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1. Въведение - контекст на проучването 
 

Това проучване на любителския риболов, материалното и 

нематериалното културно наследство, както и местата за настаняване и 

хранене в района на интерес по проекта в Румъния и България, е проведено от 

Култ Маркет Рисърч по проекта "Рибарството - транс гранична туристическа 

възможност / устойчиво използване на природното наследство и ресурси". 

Целта на настоящото проучване е да се създадат бази данни, съдържащи 

места за любителски риболов, материално и нематериално културно 

наследство, места за настаняване, заведения за обществено хранене в 

географската област по проекта и да се изготви анализ на тези данни, за да се 

получи предложение за 6 туристически пакета в района по проекта. Те имат за 

цел да оползотворят материалното и нематериалното културно наследство, 

заедно с местата за развлечение, за да увеличат броя на посетителите и 

нощувките в района. 

2. Методология 
 

Методологията за провеждане на проучването е разработена в 

съответствие със спецификациите, съдържащи се в полученото запитване и 

служи за провеждане на професионално проучване на любителския риболов с 

туристическа дестинация в целевите райони, на румънска и българска 

територия. Проучването е изготвено на база инвентар на трансграничните 

риболовни зони, както и на съществуващите места за настаняване, заведения 

за хранене, културно наследство, достъпност на пътищата и потенциал за 

развитие на туризма.  
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2.1. Вид на проучването 
 

Количествен метод (социологическо проучване) който да позволи 

статистически анализ на данните. 

Зона на интерес – окръзи: Кълъраш, Гюргево и Телеорман и областите: 

Силистра, Русе и Велико Търново. 

Начин на събиране на данните – desk research (документално 

проучване) и запитвания към публичните институции за идентифициране на 

целите в областта на наследството и местата за развлечение. 

2.2. Етапите на провеждане на проучването 
 

Етап I – Изготвяне на база данни за места за отдих и риболов на 

територията на Румъния и България. 

Етап II - Проучване на материалното и нематериално културно 

наследство, както и относно местата за настаняване и заведенията за 

обществено хранене в окръзите Кълъраш, Гюргево и Телеорман и областите 

Силистра, Русе и Велико Търново в България и изготвяне на База данни с 

туристически забележителности, места за настаняване и заведения за 

обществено хранене - Междинен доклад № 2 - изготвяне на база данни и 

проучване на материалното и нематериалното културно наследство, както и на 

местата за настаняване и изхранване в Румъния (Кълъраш, Гюргево и 

Телеорман) и областта на интерес в България (областите Силистра, Русе и 

Велико Търново). 

Етап III – Общо проучване Румъния - България относно материалното и 

нематериалното културно наследство, както и на местата за настаняване и 

заведенията за обществено хранене в района на интерес на проекта. На този  

 

 

 



            

www.interregrobg.eu 

Съдържанието на този материал не представлява задължително официална позиция на Европейския Съюз. 

 

6

етап данните от Проучването на румънската зона на интерес и данните от 

Проучването на българската зона на интерес бяха съгласувани и потвърдени и 

това доведе до 6 предложения за туристически пакети (настоящият документ). 

2.3. Резултати 
 

Резултати, реализирани от Култ Маркет Рисърч са в съответствие със 

зададените етапи на проучване. 

1. Междинен доклад № 1 - изготвяне на база данни с местата за 

риболов за отдих и опис на рибните видове в района на интерес в Румъния 

(окръзи Кълъраш, Гюргево и Телеорман) – предаден на дата 1.02.2019 

2. Междинен доклад № 2 – изготвяне на база данни и проучване на 

материалното и нематериалното културно наследство, както и местата за 

настаняване и заведенията за обществено хранене в областта на интерес в 

Румъния (окръзите Кълъраш, Гюргево и Телеорман) – предаден на дата 

15.02.2019. 

Паралелно с разработването на бази данни, свързани с румънската 

територия, бяха разработени и съответните бази данни за територията на 

България. 

3. Окончателен доклад № 3 - Общо проучване Румъния - България 

относно зоните за отдих и риболов, инвентаризация на рибните видове, 

материалното и нематериалното културно наследство, местата за настаняване 

и заведенията за обществено хранене в района на интерес по проекта в 

Румъния и България; проучването включва 6 (шест) предложения за 

туристически пакети, обхващащи както Румъния, така и България – 

настоящият документ, предаден на дата 15.03.2019 
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3. Географско описание на зоната на интерес 
 

Областта, представляваща предмет на проучването включва териториите 

на окръзите, разположени в граничната зона с България, а именно: Телеорман, 

Гюргево и Кълъраш, както и кореспондиращите зони в България: областите 

Силистра, Русе и Велико Търново. Зоната има висок туристически потенциал, 

който обаче не е достатъчно остойностен. 

 Окръг Телеорман е разположен изцяло в Румънската долина, а 

най-забележителният пейзаж е крайречната долина на река Дунав. 

Туристическият потенциал на окръг Телеорман е представен само 

чрез обектите на Натура 2000, разположени в близост до река 

Дунав.  

 Окръг Гюргево, разположен също така в Румънската долина, се 

отличава чрез присъствието на Природен парк Комана, който вече 

е със статут на утвърдена туристическа атракция. Най-

подходящите периоди за практикуване на туризъм са в периода от 

май до август и през ноември и декември.  

 Окръг Кълъраш е разположен в Долината на Бъръган и неговата 

територия приютява многобройни езера и блата. Пейзажът, 

граничещ с Дунав и ръкава Борча, предлага диви малки острови, 

езера и блата, които биват в по-голямата си част експлоатирани за 

уикенд-туризъм. Туристическият потенциал на зоната е висок.  

 Област Силистра е област в Североизточна България. Граничи с 

областите Добрич, Шумен, Разград и Русе. Намира се на границата 

на България с Румъния. Главният град на областта носи името й. 
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 Област Велико Търново е област в Северна България. Граничи с 

областите Русе, Търговище, Сливен, Стара Загора, Габрово, Ловеч 

и Плевен. Намира се на границата на България с Румъния. 

Главният град на областта носи името й. 

 Русе е област в северна България, до Дунав. Граничи с областите 

Разград, Търговище и Велико Търново. Главният град на областта 

носи името й. 

 

3.1. Окръг Телеорман 
 

Телеорман е окръг в региона Мунтения, разположен в южна Румъния. 

Седалището на окръга е в град Александрия. Граничи с областите Олт, 

Арджеш, Дъмбовица и Гюргево. Населението на окръга е спаднало с 24% от 

1992 до сега. Според данните от преброяването от 1992 г. в Телеорман са 

живели 483 840 души. През 2011 г. окръгът е населяван само от 360 175 души.  

Окръг Телеорман е един от южните окръзи на Румъния, разположен в 

Румънската равнина. С площ от около 578978 хектара, заема 19-то място в 

страната, като представлява 2,4% от повърхността на страната. От 

административна гледна точка окръг Телеорман е разделен на 236 поселища, 

организирани в 89 населени места, включително пет градски такива. 

Град Александрия е учреден през 1834 г. Разположен на пресечната 

точка на основни търговски пътища в южната част на Румъния, Александрия от 

1968 г. е седалище на окръга. 

Град Турну Мъгуреле е учреден през XV-ти в., върху руините на римска 

крепост. Този град е пристанищен дунавски град. 
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Град Рошиори де Веде е един от най-старите базари, търгове в 

Румъния като датира от XIV-ти век. Градът е бившият главен град на окръга, а в 

момента е търговски център. 

Град Зимнича датира от III-ти в пр.Хр. Той е пристанищен град на река 

Дунав, с традиционни традиции в търговията със зърно. 

Град Виделе е нов град, учреден в област, в която се добива петрол. 

 

Пътната мрежа, преминаваща през окръга възлиза на 1518 км като 

свързва основните градове с главния град на окръга, но и с другата част на 

страната.  

 

Така:  

републиканските пътища са: DN 51 - Александрия - Зимнича, DN 51 A - 

Зимнича- Турну Мъгуреле, DN 52 - Александрия - Турну Мъгуреле, DN 65 - 

Рошиори де Веде - Турну Мъгуреле и DN 54 - Корабия - Турну Мъгуреле. 

Окръжните пътища пресичат окръга от Север на Юг и от Изток на Запад. 

Връзката между селата и с важните градски центрове се осъществява и по 

второстепенни и третостепенни пътища. 

ЖП мрежата е с дължина 336 км и пресича окръга в посоки север-юг-

юг-запад: жп магистрала №. 1 Букурещ - Крайова - Тимишоара, с двойно 

електрифицирана железопътна линия; Юг - север - обикновена не-

електрифицирана железопътна линия, свързваща Зимнича - Рошиори де Веде, 

Турну Мъгуреле - Рошиоре де Веде - Костещ (окр. Арджеш). Град Рошиори де 

Веде е важен жп възел. 

Пристанища: Дунав съставлява както границата на окръга и страната с 

България, така и важна навигационна артерия. Има две пристанища на река  
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Дунав: Турну Мъгуреле, на км 597, оборудван с кейове и пристанищна 

инфраструктура и Зимнича, на км 553. Между градовете Турну Мъгуреле и 

Никопол (България) има връзка за преминаване на пътници. В бъдеще се 

планира да се развие този пропускателен пункт в резултат на изграждане на 

пристанището и свободната зона, както и изграждането на ферибот на площ от 

22 хектара. 

 

Окръг Телеорман 
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Територията на окръг Телеорман е изцяло в румънската дунавска 

равнина, като заема нейната централна и южна част. Местните денивелации са 

малки, не повече от 20-30 м. Общият наклон на равнината, прибл. 1.5 o / oo, 

има изложение ССЗ-ЮЮИ, което също е белязано от хидрографската мрежа. 

Въпреки че като цяло релефът е сравнително еднороден, като се отличават 

заливните гори край Дунав, въпреки това съществуват редица регионални 

различия, фиксирани в трите подгрупи на Румънската равнина, които се 

контурират по долината на река Ведя: равнините Бояну, Бурнас и Гъвану - 

Бурдя.  

Заливната гора на Дунав е отделна географска форма както поради 

ниската си надморска височина (20-24 м), така и с особения си пейзаж. 

Съставена е от широк алувиален пояс. На север алувиалните равнини на река 

Дунав продължават по протежение на река Олт и Ведя, през техните ниски и 

широки заливни гори. 

Основните хидрографски артерии са река Дунав, образуваща южната 

граница на територията и Олт, която тече само крайната, югозападната част на 

окръга. Най-голямата част от територията на окръга е интензивно дренирана от 

хидроложките системи на Ведя, Кълмъцуй (приток на Арджеш), Главачок и до 

много ниска степен, в североизточната част на окръга Дъмбовник. Тези 

системи включват следните реки: Телеорман, Урлуй, Сиу, Серику, Нанов, 

Братков, Бурдя, Къйнелуй, Кланица. Гъстотата на хидрографската мрежа, като 

цяло ниска, варира между 0.2 - 0.3 км / км2 в равнините Бояну и Гавану - Бурдя 

и под 0.1 км / км2 в полето Бурнас. Езерата са представени както от 

естествени, така и от изкуствени езера. Естествените езера, многобройни в 

миналото по поречието на река Дунав, са намалени в резултат на действието на 

насипните диги и отводняването на реката, като в момента са останали само  
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няколко. От тях езерото Сухая е уредено като езерце. Изкуствените 

езера са представени от множество езера и язовири, разположени по 

крайречните поляни. 

В окръг Телеорман са идентифицирани 55 места за любителски 

риболов. Най-често срещаните видове риби, намерени в окръг Телеорман, са: 

шаран, карас, cтено, новак, бяла риба, костур, сом, щука и платика. Срещат се 

и други видове риби като червеноперка, облез, бабушка, лин или дори чига.  

