата на 4 в. той е отбелязан заедно с 

                                                
21  легион – римският легион се е състоял от 10 кохорти, всяка от по шест центурии, 

съставени от десет отделения (контубернии) от по 8 души. Всяка центурия наброявала 80 
войника+20 души команден състав, така че римският легион е възлизал на ок. 6000 души. В 
империята имал ок 30-35 легиона с придадените към тях помощни войски (auxilia). Всичките 
стояли под главното командване на провинциалният управител. 
22

  канабе – цивилно селище край римския лагер 
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Одесос и Никополис ад Иструм като един от най-значителните 
градски центрове в провинция Втора Мизия. Предполага се, че 
през 376 г. край Дуросторум преминават приетите като 
федерати вестготи, които скоро след това вдигат въстания. В 
Дуросторум е роден известният пълководец Флавий Аеций. През 
4 в. епископ тук е Ауксенций, ученик на готския епископ 
Вулфила. Дуросторум е един от най-ранните и значителни 
християнски центрове. В него загива мъченик Дасий, чиито 
мощи са пазени в града до края на 6 в. и пренесени след това в 
Анкона, Италия. Дуросторум издържа нападенията на всички 
племена, които преминават през р. Истрос (Дунав) в Добруджя 
за периода 4-6 в. С видоизменено име (Дръстър, Дристра) той 
продължава да съществува и през средновековието и още от 7 в. 
е един от важните центрове на Първото българско царство. При 
разкопки са открити много надписи на латински език от 2-6 в. 
През ІХ в. тя е защитавала т. нар. „Преславен дом на Дунав‖ 
издигнат от хан Омуртаг, за който свидетелстват 5 надписа и 
колона с неговото име. В съседство с двореца е разкритото 
езическо капище23 от началото на ІХ в. В края на ХІ в. крепостта 
търпи тежки поражения като се възстановява ХІІІ в., но следват 
нови поражения в резултат на татарското нашествие от 1242 г. В 
края на ХІІІ и особено през ХІV в. старата катедрала е 
възстановена, като западно от нея е издигната нова, макар и 
много по-малка митрополитска резиденция, строят се квартални 
църкви, наземни жилища с каменни цокли и навярно сутерени. 
Тази крепост с нейния полигонален план е съхранена до 
началото на ХIХ в.  
Обекти: 
Римска градска вила от ІІ-ІV в.: В източната част на гр. 
Силистра се намират останки от голяма градска вила, строена 
недалеч от форума на античния Доросторум. През ІІ-ІІІ в. тя е 
обитавана от заможна аристократична фамилия. При готските 
нашествия в края на ІІІ или в средата на ІV в. вилата, както и 
Дуросторум са разрушени и опожарени. 
Епископски дворец и базилика от края на ІV-VІ в.: С 
възстановяването на града към края на ІV в. върху руините на 
римската вила е издигната внушителна масивна обществена 
сграда 17 Х 20 м. с официална зала допълнена с апсида и 
странични помещения. Планът на тази обществена постройка 
следва архитектурните и строителни принципи на резиденциите 
на градските управители и епископи от ІV-VІ в. В близост до нея 
е разкрита голяма епископска базилика от ІV-VІ в. с дължина 
около 30 м. Предполага че това е дворецът на Доростолските 
епископи. Западно от резиденцията е разкрита неголяма частна 
баня от същия период, която по аналогичен начин е издигната 
върху основите на вилата от ІІ-ІІІ в. 
Северна крепостна стена от ІV-VІ, VІІІ-ХVІ в.: През VІ в. е 
издигната масивната крепостна стена, от която е възстановена и 
ползвана без прекъсване от ІХ до ХV в. Пред нея е било 

                                                
23  капище – храм, светилище 



Проучване и картиране на туристическите обекти и ресурси 2011 

 

 84 

 

пристанището на късноантичния и средновековния град.  
Разкрита е каменна стена от едри обработени квадри, споени с 
фин розов хоросан, примесен със смляна строителна керамика. 
В зидарията са преизползвани и сполии – фрагмент от фриз-
архитрав и други архитектурни детайли. Стената е с ориентация 
запад – изток, като в западната част продължава в профила на 
терен 
Епископска и патриаршеска базилика от ІХ – ХІV в.: В 
непосредствена близост до крепостта през втората половина на 
ІХ в. е издигнат храм. Вероятно това е катедралната църква на 
първия епископ на Дръстър след покръстването, епископ 
Николай, от когото са запазени два оловни печата и един надпис 
от края на 870 г. След 927 г., когато Дръстър става резиденция 
на първия български патриарх Дамян, църквата е преустроена в 
кръстокуполна базилика. Катедралният храм представлява 
кръстокуполен трикорабен триапсиден храм с притвор и размер 
25,40 х14,70 м. До външното лице на северния кораб е долепено 
на фуга голямо помещение (външни размери около 7 х 7 м) с 
масивни стени дебели около 1,50 м. Многобройните находки и 
монети също свидетелстват за активното използване на храма 
през ХІІІ-ХIV в. 
През ХІ-ХІІ в. църквата е катедрален храм на византийските 
епископи и митрополити на Дръстър. След татарското нашествие 
от 1242 г. тя е възстановена и продължава да служи за 
катедрален храм на българските митрополити до ХІV в. Западно 
от църквата се намират сградите на Св. Синод на Българската 
православна църква от Х в., а източно от нея покоите на 
патриарха с патриаршеската баня. 
Ъглова петоъгълна кула от VІ-ХІV в. 
Патриаршеска резиденция от Х в.  
Западно от катедралния храм на средновековния Дръстър се 
намира дворецът /резиденцията/ на дръстърските епископи и 
патриарси. Тя е издигната до масивната и с внушителни размери 
северозападна петоъгълна кула на крепостта. Резиденцията се 
развива около павиран вътрешен двор, към който са изградени 
масивни верижни помещения, зали, килии и пр.. При татарското 
нашествието от 1242 г. сградите са окончателно разрушени и 
епископската резиденция е изместена плътно до притвора на 
църквата.  
Турска кеьова стена от ХVІ-ХVІІ в.: През османската епоха 
/вероятно ХVІ в./ източната част на резиденцията е разрушена 
до основи и на това место е построено пристанище за галери, от 
което е съхранена масивната западна кеьова стена. 
Южна крепостна стена на Дуросторум – Силистра началото на 
ІV в., възстановена в началото на VІ – XIVв. 
Това е едно от най-мощните военно-отбранителни съоръжения в 
България от Късната Античност и Средновековието. Крепостта е 
изградена при император Константин Велики за отпор срещу 
готи и хуни. Възстановена е при император Юстиниан Велики. 
Пред стената излиза голяма петоъгълна кула, а в западната част 
се намира централната порта на късноантичния град, фланкиран 
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с малки триъгълни кули. След началото на ІХ в. е възстановена 
от хан Омуртаг.  
В близост до мястото си дават среща двама от най-
забележителните владетели на средновековна Европа – 
византийския император Йоан Цимисхи и руско-варяжкия княз 
Светослав.  
Крепост се превръща в столица на независима феодална 
държава в края на ХІV в., управлявана от дръстърския деспот 
Иванко Тертер. Укрепление е превзето от турците през 1383 г. и 
е основна единица от фортификацията на Силистра през 
Османската епоха. Разрушена е чак през 1810 г. от известния 
руски генерал княз Багратион.  

История на 
проучванията: 

От 1968 г.се провеждат редовни археологически разкопки. 

Литература: 1. Иванов, Р. (1999), Долнодунавската отбранителна 
система между Дортикум и Дуросторум от Август до 
Маврикий. София 29. 

2. Иванов, Р. (2003), Дуросторум. В: Римски и 
ранновизантийки селища в България. София 75-865. 

3. Атанасов, Г. (2008) Религиозните паметници на 
Добруджа (The Religious Temples of Dobroudja; 
Monumentela religioase ale Dobroudja). Силистра  

4. Атанасов, Г. (2007) „Християнският Дуросторум - 
Дръстър. Доростолската епархия през късната 
античност и средновековието (ІV-ХІV в.). История, 
археология, култура, изкуство. (The Christian Durostorum – 
Drastar)‖. Изд. Зограф. Варна - Велико Търново 

5. Ангелова, Ст., с кол. (1996) Църква № 2 в Дръстър 
(Силистра). – Минало, 3, с. 28-40;  

6. Ангелова, Ст. (2002), Разкопки на църква № 2. 
Археологическо проучване на Дръстър (14 години по-
късно). – Добруджа, 20, с. 16. 

7. Атанасов Г., Русев Н., Денев Д. (2008) Петоъгълна кула 
№ 3 на Дуросторум-Дръстър- Силистра. – АОР през 2007 
г. София, с. 353-355. 

Статут на паметника 
на културата:  

-обявен паметник на културата с национално значение ДВ 
№10/1968г. 
-обявен е за археологически резерват на площ от 1720 дка с 
Разпореждане на Бюрото по МС № 627 от 28.12.1971 г. за 
обявяване на част от територията на гр. Силистра за 
археологически резерват ―Дуросторум-Дръстър‖; 
- Наредба № 1 на КИК и МСА за археологическия резерват 
―Силистра‖ ДВ бр. 44 от 1976 г. 

Комуникация с 
други обекти: 

Дуросторум е един от важните пунктове на римската 
отбранителна система по Долнодунавския лимес. Обитаването 
му през различни периоди – от елинистическата епоха до 
османския период повишава атрактивност му. Безспорно 
Дуросторум представяла основна изходна точка за организиране 
на туристически маршрути в близката околност. Разположението 
му в рамките на съвременния град улеснява туристическия 
достъп до разкритите на място архитекрутни елементи от 
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римския период, като например Силистренската гробница Част 
от движимите паметници на културата са експонирани в местния 
исторически музей. 
Дуросторум заема водещо място сред дунавските римски 
градове на българска територия. Като важно пристанище 
местоположението му позволява връзка по течението на реката 
с останалите разположени по Дунав римски крепости. По суша 
най-близките обекти са Тегулициум (при с. Ветрен) на 22 км и 
Кандидиана (при Малък Преславец, общ. Главиница) на 47 км. 

Обща оценка на 
физическото 
състояние: 

Обектите са консервирани и експонирани, но липсата на 
системна поддръжка води до опасност от останките да се 
разрушат. Патриаршеската църква и Патриаршеската резиденция 
разположение край брега на реката и Дунавския парк са в лошо 
състояние. Растителността не е почиствана, поради което храсти 
и бурени рушат консервацията и оригиналните градежи, като 
подкопават основите. 
Лошо (критично) е състоянието на Южната крепостна стена. 

 

Име: Кокони  

Местоположение: Румъния, окръг Кълъраш, комуна Мънъстиря 

Време на 

основаване: 

X-XIII в. 

Хронология: Средновековие 

Историческа 

справка: 

Това селище е разположено недалеч от северния бряг на р. 
Дунав на около 30 км северозападно от Дръстър. Езикообразен 
полуостров, вдаващ се в ез. Мостищя е преграден с три 
дъговидно разположени концентрични землени укрепления. 
Проучени са над 60 плитко вкопани до около 1 м. землянки и 
наземни жилища, често с дървена обшивка. Основно са 
утоплявани с глинобитни пещи в ъглите. Преобладават 
еднопространствените, но са проучени и двупространствени 
жилища. Документирани са 3 гнезда с некрополи по християнски 
обряд с беден инвентар. Открити са накити, сред които един 
хубав наушник от ХIV в. и пръстен съсъс старобългарски надпис 
ТОЛОКО. Монетите включван емисии на дръстърския господар 
Тертер – 1 бр., видинския цар Ив. Срацимир – 1 бр. търновския 
цар Иван Шишман – 1 бр. влашките воеводи Дан І – 2 бр. и Мирчо 
I – 2 бр. 

Литература: CONSTANTINESCU N. (1972) Coconi. Un sat din cimpia romană in 
epoca lui Mirce cel Bătrin. Bucurşti, p. 22-27, 35-66 . 
АТАНАСОВ, Г. (2009), „Добруджанско деспотство”, изд. 
„Фабер‖  

Статут на паметника 

на културата: 

Археологически паметник 
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Комуникация с 

други обекти: 

На по-малко от 2 км. се намира ез. Мостищя. На около 5 км. се 
намира църквата „Св. Димитър и Св. Нестор‖ (1648 г.), 
построена от Матей Бесараб. В близост се намира и Мемориална 
къща на Александру Сахия, румънски писател и журналист, член 
на Румънската академия. В близост, на 400 м. от с. Султана се 
намира и неолитното селище Султана Малул-Рошу 
принадлежащо на културата Гумелница IV пр.н.е.  
В близост се намира Манастира Тарицени и неолитно селище 
"Магура Fundeanca" (ком. Chiselet), където археологически 
пластове са свързани с културата Гумелница и от бронзовата 
епоха. 

Обща оценка на 

физическото 

състояние: 

Обектът е обрасъл в растителности. Липсва охрани и вход. 
Обектът не е социализиран, като липсват основни елементи на 
туристическата инфратруктура. 

 

 

Име: Силистренска гробница – Римска гробница  

Местоположение: гр. Силистра 
Време на 
основаване: 

последната четвърт на 4 в. 

Хронология: Античност 
Историческа 
справка: 

Гробницата е открита през 1942 г., близо до Дуросторум и 
представлява един уникален паметник на римската живописна 
традиция не само за балканските римски провинции, но и на 
официалното римско изкуство през късноантичната епохоа. 
изкусво. По своята архитектура Силистренската гробница е 
обикновен тип римски еднокамерни гробници с правоъгълен 
план и полуцилиндричен свод. Ориентирана е З-И с вход от 
изток. Тя има размери 3,30 х 2,60 м, стените й са дебели – 0,60 
м, градени от ломени камъни, споени с червен хоросан. Подът е 
настлан с тухли. Стените и сводът са богато украсени с 
фигурални и геометрични изображения. Разграничават се две 
зони в интериора на гробницата: горна със свода и люнетите и 
долна, включваща стените с фигурални изображения. Основната 
идея е върху свода да се изобрази небесният рай, който да се 
отдели от илюзорното земно жилище, представено върху 
стените. При художественото оформление и разпределение на 
украсата в долния ред на пана личат заимстваните стари 
елинистически традиции. Паната образуват фриз от 11 
правоъгълни полета – по три на всяка страна с изключение на 
средното източно пано, на чието място попада входът на 
гробницата, фланкиран от канделабри (свещници). Всяко поле е 
заето от изобразени прислужници и прислужнички, устремени 
към съпружеската господарска двойка, изобразена в 
централтото пано на западната страна. Фигурита са представени 
с традиционните дрехи и прически за епохата, което носи 
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информация за ежедневния бит и култура от тогава. Особен 
интерес предизвиква третирането на прическата на последния 
прислужник, която показва билзост до тези на младежите от 
гвардията и пажовете от готски произход. Гредоредът, 
разположен над общата рамка на фриза, опасва цялата 
гробница. Той представлява пояс, в който са дадени в 
перспектива силно издаващи се напред греди. Люнетите заемат 
двете къси страни на гредореда и съдържат симетрично 
разположена украса от по два гълъба в източния и два пауна от 
двете страни на кантарос (чаша с високо столче и две дръжки) в 
западния. Украсата на свода е имитация на асетиран таван от 63 
полета, изпълнени с разнообразни растителни и животински 
мотиви, ловни сцени и др. В творческо отношение като цяло 
фигурите, макар и преставени реалистично, са третирани 
плоскостно, в духа на общата изобразителна тенденция на 
епохата. 

История на 
проучванията: 

гробницата е открита през 1949 г., реставрирана и 
консервирана, достъпна е за туристи 

Литература: 1. Ангелова С.(1976) Силистренската гробница. София 
2. Димитров Д. П., Чичикова М. (1986) Късноантичната 

гробница при Силистра. София  
3. АТАНАСОВ Г. (2008) Религиозните паметници на 

Добруджа (The Religious Temples of Dobroudja; 
Monumentela religioase ale Dobroudja). Силистра  

Статут на паметника 
на културата:  

обявен е за паметник на културата с национално значение, ДВ 
10/1968 г. 

Комуникация с 
други обекти: 

Силистренската гробница е уникален по своите стенописи 
паметник на късноримската архитектура и живопис със световно 
значение, без аналог в територията на Късноримската империя, 
единствен по рода си от късноантичната епоха в Европа. Като 
част от некрополите на Дуросторум, тя представлява един от най 
атрактивните паметници на териториятан а римския град. 
Гробницата е част от римския град Дуросторум и е пряко 
свързана с него. 

Обща оценка на 
физическото 
състояние: 

Обектът е реставриран и експониран. 

 
Име: Транмариска (Transmarisca)  

Местоположение: в дн. гр. Тутракан 
Време на 
основаване: 

средата на 1 в. 