Чигата е вид есетрова риба, чийто риболов по Дунав е забранен, заедно 

с всички други видове есетрови риби. Чигата може да бъде ловена, законно, 

само в развъдници. При случаен улов по Дунав е задължително рибата да бъде 

освободена.  

Телеорман - туристически забележителности 

 

Източник на данни: http://www.hartis.ro/tr/  
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В окръг Телеорман са идентифицирани 120 туристически 

атракции. Основните паметници и туристически атракции са: 

 Археологически обект Чуперчен (каменна ера - палеолит) 

 Крепостта Фрумоаса ( XIV-ти в., Средновековие) 

 Археологически обект в Орбяска де Сус (бронзова епоха, желязна епоха) 

 Средновековната крепост Турну (1394-1829) 

 Крепост Путинею (римска епоха) 

 Крепост Рошиори де Веде (римска епоха) 

 Селище във Витънещ (енеолит, културата Гумелница) 

 Археологически обект при Зимнича (бронзова епоха, Халщат, 

средновековие) 

 Епископската катедрала Св. Александър (1869-1898) 

 Църквата "Успение Богородично", Балач (1684) 

 Конакът Нойка в Щоробъняса (XIX-ти в.). 

 Църквата Св. Апостол и Евангелист Лука, Брънчени (1850) 

 Дървената църква "Св. Параскева", Бужорен (1711) 

 Църквата "Рождение Богородично", "Св. Йоан Кръстител” в Съчен (1843) 

 Дървената църква Св. Димитър, Силищя (1797) 

 Църквата Св. Архангели Михаил и Гавраил, Бузеску (1860) 

 Църквата Св. Димитър, бившият манастир Дръгънещ (1647) 

 Църквата "Успение Богородично", Дидещ (XIX-ти в.). 

 Дървената църква "Св. Параскева", Скурту Маре (1859) 

 Манастирът Плъвичен (Алуниш), Плопии - Слъвитещ (1648) 

 Кулата на Костя във Фръсинет ( XVIII-ти в.) 

 Дървената църква Св. Николай, Бъбъица (1808) 

 Църквата Св. Николай, Ислаз (1830 - 1837) 

 Дървената църква Св. Императори, Пуран (1810) 
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 Дървената църква Св. Николай, Сърбен (1778) 

 Дървената църква Св. Николай, Блежещ (1812) 

 Църквата Св. Архангели Михаил и Гавраил, Смърдиоаса (1824) 

 Дървената църква Св. Николай, Мързънещ (1815) 

 Църквата Св. Харалампи, Турну Мъгуреле (1905) 

 Църквата "Св. Параскева", Турну Мъгуреле (1862) 

 Дървената църква "Св. Параскева", Виделе (1782) 

 Статуята "Доробанцулуй", Турну Мъгуреле (1907) 

 

В окръг Телеорман са идентифицирани 67 места за настаняване и 

изхранване. Те са разпределени най-вече в 5-те града на окръга.  

 

3.2. Окръг Гюргево 
Окръг е окръг в историческия регион Мунтения, разположен в южна 

Румъния. Седалището на окръга е в град Гюргево. Окръг Гюргево граничи с 

Телеорман, Дъмбовица, Илфов и Кълъраш. В окръг Гюргево има 3 града: 

Гюргево (главният град на окръга), Болинтин - Вале и Михъилещ.  

Град Гюргево е основан през четвърти век като пристанище на река 

Дунав от генуезките търговци, които се осмеляват да построят малък търговски 

аванпост на това място; построили са банка и пазар за коприна и кадифе. 

Градът е наречен на светецът покровител на Генуа, Свети Георги (на 

италиански - Сан Джорджо), от което произлиза и настоящото име на града. 

Гюргево за първи път се споменава в Codex Latinus Parisinus през 1394 г., по 

време на управлението на Мирча Стари. През 1420 г. е завладян от Османската 

империя, която по този начин искала да има контрол на движението по река 

Дунав. Османците наричат Гюргево "Yergöğü". 
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Като укрепен град, Гюргево играе важна роля в честите войни между 

румънци и турци за контрола над Дунав, особено в опитите на влашкия войвода 

Михай Витязу да спре турските нападения, а по-късно в руско-турските войни.  

 

През 1659 Гюргево е изгорен до основи. През 1829 г. стените и 

укрепленията са напълно разрушени, така че единствената останала отбрана е 

замъкът на остров Слобозия, свързан с брега чрез малък мост. 

 

 

Окръг Гюргево 
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Първата жп линия в Обединените княжества Молдова и Румънската 

страна, е построена между Букурещ и Гюргево, като гарата в Гюргево е открита  

 

на 01 Ноември 1869 г. До установяването на комунистическия режим в 

Румъния, Гюргево е бил главен град на окръг Влашка. Пан-европейската жп 

магистрала, тръгваща от Остенде (Белгия), преминаваща през Берлин, Прага, 

Будапеща, Букурещ, Гюргево, Русе, София, Истамбул и Солун, прави връзката с 

Атина. 

В периода 1952-1954, комунистическият режим с подкрепата на СССР, 

построява Дунав Мост Гюргево - Русе (или Мостът на Дружбата), първият мост 

над Дунав, свързващ Румъния с България. Гюргево е обявен за град - община 

на 17 Февруари 1968 г. 

Пътният транспорт, основната връзка с град Букурещ и с другата част на 

страната, има на разположение един експресен път и национални пътища, 

повечето от които в добро приемливо състояние.  

Пристанище Гюргево може да стане добър вариант за транспорт за 

стоки от пристанище Констанца, по възможно трасе Констанца - Гюргево - 

Букурещ. Този излаз на Дунав е важна геостратегическа точка за Румъния, като 

през тази точка се осъществява една от основните връзки на Западна Европа с 

Близкия изток, което разкрива високия потенциал за развитие на окръг 

Гюргево. Община Гюргево е важно Дунавско пристанище по транспортния 

коридор №. 9 Дунав - Канал Райн - Майн - Дунав. Реката е свързана с девет 

страни, както и с Черно море и Северно море. 

Окръг Гюргево е прекосен от 8 реки и 1 плавателна река. Най-важната е 

плавателната река Дунав. Другите неплавателни реки са: Арджеш, Дъмбовица, 

Няжлов, Кълнъу, Кочок, Сабар, Пасъря, Парапанка. 
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В окръг Гюргево е разположено и езерото Комана, в което се намира и 

едноименният резерват.  

 

В окръг Гюргево се срещат животни, специфични за степта и лесо-

степта, като: слепи кучета, пъдпъдъци, чучулиги, яребици, гургулици, гущери, 

щурци, скакалци, зайци, порове, полски мишки, лалугери, лисици, патици, 

гъски, щъркели , лиски, бели щъркели, видри, норка, щука, платика, сом, 

карас, шаран, костур, каракуда, червеноперки. 

Окръг Гюргево разполага с множество туристически атракции на своята 

територия. По отношение на броя на пристигащите туристи, окръгът отбелязва 

малък брой, компенсиран от факта, че голяма част от тях са чуждестранни 

туристи. Важен ресурс за туризма е наличието на значителен брой хотели, 

уредени върху плавателни средства - ботели.  

 

Основните туристически забележителности в окръг Гюргево, са: 

Часовниковата кула, конструкция, направена от камък по време на 

турската окупация. 22-метровата структура е проектирана да служи като 

наблюдателен пункт в случай на нападение от страна на румънските сили. След 

оттеглянето на Турция, конструкцията е променена и е добавен часовник. 

Мостът на Дружбата. Това е най-дългият мост над река Дунав. Изграден 

е на две нива, железопътно и пътно (с две ленти за движение и тротоар за 

пешеходци). Това е единственият подвижен мост, който има възможност да 

бъде повдигнат, ако под него е необходимо да премине по-висок плавателен 

съд. Изграден е от стомана, а проектът е изпълнен от В. Андреев. 

Строителството на моста продължава две години, а откриването се състои на 

20 юни 1954 година. Общата дължина на моста е 2,8 км. 
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Този мост е и главната точка за преминаване на границата между 

Румъния и България.  

 

Основните места за посещаване в град Гюргево и в околностите: 

 Археологически обект "Малул Рошу" 

 Островът Мокану (вековна растителност) 

 Улица Табией - руините на крепостта Табия 

 Църквата Смърда 

 Катедралата "Успение Богородично" 

 Улицата на Гарата, Централната Гара (първата жп гара в Румънската 

държава) 

 Гръцко-католическата църква (изографисана от националния художник 

Татареску) 

 Католическата църква 

 Културният център Йон Виня 

 Атенеумът, Скитът Св. Николай  

 Градината Алеи (сред първите обществени градини, устроени в Румъния) 

 Руините на средновековната крепост  

 Мостът Бизец - първият мост на завой в Европа 

 Пристанището Рамадан 

 Каналът Кама (на Цветята или Св. Георги). 

 Гарата Гюргево Юг 

 Речна гара 

 Капитанство на пристанището  

 Пристанище Гюргево и крайречната алея 

 Руините на химическия комбинат 
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Основните места за посещение в окръг Гюргево: 

 

Манастирът Комана, езерото Комана, Резерватът в гората Комана са 

част от населено място Комана и го превръщат в туристически център. 

Горският резерват Комана е природен паметник, рай на флора и фауна, 

специфични за Дунавската равнина. Уникалността на резервацията се дължи на 

наличието на румънски божур, като през май се провежда "Фестивалът на 

Божурите". В Комана има и приключенски парк за семейства с деца и не само. 

Пътищата за достъп до Комана са асфалтирани.  

В Комана има помещения за настаняване и заведения за хранене, които 

могат да осигурят удобства на туристите. Комана е на около 40 километра от 

Букурещ. 

 

Гюргево - туристически забележителности 

 
Източник на данни: http://www.hartis.ro/gr/ 
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Окръг Гюргево има много исторически следи, които свидетелстват за 

развитието на социалния и културния живот в тези земи от древни времена. 

Археологическите разкопки разкриват следи от палеолита и неолита. 

В Кълугърени, историческа местност, чието име далеч надхвърля 

границите на страната, може да се посети мостът над река Няжлов, 

възстановен през 1934-1935 г. в чест на победата над турците. Той има четири 

бронзови епиграфа, изобразяващи главата на войводата Михай Витязу и герба 

на страната от онова време. Също така в Кълугърен е кръстът на Михай, 

паметник, построен през 1993 г. по повод честването на 400 години от 

възкачването на Михай Витеазу на трона на Валахия. 

 

Най-важният паметник в този район е манастирът Комана, построен през 

1462 г. от Влад Цепеш и възстановен от Раду Шербан Басараб в годините 1588-

1589. 

В Херъщ е разположен красив дворец, известен като "Каменната къща", 

построен от Удрище Нъстурел през 18 век. 

Средновековният ансамбъл на имението Другънеску, построен през 1715 

г., реставриран и уреден като музей на народното изкуство и етнографията, се 

намира в общината Флорещ - Стоенещ. Външният му вид го поставя сред 

архитектурните паметници, построени в стил Бранковяну. 

Във Фрътещ има селски музей, който се нарича символично "Училищен 

Музей Дакия", защото значителна част от материалните останки принадлежат 

на гето-даките, доказвайки по този начин хилядолетното пребиваване на 

румънския народ в тази област. Учреден през 1967 г., той е разделен на 

няколко отдела като преобладава археологическият и исторически отдел. 
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Островът Мокану, с площ от около 600 хектара, най-големият остров от 4-

те острова в близост до Гюргево, е място, недокоснато от цивилизацията, с 

вегетация и фауна, сходни с тези в Делтата на Дунав, с вътрешни плажове и 

езера с незабравим чар, където могат да се организират риболовни и ловни 

събития. 