Хронология: Римска епоха, Късна античност, Средновековие, Възроженски 
период 

Историческа 
справка: 

Трансмариска възниква като лагер на военни части около 
средата на 1 в. Общата политическа обстановка в областта на 
Долнодунавския лимес – нахлуването на дакийски и сарматски 
племена през 69-70 г., вероятно е била причината по времето на 
управление на император Веспасиан да бъдат основани 
едновременно на десния бряг на Дунав редица нови селища като 
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Димум, Апиария (при с. Ряхово, общ. Сливо поле), Тримамиум, 
Трансмариска и Сексагинта Приста. През 2 в. Трансмариска вече 
е значително селище. Вероятно там са пребивавали военни 
части на ХІ Клавдиев легион, чийто постоянен лагер до края на 
античността е бил в Дуросторум. Като пътна станция на 
Крайуднавдския път и силна крепост Трансмариска има голямо 
икономическо значение в периода 4-6 в. Тогава тя се споменава 
често в литературните извори и надписи на латински език. През 
късната античност е център на военен гарнизон и на дунавската 
флотилия. Градът загива в края на 6 в. при нашествията на 
аварите. 

История на 
проучванията: 

проучван чрез спасителни и редовни разкопки 1989-1991 г., 1995 
г., 2001-2004 г. 

Литература: 1. Вагалински Л. Разкопки на крепостна стена на 
Трансмариска (Тутракан). – В: АОР за 1989,1990 г., 77-78 

2. Змеев Р. (1987) Тутракан. София, 19. 
3. Бакърджиев С. (1995), Нова хипотеза за тракийския 

произход на името на Трансмариска. – В: Тутракан в 
историческото развитие на Добруджа. Тутракан, 76-83. 

4. Иванов Р. (1999) Долнодунавската отбранителна система 
между Дортикум и Дуросторум от Август до Маврикий. 
София, 198-199. 

5. Петков Е. (2005) Археологически проучвания в Туракан 
през 2004 г.- АОР през 2004 г., София 196. 

Статут на паметника 
на културата:  

обявен е за национален паметник на културата, ДВ 10/1968 г. 

Комуникация с 
други обекти: 

Трансмариска е един от важните пунктове на римската 
отбранителна система по Долнодунавския лимес. Обитаването й 
през различни периоди – от римската античност до османския 
период повишава нейната атрактивност. Безспорно тя 
представяла основна изходна точка за организиране на 
туристически маршрути в близката околност. Разположението й 
в рамките на съвременния град улеснява туристическия достъп 
до разкритите на място архитекрутни елементи от римския 
период. Част от движимите паметници на културата са 
експонирани в местния исторически музей. 
Транмариска заема важно място сред дунавските римски 
градове на българска територия. Местоположението й на р. 
Дунав позволява връзка по течението на реката с останалите 
разположени по реката римски крепости. По суша най-близките 
обекти са Кинтон (при с. Нова Черна) на15 км и Апиария (при 
Ряхово) на 33 км. на запад и Кандидиана (при с. Малък 
Преславец, общ. Главиница) 30 км. на изток. 

Обща оценка на 
физическото 
състояние: 

Реставрирани и консервирани на място са части от южната 
крепостна стена по проект на ИМ Тутракан, финансиран 
НФ‖Култура‖ 

 

Име: Кинтон (Kynton)  
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Местоположение: България, област Силистра, община Тутракан, с. Нова Черна 
*1,4 км западно от с. Нова Черна, в м. Калето 

Време на 
основаване: 

краят на 3 в. 

Хронология: Ранножелязна епоха, Късножелязна епоха, Късноримски период, 
Късна античност, Средновековие 

Историческа 
справка: 

Единственият извор, който спомевана крепостта Кинтон е 
Прокопй Кесарийски. Той го отбелязва сред възстановените от 
император Юстиниан крепости през 6 в. Днес тя се 
идентифицира с архитектурните останки на античния кастел при 
с. Нова Черна. Крепостта има почти квадратна форма с размери 
ок. 90х90 м. Вътре в нея се разкрива второ, по-малко каменно 
укрепление с размери 30х22/25 м, от което са запазени три 
стени, снабдени с кули. Това е вероятно първоначалното 
укрепление, което след Юстиниановите реконструкции към 
средата на 6 в. е било разширено. 

История на 
проучванията: 

проучаван чрез редовни археологически разкопки през 1967-
1970 г. от Ат. Милчев и Ст. Ангелова от СУ "Кл. Охридски" 

Литература: 1. Милчев А., Ангелова Ст. (1971) Археологически разкопки 
и проучвания в месността "Калето" при с. Нова Черна, 
Силистренски окръг, през 1967-1969 г. – ГСУ ФИФ 63 
(1970), с. 7сл. 

2. Иванов, Р. (1999) Долнодунавската отбранителна 
система между Дортикум и Дуросторум от Август до 
Маврикий. София 37, 194-197. 

Комуникация с 
други обекти: 

Обектът е част от долнодунавската укрепителна система и 
представянето съвместно с околните крепости от района, или в 
един общ маршрут от Видин до Силистра, би допринесло за по-
пълната илюстрация на организацията на римската власт в тази 
земи. 
Развитието на Кинтон е в непосредствена близост и свързано с 
това на Трансмариска, от която отстои на 15 км. Тя се явява и 
най-близкия друг синхронен обект. В западна посока Кинтон се 
свързва с Апиария (при Ряхово) на 20 км. 
Северно от селото, по поречието на Дунав, се намира 
защитената местност Калимок-Бръшлен и Биологична 
експериментална база „Калимок―.  
 

Обща оценка на 
физическото 
състояние: 

Отсъствието на специализирана намеса и мерки за охрана оставя 
обекът неохраняем, трудно разбираем за непрофесионално око, 
изложен на иманярски набези. Това води до разрушаването му и 
пречи за експлоатирането му като култрурно-исторически 
паметник, което пък води до намалямането на историческото 
богатство и потенциал в района. Препоръчително е 
уведомяването на местните власти, осигуряването на временна 
охрана и наблюдения на обекта. Бъдещи археологически 
проучвания биха допринесли за повишаването на неговата 
атрактивност и социализацията му. 
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Име: Тегулициум (Tegulicium)  

Местоположение: ок. 2 км северно от с. Ветрен, в м. Калето 
Време на 
основаване: 

1-2 в. 

Хронология: І хил. пр. Хр., Римски период, Късна античност, Средновековие 
Историческа 
справка: 

Крепостта е регистрирана още в края на 19 в. и е предложена 
идентификацията й със споменавания в Пойтингеровата карта и 
други извори за периода 2-7 в. Тегулициум. Името й се извежда 
от латинското tegulicium (вид керемида) и се превежда като 
―покрит с керемиди‖. При разкопки са разкрити части от сгради, 
съществували в периода 2-4 в. Явно с него са свързани 
надгробните могили, регистрирани в землището на селото. 
Имала е полигонална форма с дължина около 100 м. и ширина 
60 м. От изтока, където достъпът е най-лесен е прокопан дълбок 
ров. Дебелината на крепостните зидове е около 2,50 – 3,00 м. 
Севернината част е укреплението е пропаднало в р. Дунав, а 
оснаналата час от фортификацията е почти обезличена при 
изкопи за укрепления по времето на Руско-турската (1877-1878) 
и Първата световна война. Описаната крепостна система е 
издигната през античността, възстановена към началото на Х в. 
и използвана до средата на ХV в..  
През ХІІІ в. крепостта е възстановена, за което свидетелстват 
археологически разкопки, при които открит богат подебен 
материал от ХIV в. – битова и сграфито керамика, накити, 
коланни украси, култови предмети, оръжия и монети на цар 
Иван Срацимир, Иван Шишман, Добротица, Тертер и др.. 
 

История на 
проучванията: 

Проучван чрез археологически разкопки 1915, 1982-1984 г., 2006 
г. 
При разкопките от 1982-1984 г. не са били открити никакви 
останки от крепостна архитектура. От сондажите са открите 
голямо количество „струпани каменни блкове и тухли с 
хоросан‖. 
Описание на крепоста са дадени К. Шкорпил, както и от 
резултатите от сондажите на румънските археолози В. Първан и 
М. Теодореску от 1915 г. 

Литература: 1. АТАНАСОВ Г., И. Бъчваров. (2007) Антични сгради до 
крепостта Тегулициум до с. Ветрен, Силистренско. – 
АОР през 2006 г. София 235-238. 

2. АТАНАСОВ Г. (2009) „Добруджанско деспотство‖, изд. 
„Фабер‖ 

3. АТАНАСОВ Г. Ив. Йорданов. (1994) Средновековният 
Ветрен на Дунав. Шумен, с. 8-10, табл. I. 

Статут на паметника 
на културата:  

обявен паметник на културата с местно значение ДВ №10/1968 г. 

Комуникация с 
други обекти: 

Античният крайдунавски път поставя обектът във връзка с 
локализираните в непосредствена близост римски градове 
Дуросторум и Кандидиана (Малък Преславец) и предоставя 
възможност за обвързването й в туристически маршрути тези 
близко разположени обекти по суша, както и по течението на 
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реката. Съвременното разстояние до Силистра е 22 км, а до 
Кандидиана – 36 км. 

Обща оценка на 
физическото 
състояние: 

Силни ерозионни и свлачищни процеси нарушават целостта на 
крепостта в последните години, както и прокарването на 
съвременни пътища. Препоръчителни са специализирани мерки 
за консервирането на разкритие ситуации и подобряване 
атрактивността на паметника. 

 

Име: Ранносредновековни крепост “Картал кале” - с.Руйно  

Местоположение: 
България, община Дулово, с. Руйно 

Време на 
основаване: 

Хв. 

Хронология: Ранно средновековие 
 

Историческа 
справка: 

―Картал Кале‖/Орлова крепост/ е разположена на недостъпно 
място на един от меандрите на р. Сенебир, пресъхнала през 18 
век. Тя е построена към началото на 10 в. при царуването на 
Симеон Велики. Издигната е върху руините на малко тракийско 
селище и късноантично укрепление. Има триъгълна 
ветрилообразна форма с площ около 35 декара. Стените са 
зидани от големи полуобработени камъни с дебелина от 3 метра 
до 3,30. Пред нея има 5 кули и дълбок ров. Личат два входа с 
порти -единият при недостъпната шийка,а другият в южната 
страна,където укреплението е с двойна стена. От там се 
осъществява връзката с голяма предградие. То представлява 
селище с площ от близо 40 декара. Северно от ‖Картал 
Кале‖,само на 2 километра,се намира втора старобългарска 
крепост с площ от около 25 декара. Между двете крепости има 
средновековен скален манастир. Така оформената структура от 
две селища,крепост и манастир се явява една от най-големите 
агломерации от епохата на първото българско царство. 
В‖Картал Кале‖ са разкрити 20 жилища /землянки/, оръжия, 
земеделски сечива, керамика, битови предмети, църковни 
кръстове и медальони от 10 в. 
Крепостта е разрушена при нашествието на руския княз 
Светослав през 969-970 година. В края на 10 в. е възстановена, 
но окончателно е разрушена и напусната завинаги след 
печенежкото нашествие през 1036 година. 
 

Статут на паметника 
на културата:  

Местен паметник на културата, археологически обект 

Комуникация с 
други обекти: 

Двете средновековни български крепости са разположени само 
на 4 км. една от друга. Това е случай без аналог във 
фортификационното строителство на Първото българско 
царство. Крепостите са охранявали древния стратегически път 
между столиците Плиска и Велики Преслав с р. Дунав. В 
местността Аязмото се намира Историческа местност свързана с 
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пребиваването на мюсюлманския светец Демир Баба /Железния 
баща/ в средата на ХVІ век /около 1550- 1555г./. В района се 
намира и част от колонията раннохристиянки скални манастири 
от началото на IV в. На около 10 км. е гр. Дулово, където се 
намира Историческия музей. На около 25-30 км. в посока изток – 
североизток се по главен път I-7 може да се достигне ЗМ 
„Каракуз‖ и ДЛС „Каракуз‖, да се посетят църквата „Св.Троица‖ 
и етнографския комплекс „Добруджанска къща‖, скалния 
манастир при с. Цар Асен и др. 

Обща оценка на 
физическото 
състояние: 

Обектът е обрасъл в растителност и трудно отличим от околната 
среда. Липсата на разчистване на растителност може да доведе 
до разрушаване на оригиналните градежи, като могат да 
подкопаят основите. 
 

 

Име: Ранносредновековни крепост Аязмото - с.Руйно  

Местоположение: 
България, община Дулово, с. Руйно 

Време на 
основаване: 

ІХ- ХІ в. 

Хронология: Ранно средновековие 
 

Историческа 
справка: 

Крепостта Руйно– Аязмото е пресечена от железопътната линия 
Силистра – Самуил. Северният край пресича землянка, която е 
частично разкопана. Очертава се като голямо правоъгълно 
жилище с дължина 6,80, ширина 5,10 и дълбочина 1,10. Подът е 
изсечен в ерозирала скала и подравнен с трамбована жълта 
глина. В северозападния край е разкрита голяма полукръгла 
печка, която излиза извън границите на землянката. Тя е имала 
суперструкция изградена от ломени камъни, нападали в изкопа. 
Керамиката и находките са в хронологическите граници на Х в. 
Откритите три землянки са разрушени в резултат на силен 
пожар. В повърхностния хоризонт на изкопа има няколко 
фрагмента керамика от XI в.  
В източния профил на изкопа за трасето на железопътната линия 
отчетливо се вижда прерязаната северна крепостна стена. Тя е 
широка 3,05 м и е изградена от ломени камъни на кална спойка. 
Лицата са изградени от големи сравнително добре оформени 
камъни, а вътрешността е блокаж от средни и дребни камъни и 
жълта глина. Стената ляга направо на заварения терен без 
всякаква субструкция. От профила се установи, че под нея има 
тракийски културен пласт с дебелина от около 0,30 м, в който се 
намериха фрагменти от тракийски съдове, амфори и 
животински кости. В резултат та направените сондажи се 
установи, че крепостта Руйно - Аязмото е построена и 
функционира синхронно с Руйно – Картал Кале. Някои керамични 
фрагменти предполагат, че е издигната малко по-рано, но са 
разрушени и опожарени заедно в края на Х в. Следите от 
обитаване през края на Х – началото на XI в. в Руйно-Аязмото са 
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по-слабо осезателни от Руйно–Картал Кале.  
 

История на 
проучванията: 

2003 г. в Руйно–Аязмото започнаха сондажни проучвания Георги 
Атанасов, Валери Йотов 

Статут на паметника 
на културата:  

Местен паметник на културата, археологически обект 

Комуникация с 
други обекти: 

Двете средновековни български крепости са разположени само 
на 4 км. една от друга. Това е случай без аналог във 
фортификационното строителство на Първото българско 
царство. Крепостите са охранявали древния стратегически път 
между столиците Плиска и Велики Преслав с р. Дунав. В 
местността Аязмото се намира Историческа местност свързана с 
пребиваването на мюсюлманския светец Демир Баба /Железния 
баща/ в средата на ХVІ в. /около 1550- 1555г./. В района се 
намира и част от колонията раннохристиянски скални манастири 
от началото на IV в. На около 10 км. е гр. Дулово, където се 
намира Историческия музей. На около 25-30 км. в посока изток – 
североизток се по главен път I-7 може да се достигне ЗМ 
„Каракуз‖ и ДЛС „Каракуз‖, да се посетят църквата „Св. 
Троица‖ и етнографския комплекс „Добруджанска къща‖, 
скалния манастир при с. Цар Асен и др. 

Обща оценка на 
физическото 
състояние: 

Обектът е обрасъл в растителност и трудно отличим от околната 
среда. Липсата на разчистване на растителност може да доведе 
до разрушаване на оригиналните градежи, като могат да 
подкопаят основите. 
 

 

Име: Пъкуюл луй Соаре / Крепоста Вичина 
Păcuiul lui Soare 

 

Местоположение: Румъния, окръг Кълъраш, остров Пъкуюл луй Соаре  
*на около 20 километра източно от Силистра. 

 
Време на 
основаване: 

IX в. 