Театърът Тудор Виану е основан през ноември 1981 година. Построен със 

заплатите на служителите в корабостроителницата Гюргево, театърът е 

първата театрална институция в Гюргево. Първото наименование на театъра е 

Театър Йон Василеску. През 1993 г. името се променя на Влашки Театър, а 

през 2011 г. се нарича театър Тудор Виану. Тематиката на театъра като 

комедиен и сатиричен, е променена в драматичен театър и театър за деца и 

младежи. Тази институция има 2 зали, една голяма с площ от 12 м и 480 места, 

а малката зала има 87 места. Тази театрална художествена институция се 

намира в центъра на града, в непосредствена близост до Часовниковата кула. 

Ансамбъл "Удрище Настурел" се състои от църквата "Света Троица" и 

църквата " Св. Архангели Михаил и Гавраил", "Каменната къща" и "Къщата 

Столожан". Той е основан от семейство Нъстурел по време на царуването на 

войводата Матей Басараб, образувайки един от най-важните ансамбли от този 

период. Църквата е иззидана от основата си, на мястото на малка дървена 

църква, от принцеса Елина Нъстурел, съпругата на владетеля Матей Басараб, с 

подкрепата на братята й Казан и Удрище Нъстурел, на земи на семейството им, 

през 1644 година. Къщата, със специфични елементи за стила барок, е 

построена от братята Удрище и Казан Нъстурел през 1642 г. и се счита от Пол 

от Алепо, в неговите пътеписи, за "палат без равен нему на света". 

Архитектурният ансамбъл е имал редица собственици: Константин Нъстурел - 

Хереску, принц Милош Обренович, семейство Атанасие Столожан. 
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Окръжният музей "Теохари Антонеску", учреден през 1934 година, 

функционира от 1977 година в сградата на бившата Префектура Влашка, сама 

по себе си исторически паметник. 

Влашкият театър Гюргево, Къщата за култура "Йон Виня", Училището по 

изкуства и музика "Виктор Карпис" Гюргево, Окръжният център за 

консервиране и остойностяване на културните традиции са също така 

туристически забележителности. 

 

В окръг Гюргево са идентифицирани 60 места за настаняване и 

изхранване, и 101 единици на културното наследство. Окръг Гюргево има 55 

места за развлекателен риболов.  

 

3.3. Окръг Кълъраш 
 

Окръг Кълъраш е разположен в югоизточната част на регион Мунтения, 

Румъния. Седалището на окръга е в град Кълъраш. Окръг Кълъраш е съседен с 

окръзите Констанца, Илфов, Гюргево и Яломица. Окръг Кълъраш има в състава 

си два града със статут на общини, три малки града и 50 села.  

Кълъраш е общината, седалище на едноименния окръг. Той е най-

големият град в окръга и една от най-важните общини в Южния район на 

развитие. Разположен е в югоизточната част на Румъния, от дясната страна на 

един от ръкавите на река Дунав - ръкавът Борча. Разположен по долното 

течение на Дунав (терасата Кълъраш), до допирната точка между реката и 

заливните й гори, на левия бряг на ръкава Борча, градът се намира на 

разстояние 120 км от Букурещ, 144 км от Констанца и 25 км от Дражна (където 

има вход към магистралата Букурещ - Констанца).  
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През града преминава национално шосе DN3, което го свързва към 

северо-изток с Букурещ и северозапад към Констанца. В Кълъраш, от този път, 

се отделя националното шосе DN21, което води на север към Слобозия и 

Бръила; и националното шосе DN3B, което води на северо-изток към Фетещ и 

Джурджен (окръг Яломица), където свършва в DN2A. Община Кълъраш, речно 

пристанище, разположено на левия бряг на канала Борча, се намира в южната 

част на окръг Кълъраш, в транс граничния регион с България. 

Настоящата зона, в която е разположен Кълъраш, често пъти е била 

театър на военни кампании водени срещу турците за защита на Дунавската 

равнина в Румъния. Тук са водени редица битки, още от учредяване на 

населеното място и до 28 Май 1812 г., когато в Букурещ е подписано мирното 

съглашение, което ще доведе до успокояване на събитията. Труден момент за 

населението на града е руско-турската война от 1828-1829 година. Все едно 

загубите, предизвикани от войната, не били достатъчни, а и през 1828-1830 

година в Кълъраш избухнало огнище на чумна епидемия. През лятото на 1831 

година избухва и холерна епидемия, донесена от турците. 

Възстановяването на града Кълъраш е направено след приключване на 

руско-турската освободителна война чрез построяване на мост над езерото и 

реката, улесняващ достъпа до Силистра; издигнати са две постройки, едната от 

които голям обор за 20 коня, а за избягване на чумата и холерата, е построено 

голямо място за карантина. 

В края на XIX-ти век, Кълъраш има статут на градско населено място и е 

седалище на окръг Яломица (статут, който придобива през 1832 г. от град 

Урзичен). Кълъраш има в своя състав, освен основното населено място, и село 

Мъгурени, което запада и става махала на града, като общото население е 8125 

жители.  
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Годишникът Сочек през 1925 записва града със същия статут и с 

население от 13 050 жители. През 1931 г. градът е в непосредствена близост до 

крайградското село Мирча-Вода, съставено от село Мирча-Вода. 

 

През 1950 г., след националната административна реорганизация, 

Кълъраш получава статут на регионален град седалище на окръзите Яломица и 

Кълъраш в един регион. През 1952 регионът е разтрогнат и район Кълъраш 

(със седалище пак в Кълъраш), е прехвърлен към район Букурещ. Градът 

получава статута регионален град през 1964 година. След това, комуната 

Мирча-Водъ е разтрогната и селото Мирча Водъ е включено в града Кълъраш. 

През 1968 при новите административни реорганизации, Кълъраш 

получава статут на община и отново се връща в окръг Яломица, отново 

учреден; въпреки че е единственият град в района, не Кълъраш а Слобозия е 

главният град. Пак тогава, селата Мирча-Водъ и Мъгурен са разтрогнати и 

включени в град Кълъраш. Градът придобива отново статут на главен град на 

окръга през 1981, когато е учреден окръг Кълъраш, от южната част на 

дотогавашния окръг Яломица, заедно с югоизточната част на окръг Илфов. 

Градът включва в покрайнините си селската община Моделу, между 1968 и 1989 

година, когато концепцията за селска община от покрайнините на градовете е 

изоставена. 

Важен природен ресурс на Кълъраш са повърхностните води. Река Дунав 

граничи с южната част на града, а ръкавът Борча, който се разклонява от левия 

бряг надолу по течението при точката Кичиу, пресича градската зона от юг на 

северозапад, след като формира т.нар. "котул Борчей", или извивката на Борча. 

Ръкавът Борча, на който е разположен окръг Кълъраш, е с дължина 99 км.  
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Мястото на преминаване на Дунав при Кичиу - Остров, е идеално място 

за риболов и тренировка за водни спортове. Ведно с това е и подходящо място 

за разходки с лодки както по Дунав, така и по ръкава Борча.  

Отново що се отнася до хидрографските ресурси, в окръг Кълъраш се 

намира и езерото Кълъраш, природен резерват, принадлежащ към територията 

на селото Куза Водъ. Това е природна зона, разпростираща се на площ 2877 

хектара, в централната източна част на окръг Кълъраш, като заема левия бряг 

на Дунав, в зоната, в която Ръкавът Борча се отделя от реката. Езерото 

Кълъраш е разположено до национално шосе DN31, свързващо град Кълъраш с 

населено място Гръдищя. Това е благоприятна зона за практикуване на 

риболов, като се спазва периодът на забрана. 

 

От гледна точка на спортните развлекателни дейности, градът има един 

плаж, 2 басейна, пет футболни игрища с изкуствена трева и осветление, 

подходящи за провеждане на спортни състезания и през нощта, спортен 

комплекс с футболни игрища, хандбал, спортна зала и тенис игрище. 

 

Олтеница е град със статут на община в окръг Кълъраш, в регион 

Мунтения. Населеното място е вторият градски център по големина и значение 

в окръг Кълъраш (след градът-резиденция на окръга).  

Олтеница се намира на левия бряг на Дунав, при вливането на река 

Арджеш в Дунав, и е разположен сред заливните и крайречни гори на Дунав, 

пред км. 430 на реката, по течението преди вливането на Аржеш в Дунав. Това 

е крайната точка на националния път DN4, който свързва Олтеница с Букурещ. 

В Олтеница този път се разклонява в национално шосе DN31, което води на 

изток към Кълъраш и национално шосе DN41, което води на запад към Гюргево.  
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Олтеница е свързана с Букурещ и чрез жп път Букурещ - Олтеница. 

В Олтеница има археологически обект от национален интерес 

"Гумелница", разположен на 3 км североизточно от града, където са открити 

следи от енеолитно селище, принадлежащо на културата Гумелница. 

Още тринадесет забележителности в града са включени в списъка на 

историческите паметници в окръг Кълъраш като паметници от местен интерес. 

Три от тях са други археологически обекти - местността "Валя Маре" и "Коада 

Лупулуй" (на 3 км от града, вляво от железопътната линия) - които съдържат 

следи от селище от периоада Латене. Обектът при Рение включва следи от 

друго енеолитно селище, приписвано на културата на Чернавода. 

Осем паметника са класифицирани като архитектурни обекти: водната 

кула (начало на ХХ-ти в.); лицеят (1919 г.); поликлиниката (1926 г.); хотел 

Виктория (1900 г.); къщата Бърбулеску (началото на ХХ-ти в.); археологически 

музей (1925 г.); църковен ансамбъл "Св. Николай" (1872 г.), формиран от 

самата църква, датираща от 1856 година и един каменен кръст от 1872 година, 

разположен в двора на църквата и класифициран като мемориален и гробищен 

паметник; мелницата Дунав (1913 година). Други два паметника са 

класифицирани като мемориални или гробищни паметници - паметникът на 

героите от Първата световна война, издигнат през 1930 г. и паметникът на 

руските войници, паднали в Кримската война, издигнат през 1853 година. 

Будещ е град в окръг Кълъраш, регион Мунтения, Румъния, формиран от 

населеното място Будещ (главното населено място) и селата Апрози, Бучумен и 

Грую. Обявен е за град на 18 Април 1989 г. Намира се на около 30 километра от 

Букурещ. Градът е разположен в западната част на окръга, на брега на река 

Дъмбовица, където тази река се влива в река Арджеш. Пресича се от 

национален път DN4, който свързва Олтеница с Букурещ.  
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В Будещ се отделя областният път DJ301, който води на север от 

Василац, Гълбинаш, Плътърещ, Фунден и по-нататък, в окръг Илфов, Черника и 

Пантелимон (където се пресича с DNCB - околовръстното шосе на гр. Букурещ и 

завършва в DN3). От DJ301, при Будещ се откланя и областният път DJ401C, 

който води на север към Сохату и Плътърещ. През града минава жп линията 

Букурещ-Олтеница, която се обслужва от гара Будеш. 

Три забележителности от град Будещ са включени в списъка на 

историческите паметници в окръг Кълъраш като паметници от местен интерес. 

Единият от тях е археологически обект, представляван от останките на селище 

от периода Латене, намиращ се при "Чокърла", на левия бряг на Дъмбовица. 

Другите два обекта са класифицирани като архитектурни паметници: Църквата 

"Успение Богородично" (датираща от 1841 г.) в село Апрози и руините на конака 

Ману (1827 г.) в горите край Арджеш (зоната на населено място Будещ). 

Фундуля (в миналото Крънгул - Фундулеле) е град в окръг Кълъраш, 

регион Мунтения, Румъния, формиран от населеното място Фундуля (главното 

населено място) и селата Александру Й. Куза и Гостилеле. Обявен е за град на 

18 Април 1989 г. Град Фундуля се намира на около 30 км от Букурещ. Градът е в 

северо-западния край на окръга, на границата с окръг Яломица. Пресича го 

магистрала Букурещ-Констанца, която се обслужва от изход в посоката на 

Фундуля, както и от националния път DN3, който свързва Кълъраш с Букурещ. 

От този път излизат и областните пътища DJ402, които водят на юг до Сърулещ, 

Нана и Луика. Пресича се също от жп линията Букурещ-Констанца, която се 

обслужва от гара Фундуля. 

Лехлиу Гаръ е град в окръг Кълъраш, Мунтения, Румъния, формиран от 

населеното място Лехлиу Гаръ (главното населено място) и селата Бузоен, 

Ръзван и Валя Сякъ.  
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Градът се намира в равнината Бъръган и е пресечен от магистрала 

Букурещ-Констанца, която се обслужва от изход в посоката на Фундуля, както и 

от националния път DN3, който свързва Кълъраш с Букурещ. При Лехлиу - Гаръ, 

от този път се разкланя национално шосе DN3A, което води до Фетещ. Двата 

пътя се пресичат в Лехлиу Гара с окръжния път DJ201B, който води на юг до 

Валя Арговей и на север в окръг Яломица до Сълчиоара и Чокина. 

Окръг Кълъраш 

 

Основните туристически забележителности в окръг Кълъраш, са: 

 

Близостта на окръг Кълъраш до Дунав създава изключителна 

привлекателност от туристическа гледна точка, но не достатъчно изследвана.  
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Големият брой острови с живописна природа и разклонението на 

основните течения на реките в единични ръкави, създават както спокойна 

природна обстановка, така и благоприятни условия за практикуване на лов и 

спортен риболов. В този смисъл, припомняме и трите природни резервата: 

Остров Чокънещ, Остров Хараламбие и Остров Шоймул (Ястребът). 

 

Кълъраш - туристически забележителности 

 

Източник на данни: http://www.hartis.ro/cl/ 

 

В Сърулещ се организират ежегодно националните спортни шампионати 

за риболов на шаран, а през 2000 г. беше организиран световен шампионат по 

спортен риболов, като бе постигнат и рекорд, труден за събаряне - 40 кг. 
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Туристическите области, породени от река Дунав, която граничи с 

окръга на юг и на югоизток, на разстояние от 152 км, са изключително богати и 

предназначени да бъдат остойностени. Заградените с диги пространства между 

Флувиу и ръкава Борча, на площ от около 30 000 хектара, природните канали с 

горска растителност, флора и фауна, могат да бъдат включени в туристически 

маршрути с относително малко благоустрояване и разходи, като те могат да 

покажат на посетителите чудесен пейзаж, сходен с този на Делтата на Дунав. 

Този туристически потенциал, недостатъчно оползотворен, се намира на по-

малко от 130 км от Букурещ и на около 100 км от град Констанца и румънското 

Черноморие, като е свързан с пътнотранспортната мрежа и национални шосета 

DN 3B (Кълъраш - Фетещ - Чернавода - Басараби - Констанца) и по DN 3A 

(Остров - Адамклиси - Констанца). 

Окръг Кълъраш има туристически потенциал, който позволява развитие 

на разнообразни туристически форми: културен, религиозен, зелен и 

земеделски. 

Изключителна атракция са историческите и архитектурни културни 

забележителности, сред които: 

 Църквата на бившия манастир Негоещ, исторически паметник и 

забележителност със своята религиозна архитектура. Църквата е основана 

през 1648-1649 г. от владетеля Матей Басараб и неговата съпруга Елина. 

Възстановена е през 1777 г. (прозорците са реставрирани, ограждащата 

стена и килиите са ремонтирани) и е реставрирана през 1850 година. 

 Църквата на бившия манастир Плътърещ, исторически паметник и 

забележителност със своята религиозна архитектура. Манастирът е учреден 

през 1642 г. от Матей Басараб, неговата съпруга Елина и от други. Включва 

Църквата Св. Меркурий, построена през 1642-1646 г. Той е забележителен 

паметник чрез ясния си състав от архитектурни форми и вътрешни 

стенописи. 
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 Манастирът Св. Георге в Раду Негру е разположен на 10 км източно от 

Кълъраш, на 123 км Ю-И от Букурещ. Учреден е през 1991 г. с храма си "Св. 

Вмчк. Георги", като е построен от местни жители, от тухли на каменна 

основа. Архитектурата е във византийски стил, а външността е маркирана с 

пояс от пресована червена тухла.                                                                                                                             

 

Архитектурни забележителности: 

 Православната катедрала Св. Николай е архитектурен и религиозен обект. 

Сградата е построена през 1838 година. 

 Палатът е Префектурата е паметник на лаическата архитектура. Сградата е 

построена през 1897 г. в нео-класически стил.  

 

Ръкавът Борча в окръг Кълъраш 

Ръкавът Борча се отделя от Дунав в областта Кълъраш - Остров и се 

среща с реката пред населено място Джурджен. Има дължина от около 70 км. 

Ръкавът Борча може да се превърне в една от най-важните туристически 

атракции в страната. Неговият образ е доста впечатляващ поради капацитета 

му на вливане. 

Това е един от плавателните канали на страната, като стотици търговски 

кораби преминават през тази зона. 

Най-известният изглед от водите на ръкава Борча е към града 

Чернавода. Десетки хектари гори придружават "пътешествието" по ръкав Борча 

още от формирането му и до вливането му в Дунав. Туристите могат да 

забележат красотата на дивата природа, като природата още не е докосната от 

технологията и хората.  

Населените места по ръкава Борча се гордеят с изключително 

кулинарно наследство.  
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Отличава се рибената чорба и рецептите с риба. Както рецептите за 

рибена чорба от Делтата на Дунав, така и жителите на селата по ръкава Борча 

използват Дунавска вода и прясна риба от Дунав. Разликата между рибната 

чорба, приготвена по течението на ръкава Борча и тази от делтата на Дунав е, 

че чорбата от Борча е по-богата на зеленчуци, което й придава по-интензивен 

вкус.  

Делът на зеленчуците и вида на използваната риба варира от едно 

заведение за хранене до друго. Това, което се повтаря в процеса на 

приготвяне, е използването на най-малко два различни вида риба или варене 

на зеленчуци в същата вода, в която първоначално са били приготвени други 

риби (обикновено попчета или малки таранки, дребна риба, които са твърде 

малки или имат прекалено много кости и са варени в марля, за да не пуснат 

костите си във водата). Като цяло, тази рибна рецепта се приготвя и с шаран, и 

с друг вид риба (за специален аромат се използва сом - мазна риба).  

Като всяка рибена супа, първо се нарязват и варят зеленчуците: морков, 

пащърнак, лук, чушки, домати и други зеленчуци, ако желаете. Докато се 

варят зеленчуците (около 10 минути), се слага боршът (бел. прев. кисела 

течност, приготвена от пшенични, ръжени трици или захарно цвекло, 

ферментирали във вода) да се вари в отделна тенджера (това е друга 

кулинарна тайна от тази зона). Предварително сварения борш се добавя към 

зеленчуците и след това се слагат и парчетата риба (слага се и най-малко една 

рибена глава, тъй като се смята, че дава изключителен вкус).  За допълнителна 

автентичност, в тази област се добавят и разбити яйца в чорбата ("застройва се 

чорбата"). След като се свари и добавената риба, се добавят нарязаните 

зеленчуци: девесил и магданоз; и сол или пипер. Понякога се добавя и една 

или две лъжици оцет от бяло вино заедно с борша.  
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Тази чорба се сервира по принцип отделно - в купичка или тенджерка е 

бульонът, а парчетата от риба се сервират отделно на чиния. Сервира се с люта 

чушка.  

Богатият букет зеленчуци от равнината заедно с прясната риба и 

мултикултурния характер на зоната (румънско влияние, турско и българско) 

води до създаване на уникални рецепти, особено що се отнася до рецептите с 

основна съставка риба.  

 

Друга рецепта, специфична за зоната на ръкава Борча, е Плакия от 

шаран, която също е била адаптирана към спецификата на зоната. Плакията от 

шаран от тази зона се отличава от тази в Делтата на Дунав по това, че се 

използват повече зеленчуци (сосът е по-богат) и с използване на люта чушка 

вместо лимон или лимонов сок.  

Шаранът се почиства от люспите, вътрешностите и хрилете, измива се и 

се правят плитки срезове от двете му страни според броя на желаните порции 

и се втрива с малко сол. В тавата може да се сложи цял или на парчета. 

Червеният лук се нарязва под формата на пръстени и се поставя в тиган 

с малко вода и се задушава, докато стане прозрачен. Добавят се нарязаните 

чушки (капия и български чушки), на кубчета или на лентички, счукан чесън, 

домати на кубчета, доматен сок или паста, малко ситно нарязан магданоз и се 

смесва добре, след което се добавя бяло вино или розе и се овкусява със сол и 

подправки. Понякога се добавя и морков, нарязан на кръгчета, суров или 

предварително сварен.  

Всички съставки се разполагат в тава (за предпочитане в гювеч), а 

рибата се поставя отгоре. Поръсва се със сместа от тавата и се поставя в 

печката.  
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От време на време изваждайте тавата от фурната и поливайте рибата със 

соса. Когато рибата стане готова и се зачерви, се добавя много нарязан 

магданоз. Сервира се както топло ястието, така и студено с мамалига.  

За запалените гастрономи и феновете на местната кухня интерес е 

Фестивалът на Дунав при Кълъраш, който има своето V-то издание през 2018-

та година. Този фестивал се организира в парк Думбрава. Основната му цел е 

насърчаване и рекламиране на риболова като начин за релаксиране и 

прекарване на свободното време покрай ръкава Борча, основната природна 

забележителност в окръг Кълъраш. Участниците в този фестивал могат да се 

порадват на деликатеси от риба, конкурси, хранително ателие за деца и 

риболов, рекламни щандове, музика и народни танци.  

Град Кълъраш, поради своята позиция по Дунав има няколко уредени 

плажа. Големият плаж е един от най-търсените пясъчни плажове с фин пясък в 

града, в близост до централния парк. Плажът на Младежта или Плажът на 

Автомобилистите (на 4 км от града) са други две опции, също толкова 

привлекателни като първата. 

За запалените по археологията, Музеят на Долен Дунав може да бъде 

интересна спирка и пътуване във времето, сред 500-те артефакта, изложени в 

него. 

В окръг Кълъраш, друга атракция е Езерото Валя Рошие. Езерото е 

естествено и има вода, богата на сол, сулфиди, натрий и сапропелична 

лечебна кал, съставки с терапевтични свойства. В близост до селската община 

Митрен, водите на това езеро заемат площ от 14 хектара и са рай за 

любителите рибари. Точно поради това много запалени по риболова хора 

стигат до тези места, за да се похвалят с хванатата риба. 
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Руините на Крепостта Вичина са друг археологически обект, наистина 

впечатляващ. Това е вторият по големина археологически обект в страната, 

според експертите, след Сармиседжетуза. Обаче от старата крепост Вичина са 

останали само руини, които също ще изчезнат в Дунав. Това място, откъснато 

от цивилизацията се намира на острова Пъкуюл луй Соаре. Той е по пътя от 

Кълъраш до Остров, близо до Силистра, на границата с България. На този 

остров се намира и голям плаж, с фин пясък, дива растителност и руини на 

крепостта, като по-голямата им част е покрита от водите.  Пъкуюл луй Соаре е 

чудесно място за риболов.  