Хронология: Средновековие 
Историческа 
справка: 

Крепостта се намира върху едноименния дунавски остров на 18 
км източно от Дръстър. Голяма част от фортификационната 
система е отнесена от реката и днес е съхранен само 
североизточния ъгъл. Крепостта най-вероятно е построена около 
IX в.- Х в., преправена е в края на Х в. и частично разрушена и 
временно изоставена в края на ХІ в. при голямото куманско 
нашествие през 1094 г. Разкопките на острова разкриват 
останките на крепост, която по размери (2,5 ха) може да се 
сравнява с т. нар. вътрешен град на Плиска. Според археолозите 
това е българското пристанище Вичина, от което е запазена 
кейовата стена на пристанищната крепост.  
В начина на градеж на стените, плана и устройството на кулите 
и други архитектурни и строителни характеристики крепостта на 
острова показва значителни сходства с тези в Плиска, 



Проучване и картиране на туристическите обекти и ресурси 2011 

 

 95 

 

Омуртаговия аул24 при с. Хан Крум и други прабългарски 
укрепления. Върху каменните блокове на крепостта и по други 
предмети се срещат и прабългарски писмени знаци, подобни на 
архонските, определяни като рунни.  
Зидовете са масивни с ширина 4,20 м., а в основите достигат до 
6 м. Градежът е от големи, добре обработени квадри с дължина 
1,00-1,50 м., ширина и височина около 0,50-0,70 м., споени чрез 
хоросан със счукана тухла и обмазани с червен хидрофобен 
хоросан. На североизточния ъгъл е разкрита частично голям 
кула, вероятно с окръглена форма и диаметър около 12 м. 
Много добре е съхранена портата на източната стена, 
на 18 м. северно от ъгловата кула. Има правоъгълна форма с 
външни размери 14,70х10,50 м. и е запазена на височина около 5 
м. Снабдена е била с две врати – отвън падаща катаракта широка 
3,60 м., а от вътре двукрила врата с ширина 3,20 м. На около 70 
м. от ъгловата кула на южната крепостна стена, запазена на 
дължина 240 м. Пристанищното съоръжение е без аналог във 
фортификационното строителство на Долния Дунав 
- дълго около 24 м. и широко около 11 м. оформено с 7-стъпален 
подход. Фланкирано е от две правоъгълни кули с размери 11,80 
х 9,70 м., като между тях в стената има 7 процепа 
предназначени за въжетата на акостиращите дромони и галери. 
Забележително е, че съоръжение е иззидано с квадри двойно 
по-малки от тези, с които е градена северната стена и портата. В 
края на ХІ в. крепостта е почти изоставена в резултата на 
куманското нашествие от 1094 г. Животът е възстановен след 
средата на ХІІІ в. След татарското нашествие от 1285 г., Пъкуюл 
луй Соаре търпи тежки поражения, като След него към началото 
на ХІV в. терена е заравнен и нивелиран с жълта глина, върху 
която започва ново строителство. Успоредно на източната 
крепостна стена с пристанището е изградена нова масивна стена 
с дължина над 60 м., която се развива в сложно съоръжение на 
около 20 м. зад пристанището. 
Между новоизградената през ХIV в., и съхранените от Х в. 
северната и източната крепостни стени на площ около 30 дка е 
обособен квартал, като са проучени над 50 наземни жилища.  
Крепостта е разрушена  и изоставен през 30-те години на ХV в.  
 

История на 
проучванията: 

През 1957г. започват първите разкопки 

Литература: 1. АТАНАСОВ Г. (2009) „Добруджанско деспотство”, изд. 
„Фабер‖  

2. Diaconu, P şi Vilceanu D. (1972) Păcuiul lui Soare - cetatea 
Bizantina. vol 1, Bucureşti p.27-46 

3. Кузев, Ал. (1981),Островната крепост до Дръстър, В: 
Български средновековни градове и крепости, 1, с. 196-
200 

                                                
24  Аул - военноопорен пункт, малка крепост или укрепена резиденция. Аулът е особен 
род укрепление предназначено за защита на важни стратегически възли, теснини, проходи, 
както и за защита на населението от близките околности от вражески нападения 
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4. Овчаров, Д. (1979) Към въпроса за укрепителната 
дейност на българската държава по Долен Дунав през 
IX – Х век, Военноисторически сборник, XLVII, 2, с. 97-106 

5. Ваклинов, Ст. (1977), Формиране на старобългарската 
култура VI-XI век, София, с. 129 

6. Бешевлиев, В. (1981), Прабългарски епиграфски 
паметници, София с. 20, ил. 1,  

7. Димитров, Д. (1987), Прабългарите по Северното и 
Западното Черноморие (Към въпроса за тяхното 
присъствие и история в днешните руски земи и ролята 
им при образуването на българската държава), Варна 
с. 245. Митев, Кр. Архитектурата в Средновековна 
България, София 1965, с. 45-47. 

8. At Europe's Borders: Medieval Towns in the Romanian 
Principalities, Laurenț iu Rădvan, BRILL, 2010, ISBN 
9004180109, р. 134. 

9. Diaconu P. (1977), Păcuiul lui Soare – Vicina. – Byzantina, 
80, 1976, p. 410-477; P. Diaconu, S. Вaraschi. Păcuiul lui 
Soare, II. Bucureşti, р. 9-32, 183-185. 

Статут на паметника 
на културата:  

археологически обект 

Комуникация с 
други обекти: 

В близост до острова се намират природните резервати Островул 
Шоймул и Островул Хараламбие, където могат да се наблюдават 
защитени растителни и животински видове. В посока север-
северозапад се намират Манастира на Свободата (с. Кослогени) 
и неолитното селище Градищея Кослогени, в което се срещат 
находки от няколко исторически епохи, включително и кремация 
гробище, датиращи от V - IV пр.н.е., едно укрепено селище, XII - 
XI пр. н. е. (късната бронзова епоха култура Кослогени) и 
селище от неолита (култури Болинтиняну, Хаманджия).  
На около 20 км. се намира гр. Силистра като може да се направи 
връзка с Историческия музей, Катедралния храм „Св.Св. 
Първоапостоли Петър и Павел‖ и Мощехранителница на Св. 
Дасий Доростолски, ААР „Дуросторум – Дръстът – Силистра‖, 
Римската гробница и др. 
 

Обща оценка на 
физическото 
състояние: 

Запазени са останки в едната част на острова. Обектът е 

обрасъл в растителност и достъпа е затруднен 

 

 

 

Име: Археологически парк Нигринианис - Kандидиaна   

Местоположение: България, област Силистра – с. Долно Ряхово, с.Малък 
Преславец 

Време на III-ти и началото на IV-ти век – Нигринианис 
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основаване: IV-ти- VII в. Кандидиана 
Хронология: Римски период, късна античност 
Историческа 
справка: 

Останките от късно-римската крепост Нигринианис се намира в 
близост до село Долно Ряхово в местността "Баирактар чаир", 3,7 
км. северно от селото и 0. 5 км. югоизточно от кея, в района на 
"Градището" и "Марая". Според картата на Кастория, мястото е 
било станция на Римски път по поречието на Дунава, идващ от 
Нове (Свищов) и минаващ през: Сексагинта Приста (Русе) - 
Трансмариска (Тутракан) - Нигринианис - Кандидиана - 
Тегулициум (Ветрен) и Дуросторум (Силистра).  
Крепостта Нигринианис има доста кратък живот. Тя е построен в 
края на III-ти и началото на IV-ти век и е разрушена в края на IV 
век.  
Руините на късноантичната град и крепост Кандидиана се 
намират в землището на с. Малък Преславец, около 4.2 км 
северно от езерото с лилиите и 0. 5 км източно от кея в областта 
"Сара борун". Тя е построена през края на III-ти и началото на IV-
ти век и е просъществувала до края на VI-ти и началото на VII 
век. От последната четвърт на III-ти до първата половина на IV-
ти век тук е функционирала "figlina" като част от IX-ти Клавдиев 
легион. В наше време голяма част от крепостта се е сринала в 
коритото на река Дунав, но все още има запазени следи от 
южната стена, изградена от ломени камъни и споени с глина.  
Днес крепостта е включена в археологически парк заедно с 
останките от късно-античния град-крепост Kандидиaна. 

Литература: Иванов Р. (2007) Римски градове в България. София  
Иванов Р. (1992), Отбранителната система на Римската империя 
по днешните български земи. - ВИСб,  
Иванов Р. (2003), Нигринианис-Кандидиана.- In: Римски и 
ранновизантийски селища в България. София 70-74. 

Статут на паметника 
на културата:  

Архитектурен резерват 

Комуникация с 
други обекти: 

В близост до обекта се намира ЗМ „Блатото Малък Преславец‖, а 
северно от с. Малък Преславец, до североизточната част на 
блатото има праисторическо селище. То е датирано към ранния 
неолит и принадлежи към културите Градешница и Старчево - 
Криш. Праисторическо селище има северно от селото, на около 
2.5 км, датирано е от бронзовата епоха. На 3.7 км северно от 
селото и на 0.5 км югозападно от пристана, в местността 
„Градището―, са открити праисторическо тракийско селище, 
ранновизантийска и средновековна българска крепост. В 
местността „Саръ Борун― на 4.2 км северно и 0.5 км източно от 
пристана има ранносредновековно селище и крепост. Ясно личат 
останките от римския път Дорусторум - Кандидиана - 
Трансмариска - Виена. 

Обща оценка на 
физическото 
състояние: 

Обектът е обрасъл в растителност и трудно отличим от околната 
среда. Липсата на разчистване на растителност може да доведе 
до разрушаване на оригиналните градежи, като могат да 
подкопаят основите. 
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Музей, галерии, мемориални комплекси 

Движимите паметници на културата са концентрирани основно в музей и галерии в 

трансграничния регион. В тази категория се включват всички аспекти на движимите 

културни ценности публична собственост или собственост на религиозни организации. 

Музеите представляват ценен ресурс за развитие на културния туризъм в няколко 

насоки: те имат статуса на медиатор между разнообразието на колекции и находки 

(независимо дали частни, държавни, регионални, национални и др.) от различни 

места в няколко направления: 

 Възможност за защита на историческите ценности и осигуряване по този начин 

на устойчивото развитие на културния туризъм ; 

 Възможности за промотиране от гледна точка на туризма на частни колекции, 

проучване и опазване на културно-историческото наследство от различни 

инвеститорски и финансови институции и частни лица; 

 Възможности за коопериране на музейните институции с туристическия бранш и 

местните власти за представяне на атрактивни изложби и музейни събития; 

Важно за културният туризъм и развитието на музеите е да се насърчават от местните 

власти и съвместно да се планира мениджмънта на тази дейност с оглед увеличаване 

на туристическия поток. Връзката между историческото наследство и местните власти 

трябва да бъде здрава, основана на стремежа към опазването и разкриването им. 

Музеите идентифицират, оценяват и съхраняват културно-историческите обекти, но 

местните власти участват също така в разработване на стратегията за включването им 

като туристически ресурс. Местните власти участват в замисъла, планирането, 

мониторинга във всички фази на разкриване, оценка и експозиция на културно-

историческите обекти. Заедно с музеите определят ―целеви‖ групите‖ за всеки вид 

обект, и оценка на социалното му влияние върху местната икономика при 

използването му като ресурс за културен туризъм. 

Име Археологически музей Силистра  

Местонахождение България, 7500 гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" 72 
Експозиции Сградата на музея е построена между 1923–1924 г. като клон на 

Румънската национална банка в гр. Силистра. Експозицията е 
разположена на площ от 400 кв. м. в представителна сграда от 
началото на ХХ в. В нея са изложени паметници от 
праисторическата, античната и средновековни епохи. Сред тях 
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има уникални експонати като римски каменен слънчев часовник, 
най- големия, откриван досега по българските земи; римски 
спортен шлем-маска с изобразени грифони; съкровищница от 
гробни находки от благородни метали от римската и 
средновековната епохи; колесница – погребение на знатен 
римски магистрат от края на III в., единствена в бившите римски 
земи; статуя на римлянка тип ―пудицития‖, изработена в 
Доросторум; златен пръстен на един от първите християни от 
края на ІІІ в., колекции златни накити от ІІІ-ІV и ХІІІ-ХІV в., 
колона с името на хан Омуртаг, печати на български и 
византийски владетели и висши аристократи, златните накити на 
княгините (деспотица и деспина) на Дръстър от ХІV в. монетни 
колекции и съкровища от ІV в. пр. Хр. до ХV в. сл. Хр., една от 
най-големите колекции средновековни кръстове от Х-ХІІІ в. и пр. 

Работно време  
Работно време с посетители  
Лятно 
април – октомври 
9.00 – 17.00 ч. (почива в неделя и понеделник)  
 
Зимно  
ноември – март 
9.00 – 17.00 ч. (почива в събота и неделя) 
 

Интернет адрес http://www.museumsilistra.net1.cc/ 
Контакти тел. 086/ 822075, 086/ 822 154 

email: museumsilistra@abv.bg 

 

Име Музей „Долен Дунав‖ – гр. Кълъраш 
Muzeul Dunarii de Jos Calarasi  

 

Местонахождение Румъния, гр. Кълъраш, ул. Progresului, №.4,   
Експозиции Музеят е открит през 1951 г. /с решение №. 316/16/, в сграда 

архитектурен паметник от края на IXX в. 
Тематични изложби 
 Археология - керамика, антропоморфни и зооморфни 

фигурки, огнища, инструменти, части от сгради в нео-
халколитен археологически обект Султана Малул - Рошу, 
пластмаса антропоморфни антични римски лампи 
колекция от римски, византийски керамика и накити от 
Пъкуюл луй Соаре, антични и средновековни монети, 
експонати илюстрират местната история 

 Етнография – изложени са най-важните елементи от 
живота на местното население от XVIII – XX в. – тъкани, 
занаятчийски инструменти, предмети от домакинството, 
керамика, мебели, бижута, култови предмети, музикални 
инструменти, костюми и др. 

 Арт колекция – живопис, скулптури, графики и 
декоративно изкуство и др. 
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Работно време Работно време с посетители: 
Всеки ден   
от 10:00 до 18:00ч. 
 

Интернет адрес http://www.mdjcalarasi.ro  
http://www.calarasi.ro/index.aspx?page=doc&DocID=222  

Контакти тел. 0242/313161; 
факс 0242/311974 
email: coslogeni@yahoo.com 

 

Име Архелогически музей на цивилизацията Гумелница 
Muzeul de Arheologie - Muzeul Civilizatiei "Gumelnita" Oltenita 

 

Местонахождение Румъния, гр. Олтеница, ул. „Argesului‖, №. 101 
Експозиции Музеят е основан през 1957 г. въз основа на дарение състоящ се 

от 902 археологически обекти, като към момента в музейните 
колекции са достигналии 18 000 археологически и нумизматични 
ескпоната. Сградата е построена през 1926 г. (арх. Ioan 
Cernescu) във френския неокласически стил. 
Експонатите включват предмети, принадлежали на цивилизации, 
които са се развили в центъра на румънската низина, като 
култура Дудести, културата Боян – открити в Спанцов или 
Vladiceasca Късчоареле. Специално място е запазено за 
представяне на цивилизация Гумелница. В музеят са 
представени периодите: 
 Неолитна епоха – цивилизациите Дудести (V хилядолетие 

пр. н. е - керамика), Боян (сечива, антропоморфни и 
зооморфни фигури, керамика) и Гумелница (втората 
половина на V хилядолетие пр. н. е - кремъчни сечива 
костени оръдия и др.); 

 Бронзовата епоха – цивилизацията Черна вода I и Черна 
вода II, цивилизацията Глина и Тей, цивилизацията 
Радовану; 

 Древност - цивилизацията геко-даки (VI в. пр. н. е); 
 

Работно време Работно време с посетители: 
Всеки ден   
от 9:00 до 17:00ч. 
Почивен ден - понеделник 

Интернет адрес http://muzeu-oltenita.cimec.ro   
Контакти тел. 0242/511 174 

e-mail: enod2009 @ yahoo.com 
  

 

Име Етнографски музей Силистра  

Местонахождение България, 7500 гр. Силистра, ул. "Отец Паисий" 37 
Експозиции Етнографският музей е разположена на площ от 300 кв. м. В нея 

http://www.mdjcalarasi.ro/
http://www.calarasi.ro/index.aspx?page=doc&DocID=222
http://muzeu-oltenita.cimec.ro/
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са включени експонати, представящи бита и културата на 
добруджанското население от региона на Силистра от средата на 
XIX до началото на XX век.  
В музея са изложени: 
 оригинални оръдия на труда;  
 костюми на изчезналото местно население Гребенци от 

средата на XIX век;  
 кукерски маски от региона и маски ―брезая‖, използвани 

при зимен обичай за плодородие и здраве (произходът им 
има езически характер и се срещат единствено в 
Силистренския регион- село Сребърна); 

Работно време  
Работно време с посетители  
Лятно 
април – октомври 
9.00 – 17.00 ч. (почива в неделя и понеделник)  
 
Зимно  
ноември – март 
9.00 – 17.00 ч. (почива в събота и неделя) 
 

Интернет адрес http://www.museumsilistra.net1.cc/ 
Контакти тел. 086/ 821855; 086/ 831·142 

email: museumsilistra@abv.bg 

 

Име 
Исторически музей  - гр. Тутракан 

 

Местонахождение България, 7600 гр. Тутракан, пл. Суворов 1 

Експозиции Исторически музей – Тутракан е открит през 1993 г. в 
―Теодоровата къща‖ и е разположен на три етажа. 
Основните експозиции, са както следва: 
 Археология - изложени находки от V хилядолетие пр.н.е., 

тракийска керамика, експонати от античната крепост 
Трансмариска, идването на прабългарите и славяните и 
изграждането на крепостта Тутракан от времето на 
Първото и Второто българско царство. 

  Икони – показани са възрожденски икони от 
Тутраканската духовна околия и снети от църковна 
употреба старопечатни книги и църковна утвар. Иконите 
са дело на майстори зографи от Тревненската живописна 
школа. 

 Етнография - показани са традиционни пособия за 
упражняване на основните поминъци – риболов, 
земеделие и занаяти, част от инструментите, необходими 
за занятчийството, тъкани и др. 

 Нова история -фотоси, документи, предмети от градския 
бит след Освобождението.  

mailto:museumsilistra@abv.bg
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 Лапидариумът – поставени са римска надгробна стела от 
ІІ и археологически находки, колоната поставена в чест 
на посещението на Султан Махмуд ІІ в града през 1837 г., 
паметната плочата поставена през 1957 г. в чест на 
освободителя на Тутракан – ген. майор Ал. В. Суворов 
през 1773 г.. 

  
Работно време Работно време с посетители  

Лятно 
(април – октомври)  
Понеделник-Петък 
8-12 ч. 
13-17 ч. 
 