В окръг Кълъраш са идентифицирани 50 места, на които може да се 

практикува развлекателен риболов, 59 места за настаняване и изхранване, 77 

туристически обекта.  

3.4 Област Силистра 
 

Област Силистра 
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Силистра е област в Североизточна България. Граничи с областите 

 Добрич, Шумен, Разград  и Русе. Намира се на границата на България с Румъния. 

Главният град на областта носи името й. Била е част от Голяма Румъния под 

наименованието окръг Дуростор. Част е от България от 06.09.1940 г., когато е 

подписана Крайовската спогодба. 

Град Силистра или Дърстър е пристанищен град на дунав, в 

североизточна България. Той е административен център на област Силистра. 

Той е принадлежал към Влахия по времето на Мирча Стари, вероятно и 

на Влад Цепеш, но за кратко време; връща се към Румъния след Втората 

балканска война, през 1913 г., до 1940 г., когато е предаден на България по 

силата на Крайовската спогодба.  

Що се отнася до историята на града, тя има своите корени в древността, 

римляните построили тук през 29 г. сл. Хр. крепост, на мястото на друга 

келтска конструкция, запазвайки името й Дуросторум (или Доросторум). 

Крепостта Дуростор става важен военен център на Мизия, а след това се 

развива по времето на император Марк Аврелий.   

След като Римската империя се разделя на Източна Римска 

империя и Западна Римнска империя, градът (познат под името на Δορόστολον, 

тоест Доростолон на гръцки-византийски) става част от Византийската 

империя. Като населено място в Българското царство, Дуростолон е познат на 

българите през средновековието под името Дръстър. 

През 1412 Дръстър преминава за много векове във владение на турците 

от Османската империя, които наричат града Силистре на турски османски 

език. 
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 Крепостта и града са част от Вилаета Румелия, като са административен 

център на санджак Силистра. След това, към края на XVI-ти в., този санджак е 

трансформиран във Вилает Силистра, наречен и Özi, 

обхващащ Добруджа, Буджак и Едисан, териториите по западния бряг на Черно 

Море. 

В периода 1819-1826, еврейският учен Елиезер Папо (1785-1828) е равин 

на общността в Силистра, като това превръща населеното място в познато сред 

евреите Романиоти. До момента неговият гроб в Силистра е място на 

поклоничество, като тук идват редица евреи, много от тях от Израел, а някои 

дори от Латинска Америка. 

Градът е завзет от руснаците повече пъти по време на руско-турските 

войни и е обсаден от тях в периода 14 април и 23 юни 1854, по времето 

на Кримската война. Най-сетне, Провинция Силистра се слива с провинциите, 

администрирани от градовете Видин (днес в България) и Ниш (днес в Сърбия) 

през 1864, като се формира вилаета Тонул (Дунав, на турски). Пак през 1864, 

Силистра е понижена в ранг на обикновен град (kaza) в санджака Русчук от 

новоучредената провинция. 

След Руско-Турската война от 1877-1878, Силистра влиза в пределите на 

България като става граничен град с Румъния. 

Между юни и август 1913 се водивтората Балканска война, конфликт 

приключил с поражението на България. На 10 август 1913 е 

подписано Споразумението в Букурещ, а Силистра заедно с другата част на 

Южна Добруджа (позната и под наименованието Кадрилатер), са анексирани от 

Румънското кралство. Заедно с оригиналното си име, населеното място 

получава и наименованието Дърстор, дадено от румънците. 
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Между 1916-1918, по времето на Първата Световна Война, градът е 

окупиран от българската армия. След приключване на конфликта и след 

договорите от  Букурещ (1918) и Ньой сюр Сен (1919), Южна Добруджа, със 

Силистра, остават в пределите на Кралство Румъния. В периода между двете 

световни войни, Силистра е главен град на окръг Друростор, един от 71-те 

окръга на Голяма Румъния.  

Силистра има статут на град, заедно с други две населени места на 

територията на окръг Дуростор: Туртукая (Тутракан) и Остров, второто 

населено място е в близост до Силистна, а в момента е част от окръг 

Констанца.  

Силистра е румънски град почти три десетилетия, до 1940, когато 

след Крайовската спогодба е върната на България (заедно с другата част от 

Южна Добруджа) като непряко следствие от немския политически натиск върху 

румънското правителство. 

През втората половина на XX-ти век, Силистра става индустриален и 

земеделски център за североизточната зона на България, като си съперничи 

с Русе (поради стратегическата позиция на Дунав) и с Добрич (поради 

плодородната си почва).  

В момента, Силистра е главен град на едноименния окръг, 

административна единица в България, формирана от седем града: Силистра, 

Главиница, Тутракан, Алфатар, Дулово, Кайнарджа и Ситово. 

 Град Главиница е община в област Силистра, североизточна България, 

разположена по десния бряг на р. Дунав в Дунавската равнина, в района на 

географския район Южна Добруджа. Общината обхваща територия от 481,23 

км² с население от 12 610 жители от декември 2009 г. насам.  
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Главният път II-21 пресича района от изток на запад, свързвайки центъра на 

област Силистра с град Русе. 

 

 Град Туртукая (български: Община Тутракан) е община в област 

Силистра, Североизточна България, разположена по десния бряг на р. Дунав в 

Дунавската равнина. Общината обхваща територия от 448.35 км² с население от 

16 920 жители от декември 2009 г. насам. Главният път 21 пресича района от 

изток на запад, свързвайки центъра на област Силистра с град Русе. 

 

                 Град Алфатар е малък общински град, област Силистра, 

Североизточна България, разположен в Дунавската равнина, в географска 

област Южна Добруджа, на около 15 км южно от река Дунав, с територия от 

248.57 км² с население от 3.324 жители през декември 2009 г. Главният път "7" 

пресича района от север на юг, свързвайки центъра на област Силистра с град 

Шумен и източната страна на магистрала Хемус. 

 Дулово е общински град, област Силистра, Североизточна България, 

разположен в Дунавската равнина, на около 25 км южно от река Дунав, с 

територия от 566,33 km² с население от 28860 жители през декември 2009 г. 

Главният път "7" пресича района от север на юг, свързвайки центъра на област 

Силистра с град Шумен и източната страна на магистрала Хемус. 

 

                Ситово е малка община в област Силистра, Североизточна България, 

разположена по десния бряг на река Дунав, в Дунавската равнина, в района на 

географския район Южен Добруджа, с територия 270,97 km², с население 5,810 

през декември 2009 г. Главният път II-21 пресича централния район на зоната 

от изток на запад, свързвайки центъра на област Силистра с град Русе. 
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Област Силистра е богата на разнообразни туристически, културни, 

исторически, археологически и природни ресурси. Въпреки това, в момента, 

туризмът не е значим икономически сектор на територията на българските 

административни единици в област Силистра, съгласно доклад за устойчивото 

развитие на областта.  

Що се отнася до наличната база, съгласно доклад от 2012 г., цялата 

област Силистра разполага с 20 места за настаняване, осигуряващи 637 легла. 

Същият анализ показва, че районът е по-скоро ориентиран към посетители в 

краткосрочен план. В периода 2007 - 2013 г. на територията на областта са 

изпълнени редица проекти, като са разработени двуезични знаци, което 

подобрява ориентацията на туристите. Напоследък нараства интересът към 

развитието на туристическата дейност, от страна на частните предприемачи 

чрез създаването на жилища (селски къщи), нов хотелски комплекс в Силистра 

или обновяването на съществуващите. 

               Туризмът в област Силистра има потенциал за развитие и се 

числи сред декларираните за приоритетни области. 

 Природните и историческите характеристики на зоната създават 

възможности за развитие на почти всички видове туризъм: опознатаветелен, 

културен, религиозен, земеделски, ловен, риболовен. 

   Богатството на археологически обекти и открития свидетелстват за 

наличието на културни пластове от праисторията до съвременната история. 

Почти 2/3 от територията на град Силистра е обявен за архитектурен и 

археологически обект "Дуросторум-Дръстър-Силистра". Старите римски и 

средновековни обекти са емблематични. Разкопките и проучванията, 

проведени досега, потвърждават богатството и сложността на тези древни 

култури на тази територия.  
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В този смисъл припомняме следните туристически забележителности - 

културни и исторически: 

 

- Центъра на култа Траян Търк, свещената долина Залмоксис, по реката Табан, 

Силистра. Тя включва олтари, скали, групирани на 4 км от брега на старата 

река Табан в близост до селата Стрелково, Васил Левски, Поп Русаново и 

Кутловица.  

- Доростолският епископски палат от V-VІ в., Разположен до 

раннохристиянската базилика (в централната част на Силистра) в комплекс от 

руини (II-III-ти век). 

- Средновековната катедрала, Патриархалния палат и Митрополитският храм, 

патриархална резиденция от 10-ти век, внушителна трикорабна базилика 

северно от крепостта на Дръстър-Силистра, преустроена няколко пъти. 

- Част от колоната на Хан Омуртаг, изложена в Археологическия музей в 

Силистра. 

- Исторически обект "Аязмото" край село Руин. Там е разположена 

средновековна българска крепост от IX-XI век, където е запазен старият 

стратегически път между столиците Плиска и Велики Преслав и Дунав.  

- Средновековна крепост Картал Кале (Орлова крепост), построена през 18 век 

в близост до село Руйно. Това е втората крепост край село Руйно, близо до 

Аязмо. 

- Арменската апостолска църква "Сърп Астидзазин" (Света Дева), Силистра - 

най-старият арменски храм в България (построен през 1620 г.). 

- турската крепост "Абдул Меджиди" (Меджиди Табия). Разположен е на юг от 

Силистра. Това е най-запазената от шестте точки на укрепителната система на 

северната граница на Османската империя, построени между 1841 и 1853 г.,  
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проект на немски военен инженер фон Молтке. 

- Джамия Куршуму - паметник на местната култура, разположен в центъра на 

Силистра. 

- Гробницата на еврейския равин Елиезер Папо, един от най-уважаваните 12 

еврейски равини. През 2003 г. на брега на река Дунав, където е трябвало да 

бъде построена гробницата му, е построен религиозно-мемориален комплекс в 

негова чест и е включен в програмите на много чуждестранни туроператори и 

редовно се посещава от поклонници от цял свят. 

- Историческата чешма край Кайнарджа, свързана с подписването на 

Кючукския мирен договор през 1774 година. Чешмата е построена през 1892 г. 

като паметник на културата. 

- Манастири: "Свети Гроб" до село Айдемир (най-новият манастир в 

Доростолската епископия - 1996); манастирът в село Каменци, Кайнарджа, 

често посещавани.  

- Църкви: Св. Троица в град Алфатар - най-старият християнски храм в 

Силистра, представляващ три корабна базилика, построен 1846 г., с богати 

икони и скулптури, направени от майсторите на училището в Трявна; "Св. 

Димитър" (1847) в село Калипетрово. 

- Архитектурният резерват "Рибарска махала" в град Тутракан, на брега на река 

Дунав, с атрактивно рибарско селище с автентична сграда и с атмосферата на 

бившия най-важен поминък на Тутракан - риболовът.  

- Читалище - в почти всички населени места съществуват построени и 

действащи читалища, в които се организират културни събития както на местно 

ниво, така и на регионално ниво, както и в някои от тях на национално и 

международно ниво. 
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От гледна точка на природните ресурси, в основата на различните форми на 

алтернативен туризъм може да се разгледа яхтен туризъм, спортен риболов, 

круизи по Дунав. 

   Област Силистра има голям потенциал за развитие на различните 

туристически сегменти, основани на опазването, популяризирането и 

остойностяването на автентични местни културни паметници, традиции и 

природни ресурси.  

Област Силистра предлага капацитет от 30 места за настаняване, 32 

ресторанта и други заведения за хранене. Що се отнася до любителския 

риболов, той може да се осъществи в 67 водни басейна или по Дунав. 