Зимно  
(ноември – март)  
Понеделник-Петък 
8-12 ч. 
13-17 ч. 
 
Събота и неделя по предварителна заявка 

Интернет адрес http://www.tutrakanmuseum.com  

Контакти тел. 0866/ 61235; 0866/ 61345  
факс 0866/ 60352 
email: tutrakanmuseum@abv.bg 

 

Име Етнографски музей "Дунавски риболов и лодкостроене"  

Местонахождение България, 7600 гр.Тутракан, ул. Трансмариска 5 
 

Експозиции Етнографски музей ―Дунавски риболов и лодкостроене‖ е 
открит през 1974 г., в сграда – паметник на културата от 
началото на ХХ в Към настоящия момент той е единствения 
подобен музей в страните по поречието на р. Дунав 
Експозицията е подредена в 7 зали и 2 интериора. В 
хронологическа последователност са представени оригинални 
риболовни уреди от древността и използвани в съвремието 
уреди и съоръжения.  
Показани са оригинални въдици от кост и мед, харпуни, глинени 
тежести за рибарски мрежи, железни сапкъни, кърмаци, 
различни видове мрежи, изработвани от растителни влакна от 
тутраканските рибари – орие, дифан, ян, ласперник, чигарница, 
сетка, скомбрелница, уклейник, сертме и.др. Освен мрежести 
съоръжения са представени и кукести уреди за риболов.  
Фотоси и графики обясняват начина на риболов в селищата по 
Долния Дунав, обществената организация на риболовците, 
вътрешната уредба на жилищата им и др. 
Място е отделено и на лодкостроенето, което се развива в този 

http://www.tutrakanmuseum.com/
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край още от римския период. 
Експонирана е минерална сбирка от Националния музей ―Земята 
и хората‖ като са обособени и 6 тематични колекции  
 Скъпоценни и декоративни камъни; 
 Минерали на Земята; 
 Минерали на България; 
 Учебна колекция ―Полезни изкопаеми‖; 
 Минерално разнообразие и ресурси на Североизточна 

България; 
 Гигантски кристали; 

 
Работно време Работно време с посетители  

Лятно 
(април – октомври)  
Понеделник-Петък 
8-12 ч. 
13-17 ч. 
 
Зимно  
(ноември – март)  
Понеделник-Петък 
8-12 ч. 
13-17 ч. 
 
Събота и неделя по предварителна заявка 

Интернет адрес http://www.tutrakanmuseum.com  
Контакти тел./факс 0866/60352 

email: tutrakanmuseum@abv.bg  

 

Име Художествена галерия  

Местонахождение България, 7500 гр. Силистра, пл. Свобода  
Експозиции  

Художествена галерия, Силистра е строена за сграда на 
Държавното трикласно педагогическо училище в града в 
периода 1890 – 1891 г.. Архитектурният стил е „Късен 
Сецесион‖. Сградата е на два етажа и е строена по проект на 
виенски архитект, като ръководител на строежа е дряновски 
майстор. Над часовниковата кула на покрива се извисява статуя 
на Прометей, издигнал факела на знанието и просветата 
През периода 1920 – 1940 г. по времена румънското управление 
е Административна палата на Силистра. 
Галерията е открита на 3-ти март 1972 г., като към настоящия 
момент в нея се съхраняват над 1 500 художествени творби - 
живопис, графика, скулптура и други произведения на 
български художници и чуждестранни художници.  
Двете изложбени зали на първия етаж са предназначени за 
временни изложби. В залите за временни изложби, всеки месец 
излагат творбите си различни автори. Много често можете да 

http://www.tutrakanmuseum.com/
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видите произведения на местни и румънски творци. 
Постоянната изложба е на втория етаж, подредена в няколко 
зали, тук ще видите творби на наши творци като Майстора, 
Дечко Узунов, Иван Мърквичка, Златю Бояджиев, Георги 
Чапкънов и много други. 
 

Работно време - 
Интернет адрес няма 
Контакти тел. 086/ 22 305 

 

 

 

 

Име Исторически музей  

Местонахождение С. Зафирово, Община Главиница 
Експозиции Музеят е открит през септември 1987 г. по инициатива на 

читалищното ръководство се помещава в едноетажна сграда 
романски стил. Музеят систематизира информацията за най-
важните исторически обекти и събития от района 
 Зала 1 - изложени са първобитни сечива, карта на римски 

провинции, римски крайдунавски път и останки от 
тракийска могила в с. Сокол; 

 Зала 2 - представя дървени и битови сечива, глинени 
съдове, битови тъкани престилки, възглавници, пешкири, 
мъжко и женско облекло; 

 Зала 3 - систематизирани карти и писмени документи за 
важни събития през турско владичество; 

 Зала 4 - най-голяма по площ - материалите са предимно 
снимкови от живота на местното добруджанско население 
до 1985 г.; 

Работно време - 
Интернет адрес http://www.glavinitsa.bg/web/muzei.htm  

http://bg.wikipedia.org/wiki/Зафирово  
Контакти - 

 

Име Мемориален комплекс „Военна – гробница 1916г.‖  

Местонахождение На 8 км. от гр. Тутракан 
Експозиции Мемориален комплекс ―Военна гробница – 1916 г.‖ е най–голямото 

военно гробище от войните за национално обединение на 
територията на България.  
На 5 и 6 септември 1916 г., считана за непревземаема, Тутраканска 
крепост е превзета след мощна артилерийска подготовка и атака от 

http://www.glavinitsa.bg/web/muzei.htm
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3 –та българска армия В сраженията загиват близо 8 хиляди души – 
румънци, българи, немци и турци. Непосредствено след битката е 
изграден Мемориален комплекс ―Военна гробница – 1916 г.‖, 
костница на близо 8 хиляди воини от различни националности, а 
през 1922 г. се изгражда паметник – обелиск, запазен и до днес, на 
който на български, румънски, немски и турски език са изписани 
думите ―Чест и слава на тия, които са знаели да мрат геройски за 
тяхното отечество.‖ 
 

Работно време Работно време с посетители  
Понеделник-неделя  
8.00-19.00 ч. 

Интернет адрес http://www.tutrakanmuseum.com 
Контакти тел. 0866/ 61235; 0866/ 61345  

факс 0866/ 60352 
 

 

 

 

Име Етнографска музейна експозиция - с. Гарван  

Местонахождение България, община Ситово, с. Гарван 
Експозиции Музейната експозиция е открита през 1970 г., като включва: 

 Карта с границите на старо славянско селище от 5-7 в., 
което е разположено на 1 км. северно от село Гарван.  

 Предмети за поминъка и бита на славяните намерени при 
археологически разкопки, някои от които – с национално 
историческо значение и са разположени в окръжния и 
националния музей. 

 Снимков материал с обичаите на селото - зарязване на 
лозята, коледуване, бразая, културни и административни 
сгради, улици, къщи и др.  

 Женска и мъжка народна носия, земеделски инвентар, 
керамични домашни съдове и други предмети от бита на 
селянина в миналото. 

Работно време - 
Интернет адрес http://www.garvan.silistra.eu  
Контакти - 

 

Име „Риболовен музей‖- село Ветрен  

Местонахождение България, община Силистра, с. Ветрен 
Експозиции Музея е открит през 2007 г. в сградата на Читалище – село 

Ветрен. Това е вторият подобен музей в България, като са 
изложени фотографии, риболовни принадлежности, стари 
истории, разказващи за типичния за селото бит и традиционен 

http://www.tutrakanmuseum.com/
http://www.garvan.silistra.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=50&lang=bg
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поминък – риболова. Експозицията е оформена в две части, 
както следва: 
 Рибарска - уреди за ловене, видове рибарски мрежи, 

рибарско облекло и др.; 
 Етнография - показваща бита на местните жители; 

 
Работно време Работно време с посетители  

от Понеделник до Петък 
8,00 – 17,00 ч. 
Почивни дни – Събота и Неделя 
Забележка: При предварителна заявка, музеят може да бъде 
отворен и през почивните дни 

Интернет адрес http://vetren.silistra.eu  
Контакти Тел. 08514 / 228; 08514 / 211 

 

Име Музей на комунизма - село Гарван   

Местонахождение България, с. Гарван 
Експозиции Официалното откриване е през 2009г. Експозицията съдържа: 

 Музикални и печатни материали и оборудване - грамофон и 
плочи, радио, магнетофон, вестник „Работническо дело‖, 
книги на идеолози на социализма – Ленин, Тодор Живков, 
Людмила Живкова, и др.  

 Бюстове на Ленин, Георги Димитров и др.,  
 Снимки, значки и медали, ученически униформи и други 

символи на социализма. 
Работно време  
Интернет адрес http://www.garvan.silistra.eu   
Контакти  

 

Име Музей на изкуството 
Muzeul de Artă 

 

Местонахождение Румъния, гр. Олтеница, ул. „Argesului‖ №.2,  
Експозиции Градският музей на изкуствата е отворен за посетители през 

2001 г. и се помещава във водната кула на града, която е и 
туристическа атракция.  
Колекцията на музея е сравнително ограничена като са 
изложени творби на:  
 Елена Афлори, Сиси Константинеску, C. Baciu – живопис 
 Местни художници 
 Скултори на Александру Северин и Георги Станеску 

 
Работно време Работно време с посетители: 

Всеки ден  
от 8:00 до 14:00ч. 

Интернет адрес http://muzeu-oltenita.cimec.ro   
Контакти тел./факс: 0242\511.174 

e-mail: muzeul_gumelnitza @ expert-net.ro   

http://vetren.silistra.eu/
http://www.garvan.silistra.eu/
http://muzeu-oltenita.cimec.ro/
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Име Исторически музей – гр. Дулово  

Местонахождение България, 7650 гр. Дулово, ул."Васил Левски" № 26 
Експозиции Историческият музей е основан през 1988 г. и се помещава в 

бивш жилищен блок с площ от 350 км2. Към настоящия момент 
брой на музейните експонати е 3 200, като са обособени 4 
отдела: 
 отдел Археология – включват се експонати от 5 хил. год. 

пр. Хр. до XVII век.  
 отдел Етнография – включват се експонати разкриващи 

материалната и духовната култура на местното българско 
и турско население. 

 отдел Новата и най-новата история - експонати и 
фотоси разказва за участието във войните през XX век.  

 Художествена галерия - разполага със 70 картини - 
живопис, графика, скулптора, малка пластика и др.. 
 

Работно време Работно време с посетители: 
от Понеделник до Пътък  
08:30 - 12:30,  
14:00 - 18:00  
почивни дни събота и неделя 
 

Интернет адрес  
Контакти Тел.: 0885/ 32 72:  

E-mail: myzeum_dulovo@abv.bg 

 

Име Мемориална къща на Александру Сахия 
Casa memorială Alexandru Sihaia 

 

Местонахождение Румъния, комуна Мънъстиря 
Експозиции Музеят е основан през 1965 г. и се намира в къщата на 

родителите на румънския писател Александру Сахия (1908 – 1937 
г.), в която той е роден и в последствие умира. Къщата е 
отворена за посещения през 2002г. след извършени ремонтни 
дейности. В четирите стаи са възстановени етнографски 
предмети от първите десетилетия на XX в. – мебели, битови 
инструменти, керамика и др. Експонирани са още предмети на 
писателя – неиздадени документи, вестници, списания, снимки 
илюстриращи неговия живот. 

Работно време Работно време с посетители: 
Понеделник - сряда: 10:00 - 16:00 часа (през лятото) 

Интернет адрес cimec.ro 
Контакти Тел. 0242/511 174 

факс: 0242/511 174 

 

http://www.cimec.ro/scripts/Muzee/id.asp?k=200
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Име „Добруджанска къща" - Алфатар   

Местонахождение България, гр. Алфатар 
Експозиции Къщата е построена след Освобождението през 1893 г. в 

характерна за времето архитектура. Етнографската експозиция в 
добруджанско жилище с традиционната уредба за периода от 
края на ХІХ в. до средата на ХХ в.  
Стаите са подредени с традиционни за селището тъкани, 
вълнени черги, автентични кърпи и везани възглавници. В дома 
е разгърната експозиция на лозаро-винарството с характерни 
оръдия и сечива за обработка на земята, съдове за прибиране на 
гроздето и съхранение на виното. 
Къщата е център за демонстрация на автентичен добруджански 
фолклор и обичаи.  

Работно време Работно време с посетители: 
 

 

3. Нематериално културно наследство 

По смисъла на Конвенцията, "нематериалното културно наследство На 17 октомври 

2003 г. Генералната конференция на ЮНЕСКО на своята 32-ра сесия, състояла се в 

Париж, прие Конвенция за опазване на нематериалното културно наследство. 

Конвенцията регламентира и подпомага усилията на държавите-страни за защита, 

ревитализация, опазване и осигуряване на приемственост на онези традиционни 

форми на културата, които нямат материален характер. 

Нематериалното наследство включва различни наследени културни аспекти от живота. 

Те могат да се позовават на практиката на местните обичаи и вярвания и често се 

изразяват посредством езика, социални и политически дейности, икономически и 

ритуални дейности на различни общности. 

В общия смисъл на думата, признати от нематериалното културно наследство означава 

всички практики, представяне и изразяване, знанията, уменията на общностите, групи 

и отделните лица като част от тяхното културно наследство, които се предават от 

поколения и бива непрекъснато пресъздавано. 

" се проявява по-специално в следните области : 

1. устни традиции и форми на изразяване, в това число и езика в качеството 

му на носител на нематериалното културно наследство ; 

2. художествено-изпълнителско изкуство; 
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3. социални обичаи, обреди и празненства; 

4. знания и обичаи, отнасящи се до природата и вселената; 

5. знания и умения, свързани с традиционните занаяти. 

За редица народи нематериалното културно наследство основен извор на идентичност 

и е значимо свързано с тяхната история. В рамките на трансграничния регион 

Силистра – Кълъраш по значимите прояви на нематериалното – културно наследство 

можем да открием в: 

Фолклорни прояви (тематични празници, събори, надпявания и др.) 

Местоположение гр. Кълъраш, Румъния 

Име  Интернационален фолклорен фестивал Хора Маре 
Festivalul international de folclor – Hora mare 

 
Дата на провеждане Края на месец август 

Описание Традиционен фестивал и основно културно събитие, което 
популяризира традиционните културни ценности в Румъния 
и други страни.  
Фестивалът следва представянето и запазването, както на 
румънските народни носии, обичаи, музика и танци. По 
време на фестивала се организират паради на народните 
носии, като участниците дефилират по главните улици в 
града.хПрез 2010г. се проведи ХVIII издание на фестивала. 

 

Местоположение с. Гарван, община Ситово, България 

Име  Фестивал на хляба 
Дата на провеждане м. Юни - юли (в зависимост от деня за 

откриване на жътвата 

Описание конкурс и изложба на тестени произведения по 
стари рецепти /от „Тефтерите на баба‖/ -  

Празници, обреди и обичай – в региона има много календарни празници, като 

значителна част са наситени с интересни обичай, ритуали и традиции. По пълното им 

използване допълнително ще обогати и повиши качеството на предлагания 

туристически продукт. 

Баба Марта 

Местоположение 
България и Румъния 

Име  Баба Марта 

Дата на провеждане 
1 март 
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Описание 
Българската мартеница и румънската марцишор 
задължително са направени от два сплетени конеца - червен 
и бял, а украшението и в България, и в Румъния се изработва 
само за 1 март. Етнографите казват, че традицията е стара - 
тя предшества християнството. 
Български обичай запазил се до наши дни. Подаряват се 
мартеници за здраве и сила. Мартениците се правят от два 
усукани конеца – червен (символизира женското начало, 
здравето, зачеването и раждането) и бял (символизира 
светлината). Мартениците се връзват на ръцете на децата и 
на младите жени, като могат да се вържат и за шията. 
Ергените поставят мартеницата на малкия пръст на лявата 
ръка, а женените мъже – в чорапа на десния крак. С 
мартениците се закичват плодните дървета и добитък за по-
добра реколта и плодовитост. 
Макар и леко променен вид този обичай присъства в Румъния, 
където мартеницата се нарича mărţişor (мърцишор), но там 
мартеници носят само жени, докато в България ги носят 
всички. Този древен обичай, според традицията, е свързан с 
момента на символичната смърт и символичното раждане на 
едно местно женско божество – Баба Докия. В народните 
вярвания, мартеницата символизира годишното въже, което 
събира чрез преплитането на двете нишки всички 365 
календарни дни. Белият и червен цвят символизират двата 
противоположни годишни сезона – зимата и лятото, а 
пролетта и есента се смятат за преходни. 
Традиция и в двете държави е в края на месеца мартениците 
да се свалят, за да бъдат закачени на цъфнали дръвчета, а 
намисленото желание задължително се сбъдва. 
 

 

Йорданов ден 

Местоположение 
България, Румъния 

Име  Йорданов ден 

Дата на провеждане 
 

Описание 
На този ден според библейската легенда е покръстен Исус 
Христос във водите на р. Йордан от Йоан Кръстител. В 
момента на кръщението небето ―се отваря‖ и Светият дух 
слиза върху Христос във вид на гълъб, а от небето се разнася 
глас: ―Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето 
благоволение‖. Оттук и названието на празника – Богоявление.  
 