 

      3.5 Област Русе 
Област Русе 
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Област Русе се намира в северна България, наречен е на главния град в 

областта - Русе - граничи с Румъния през Дунав. Областта е разделена на 8 

общини с общо население (през 2011 г.) от 235,252 жители. В този район се 

намира Дунав мост, един от двата моста, пресичащи река Дунав. 8-те населени 

места със статут на общини в област Русе са: Борово, Бяла, Ветово, Две 

Могили, Иваново, Русе, Сливо Поле, Ценово. Русе и Бяла са двата градски 

центъра с най-голямо население в областта.  

Русе представлява най-населения градски център в областта и петият 

градски център като популярност в България. Той е разположен на десния бряг 

на река Дунав, географски противоположен на Гюргево, в Румъния. Поради 

своето крайбрежно местоположение и размера на града, Русе е едно от най-

важните речни пристанища, което допринася значително за международната 

търговия на България с други държави.  

Икономическият профил на град Русе е индустриален и има две 

индустриални зони: източна и западна. Русе има логистични и бизнес паркове, 

а градската индустрия е доминирана от леката промишленост: шивашката 

промишленост, текстил и хранително-вкусовата промишленост.  

Пътната инфраструктура в Русе е развита и датира от 1867 година. 

Общественият транспорт е съставен от около 30 автобусни и тролейбусни 

линии. Русе разполага и с военно и пътническо летище, лицензирано за полети 

с малки самолети, тип карго. Лицензът е получен на 21.12.2016 г.  

Дунав мост се намира в източната част на града. До 2013 г. това е 

единственият мост, свързващ Румъния и България, а на 14 юни 2013 г. е открит 

вторият мост във Видин.  

От туристическа гледна точка, Русе привлича туристите поради 

архитектурата на необароковия и неорококо стил, поради което се нарича и 

Малката Виена. 
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Бяла е град, разположен в област Русе, административен център на 

общината (със същото име), разположен в Северен централен район за 

планиране на България, в Дунавската равнина. Релефът е типичен за 

равнината, с ниски денивелации, които не надвишават средно 54 м. Градът се 

намира на пресечната точка на пътищата, свързващи Русе с Велико Търново и 

Плевен с Варна и е в близост до град Борово. Намира се на 55 км от Русе и на 

140 км от Букурещ (Румъния). Бяла има площ от 86 862 км2 и население от 8093 

жители (според преброяването от 31.12.2013 г.). 

Недалеч от града, покрай река Янтра, се намира известният Беленски 

мост, построен от Кольо Фичето. На 1 км северозападно от центъра на града, 

по пътя между Русе и Плевен, е мостът, построен от известния български 

майстор Никола Фичев (известен още като Кольо Фичето) по поръчка на Мидхад 

Паша. Мостът е един от най-забележителните примери за гражданско 

строителство и архитектурно изкуство в епохата на Възраждането в България. 

Днес мостът Кольо Фичето е разрешен за преминаване само от пешеходци (има 

нов мост за коли) и е запазен като паметник на българската архитектура.  

По отношение на туризма в района осем хижи предлагат добри условия за 
екологичен, ловен и риболовен туризъм. 

 
Ветово е град в Северна България, административният център на община 

Ветово, като третият по брой на населението в област Русе. Има обща площ от 

363.002 km2. Границите на града са следните: на запад граничи с Иваново, 

северно с Русе, Североизток - с Кубрат, Югоизток с Разград и Цар Калоян на 

юг. Ветово се намира в западната част на Източната Дунавска равнина. 

Релефът е предимно хълмист, с височина от 100 до 300 метра.  

Ветово се пресича от пътя Русе-Самуил-Каспичан-Варна. 
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Две Могили е град в Северна България, разположен в източната част на 

хълмистата равнина на река Дунав. Първите писмени сведения за 

съществуването на града се съдържат в турски документи, главно в данъчни 

регистри, от които може да се получи представа за размера на населеното 

място, за неговия национален характер и за поминъка на населението.  

Две могили има добра транспортна система, както железопътна, така и 

пътна. Свързва се със съседните градове Русе, Бяла и Попово чрез 

железопътната си линия.  

Икономиката се подкрепя от търговията, осъществявана чрез дребни 

търговци, като търговията е в процес на развитие.  

 

 Сливо Поле е разположено в северна България и граничи със следните 

общини: източно с Тутракан, югоизток с Кубрат, югозападно с Русе и на север с 

Румъния. Градът се намира в северозападната част на Източната Дунавска 

равнина. Релефът е с равнинен характер, по места хълмист.  

 Общината се пресича от два пътя, с обща дължина 37,1 км. 

  

 Борово е град, разположен в северна България, като географски е 

отграничен, както следва: на североизток е съседно Иваново, на изток е градът 

Две могили, на юг - Бяла, на запад - Ценово и на север - Румъния. Територията 

на града е разположена в Дунавската равнина, заемайки най-високата зона на 

пресечната точка между долните реки Янтра и Русенски Лом. Релефът е 

хълмисто равнинен, с 30-50 м надморска височина на северозапад, до 300 м на 

югоизток, благоприятстващ развитието на селското стопанство и улеснява 

изграждането на транспортната инфраструктура.  
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По северната граница на общината с Румъния, над 10 км (от км 521 до км 531) 

минава част от река Дунав. В околностите на с. Батин се намира вторият по 

големина български Дунавски остров (4.2 км2).  

 Борово се пресича от жп участък, свързващ Русе-Горна Оряховица-Стара 

Загора-Димитровград-Подкова. Градът се пресича от 5 пътища от 

републиканската мрежа. Общинските пътища също са в относително добро 

състояние. 

 

Основни туристически забележителности в област Русе 

 Област Русе предлага много възможности за туристическо проучване, 

като се ползва от многообразните форми на релефа и интересна география, 

както и от паметници и оферти за настаняване на туристите. Връзката между 

градския и един по-див пейзаж, какъвто е пейзажът на крайбрежната ивица, 

може да бъде новост за туристите, които желаят да преминат по нови 

туристически маршрути.  

 Що се отнася до град Русе, той може да пробуди любопитството на 

туристите, тъй като предлага много интересни архитектурни паметници: 

 Паметникът на свободата, построен през двадесети век от италианския 

скулптор Арналдо Цоки. От времето на построяването си, паметникът става 

представителен за града.  

 Театърът "Доходно здание", Неокласическа сграда, разположена в центъра на 

града, построена между 1989-1902 г., също се е превърнала в символ на града. 

 Улица "Александровска", главната улица на града, представлява комплекс от 

необарокови и неорококо сгради. 

 „Ла Бутика" и къщата на лауреата на Нобелова награда Елиас Канети са 

паметници на културата от национално значение. 
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 Старото музикално училище, построено през 1900-1901. Архитектурният стил е 

еклектичен, съчетаващ неокласически елементи с готически и 

северноевропейски влияния.  

От категорията на религиозните паметници туристите могат да посетят 

Басарбовския манастир, православен манастир построен в скала. Най-ранните 

данни за манастира датират от 15-ти век по време на османската окупация. 

В град Русе туристите могат да посетят музеи и изложби, в зависимост от 

интереса си, като имат на разположение следните музеи: Регионален 

исторически музей Русе, римската крепост "Сексагинта приста", Еко музей и 

аквариум, Ивановските скални църкви, Националният музей по транспорта, 

Музеят на градския бит, Пантеонът на героите от националното Възраждане, 

Крепостта Червен, Музеят Захари Стоянов, Музеят Баба Тонка Обретенова.  

От категорията на интересните и уникални паметници от съвременния 

период намираме телевизионната кула на Русе, която е с височина 204 м. 

Кулата е построена с кафене / ресторант на най-високото си ниво и до 2001 г. е 

най-високата кула от този вид на Балканския полуостров. 

Русе е туристическа алтернатива за любителите на природата: 

 

 Парк "Русенски Лом" е един от 10-те природни парка в България. 

Разположен е по долината на каньона на река Русенски Лом. Паркът 

е обявен за защитена зона през 1970 г. и обхваща площ от 3408 ха. 

Паркът е признат за интересно и ценно място с висока естетическа 

стойност, с тераси, меандри, високи вертикални скали, райони с 

богато разнообразие от животински и растителни видове, пещери, 

скални образувания, исторически паметници с национално и 

международно значение. 
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 Парк Липник се намира в близост до с. Николово, на 10 км от Русе. 

Паркът обхваща площ от 2000 хектара, а флората се състои главно 

от липи. 

Туристите, които искат да прекарат известно време в района на Русе, 

могат също да посетят няколко паметници в Бяла: Часовникова кула, 

Беленският мост, Музеят на военното освобождение. 

Въпреки това, туристите, които искат да прекарат известно време в този 

район, могат да посетят и някои от паметниците: Часовниковата кула, 

Беленският мост, Музеят на Освободителната война.  

В град Ветово могат да се посетят религиозни места - църкви и джамии - 

включително скалния манастир от времето на Второто българско царство, 

разположен по поречието на река Бели Лом. 

В Две могили е пещерата Орлова чука. Пещерата е дом на над 10 вида 

прилепи. Това е най-дългата пещера в Северна България (13 км) и втората по 

дължина пещера на цялата територия на България. В града туристите могат да 

посетят и паметник на Филип Тотю, български революционер, а през лятото на 

2009 г. е отворен и реновираният летен театър. 

В близост до Сливо Поле, туристите могат да посетят защитената зона на 

Калимок-Бръшлен, с биологично разнообразие на флората и фауната от 

интерес за любителите на природата. 

Област Русе предлага капацитет от 99 места за настаняване, 119 

ресторанта и други заведения за хранене. Що се отнася до любителския 

риболов, той може да се осъществи в 39 водни басейни или по Дунав, наред с 

още 10 течащи води - реки и бари. 
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      3.6 Област Велико Търново 
 

Област Велико Търново 

 

 Област Велико Търново е разположена в Северната централна част на 

България. Столицата на областта е едноименният град Велико Търново, който 

се смята за столица на средновековна България. Областта е разделена на 10 

общини: Велико Търново, Свищов, Горна Оряховица, Павликени, Елена, 

Стражица, Полски Тръмбеш, Златарица и Сухиндол. По-долу предлагаме някои 

информации, описващи най-големите градове от областта. 

Велико Търново е административният център на областта и е познат като 

Градът на Царете. Той е разположен на река Янтра и е останал в историята 

като историческата столица на второто българско царство, привличайки много 

туристи поради уникалната си архитектура.  
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Старият център на града е разположен на трите хълма Царевец, Трапезица 

и Света Гора. На хълма Царевец се намират дворците на българските царе, 

Патриаршеската катедрала и други сгради, административни и жилищни 

постройки. Трапезица е известна с църквите си и къщите на благородниците. 

През Средновековието Велико Търново е сред основните европейски културни 

центрове. Велико Търново е важен административен, икономически, 

образователен и културен център в Северна България. 

Географски, град Велико Търново обхваща площ от 30 379 km2. Градът 

винаги е имал стратегическа позиция. Градът има достъп до главните пътища, 

свързващи Западните Балкани с Черно море и Източна Европа с Близкия изток. 

Велико Търново граничи с Арбанаси на изток и североизток, с. Орловец на 

север, с. Козлуджа на запад и юг с област Дълга лъка. Релефът на Велико 

Търново е разнообразен, с равнинна и планинска местност. 

През Велико Търново минават два главни пътя: Варна - София и Русе - 

Стара Загора. Добре развит е и железопътният транспорт.  

От икономическа гледна точка градът е разделен на 4 индустриални 

зони, съответстващи на четирите основни кардинални точки. Основните 

развиващи се отрасли на града са пластмасите (производство на найлонови 

торбички) и напитките – Болярка АД. Първата фабрика за напитки в града е 

построена през 1987 година.  

В момента Велико Търново е един от най-важните градски центрове в 

България. Той е един от малкото градове с нарастващ брой население. В 

същото време градът е един от най-важните образователни и културни 

центрове в България, като в него функционират две висши учебни заведения, 

развива се интензивна художествена дейност. Градът предлага много 

възможности за туристите с нарастващ брой посетители през последните 

десетилетия.  
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Свищов е разположен на десния бряг на Дунав, географски 

противостоящ на град Зимнича, Румъния. Той е вторият по големина град в 

областта. Градът се намира на 237 км от столицата София и на 251 км от 

пристанище Варна. Пристанище "Свищов" е най-южното дунавско пристанище.  

Икономиката на града се фокусира върху пристанищната дейност, вноса 

и износа на продукти. Промишлеността е представена и със следните отрасли: 

химическа, електроника, строителство. Също така тук има и активно 

земеделие. През 2009 г. икономическата криза принуди химическия завод 

„Свилоза” да затвори основното си производство на целулоза.  

Горна Оряховица е град, разположен в област Велико Търново, на 10 км 

от едноименния град. Разположено е по поречието на река Янтра, в 

непосредствена близост до община Велико Търново. Градът има важно 

геостратегическо положение, защото територията се пресича от важни местни, 

национални и международни транспортни артерии: I-3 (София - Варна) и I-5 

(Русе - Кърджали). Системата на обществения транспорт също е добре развита, 

както в рамките на града, така и във връзка с местностите около града. Градът 

има и добра железопътна инфраструктура, както и модерно летище, което 

работи от 1995 г. насам.  

От икономическа гледна точка градът е един от най-важните 

производители на захар в България. Освен захарната фабрика, градът е дом на 

много производители на сладкиши и сладкарски изделия.  

 Павликени е град от област Велико Търново, намира се на 41 км от 

едноименния главен град на областта. От гледна точка на инфраструктурата 

градът е свързан с други населени места с автомобилен и железопътен 

транспорт.   
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Тежката индустрия в града е добре развита. Заводът Балканкар-Заря е 

специализиран в производството на стоманени джанти и колела. Компанията 

Метарем е специализирана в производството на части за селскостопанска 

техника. В Павликени има и фирми от текстилната промишленост и 

хранително-вкусовата промишленост.  

Елена е град, разположен на разстояние от 42 км от град Велико 

Търново и също е планински курорт познат за своята местна кухня. Градът е 

разположен в долината на Еленската река, северно от Еленските хълмове и 

южно от Стара планина. Градът се намира на 42 км от град Велико Търново, на 

230 км от Варна и на 280 км от София. 

  Исторически град Елена е създаден като селище преди 15-ти век, като 

някои от запазените представителни архитектурни сградни ансамбли датират 

от 17-ти до 18-ти век, периодът на възраждане и цъфтеж на българското 

общество. Архитектурният комплекс на града включва около 130 сгради.  

 Град Елена е интересен за туристите благодарение на планинския 

пейзаж, паметниците, които могат да се посетят, тържествата и събитията в 

града, както и местната атрактивна кухня, която предлага някои специфични за 

района рецепти.  

Лясковец е град в област Велико Търново, разположен на 10 км от 

Велико Търново, на 2 км от Горна Оряховица и на 5 км от река Янтра. Релефът 

на територията е отграничен от хълмовете, характерни за хълмистата равнина 

на река Дунав. Името на града произлиза от думата Леска (или Лесник)¸ 

означаваща лешник, припомняйки периода, в който лешниковите растения се 

намирали в изобилие в тази област. 

Има няколко промишлени отрасли, в които са концентрирани значителни 

производствени мощности, които осигуряват работни места за по-голямата част  
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от населението на града и околностите му. Промишлеността в града е 

разнообразна: автомобилна, металообработваща, хранително-вкусова и 

текстилна промишленост. Селското стопанство също е продуктивна зона в 

района, особено отглеждането на зеленчуци.  

 

Основни туристически забележителности в област Велико Търново 

 Туристите, които искат да посетят област Велико Търново могат да се 

насладят на над 100 паметници, природни забележителности, паркове и др. 

Всъщност те са концентрирани около основните градски центрове в областта, 

които все още запазват богат исторически смисъл. Например, главният град на 

едноименна област, Велико Търново, е град, предпочитан от туристите, 

поради богатата история на града. Туристите имат възможност да посетят 

различни паметници, включително музеи, църкви, крепости или символични 

паметници, представителни за града и областта. През 2013 г. около 450 000 

туристи са посетили Велико Търново. От друга страна, град Елена може да 

бъде предпочитан от туристи, които се интересуват от планински курорти.  

 По-долу ще опишем някои от туристическите центрове, които 

представляват интерес за туристите от Велико Търново и околностите му, тъй 

като те са най-многобройни и концентрирани в район, достъпен за туристите: 

 Паркът Марно поле, разположен в град Велико Търново, в централна 

зона, е един от най-предпочитаните места за рекреация в града. В 

миналото на мястото на парка е имало средновековно селище, а днес 

паркът е мястото, на което се провеждат международен фолклорен 

фестивал, различни концерти и културни събития в летния театър. 

Коледният пазар е едно от най-популярните събития за местните жители 

и посетителите. 
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 Стамболовият мост е с височина 37 м и предлага чудесна гледка към 

стария град Велико Търново.  

 Крепостта Трапезица е разположена на едноименния хълм и се намира 

близо до Велико Търново. Намира се на десния бряг на река Янтра. Това 

е естествена крепост, заобиколена от три страни от реката. Крепостта 

има богата история, представляваща интерес за туристите.  

 Водопадът Картала е точка на интерес за любителите на природата. 

Намира се в близост до Велико Търново. Той е с височина 8-10 м и е 

заобиколен от скали и богата растителност. В района е построен наскоро 

реновиран еко-маршрут. За пресичане на реката са построени красиви и 

стабилни дървени мостове. За туристите има и уредени места за спиране 

и отдих, пейки и маси, а маршрутът е лесен.  

 Къщи-музеи, музеи и художествени галерии: Къща-музей Петко 

Славейков, Художествена галерия Борис Денев, Къщата с маймунката, 

Галерията Матея, Археологическият музей, Музеят “Възраждане и 

Учредително събрание”, Музеят на съвременната история, Царевград 

Търнов (Музеят с восъчните фигури) и т.н. 

 Църкви, манастири и религиозни места: Църквата Св. Николай, Храм-

паметник Св. Димитър Солунски, Църквата Св. Спас и др. 

Въпреки че голяма част от туристическите атракции са концентрирани 

около Велико Търново, туристите могат да изберат да разширят туристическия 

си маршрут до други места в областта, където могат да се насладят на 

различни туристически атракции. Можем да споменем някои от тези цели, 

които туристите могат да избират: 
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 Крепостта Раховец, в близост до Горна Оряховица, е тракийска крепост. 

Крепостта има 3 входа, а крепостната стена е с височина 3 м. Тя е 

направена от камък, частично споен с хоросан и система от дървени 

греди.  

 Историческият резерват Текир дере е разположен близо до Свищов и е 

мястото на десант на руските войски по време на Руско-турската война. 

От 1969 г. долината на река Текир дере е обявена за исторически 

резерват. 

 Мусинската пещера в Мусина е алтернатива за любителите на природата. 

 Каньонът Емен е и алтернатива за любителите на природата, с диви 

пейзажи, стръмни скали, зеленина и маркирани пътеки за туристи. 

 Къщи-музеи, музеи и художествени галерии: Часовниковата кула в 

Килифарево, Къща Музей Асен Разцветников - Драганово, Къща Музей 

Филип Тотю във Вонеща Вода, Палеонтоложки музей - Елена в Емен, 

Етнографски музей в Бяла Черква, Исторически музей Павликени, 

Центъра за антична керамика до Павликени и т.н.  

 Църкви, манастири и религиозни места: Църквата Рождество Христово в 

Арбанаси, Патриаршески манастир в Самоводене, Лясковски манастир, 

Плаковски манастир Св. Пророк Илия, Къпиновски манастир Св. Николай 

Чудотворец - Къпиново, Свищовски манастир и т.н. 

 Област Велико Търново предлага капацитет от 239 места за 

настаняване, 137 ресторанта и други заведения за хранене. Що се отнася до 

любителския риболов, той може да се осъществи в 100 водни басейни или по 

Дунав, наред с още 17 течащи води - реки и бари. 
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4. Места, предложени да бъдат включени в туристическите маршрути 
във всеки окръг/област 

4.1 Окръг Телеорман 
В окръг Телеорман предлагаме следните населени места и туристически 

забележителности да бъдат включени в туристическите пакети: 

Езерото Балта Сухая е специална авифаунистична спефицична защитена 

зона, съответстваща на категория IV IUCN (природен резерват от тип авифауна), 

разположена в Мунтения, на територията на окръг Телеорман. Природната зона 

е разположена в северната част на равнината Бурназ, в западната част на село 

Сухая, на административната територия на едноименната община, в близост до 

националния път DN51A, свързващ Зимнича с Турну Мъгуреле. В населено 

място Сухая има място за настаняване, както и в съседното село Фантанеле 

има още едно място за настаняване. Можете да се лови риба в езерото Сухая 

или езерото Гърла луй Янку (каналът между Сухая и Дунав) срещу такса от 30 

Рон.  

Град Турну Мъгуреле, дунавско пристанище и точка за преминаване в 

България. Населеното място датира от римско време. Градът има богата 

история, като тук през вековете са били издигани редица крепости. Първата 

крепост Турну Мъгуреле е построена през римската епоха, около 2 век. На 

нейните руини е построен, няколко века по-късно, крепостта на Константин 

Велики през 4 век. Историята на местността продължава през 

Средновековието, по време на управлението на Мирча Стари, като върху 

руините от старите крепости е построена нова крепост, която е имала защитна 

роля срещу османското нашествие. Тази крепост обаче е изгорена, като от нея 

остават само руини. 
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В момента в Турну Мъгуреле могат да се видят някои от стените на 

средновековната крепост. Легендите казват също, че под портата на крепостта 

има тунел от 2000 години (бел. от времето на римляните), който свързва двата 

бряга на река Дунав. Освен руините на крепостта Турну, в града може да се 

види статуя на владетеля Мирча Стари и Бюст на генерал Давид Прапорджеску, 

както и Паметникът на независимостта, известен като Доробантул от 1877 

година.  

В близост могат да се правят разходки с корабче по река Дунав и да 

практикувате спортен риболов.  

В Турну Мъгуреле са разположени две места за настаняване, хотел и 

къща за гости.  

Природна зона Корабия - Турнул Мъгуреле е обект от общностно 

значение, разположен на административната територия на окръзите Телеорман 

и Олт. Създадена е през 2007 г. с цел опазване на биоразнообразието на дивата 

природа в района. Районът е много богат на забележителности като: Островите 

(Калновъц, Голям и Малък), крайбрежната алея и брегът на Дунав, но и редица 

исторически крепости и забележителности (Крепостта Турис и Крепостта 

Вердя). В някои райони е разрешен и риболовът, а по река Дунав могат да се 

правят разходки с лодка. 

 

Град Зимнича, пристанище на Дунав и пункт за преминаване към 

България, е разположен в заливните гори на Дунав (най-южната точка на 

Румъния), и в околността има Балта Сухая и остров Гъска, които са определени 

от правителството на Румъния като защитени зони от национален интерес.  