България 
На този ден се извършва освещаване на водата. След службата 
в църквата свещеникът хвърля кръст във водата, а ергени го 
изваждат. Вярва се, че този, който е извадил кръста от водата, 
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ще бъде здрав и щастлив. Той обикаля с кръста селото, а 
всички го даряват. Има поверие, че ако хвърленият във водата 
кръст замръзне, годината ще бъде здрава и плодовита. 
 

Румъния 
След религиозната процесия, кръста се изхвърля във водата, 
след което млади хора го изваждат без оглед на това колко е 
студена водата. Човекът, който е успял да върне кръста е 
почитан от цялото населено място. Края на кръщенето се 
отбелязва с парад на най-красивите коне. 

 

Кукерски игри 

Местоположение 
с. Калипетрово, община Силистра 

Име  Старинен обичай "Кукери" 
Нарича се още „Кукове‖ или „Кукувден‖ 

Дата на провеждане 
26 март 

Описание 
„На този ден куковете играят. То е за берекет. 
...... „За най-веселият празник в годината - Кукувден, се 
стягат всички - и млади, и стари. Приготвят се навуща и 
цървули, изваждат се алени елеци и пояси, ризи шити се 
тъкмят и фусти и учкури (връв за стягане на потури).  
.......... В навечерието на празника трябва да се проверят за 
последен път не само облеклата, но и стъпките на куковското 
хоро. Гръмват като по команда траките (така наричат тук 
хлопки и чанове). Стъпките са отмерени, ритмични, а песента 
на хлопките се слива в богата хармония, .......... . 
Ранна утрин. На мегдана вече е излязло цялото село. От двете 
главни улици, които се сливат на широкия мегдан, се задава 
невиждана шарения. Гръмват клопки - ритмично, 
тържествено. Едната група е на възрастните, а другата - на 
младите куковчета. Децата са си образували дружина и играят 
и те по традиция с големите и възрастните мъже. 
Куковете са облечени в бели добруджански фусти. Елеците им 
- направени от алени пояси, кръстосани през раменете. 
Престилките - грейнали от багри. По тях жълто, бяло, черно. 
Хлопки са опасали кръста и тежат по 20-30 кг. Обути са в бели 
навуща с кръстосани черни върви. В ръцете си всеки носи 
"остра" сабя (калъч). 
Игрите на мегдана продължават дотогава, докато огньовете по 
махалите със своите игриви шарки не приканят хората при 
себе си. А после край богатата трапеза ще се изпълни и 
последният обичай на този ден. Младите са се събрали в 
бащиния дом да поискат прошка от възрастните, та да е леко 
на душата им през цялата година.‖ 
*Записано по разкази на Иван Молдованов при наблюдение на обичая 
"Кукове" в с. Калипетрово, Силистренско, 1968 год. 
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Местоположение 
Окръг Кълъраш 

Име  Кукувици 

Дата на провеждане 
След Сирни Заговезни 

Описание Вечерта след "urlaliei" маскирани младежи обикалят 
селата до следващия ден, като всеки, който срещнат 
докосват с камшик. Тях хората ги наричат «Ку-Ку» и се 
смята за добре да бъде докоснат, тъй като се счита, че 
получаваш силата да се възстановяш, както природата през 
пролетта. Смята се, че този навик се наблюдава най-вече в 
южната част на река Дунав и е обвързани с определени 
езически ритуали. 

 

Тодоров ден 

Местоположение 
България 

Име  Тодоров ден (Тудорицаа, Конски Великден) 
―Алфатарски кушии‖ 

 

Дата на провеждане 
Първата събота на Великия пост (Сирни Заговезни). 

Описание 
Преди изгрева на слънцето жените приготвят обредни 
хлябове с форма на конче или подкова и украсени с орехови 
ядки, скилидки чеснов лук и сол. Всяка домакина раздава от 
тези хлябове, като подскача, бяга, имитира движението и 
цвиленето на конете. Стремежът на всяка жена е да не остава 
последна.  
От обредните хлябове се слага и и в храната на конете. За 
тяхно здраве се раздава и варена царевица. 
Най-интересният момент от Тодоровден е кушията. На 
празника се изпълняват и обреди, свързани с младите 
невести, които са в първата година от сватбата. 
Рано на Тодоровден майките изкъпват децата си, за да не ги 
боли глава, да не се разболяват. Преди кушията жените си 
мият косите с вода, в която поставят слама от яслите на 
конете. Водата от миенето хвърлят на улицата след конете, за 
да са дълги и здрави косите им като конска грива. 
―Алфатарски кушии‖: Атрактивен празник съчетал обичта на 
стопанина към конете и табиета на чорбаджията на конския 
впряг. Само тогава излизат ―писани‖ каруци, само тогава се 
слагат тежки амуниции. Пекат се специални ―кончета‖, 
отслужва се водосвет за здраве на коне и стопани и после 
идва ред на гонките: за езда, за впряг, за каруца.  
На Тодоровден излизат повечето мъже отглеждащи в 
домовете си коне. Жените месят и раздават кончета вкъщи, 
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но не е необичайно присъствието им на кушиите.  
 

 

Великден 

Местоположение България и Румъния 

Име  Великден 
Рисувани яйца 

 
Дата на провеждане Април - май 

Описание Най-разпознаваемия пример на българко и румънско изкуство 
по време на Великденските празници са известните рисувани 
яйца. 
Румъния 
Сложни модели са всъщност тайни езици известна само на 
жителите на региони, където са били изписани. Най-старите 
известни са боядисани с азотна киселина на традиционния 
червен фон. Те са на разположение в почти всички магазини 
и улични пазари. 
България 
В България традиция е яйцата да се боядисват на Велики 
четвъртък или Велика събота, като броят им зависи от 
членовете на семейството. Първото се оцветява винаги в 
червено от най-възрастната жена. Докато то е още топло и 
прясно боядисано, тя рисува кръстен знак на челата на 
децата, а после на всички останали от семейството. След този 
ритуал боядисването се поема от младите жени в къщата. 
Винаги, когато са се боядисвали яйца, се приготвяла и 
отделна кошничка и за кумовете. Яйце се дарявало и на всеки 
гост, прекрачил прага. За допълнителна украса се ползвали 
отпечатъците на листенца от магданоз или фигурки, 
нарисувани с восък или с цветни моливи. Според поверието 
този, чието яйце остане здраво след чукането (пиливан), ще е 
най-здрав през годината. 

 

Допълнителна туристическа инфраструктура и атракции в трансграничния регион 

От особено важно значение за привлекателността и обогатяването на туристическия 

продукт е включването на разнообразни допълнителни услуги, които да съдействат за 

повишаване на удовлетвореността на туристите. В трансграничния регион Силистра -

Кълъраш основната допълнителна туристическа инфраструктура и атракции може да 

се свърже с: 

Колоездене  

Вело-туризмът е екологосъобразна форма на туризъм, която задоволява специфични 
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потребности, свързани както с физическото и психическото здраве на хората,така и с 

тяхното желание за пооткриване на света. В зависимост от предпочитанията и 

интересите на туристите, велотуризмът се съчетава с културно-историческия, еко-

туризма, селския, маршрутно - познавателния, спелео-туризма и др. видове 

алтернативен туризъм. Туристите, които биха се възползвали от изградения 

велосипеден маршрут са активни хора в добро физическо здраве и форма, които бягат 

от масовите форми на туризъм. 

В рамките на трансграничния регион Силистра – Кълъраш е изградено велосипедно 

трасе от Рибарската махала в Тутракан до град Силистра, като част от проекта 

„Евровело". Трасето е изцяло маркирана по стандартите на Европейската федерация 

по велосипедизъм и е част от маршрут №6 на велосипедната мрежа „Евровело‖ 

наречен "Пътят на реките", тъй като минава покрай най-големите европейски реки: 

Лоара, Рейн и Дунав. Маршрута започва от извора на р. Дунав в планината Шварцвалд 

в Германия, минава покрай всички дунавски държави, достига до делтата на реката 

при вливането й в Черно море на територията на Румъния и границата с Украйна и 

завършва при Констанца. 

На територията на трансграничния 

регион маршрута преминава през гр. 

Тутракан – с. Пожарево – с. Малък 

Преславец – с. Попина- с. Сребърна – гр. Силистра. 

Наличието на културно-исторически и природни забележителности, както и близостта 

на река Дунав, дава възможност за развитие на допълнителни форми на алтернативен 

туризъм (селски,културно-исторически, екологичен, риболовен и др.), които се 

съчетават много добре с велосипедния туризъм. 

 

Информационен терминал и велосипеди под наем 
България, област Силистра, община Силистра, гр. 
Силистра, ул. „Вапцаров” 51 
тел.: +359 86 820 487 
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РАЗДЕЛ ІІІ Оценка  

Оценка на наличните ресурси – природни и 

антропогенни 

Критерии за подбор на туристически обекти  

Методологията, използвана за оценка на туристическите ресурси се базира на 

инвентаризация и каталогизиране на природните и културно-историческите 

забележителности в трансграничния регион Силистра - Кълъраш. Целта на 

представената методология е да се постигне максимално ниво на обективност. 

Оценката на ресурсите не може да бъде направена с помощта на статистически 

параметри или математически формули, тъй като се сблъскваме с нематериални 

ценности. Методиката на представяне на туристическите ресурси изисква това да се 

извършва по типология и йерархия. Подреждането се извършва по ценност не само от 

гледна точка на науката, а и от позицията на туристическата атрактивност. В този 

смисъл подбраните обекти биха позволили допълнително концентрация на усилия за 

създаване и промоция на няколко основни типа продукти. 

Настоящето проучване има за задача да определи критерии за подбор на 

туристически обекти, притежаващи потенциал за формиране на устойчиви 

трансгранични туристически продукти.  

Избраните критерии са съобразени и с очакваните тенденции в развитието на 

туристическото поведение изразено в: 

 нарастване изискванията на туристите към качеството, специфичността, 

атрактивността и разнообразието на предлаганите туристическите услуги; 

 увеличаване на изискванията на туристите свързани с качеството на 

техническата инфраструктурата на страната, курортите и материално-

техническата база на туризма; предлагането на специфични услуги по интереси 

и потребности на хората; 
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 предпочитание на туристите от една страна ще има към дестинации и страни, 

гарантиращи сигурност, спокойствие и от друга – към специфичните форми на 

туризъм – културно-исторически туризъм, еко и селски туризъм, екстремен 

туризъм, и др.; 

 нарастване на дела на детските и младежки пътувания, особено на учащите за 

участие в културно-образователния туризъм, пътувания с цел обучение в други 

страни и др.; 

 разширяване на ролята на информационните и комуникационни системи в 

хотелиерството и туроператорската дейност по отношение на търсенето, 

планирането и реализацията на пътуванията; 

 увеличаване пътуванията на хората от третата възраст; 

В тази връзка, чрез няколко стойности (естетически, научни, културни/ исторически и 

социални/ икономически), критерии и оценки от 0 до 1 (на четвъртинки), можем да 

оценим потенциала и експлоатацията на забележителности. Инструментариумът за 

оценка на отделните стойности е представен в таблици А, Б, В и Г. Предложеният 

метод за оценка позволява да се сравнят както туристическата стойност на отделни 

категории забележителности, така и туристическият потенциал с тяхната настояща 

употреба. Нещо повече, от стойностите на отделните критерии и разликите между тях, 

могат да бъдат очертани факторите, които обуславят диференцираната употреба на 

забележителностите.  

Съобразно очакваните тенденции моделът за оценка на параметрите на 

туристическите продукти е представен в следната диаграма: 
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Оценка на туристическата стойност на туристическите атракции 

Оценката на туристическата стойност на дадена забележителност /атракция/ се 

състои от следните  величини: научна стойност и допълнителни стойности изразени 

чрез природна/естетична, културна и икономическа стойност и може да бъде изразена 

по следния начин:  

Vtour = (Vsci + Vsce + Vcult + Veco ) 

Където : 

Vtour = туристическата стойност,  

Vsci = научна стойност,  

Vsce =природна/ естетическа стойност, 

Vcult  = културна/ историческа стойност 

Veco  = социална/ икономическа стойност.  

В конкретния случай не се дава тежест на отделните стойности, тъй като не 

съществува обективна причина дадена стойност да се счита за по-малко значима от 

друга, когато трябва да определим туристическия потенциал на конкретна 

забележителност/ атракция. 

Туристическа атракция 

Обща оценка 

Експлотационна стойност 

Туристическа стойност 

Анализ на физико-строителните параметри 
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За оценка на стойностите се използват различни обективни критерии и скала.  

Vsci= (Критерий 1 + 0.5 x Критерий 2 + 0.5 x Критерий 3 + Критерий 4)/ 4 - (таблица A) 

Vsce= (Критерий 1 + Критерий 2 + Критерий 3 + Критерий 4 + Критерий 5)/ 5 - 

(таблица Б) 

Vcult= (Критерий 1 + Критерий 2 + Критерий 3 + Критерий 4) /4 (таблица В) 

Veco= (Критерий 1 + Критерий 2 + Критерий 3 + Критерий 4) /4 (таблица Г) 

 Критерий за научна стойност  

Тази част от оценката има за задача да оцени единствено научната стойност на обекта  

въз основа на следните критерии – цялост, представителност, гъстота и 

палеогеографска стойност (критерия е важен за оценка на значението на обекта за 

опознаване на Земята)25. 

За оценка на стойностите се използват различни обективни критерии и скала.  

Таблица А Критерии и скала за оценка на научната стойност 

Критрерий/ точки 0 0,25 0,5 0,75 1 

      

Критерий 1 
Цялост 

Разрушена Силно 
влошена 

Умерено 
влошена 

Леко  
влошена 

Непокътната 

 Критерий 1 зависи от наличието на естествен риск и човешкия 
фактор (инфраструктура, тълпа, вандализъм, които влияят на 
атракцията и степента, в която тя е запазена. Отчита се нивото на 
съхраненост/ консервация/-възстановяване на обекта, т.е 
степента на запазеност и атрактивност на околната /природната/ 
среда. 

      

Критерий 2 
Представителност 
/ значимост 

Нулева Ниска Умерена Висока Много 
висока 

 Критерий 2 отчита ценността по отношение за опазване на 
природни ресурси, растителни и животински видове, запазване на 
културно-историческото наследство и като такива имат и 
образователни функции. Те са валоризирани и принадлежат към 
някоя от категориите паметници на културата и/или защитени 
територии 

                                                
25  GRANDGIRARD, V. (1995): Méthode pour la réalisation d’un inventaire de géotopes 
géomorphologiques. – In: UKPIK Cahiers de l’Institut de Géographie de l’Université de Fribourg 10: 
121-137. 
 GRANDGIRARD, V. (1997): Géomorphologie, protection de la nature et gestion du paysage. 
Thèse de doctorat, Université de Fribourg. 
 GRANDGIRARD, V. (1999): L’évaluation des géotopes. – In: Geologia Insubrica 4: 59-66. 
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Критерий 3 
Гъстота 

Повече от 
7 

Между 7 и 5 Между 3 
и 4 

Между 1 
и 2 

Уникат 

 Критерий 3 служи за оценка на гъстота на туристическите обекти 
в дадена територия отнасяща си до сходни характеристики - 
геоложко образуване, видове разнообразие, период на 
съществуване, значимост, намерени артефакти и др. Под уникат 
се обозначава единствена атракция от определена категория в 
световен мащаб. 

Критерий 4 
Палеогеографски 
интерес 

- Нисък Умерен Висок Много висок 

 Критерият отчита палеогеографския интерес към дадено място 
като свидетелство за морфоклиматичната еволюция на района. 
Историческите атракции се радват на по-голям интерес. 

 

Допълнителни стойности 

Допълнителните стойности се оценяват в три категории: природна/естетическа, 

културна и икономическа стойност (таблица Б, таблица В, таблица Г). Тази част от 

оценката се основава главно на библиографски данни и прости критерии. Целта не е 

да се даде изчерпателен анализ на територията в икономически, екологичен, 

исторически и естетически аспект, а да покажат връзките, които съществуват между 

отделните елементи. 

Критерии и скала за оценка на природната/естетична стойност 

Екологичната стойност измерва значението на обекта относно неговото въздействие 

върху околната среда и наличието на определена флора и фауна. Оценката се основа 

на материали от съществуващи източници и/или обсъждане със специалисти. По 

отношение на „защитени територии‖ считаме, че ако дадена територия е защитена по 

екологични причини, то територията притежава висока екологична стойност. Така 

например територия, която позволя свободно развитие на характерна растителност 

ползваща се със защита може да получи висока оценка. 

Оценката на естетическа стойност е много субективно. Ние предлагаме два прости 

критерия. Първият от тях взема под внимание възможностите за наблюдение. Така 

например при гориста територия достъпа и възможността за наблюдение ще бъде 

затруден и поради тази причина подобна зона ще бъде с нисък рейтинг. Обратното, 

територия с изградени съоръжения за наблюдения на различи представители на 
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флората и фауна ще бъде оценена с по-висок рейтинг. Според ландшафтни26 

изследвания различни зони в който се срещат контрастиращи пейзажи, ландшафти с 

вертикално развитие или пейзажи с отделни структурни и пространствени елементи се 

считат за „по – хубави‖. Поради тази причина териториите с контрастиращ цвят, с 

висока вертикално развитие или структурно и простраствени различия се оценяват по 

високо от еднотипни територии. 

Таблица Б Критерии и скала за оценка на природната/естетическа стойност 

Критрерий/ 
точки 

0 0,25 0,5 0,75 1 

      

Критерий 1 
Екологичен 
интерес 

Нулев Нисък Умерен Висок Много 
висок 

 Критерий 1 се определя от гъстотата, разнообразието и 
естествената динамика (способността на околната среда да се 
развива по естествен път) на флората и фауната 

      

Критерий 2 
Многообразие и 
ниво на защита 

1 2-7 7-10 10-15 Над 15 вида 

 Критерий 2 отразява броя защитено видовото многообразие (флора 
и фауна) на територията на ниво община, област, регион и 
държава. 

      

      

Критерий 3 Брой 
на местата за 
наблюдение на 
атракцията 

- 1 2-3 4,5 или 
6 

Повече от 6 

 Критерий 3 се отнася броя на местата с привлекателен изглед, 
които са достъпни за пешеходци. Всяко място трябва да представя 
атракцията от различен ъгъл и да се намира на по-малко от 1 км от 
нея. 

      

Критерий 4 
Повърхност  

- Малка Умерена Голяма Много 
голяма 

 Критерий 4 взема предвид цялата повърхност на мястото, като се 
определя количествена скала съобразно идентични места от 
обследваната територия. 

      

                                                
26  GRANDGIRARD, V. (1997): Géomorphologie, protection de la nature et gestion du paysage. 

– Thèse de doctorat, Université de Fribourg. 
 DROZ, Y. & V. MIEVILLE-OTT (eds.) (2005): La polyphonie du paysage – Lausanne: Presses 
polytechniques et universitaires romandes 
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Критерий 5 
Цветен контраст 
с околността 

Идентични 
цветове - 

Различни 

цветове 
- 

Силно 

контрастни 

цветове 

 Критерий 5 отчита се контраста между цветовете на мястото 
(атракцията) и прякото обкръжение. Даден цвят включва всички 
негови отенъци, а тъмно сивото и светло сивото се считат за един 
цвят. 

 

Критерии и скала за оценка на културната стойност 

При оценка на културните ценностите отчитаме разнородността на териториите и 

обектите. Поради тази причина ние ги разделяме на четири независими под-

категории. По отношение на „религиозното значение‖ отчитаме територии и/или 

обекти имащи религиозна, митологична и мистична стойност. Така например 

наличието на каменни струпвания използвани в миналото като ритуално средище може 

да има религиозна или мистична стойност. По отношение на „историческото 

значение‖ приемаме широк смисъл, като възприемаме, че тя обхваща археология, 

праистория и история и се оценява от наличните следи. Не само ролята на обекта за 

политическата история  (например крепости, замъци, фортификационни съоръжения и 

др.), но и неговото значение за туризма и науката история се отчита и засягат при 

неговата оценка. Под внимание се взима и принадлежността на паметника към 

културен комплекс или система. Третата под – категория асоциираме с 

„нематериална значимост‖ по отношение на традиции и обичай, която носи обекта. 

Обвързаност на паметника с историческа информация за важни събития, личности, 

легенди и обичаи на местното население. Съхранението на традицията, вярванията и 

обичайте, които носи мястото и/или обекта и тяхната проекция към настоящия момент 

се оценяват по-високо. По отношение на „културно значение‖ отнасяме наличието на 

реализация в наличната територия и/или обект на културни събития – фестивали, 

изложби, художествени събития и др. 

Таблица В Критерии и скала за оценка на културната стойност 

Критрерий/ 
точки 

0 0,25 0,5 0,75 1 

      

Критерий 1 
религиозно и 
метафизическо 
съответствие 

Няма 
съответст

вие 

Слабо 
съответств

ие 

Умерено 
съответств

ие 

Високо 
съответств

ие 

Много 
високо 

съответстви
е 
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 Критерий 1 включва популярните вярвания 

      

Критерий 2 
Историческо и 
археологическо 
съответствие 

Няма 
следи или 

сграда 

Слабо 
съответств

ие 

Умерено 
съответств

ие 

Високо 
съответств

ие 

Много 
високо 

съответстви
е 

 Критерий 2 - определя се от наличието и съответствието на 
исторически, архитектурни и/ или археологически следи или 
сгради. Отчитат се и извършени консервационно-възстановителни 
дейности, които освен да съхранят паметника имат за цел да го 
приближат максимално към първоначалния му вид и го направят 
―по-разбираем‖ за непрофесионалиста; 

      

Критерий 3 
Културни и 
исторически 
обичаи 

Без 
връзка 

Слабо 
свързани 

Умерено 
свързани 

Силно 
свързани 

Идентичнос
т 

 Критерий 3 се определя от символичната свързаност и значението 
на наследството на атракцията за местната общност. Критерият се 
отнася до културни и исторически обичаи, но не отчита физически 
следи или сгради. 

      

Критерий 4 
художествени и 
културни 
събития 

Никога - Понякога - 
Поне 

веднъж 
годишно 

 Критерий 4 се отнася до събитие, което вече на се провежда, също 
трябва да се включи в оценката. 

 

 

 

Критерии и скала за оценка на икономическата стойност  

Икономическата стойност е базирана на използваемите и работещите характеристики 

на атракцията (напр. в  контекста на рекреационния културния или друг тип туризъм). 

Получава се от качествена и ако е възможно количествена оценка /напр. брой 

посетители и др./ на продуктите. Само ползите /доходите/ получени чрез присъствие 

се оценяват, но не и възможността за използване на непреки приходи свързани с 

наличието на обект /напр. наличието на хотел в околностите на туристически обект/. 

Таблица Г Критерии и скала за оценка на икономическата стойност 

Критерий/ 
точки 

0 0,25 0,5 0,75 1 
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Критерий 1 
Достъпност 

Повече от 
1 км 

По-малко 
от 1 км 

По местен 
път 

По път от 
регионално 
значение 

По път от 
национално 

значение 

 Критерий 1 зависи от отдалечеността на атракцята от транспортните 
средства и тяхното значение. 

      

Критерий 2 
Естествени 
рискове 
 

Неконтро
лируеми 

Неконтроли
рани 

Частично 
контролира

ни 

Контролира
ни слабо 

Няма риск 

 Критерий 2 зависи от нивото на риска, свързан с даденото място 
(атракция) и политиката за неговото управление (ниво на 
осъзнаване, предпазна инфраструктура) 

      

Критерий 3 
Официално 
ниво на защита 
 

Пълно 
Ограничава

що 
 

Неогранича
ващо 

Няма 
защита 

 Критерий 3 отчита официалното ниво на защита на мястото 
(атракцията) 

      

Критерий 4 
Привлекателно
ст 
 

- Местна Регионална 
Националн

а 
междунаро

дна 

 Критерий 4 балансира критерий 3, защото отсъствието на защита 
може да бъде недостатък за експлоатацията на обекта в 
туристически и икономически аспект. 

Оценка на експлоатационната стойност  

Оценката на експлоатационната стойност се състои от два компонента. Така както 

туристическата стойност, критериите и скалите за оценка се определят за всяка 

съставна стойност, която се изразява като степен (ос Х) и модалност ( ос У).  

Vexpl = (Vdeg ; V mod),  

Vdeg = степен на експлоатация 

Vmod = модалност на експлоатация 

Съотношението между тези две стойности определят три нива на експлоатация (ниско, 

средно и високо) по отношение на интензитет.  

Степента на експлоатация отчита времевия и пространствен аспект на употребата на 

дадена забележителност (атракция), докато модалността отразява четирите 
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показатели, които характеризират нейната туристическа стойност. Не се определя 

тежест на стойностите, защото няма обективна причина за определяне на конкретен 

критерий.  

Vdeg= (Критерий 1 + Критерий 2 + Критерий 3 + Критерий 4) / 4, (таблица Д)  

Vmod = (Критерий 1 + Критерий 2 + Критерий 3 + Критерий 4) / 4, (таблица Г)   

 

Таблица Д Критерии и скала за оценка на степента на експлоатация 

Критерий/ 
точки 

0 0,25 0,5 0,75 1 

      

Степен 1  
Използвана 
площ (ha) 

Нулева 
По-малко 
от 1 ha 

Между 1 и 
5 

Между 5 и 
10 

Повече от 
10 

 Степен 1 зависи от площта (повърхността), която се използва за 
туристическа и икономическа експлоатация на атракцията. Тази 
площ може да е изцяло, частично или да не бъде разположена на 
мястото на атракцията. 

      

Степен 2  
Брой 
инфраструктур
а 

Нулева 1 
Между 2 и 

5 
Между 6 и 

10 
Повече от 

10 

 Степен 2 оценява инфраструктурата за превоз, информация, 
настаняване, сувенири, разположени на площта на атракцията. 
Пешеходните пътеки не се броят. 

      

Степен 3 
Сезонна 
посещаемост 
(дни) 

- 
От 1 до 90 

(един 
сезон) 

От 90 до 
180 (два 
сезона) 

От 180 до 
270 (три 
сезона) 

От 270 до 
360 (четири 

сезона) 

 Степен 3 зависи от броя дни или сезони на година, в които се 
използва площта на атракцията. 

      

Степен 4 
Дневна 
посещаемост 

- 
По-малко 
от 3 часа 

Между 3 и 
6 

Между 6 и 
9 

Повече от 9 
часа 

 Степен 4 зависи от броя часове на ден, в които се използва 
атракцията. 

 

Таблица Е Критерии и скала за оценка на модалността на експлоатация 

Критерий/ 
точки 

0 0,25 0,5 0,75 1 

      

Критерий 1 Липса на 1 подкрепа 1 подкрепа Няколко Няколко 
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Използване на 
научната 
стойност 

обучител
на 

оптимиза
ция 

и 1 продукт и няколко 
продукта 

средства за 
подкрепа и 
1 продукт 

средства за 
подкрепа и 

няколко 
продукта 

 Зависи от използването на научната стойност на атракцията, оценено 
спрямо различен тип подкрепа (изложба, обиколка с екскурзовод, 
образователни табели/ знаци) и продукти. 

      

Критерий 2 
Използване на 
природната 
стойност  

Липсва 
оптимизи
рана 
реклама 

1 подкрепа 
за 1 
продукт 

1 подкрепа 
за няколко 
продукта 

Няколко 
средства за 
подкрепа и 
1 продукт 

Няколко 
средства за 
подкрепа и 
няколко 
продукта  

 Зависи от използването на природните дадености на атракцията, 
оценено спрямо различен тип подкрепа (брошури, билборд, 
интернет страница и др. ) и продукти. 

      

Критерий 3 
Използване на 
културната 
стойност  

Липса на 
обучител

на 
оптимиза

ция 

1 подкрепа 
и 1 продукт 

1 подкрепа 
и няколко 
продукта 

Няколко 
средства за 
подкрепа и 
1 продукт 

Няколко 
средства за 
подкрепа и 

няколко 
продукта 

 Зависи от използването на културната стойност на атракцията, 
оценено спрямо различен тип подкрепа (изложба, обиколка с 
екскурзовод, образователни табели/ знаци ) и продукти. 

      

Критерий 4 
Използване на 
икономическат
а стойност 
(посетител) 

Няма 
посетител

и 

По-малко 
от 5000 

Между 5 
000 и 20 

000 

Между 20 
000 и 100 

000 
Над 100 000 

 Зависи от използването на икономическия потенциал на атракцията, 
оценено спрямо броя посетители за година. Този резултат не 
отразява печалбата от атракцията. 

 

 

 

 

Окончателна оценка 

Формирането на окончателна оценка се извършва посредством комбинирана оценка на 

туристическата и експлоатационна стойност както следва: 

Vfe=(Vtour + Vexpl)/2 



Проучване и картиране на туристическите обекти и ресурси 2011 

 

 126 

 

Където, 

Vfe – окончателна оценка 

Vtour – Туристическа стойност 

Vexpl – Експлоатационна стойност 

Оценката от първите два етапа позволяват да бъдат направени допълнителни 

сравнения в зависимост от нуждите и целите. 

В контекста на устойчивото развитие всички тези стойности трябва да се използват и 

за да очертаят и гарантират интереса към атракциите. Количественият израз на 

ценността и значимостта на атракциите може да допринесе за изпълнение на тези 

цели.  

Подбрани са 46 най-атрактивни обекта от всеки район включен в трансграничния 

регион Силистра - Кълъраш, като е използвана информацията в изготвената 

„Категоризация на наличните природни и антропогенни ресурси‖ изготвени в раздел І 

от настоящето проучване.  

 

Класификация на туристическите ресурси  

Целта на класификацията е да бъдат подбрани туристически обекти в трансграничния 

регион Силистра- Кълъраш, въз основа на определените критерии,  като по този начин 

се формират 6 туристически трансгранични маршрута. За обекти включени в 

идентифицираните маршрути ще бъдат създадени задължителни материали (текстове, 

изображения, мултимедия) и поместени в Интернет портала създаден по проект "Един 

трансграничен регион- Една Eвропейска Дестинация (Подкрепа за сътрудничество и 

промоция на алтернативният туризъм в трансграничния регион Силистра-Кълъраш)‖, 

одобрен за финансиране по Оперативна програма Трансгранично сътрудничество 

Румъния-България 2007-2013. 

Трансграничният регион разполага с богато културно-историческо наследство и с 

добре съхранена природа, което предполага развитието на няколко основни вида 

алтернативен туризъм: еко, културно-познавателен, религиозен и селски туризъм. 

В тази връзка, за целите на настоящия анализ, са подбрани обекти от две основни 

категории: природни забележителности и културно-историческо наследство. 
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Атракциите от тези две категории оформят туристическия облик на Трансграничния 

регион Силистра – Кълъраш като туристическа дестинация27.  

В резултат на класифициране на туристическите обекти от трансграничния регион 

Силистра- Кълъраш по зададени критерии са подбрани най-популярните от тях, които 

да бъдат в основата на трансграничните маршрути.  

Конкретните резултати от класификационния анализ са: 

 Подбрани 22 туристически обекта от област Силистра  

 Подбрани 24 туристически обекта от област Кълъраш 

Списъкът с тези обекти представлява извадка на най-атрактивните, които се явяват 

притегателна сила за туристически посещения и оформят облика на Трансграничния 

регион Силистра – Кълъраш като специфична дестинация.  

Списък на природните обекти под категория „Биологично разнообразие‖ 

Обект Туристически  
потенциал 

Експлоатационен  
потенциал 

Общо 

Обекти на биологичното 
разнообразие 

      

Област Силистра    

Биосферен резерват „Сребърна‖ 0,6125 0,9375 0,7750 

ЗМ Блатото Малък Преславец 0,5109 0,8125 0,6617 

ЗМ Бръшлен - Калимок 0,4609 0,6250 0,5430 

ЗМ Гарвански блата 0,4469 0,6250 0,5359 

Окръг Кълъраш    

Природен резерват Йезер Кълъраш 0,4875 0,5625 0,5250 

Природен резерват Aia Чокънещ 0,4031 0,4375 0,4203 

Природен резерват Гора Чернуляся 0,3891 0,4375 0,4133 

Природен резерват Островул Чокънещ 0,3000 0,3125 0,3063 

 

 Списък на архитектурните паметници 

Обект Туристически  Експлоатационен  Общо 

                                                
27

  Дестинацията е съчетание от туристически услуги, предлагащи интегрирани  преживявания на 

посетителите. По традиция като дестинации се разглеждат добре дефинирани географски райони 

(държави, острови, градове). Все повече се утвърждава разбирането, че като дестинация се възприема 

място, интерпретирано от потребителите на туристически услуги субективно, в зависимост от 

туристическите пътеводители, които ползват, от културното им ниво, от целта на посещението им, от 

нивото на образованост, както и от натрупания в предишни пътувания опит. 

 



Проучване и картиране на туристическите обекти и ресурси 2011 

 

 128 

 

потенциал потенциал 

Окръг Кълъраш       

Под категория „Манастири”    

Манастир Плътърещ 0,5172 0,2500 0,3836 

Манастир Негойещ 0,4547 0,2500 0,3523 

Манастир „Раду-Негру 0,4313 0,2500 0,3406 

Манастир Тарицени  0,4313 0,1875 0,3094 

Манастир ―Света троица на свободата‖ 0,4313 0,1250 0,2781 

    

Под категория „Храмове и места за 
поклонение” 

      

Църква "Успение богородично" - с. 
Апрози 

0,4469 0,3125 0,3797 

Ansamblul curtii boierilor Dudescu/ 
Biserica "Sf. Apostol Andrei"/ Casele 
boierilor Cartier FRUNZANESTI - FUNDENI  

0,4438 0,3125 0,3781 

Църква "Свети Димитър и св. Нестор‖ –
ком. Манастиря  

0,4672 0,2500 0,3586 

Църква "Св. Николае" - 1654-1660, с. 
Попести, ком. Василати  

0,4547 0,2500 0,3523 

    

Под категория „Архитектурни 
комплекси, ансамбли” 

   

Дворецът на Префектура Кълъраш 0,3969 0,3750 0,3859 

Седалище на Националните архиви, 
бивш пожарникарска казарма 

0,3969 0,3750 0,3859 

    

Област Силистра    

Под категория „Манастири”    

Каменски манастир „Възнесение 
Господне‖ 

0,4391 0,2500 0,3445 

Сяновски девически манастир „Света 
Марина‖ 

0,4859 0,1875 0,3367 

Женския манастир „Покров 
Богородичен" 

0,4547 0,1250 0,2898 

    

Под категория „Храмове и места за 
поклонение” 

   

Историческа местност „Аязмото‖ – 
с.Руйно 

0,4797 0,5000 0,4898 

Куршумлу джамия 0,4703 0,4375 0,4539 

Катедрален храм „Св.Св. 
Първоапостоли Петър и Павел‖ 

0,5141 0,3750 0,4445 

Сабри Хюсеин (Софта баба) тюрбе  0,4703 0,3125 0,3914 

Гробът на еврейския равин Елиезер 
Папо 

0,4547 0,3125 0,3836 
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Под категория „Архитектурни 
комплекси, ансамбли” 

      

Етнографски комплекс „Рибарска 
махала‖ /Архитектурен резерват/ 

0,5234 0,6875 0,6055 

Крепост „Меджиди Табия‖  0,4594 0,6875 0,5734 

Чешма Кючюк Кайнарджа 0,3891 0,2500 0,3195 

 

 Списък на археологическите паметници 

 Обект Туристически  
потенциал 

Експлоатационен  
потенциал 

Общо 

Окръг Кълъраш       

Археологически паметници    

Неолитно селище Султана Малул-Рошу  0,3922 0,6250 0,5086 

Селище Гумелница в Олтеница - "Магура 
Гумелница" 

0,3891 0,6250 0,5070 

Селище Гумелница в Александър 
Одобеску - "Ostrovul Barza" 

0,3938 0,5625 0,4781 

Селище Мъриуцъ 0,3922 0,5000 0,4461 

Неолитно селищев Chiselet - "Магура 
Fundeanca" 

0,3688 0,5000 0,4344 

Енеолитно селище Cuneşti 0,3688 0,5000 0,4344 

Археологически резерват "Градищея 
Кослогени" – с. Кослогени, ком. 
Дикисени  

0,3688 0,5000 0,4344 

Градищея Умилор (Могилата на 
брястовете) 

0,3906 0,4375 0,4141 

Gorgana Intâia - ком.Радовану 0,3688 0,3750 0,3719 

    

Област Силистра    

Скални манастири 0,4672 0,7500 0,6086 

Силистренска гробница – Римска 
гробница 

0,4625 0,6875 0,5750 

Национален архитектурно- 
археологически резерват „Доросторум – 
Дръстър – Силистра‖ 

0,4906 0,6250 0,5578 

Трако-римски скален култов център по 
р.Табан 

0,4563 0,6250 0,5406 

Археологически парк Нигринианис - 
Kандидиaна  

0,3750 0,5625 0,4688 

Транмариска (Transmarisca) 0,4063 0,5000 0,4531 

Ранносредновековни крепост Аязмото - 
с.Руйно 

0,3891 0,3750 0,3820 
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Раздел ІV Идентификация на туристически 

маршрути  

 

Формирането на туристическия продукт се явява основна цел на предлагания 

подход. Отправна точка за картирането на потенциалните туристически обекти в 

трансграничния регион се изготвя в следствие на обобщени анализи извършени в 

Раздел ІІ и Раздел ІІІ. 

Предлаганият подход развива идеята за създаването на системи като „маршрути‖, 

чиято философия разглежда обектите не сами за себе си, а като цял от цялото. 

Създаването на такива системи позволява „разпръскването‖ на модела в 

пространството и „разпростирането‖ му върху множество второстепенни дестинации, 

еко, културни, религиозни, като гарантира включването в туристическия поток на 

елементи, които сами по себе си неминуемо биха останали изолирани. Долната 

диаграма показва разпределението на системите и обектите, осъществявано чрез 

използването на подобна система: 

 

Извършената категоризация на туристическите ресурси в трансграничния регион 

показа наличие на такива локализации, които позволяват развитието на алтернативни 

форми на туризъм28. 

                                                
28

  Примери за алтернативни форми на туризъм са: селски, екологичен, планински, приключенски, 

тематичен свързан с културно-историческото наследство, религия, вино, традиционната кухня, 
етнографията и традиционната музика и занаяти (Устав на Българска асоциация за алтернативен туризъм, 

достъпен на http://www.baatbg.org). 

ГОЛЯМ РАЙОН 

Първична дестинация / 

Маршрут 

Първична дестинация / 

Маршрут 

 

Първична дестинация / 

Маршрут 

 
Вторична /свързана 

дестинация/подмаршрут 

Вторична /свързана 

дестинация/подмаршрут 

 

Вторична /свързана 

дестинация/подмаршрут 

 

http://www.baatbg.org/
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Алтернативните форми на туризъм обединяват туристически пакети или отделни 

туристически услуги, които се определят като алтернатива на масовия 

туристически продукт по начин на предлагане, протичане и ангажиране на 

човешкия ресурс.  

Въз основа на направената оценка свързана с туристическия и експлоатационния 

потенциал на природните и антропогенни ресурси са определени 3 основни форми на 

алтернативен туризъм представени по- долу, подходящи за развитие в трансграничния 

регион и даващ възможност за индивидуални и групови посещения. В настоящата 

разработка не се разглеждат някой специализирани форми на алтернативния туризъм 

като лов и риболов, вело-туризъм и др. поради тяхното естество и характерни 

изисквания.  

Еко-туризмът се определя от Световния съюз за опазване на природата (IUCN) като 

пътуване или посещение, отговорно към околната среда, до сравнително непокътнати 

природни територии с цел удоволствие от възприемането на природата (и всички 

съпътстващи я културни забележителности – както минали, така и настоящи), което 

подкрепя опазването на природата, и при което посетителите оказват ниска степен на 

негативно въздействие. Туристите, чиято мотивация за пътуване е опознаване на 

природата, са обикновено образовани, до 40 год., без деца, занимават се със спорт и 

са ценители на съхранената природа.  

Културният туризъм се свързва с посещение на паметници на културно-

историческото наследство, както и с инфраструктурата и събитията, свързани с тях, 

театрални, музикални постановки, фестивали, локализации, известни със специфични 

занаяти и фолклор и др. Сред предпочитаните за посещение обекти на първо място са 

музеите и паметниците на културата, както и археологическите обекти. След тях 

предпочитанията са насочени към художествените галерии, фестивалните прояви и 

театралните представления. 

Религиозен туризъм – може да се отнесе към културния туризъм, когато се допълва с 

културно-познавателни елементи, като напр. Запознаване с определена религия, 

както и с нейната материална база (архитектура) и изкуство (стенописи, иконография, 

ритуални средства). Профилът на туристите може да се определи като хора 

практикуващи определена религия, с изразен интерес към културно-историческите 

дадености, интересуващи се от изкуство, със средни или по-големи доходи, предимно 
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жители на градове, предпочитат да пътуват организиран, на малки групи с 

екскурзовод. 

Еко, културният туризъм, религиозния не се развиват изолирано един от друг. 

Комбинирането на природни забележителности с културно-исторически и религиозно 

обекти дава възможности за създаване на разнообразен и по-богат туристически 

продукт. Съчетаването се явява все по търсен продукт на международния пазар, 

предизвикваш интереса на посетителите и възможност за пълноценно използване на 

туристическите ресурси. Това позволява формиране на разнообразни и устойчиви 

туристически продукти, отговарящи на търсенето. 

Идентифицирани маршрути 

При формиране на настоящите маршрути се използват резултатите от оценката, като 

се взимат в предвид и  пространственото разположение на обектите на територията на 

трансграничния регион Силистра – Кълъраш. Подбрани са 6 маршута – 4 тематични и 2 

комбинирани. 

 

Маршрут 1 По следите на времето 
6000 г. пр.н.е – 20в. 

Селищна локация гр. Олтеница – с.Султана (ком. Мънъстиря) – гр.Кълъраш 
– гр. Силистра – гр. Тутракан 

Продължителност 4-5 дни 

Обекти Гр. Олтеница  
 Архелогически музей на цивилизацията 

Гумелница 
с. Султана, комуна Мънъстиря 
 Неолитно селище Султана Султана Малул-Рошу 

гр. Кълъраш  
 Музей „Долен Дунав‖  

гр. Силистра 
 Археологически музей 
 Силистренска гробница 
 турски форт „Абдул Меджиди‖ 
 Национален архитектурен резерват „Дорусторум-

Дръстър – Силистра‖ 
гр. Тутракан 
 Исторически музей,  
 Трансимариска  
 Етнографски комплекс „Рибарска махала‖ 

 

Маршрут 2 Светът на птиците 

Селищна локация комуна Чокънещ – комуна Куза Водъ – с. Сребърна, с. 
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Малък Преславец, с. Пожарево 
Продължителност 4-5 дни 

Обекти комуна Чокънещ  
 ПР Островул Чокънещ,   
 ПР Aia Чокънещ 

комуна Куза Водъ 
 Природен резерват Йезер Кълъраш 

с. Сребърна  
 Биосферен резерват „Сребърна‖  

с. Малък Преславец  
 ЗМ „Блатото Малък Преславец― 

с. Пожарево 
 ЗМ "Пожаревски острови"   

 

Маршрут 3 Религиозен туризъм - запад 

Селищна локация с.Плътъръщ (ком. Плътъръщ)- с. Негойещ (ком. 
Шолдану)- с. Попести (ком. Василати) – гр. Олтеница – 
гр. Тутракан  

Продължителност 2 дни 

Обекти с. Плътъръщ  
 Манастир Плътърещ 

с. Негойещ  
 Манастир Негойещ 

с. Попести  
 Църква "Св.Николае" - 1654-1660,  

Гр. Олтеница 
 Църква‖ Eroi ‖ Oltenita 
 Църква ―Св. Николае‖  

Гр. Тутракан 
 Църква Свети Никола 
 Сабри Хюсеин (Софта баба) тюрбе  
 Мемориален комплекс „Военна – гробница 1916г.‖ 

 

Маршрут 4 Религиозен туризъм - изток 

Селищна локация ком. Мънъстиря - Раду-Негру (ком. Моделу) - 
с.Каслогени (комуна Дикисен) – гр.Силистра – с. 
Айдемир 

Продължителност 2 дни 

Обекти ком. Мънъстиря 
 Църква "Св.Димитър и Св.Нестор"  

с. Раду-Негру 
 Манастир „Раду-Негру 

с. Каслогени 
 Манастир ―Света троица на свободата‖ 

гр. Силистра 
 Куршумлу джамия  
 Руската църква "Покров Пресветой Богородице"  
 Арменска апостолическа църква „Сурп 
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Аствадзадзин" (Св. Богородица) 
 Катедрален храм „Св. Св. Първоапостоли Петър и 

Павел‖ 
 Гробът на еврейския равин Елиезер Папо 

с. Айдемир 
 Женски манастир „Покров Богородичен―  

 

Маршрут 5 Комбиниран 1 - изток 

Селищна локация с.Султана (ком.Мънъстиря) – комуна Чокънещ – 
с.Тарицени (ком. Фрасинет)- комуна Куза Водъ – 
гр.Силистра –с.Стрелково, с.В.Левски, с Поп Русиново, 
с.Кутловица – Алфатар - с.Руйно 

Продължителност 4 дни 

Обекти с. Султана 
 Неолитно селище Султана Султана Малул-Рошу 
 Църква "Св. Димитър и св.Нестор"  

Комуна Чокънещ  
 Природен резерват Aia Чокънещ 

с. Тарицени 
 Манастир Тарицени  

Комуна Куза Водъ  
 Природен резерват Йезер Кълъраш  

Гр. Силистра 
 Римска гробница 
 Куршумлу джамия 

с. Войново, с. Стрелково, с. В.Левски, с Поп 
Русиново, с. Кутловица 
 Трако римски скален култов комплекс по р. Табан 

Алфатар и с. Руйно 
 Скални манастири в района на Алфатар и с. Руйно 
 Историческа местност „Аязмото‖ – с. Руйно 
 Ранносредновековни крепост Аязмото – с. Руйно 

 

Маршрут 6 Комбиниран 2 - запад 

Селищна локация с.Плътъръщ (ком. Плътъръщ) – с.Апрози - с. Негойещ 
(ком. Шолдану)– гр. Будещ – гр. Тутракан –с. Малък 
Преславец 

Продължителност 4дни 

Обекти с. Плътъръщ  
 Манастир Плътърещ 

с. Апрози 
 Църква "Adormirea Maicii Domnului" 

с. Негойещ  
 Манастир Негойещ 

с. Будещ 
 Църква Успение Богородично 

гр. Тутракан 
 Етнографски комплекс „Рибарска махала‖ 
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 Мемориален комплекс „Военна – гробница 1916г.‖ 
с. Малък Преславец 
 Археологически парк Нигринианис - Kандидиaна  
 ЗМ Блатото Малък Преславец 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Препоръки за разумното използване на туристическите ресурси  

Туристическите ресурси са обекти и явления, създадени от природата или човешката 

дейност притежаващи рекреативни, познавателни, развлекателни, религиозни, делови 

и т.н. ефекти. Когато не се използват са само резерв на туризма, а когато са 

валоризирани се превръщат в производствен ресурс. 

Трансграничният регион може да се похвали с богата и интересна история от различни 

периоди, за която свидетелстват достатъчен брой културни и природни 

забележителности. Тъй като в общия случай обаче, обектите не са социализирани с 

цел туристически посещения, освен търсенето на решения в тази посока (реставрация, 

консервация, достъп, информационно обезпечаване), би следвало да се наблегне на 

интерпретацията на природното, историческото и културно наследство.  

Проучванията и експонирането на потенциалните туристически обекти включени в 

идентифицираните маршрути има за задача да популяризират трансграничния регион 

като туристическа дестинация. Именно поради тази причина правилното ефективно 

управление на обектите (основно археологически и природни) е необходимо за 

тяхното съхранение, опазване и рационално използване за развитието на 

трансграничния регион Силистра- Кълъраш. 

На международно ниво са идентифицирани следните добри управленски практики: 

 Мониторинг на туристическия поток в дестинациите; 

 Въвеждане на посетителски такси за посещение; 

 Въвеждане на правила за туристическо поведение; 

 Повишаване на заинтересоваността към туристическите обекти с помощта на 

участие на туристически и специализирани борси; 

 Туроператорски управленски практики; 
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Управлението на обектите следва да се извършва от съответните институции и 

администрации в съотвествие със законовите и нормативните изискванията в двете 

страни България и Румъния. 

Препоръки свързани с управлението на туристическите атракции: 

 Определяна на правила за посещение на обекта; 

 Мониторинг, опазване и съхранение; 

 Изследване и проучвания за допълнителни атракции – природни и исторически; 

 Устойчиво управление на обектите; 

 Изграждане на човешки ресурси в селски региони, които да спомогне за 

нарастване посетителите и популяризиране на обектите намиращи се извън 

градските центрове; 

С оглед развитието на обектите (археологическите, част от архитектурните и 

природните) включени в маршрути и с цел тяхното опазване и съхранение е 

необходимо да се определят специални правила за управление на туристическия 

поток, като задачата е да се предотврати нарушаване на тяхната цялост и 

унищожаването на ценни археологически пластове и находки и местообитания на 

животински и растителни видове. 

Капацитетът на туристическите ресурси е понятие, което показва какъв брой туристи 

могат да използват този туристически ресурс. При това ползване са важни два 

критерия, както следва 

 определящ ползата, комфорта, впечатленията на туриста – при увеличение на 

броя туристи се получава психологически дискомфорт, който отблъсква част от 

туристите. Чрез този критерий се балансира броят туристи и големината на 

ресурса; 

 показва неговото изразходване и запазване – големия брой туристи въздейства 

неблагоприятно, като тук важи изискването за оптимален капацитет, който 

може да бъде годишен или временен. Годишният се определя от годишната 

сума на допустимите вредни въздействия (температура, влажност, СО2), докато 

временния се определя от реалните параметри на обектите и особеносттите на 

туристическото обслужване; 
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Съществуват четири основни подхода, които могат да бъдат използвани за намаляване 

на отрицателното въздействие на посетителите върху обектите.  

 Управление на предлагането на туристически услуги или възможности за 

посещение, например чрез увеличаване на пространството или времето, през 

което е отворен обекта, за да може той да поеме завишения интерес от страна 

на туристите; 

 Управление на търсенето на услуги свързани с посещения на обекти на културно-

историческото и природно наследство, например придвижване в малки групи 

до 12-14 човека, задължително с екскурзовод (по този начин се ограничава 

броя на туристите и водача може да контролира поведението им) или 

изоброзяване посоката на движение на туристопотока; 

 Управление на възможностите на обекта да поеме увеличения туристически 

интерес: чрез укрепване на обекта или отделни елементи от него, или чрез 

разработване на допълнителни съоръжения; 

 Управление на въздействието на употребата, например намаляване на 

негативните въздействия чрез модифициране на вида използване или 

разреждане или концентриране на ползването;  

Препоръки свързани с възможностите, които предлага туристическата индустрия 

 Реклама на трансграничния региона и организация на рекламни пътувания; 

 Туроператорски управленски практики и създаване на турове за културно-

исторически туризъм (в т.ч религиозен туризъм) и екологични форми на 

туризъм; 

 Създаване на устойчиви туристически продукти и услуги; 

 Участие на туристически борси; 

 Набиране на финансови средства; 

За анализ на туристическите ресурси може да служи и картографското изобразяване 

на туристическите ресурси. То може да изобрязява големината на ресурса (използва 

се кръг или квадрат, чиято площ е пропорционална на големината на туристическия 

ресурс) и изобразява динамиката на развитие на туристическия ресурс. Възможни са 

три тенденции за изменение – увеличаване, стегнация и регрес. Минималният период 
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е 5 последователни години, като се използва стълбиста диаграма, на която се нанасят 

данни за всяка година, като по този начин се откриват колебания за периода. 

Една от важните задачи е да се осигури безопасността на посетителите на обектите, 

като за тази задача е необходимо за част от обектите (природни и археологически), да 

се поставят предупредителни знаци за потенциални опасности. Знаците е необходимо 

да бъде на няколко езика, като при организирани посещение задължение на 

екскурзовода е да запознае посетителите с опасносттите. 

През последните десетилетия възникват нови форми на туризъм и те заменят 

традиционния масов туризъм. Тези форми включват по-иновативни и специализирани 

форми на „по-екологичен―, съобразен с нуждите туризъм, насочен към 

преживяванията. Освен това разширяването на търсенето на туристически услуги, 

както и демографските промени (например нарастващ брой на пътуващите хора от 

„третата възраст―) ускоряват сегментацията на туристическите продукти и 

създаването на нови видове туристически продукти, които включват висока степен на 

нови услуги. 

Туризмът, основаващ се на преживяванията, възниква от взаимодействие между 

туристите и дестинациите. Цялостното впечатление на туристите се определя от 

редица незначителни контакти с различни хора, които работят в туристическата 

индустрия. 

Решаването на въпросите на туризма е немислимо без включването на 

пространственото измерение. То се отнася преди всичко за комерсиализацията и 

маркетинга на атракциите. Те са суровините на туризма. Те създават пазарните 

дестинации. Посетителите избират дестинацията, която предоставя най-голямата 

полза, и стоките, за които са готови да платят. Тяхната готовност да дадат парите си 

нараства с уникалния характер на дестинацията. В повечето случаи съществуват 

обществени блага или общи ресурси, като защитени ландшафти или земи, трябва да 

опазват и да управляват, така че те да не бъдат просто употребени или разрушени. 

Съдбата на дестинациите зависи от много независими променливи. Те включват 

местоположението и потенциала на изпращащия пазар, както и достъпността с оглед 

на транспортните разходи и разходите, свързани с времето. Тези променливи могат да 

бъдат повлияни единствено от публичния сектор чрез механизми, като задължения за 

обществени услуги или системи за териториално единство. Следователно 
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предизвикателството за местните предприемачи е да създадат допълнителна стойност 

за клиентите с нови продукти. 
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Интернет източници 

 
1. Дирекция Регионална статистика – Кълъраш, http://www.calarasi.insse.ro/ 
2. weatherbase.com  
3. http://www.crestinortodox.ro/biserici-manastiri/ 
4. Национален регистър, http://www.hramove.bg/cat_3.html 
5. Directia Judeteana pentru Cultura si Patrimoniul National (DJCPN) 

http://www.calarasi.djc.ro 

6. http://ran.cimec.ro/ 
Закони 

 
 

1. Legea nr. 5/2000 Planului de amenajare a teritoriului naţional;  

2. Ordonanţa De Urgenţă A Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice 

3. Закон за защитените територии 

4. Legea nr. 422/2001 Privind protejarea monumentelor istorice 

5. Legea nr. 5/2000 Planului de amenajare a teritoriului naţional 

6. Закон за културното наследство Обн., ДВ, бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 
10.04.2009 г.; изм. С Решение № 7 от 29.09.2009 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 
80 от 9.10.2009 г.; изм. и доп., бр. 92 от 20.11.2009 г., в сила от 20.11.2009 г., изм., бр. 
93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г. 

Стратегии, планове, програми, доклади 

 
1. Областна стратегия за развитие на област Силистра 2005-2015г. 

2. Стратегия за развитие на туризма в трансграничната зона Кълъраш – Силистра 2007-2013 

3. Програма за развитие на туризма в община Тутракан 

4. План за управление на поддържан резерат „Сребърна‖, Централна лаборатория по 

екология, София 2001г. 

5. Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Регионална инспекция по околна 

среда и водите – Русе (РИОСВ), „Доклад за състоянието на околната среда през 2009 

година‖, Русе 2010 година 

6. Транснационална  стратегия за устойчиво териториално развитие на Дунавския 

регион с фокус върху туризма (DATOURWAY), Проект” SEE AF/A/653/4.2/X, Етап: 

Разработване на национален аналитичен доклад за българската част на 

транснационалния Дунавски район, включен в Работен Пакет 3 „Териториално 

проучване и оценка (Анализи)‖, януари 2010г. София 

7. Ministerul culturii si petrimoniulul national, Cronica cercetarilor arheologice din Romania, 

Campania 2009 

8. PLANUL INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANĂ PENTRU MUNICIPIUL CALARASI, Judeţul Cãlãrasi, 

pentru perioada 2009 - 2015 

 

http://www.crestinortodox.ro/biserici-manastiri/
http://www.hramove.bg/cat_3.html
http://www.calarasi.djc.ro/
http://ran.cimec.ro/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 „Списък местата за настаняване в трансграничния регион Силистра 
Кълъраш‖ 

№ Име на мястото за 
настаняване 

Местоположение 

1 Хотел Дунабе България, община Силистра, 7500 гр.Силистра 
пл."Свобода" 1 
тел. +359 86 877 700 
факс. +359 86 877 701 
e-mail:contacts@danube-hotel.com 
Интернет: http://www.danube-hotel.com 

2 Хотел Дръстър България, община Силистра, 7500 гр.Силистра 
Адрес: ул. Капитан Мамарчев 10, Силистра 
Телефон/Факс: (0)86 812200 
Email:drustur@hoteldrustur.com 
Интернет: http://www.hoteldrustar.com/ 

3 Хотелски комплекс 
„Дунавска перла‖ 

България, община Силистра с.Попина, на брега на 
р.Дунав 
"Пристанищен комплекс" 
тел. +359 882 800 805 
факс. +359 86 682 223 
e-mail:contacts@danube-hotel.com 

4 Хотел Мимоза България, община Силистра, 7500 гр.Силистра 
Адрес: парк "Орехова гора" 
Телефон: 086/821105 
Факс: 086/882293 

5 Къща за гости Лилия 
Къща за гости Люляк 

България, община Силистра, с.Сребърна 

6 Хотелски комплекс 
Петранова 

България, община Силистра, с.Сребърна 
Тел: 0898 751425 — Венцислав Петранов 
Тел: 0898 751418 - Петранова 

7 Хижа Младост България, община Силистра, гр.Силистра 
Адрес: м. Орехова гора 
Телефон: 086-882291 
Факс: 086-882293 

8 Вила Ветрен България, община Силистра, с.Ветрен 
Адрес: ул. "Дунав" 9 
Моб.: 0886 583283 
Email: georgi_kolev@abv.bg 
Интернет: http://vilavetren.hit.bg/snimkivilavetren.htm 

9 Хотел-механа Стара 
къща 

България, община Силистра, с.Ветрен 
Адрес: ул. «Гранична» 3 
Моб: 0886 580001, 0886 122545 

10 Вила Радо България, община Силистра, с.Ветрен 
Адрес ул."Гранична" 8 
Моб.: 0885 324451 
Email: vila_rado@abv.bg 
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11 Вила Рустика България, община Силистра, с.Ветрен 
Ветрен 
Адрес: ул. "Гранична" 1 

12 Хотел-механа  
Страноприемница 

България, община Силистра, с.Ветрен 
Ветрен 
Моб: 0886 122545 

13 Хотелски комплекс 
"Калимарица" 

България, община Силистра, с.Ветрен 
Ветрен 
Адрес: ул."Дунав" 12  
Тел: 085 14554  
Моб.: 0888 234985  
E-mail:hotel_kalimaritsa@abv.bg 
Интернет: http://www.housekalimaritsa.bg/ 

14 Къмпинг "Ветрен" България, община Силистра, с.Ветрен 
Ветрен 
Тел: 08514 380 
Моб.: 0899 955004 

15 Къща за гости Пеликан България, община Силистра, с.Ветрен 
Адрес: ул."Дунав" 16 
Тел: 02 9630436 
Моб.: 0889 427 656 
E-mail: pandiond@einet.bg 
Интернет: http://www.pelican-birding-lodge.com/ 

16 Вила Пеликан България, община Силистра, с.Сребърна 
Тел: 0885 671 058 

17 Семеен хотел 
„Рибарска къща‖ 

България, община Тутракан, гр.Тутракан 
Адрес: ул.―Рибарска‖ 9 
Моб.: 0857 61345 

18 Хотелски комплекс 
„Златна Добружда‖ 

България, община Силистра, 7500 гр.Силистра 
Адрес: ул. „Добружда‖1 
Тел.: 086/821357 
Интернет: tour-istar.domino.bg 

19 Хотел „Роди‖ България, община Силистра, 7500 гр.Силистра 
Адрес: ул."Шар Планина" 75 /бивш Изчислителен 
център/ 
тел.: 086 83 13 18; 
моб.: 0897 91 58 77; 0897 91 58 80 
e-mail: hotel_rody@abv.bg 
Интернет: http://www.hotelrody.com 

20 Хотел „Куин‖ България, община Силистра, с. Айдемир 
Адрес: кв. Деленки, ул. "София" №6 
тел.: 35986754884 
моб.: . 359899804008; 
Интернет: http://www.hotelqueen.silistra.eu 

21 Хотел „Бартимекс‖ България, община Силистра, 7500 гр.Силистра 
Адрес  ул. Капитан Мамарчев 20 
Тел.:  +359 86 820 118; +359 86 820 111 
Факс  +359 86 820 116  
E-mail  bartimex@mail.bg 

23 Почивна станция България, община Силистра, 7500 гр.Силистра 

mailto:hotel_kalimaritsa@abv.bg
mailto:hotel_kalimaritsa@abv.bg
mailto:hotel_kalimaritsa@abv.bg
mailto:hotel_kalimaritsa@abv.bg
mailto:hotel_kalimaritsa@abv.bg
mailto:hotel_kalimaritsa@abv.bg
mailto:hotel_kalimaritsa@abv.bg
mailto:hotel_rody@abv.bg
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„Дунав‖ Адрес: Добружда 16 
Тел.: 086 823702 
Моб.: 0896 688457 

24 Хотел „Палермо‖ България, община Тутракан, гр.Тутракан 
Адрес: ж.к."Възходи" 
моб.: 0896 780230 

25 Хотел „Лодката‖ България, община Тутракан, гр.Тутракан 
Адрес: ул."Рибарска" 82 
моб.: 0886 403669 

26 Хотел ―Евроклуб‖ България, община Силистра, с. Ветрен 
Адрес: с. Ветрен 
Телефон/Факс: +359 (0)8514 515;  
Fax:+359 (0)8514 515 
Email:reservations@euroclubhotel.com 
Интернет: http://www.euroclubhotel.com/ 

27 Хотел „Чефо‖ България, община Силистра, гр. Силистра 
Адрес: Парк Орехова Гора, Силистра 
Телефон/Факс: +359 (0)86 22390; +359 (0)86 22864 
 

28 Хотел „Роял‖ България, община Тутракан, с.Нова Черна 

29 Хотел „Телгин‖ България, община Тутракан, гр. Тутракан 
Адрес: ул. Васил Левски No 11 

30 Хотел „Сердика‖ България, община Силистра, гр. Силистра 
Адрес: ул. Тутраканска 17 
Телефон/Факс: +359 (0)86 822 222 
Email:serdika_hotel@mail.bg 
Интернет: http://www.hotelserdika.com 

31 Къща за гости Езеро 
Пеликан 

България, община Силистра, с.Сребърна 
Адрес: ул. Петко Симов 16 
Тел./Факс: +359 (0)8856 71058 
Email:mailmikeblack@gmail.com 
Интернет: http://www.srebarnabirding.com 

32 Почивен дом Сребърна  България, община Силистра, с.Сребърна 
Email: info@srebarna.com 

33 Къща за гости Таньо България, община Тутракан, гр.Тутракан Адрес: ул. 
Таньо Войвода 6 

34 Хотел Албатрос Румъния, област Кълъраш, гр.Кълъраш  Адрес: шосе 
Кичулуй, 4-ти км. 
Тел.: +4 0242 312 265 
Факс: +4 0242 312 224 
Интернет: http://www.albatrospodul4.ro/  

35 Хотел Кълъраш Румъния, област Кълъраш, гр.Кълъраш 
Адрес: ул. ―1-ви декември 1918‖ 2 
Тел./Факс: +4 0242 311732/318997 
Интернет: http://www.hotel.calarasi.tourneo.ro/F_New/  

36 Хотел Дачия Румъния, окръг Кълъраш, гр. Кълъраш 
Адрес: ул. ―Оборулуй‖ 2 
Тел.: +4 0242 317586/324453 

37 Мотел Империал Лукс Румъния, окръг Кълъраш, гр. Кълъраш 
Адрес: ул. ―Слобозия‖, кръстовището с ул. ―Варианта 

http://www.albatrospodul4.ro/
http://www.hotel.calarasi.tourneo.ro/F_New/
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Норд‖ 1 
Тел.: +4 0242 513500 
Интернет: 
http://www.infopensiuni.ro/calarasi/pensiunea-motel-
imperial-lux  

38 Мотел Алдис АП Румъния, окръг Кълъраш, комуна Драгалина 
Адрес: ул. ―Костица Стефанеску‖ 1 
Тел.: +4 0242 318993 
Факс: +4 0242 318992 

39 Далекс 2002 ООД 
Язовирна база, място за 
престой Диана 

Румъния, окръг Кълъраш, комуна Белчугателе 
Мобилен тел.: +4 0788710943  
Факс: +4 0242 643125  

40 Христо Спорт ООД Румъния, окръг Кълъраш, комуна Куза Вода 
Тел.: +4 0242 331588 

41 Радута Спортинг Турс 
 

Румъния, окръг Кълъраш, комуна Сарулещ 
Мобилен тел.: +4 0723248424 
Email: iliuta@crap.ro 

42 Къща за гости и 
ресторант ―Хали‖  

Румъния, окръг Кълъраш, комуна Лехлиу, гр.Лехлиу 
Адрес: ул. ―Компетрол‖ 57 
Тел.: +4 0242 640 594 

43 Къща за гости ―Микар‖  Румъния, окръг Кълъраш, гр.Олтеница 
Адрес: бул. ―Република‖ 16 
Тел: +4  0740986115  

44 Къща за гости ―Ратоин‖  Румъния, окръг Кълъраш, комуна Градищеа 
Тел: +4 0723 474146  
Email: pensiunearatoin@yahoo.com 
  

45 Къща за гости  
―Къща на ВИС‖ 
 
 

Румъния, окръг Кълъраш, гр. Кълъраш 
Адрес: ул. ―Портулуй‖ 56 
Тел: + 4 0242 315 757; + 4 0720 722 473 

Email: office@pensiunea-casadinvis.ro 
Интернет: http://www.pensiunea-casadinvis.ro 

46 Къща за гости 
«Владимир» 

Румъния, окръг Кълъраш, комуна Чокънещ, с. Чокънещ 
Тел: +4 0742 078 632 

47 Къща за гости  
―Долината на езерата‖ 
 

Румъния, окръг Кълъраш, комуна Белчугателе, с. 
Кандеаска 
Тел: + 4 0788 899 899 
Email: valeaiazurilor@yahoo.com 

48 Къща за гости ―Азаро‖ 
 

Румъния, окръг Кълъра, гр. Олтеница 
Тел: + 4 0242 515 588 
Факс: + 4 0721 231 844 

49 Компания Океанис 
Груп, Туристическа 
база ―Бенга Лейк‖ 
 

Румъния, окръг Кълъраш, комуна Сарулещ, до езеро 
Сарулещ 
Тел: + 4 0748 221 410 (Манзат Драгос) 

Email: cambob27@yahoo.com  

50 Балмек — курортен и 
лечебен комплекс 

Румъния, окръг Кълъраш, комуна Митрени, гр. Митрени 
Тел:  + 4 0242 525 446; + 4 0242 532 097 

http://www.infopensiuni.ro/calarasi/pensiunea-motel-imperial-lux
http://www.infopensiuni.ro/calarasi/pensiunea-motel-imperial-lux
mailto:office@pensiunea-casadinvis.ro
mailto:cambob27@yahoo.com
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 Факс: + 4 0722 628 090; + 4 0722 618 090 

51 Фиш 99  
 
 

Румъния, окръг Кълъраш, комуна Валеа Арговей, гр. 
Валеа Арговей 
Тел:  + 4 0242 640 780; + 4 0242 645 616 
Факс: +4 0722 871 185 

52 Манастир Либертатя 
 

Румъния, окръг Кълъраш, комуна Дикисен, с.Каслогени 
Тел: + 4 0745 160 147  
Тел: + 4 0722 883 748 
Тел: + 4 0242 317 131 

  