На запад от Зимнича се намира гето-дакската крепост от IV в. Пр. Хр., но 

първото документално свидетелство на града датира от 1385 г. под името 

"Дезимникос". 
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В Зимнича може да се практикува и необичайна форма на туризъм, 

посещаване на нефинализирани сгради от плана за възстановяване на града 

след земетресението от 1977 г. След земетресението от 1977 г. местните 

власти докладват разрушаване на 80% от града, но нито една жертва. 

Програмата за реконструкция е инициирана по заповед на Чаушеску и въпреки 

че продължава три години, след нея остават много нефинализирани жилищни 

блокове.  

В близост могат да се правят разходки с корабче по река Дунав и да 

практикувате спортен риболов.  

В Зимнича има едно място настаняване - хотел.  

 

Природен резерват Гората Трояну е разположена на административната 

територия на селището Трояну, окръг Телеорман. Гората, която се простира на 

площ от 71 хектара, е известна с факта, че тук расте румънският божур, 

застрашен растителен вид. Също така в гората се срещат няколко вида дъб, 

характерни за лесостепта, сред които: благун, бял дъб и обикновения дъб. Във 

вътрешността на резервата са организирани и няколко туристически маршрута, 

предназначени за любителите на разходките в природата. Тук можете да 

видите и следите от римски път. 

В град Александрия може да бъде посетена Епископската Катедрала Св. 

Александру. Висока е 45 метра, 42 е дълга и 26 широка, направена е в 

коринтийски стил. Това, което прави това специално място за поклонение, е, 

че картините, направени във византийски стил, имат като автори Щефан 

Лукиан, Константин Артакино и Константин Паскали, като и тримата се редят 

сред най-големите румънски художници. 
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Църквата на светите апостоли Петър и Павел е друго място за 

поклонение, което може да се посети в Александрия. Тази монументална 

структура има различна архитектура от всички други църкви или манастири в 

Телеорман. Тя възприема византийския църковен стил, включващ кръстосан 

план и четири кули, две големи и две малки. Качеството на строежа на тази 

църква може да се види от разстояние, а религиозната иконопис отвътре и 

отвън е истинско произведение на изкуството. Иконописта е реализирана от 

Георге Йоанид, между 1902-1904, известен художник, който украсява много 

места за поклонение през цялата си кариера. 

Пешеходната алея на Александрия, настелена с мрамор, изглежда по 

сходен начин с други такива, които могат да бъдат намерени в италиански 

градове като Венеция. Алеята е с дължина от около 1 км.  

 

ГКПП към България: 

 ГКПП Турну Мъгуреле - пристанище, град Турну Мъгуреле, ул. 

Портулуй № 1 

 ГКПП Зимнича - пристанище, град Зимнича, окръг Телеорман. 

 

4.2. Окръг Гюргево 
В окръг Гюргево предлагаме следните населени места и туристически 

забележителности да бъдат включени в туристическите пакети: 

Населено място Комана е място, което може да предложи много на 

туристите. Тук се намира манастирът Комана, манастирът Делта на Няжлов, 

Мавзолеят на Героите от Комана, Природен парк Комана, Делтата на река 

Няжлов, Хартиената мелница, Аеродрум Комана, Къщата Джелу Наум, 

Приключенски парк Комана и места за развлекателен риболов по река Няжлов.  
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Манастирът Комана е построен от Влад Цепеш през 1461 г. като 

манастир-крепост. Манастирът е възстановен през 1588 г. от болярина Раду 

Шербан. 

Манастирът преживява нов етап на възстановяване по време на 

царуването на Шербан Кантакузино. Тогава строителните дейности са 

направени в духа на иновациите, донесени в строителството през епохата на 

управление на Константин Брънковяну. 

Важно е да се знае, че туристите ще открият тук Чудотворната икона на 

Св. Николай и мощите на Св. Екатерина. Пак тук е и гробът на Пътрашку Вода, 

син на Михай Витеазу. 

Манастирът Делтата на Няжлов - дори и ако е в процес на строеж в 

момента, е отворен за посещение. 

 

Мавзолеят на героите на Комана - От информацията, предоставена от 

големия историк Николае Йорга (през 1919 г.), "Мавзолеят на героите, загинали 

в Първата световна война" е построен през 1932 г. в Средновековната крепост 

(15 век) на манастира Комана. В  това гробище са погребани 516 герои от 

различни националности като румънци, германци, българи и турци, но не са 

могли да бъдат идентифицирани. 

Природен парк Комана - е най-голямата защитена зона в Румънската 

равнина и се състои от три гори: Кулъгърен - Фънтънеле, Олоага - Гръдинар и 

Падина Тътарулуй. Обявен е за природен резерват през 1954 г., за да се 

защитят видовете цветя - сини тръни, момина сълза и румънски божур. 

Туристите, които пристигат в Природен парк Комана могат да изберат 

туристически маршрути през гората или за разходки с лодка и спортен 

риболов.  
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Делтата на река Няжлов представлява второто по значимост и видове 

биоразнообразие след делтата на Дунав. На това място, което може да се счита 

за късче от рая, се срещат над 141 вида птици и 13 вида риби. 

Фонтанът с ореха е легендарно място, на което туристите могат да видят 

мястото, където е бил убит Влад Цепеш. 

Хартиената фабрика е музейна работилница, в която могат да се видят 

стари печатници и съоръжения за подвързване. 

Аеродрумът Комана е спортен клуб, в който туристите могат да опитат 

парапланеризъм или делта-планинг. 

Къщата Джелу Наум е къща-музей на писателя супра-реалист Джелу 

Наум, един от най-големите представители на сюрреалистичното течение на 

европейско ниво. 

Резерватът с божури в гората Комана предлага идеалния претекст за 

организирането на "Празника на божурите" или "представлението с разцъфване 

на горския божур". Това е събитие, което цели да постигне три цели: запазване 

на традициите, запазване на биологичното разнообразие и защита на 

румънския божур. 

Приключенски парк Комана предлага с приключенски парк с пътеки за 

деца и възрастни, въжена линия над езерото, ресторанти, места, където може 

да се насладите на фауна и флора, разходка с лодка, стрелба с лък и дори 

организиране на конференции или други събития.  

В населено място Комана има 3 места за настаняване: един хотел, един 

пансион и един хан. 

В населено място Фрътещ има селски музей, който се нарича 

символично "Училищен Музей Дакия", защото значителна част от материалните 

останки принадлежат на гето-даките, доказвайки по този начин хилядолетното  
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пребиваване на румънския народ в тази област. Учреден е през 1967 г., 

като е разделен на няколко отдела като преобладава археологическият и 

исторически отдел. 

Остров Мокану, с дължина от 5 км и широчина от 1,2 км, най-големият 

остров от 4-те острова в близост до Гюргево, е място, недокоснато от 

цивилизацията, с вегетация и фауна, сходни с тези в Делтата на Дунав, с 

вътрешни плажове и езера с незабравим чар, където могат да се организират 

риболовни и ловни събития. 

В град Гюргево се намират 81 туристически забележителности, 

класифицирани като исторически паметници от различни категории и нива 

(национално и местно). Сред тях е крепостта Гюргево (XIV-XVIII век), западно от 

пристанищния път, и местността "Малу Рошу", където са открити две селища от 

горния палеолит и долния палеолит. Има и останки от дебелите зидове на 

турската крепост (18 век), разположена зад улица "Дунавската" и Часовниковата 

кула (1771 г.) на площад Унири, построена върху минаре от древна джамия. 

Други два исторически паметника от национален интерес са обществени 

паметници: статуи от 19-ти век "Диана" (на площад "Гърии") и "Аполон 

Белведере" на улица "Парк", ъгъла с улица Кълугърени. 

В Гюргево има 9 места за настаняване: 5 хотела, 2 мотела, пансион и 

апартамент под наем.  

 

ГКПП към България: 

 ГКПП Гюргево - Свобода зона, град Гюргево, окр. Гюргево, Мост 

Гюргево - Русе. 
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4.3. Окръг Кълъраш 
Важен природен и туристически ресурс на община Кълъраш, са 

повърхностните води. Река Дунав граничи с южната част на града, а ръкавът 

Борча, който се разклонява от левия бряг надолу по течението при точката 

Кичиу, пресича градската зона от юг на северозапад, след като формира т.нар. 

"котул Борчей", или извивката на Борча. Ръкавът Борча, на който е разположен 

окръг Кълъраш, е с дължина 99 км. Точката за прекосяване на река Дунав с 

ферибот при Кълъраш - Силистра е отлично място за крайбрежната алея или за 

снимане. Ведно с това е и подходящо място за разходки с лодки както по 

Дунав, така и по ръкава Борча. От гледна точка на спортните развлекателни 

дейности, градът има един плаж, 2 басейна, пет футболни игрища с изкуствена 

трева и осветление, подходящи за провеждане на спортни състезания и през 

нощта, спортен комплекс с футболни игрища, хандбал, спортна зала и тенис 

игрище, три фитнес зали, зала за тенис на маса и две за боулинг. 

Трите уредени плажа предлагат както конна езда, така и летни 

забавления за туристите. Най-големият от плажовете е от другата страна на 

ръкава Борча, известен като Големият плаж. Достъпът е с лодка или с шалупа. 

Разположен е срещу Централния парк. Вторият плаж, Младежкият плаж, е 

разположен в близост до гората. Последният плаж прави връзката с открития 

ресторант Албатрос.  

В Кълъраш се провежда Фестивала на Дунав при Кълъраш, организиран в 

парка Думбрава. Основната цел на този фестивал е насърчаване и рекламиране 

на риболова като начин за релаксиране и прекарване на свободното време 

покрай ръкава Борча, основната природна забележителност в окръг Кълъраш. 

Участниците в този фестивал могат да се порадват на деликатеси от риба, 

конкурси, хранително ателие за деца и риболов, рекламни щандове, музика и 

народни танци. 
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В град Кълъраш са идентифицирани 11 места за настаняване: 3 хотела, 3 

мотела, 3 пансиона и един туристически комплекс. 

 

Ръкавът Борча се отделя от Дунав в областта Кълъраш - Остров и се 

среща с реката пред населено място Джурджен. Дълъг е около 70 километра и 

е идеално място за риболов и за удоволствие на туристите с местна 

гастрономия. 

 

Населеното място Сърулещ също така е идеално за риболов. Тук се 

организират ежегодни национални шампионати за риболов на шаран. 

 

ГКПП към България: 

 ГКПП Олтеница - Пристанище, град Олтеница, ул. Портулуй № 48, 

окр. Кълъраш, тел./Факс: 0242.515.667 

 ГКПП Кълъраш шосеен пункт (ферибот) и пристанище, град 

Кичиу, окр. Кълъраш, телефон/факс: 0242.311.009 

 

4.4. Област Силистра 
 

Град Тутракан (на румънски Туртукая, на английски Tutrakan) е 

пристанищен град на р. Дунав в област Силистра в Североизточна България. 

Градът е на десния бряг на река Дунав, на 58 км източно от Русе и на 62 км 

западно от Силистра. На отсрещния бряг се намира румънският град Олтеница. 

Тутракан е известен като рибарско пристанище. Тук е архитектурният 

ансамбъл "Рибарският квартал".  
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Следните дестинации могат да бъдат посетени в този град: Музеят на 

Риболова по Дунав и лодкостроенето, Историческият музей, Руините на 

римския каструм Трансмариска, Църквата Св. Николай (намира се в рибарската 

махала), Мемориал и военно гробище при Тутракан (на около 10 км от града) 

или може да бъде посетено пристанището, или брега на Дунав.  

Може да се лови риба при Язовир „Антимово” който е разположен на 10 

км. източно от Тутракан (Туртукая) и в непосредствена близост до Антимовския 

хан. 

Друго място, на което може да се практикува риболов, е езерото 

Боблата. Това езеро не е обозначено на картите на Гугъл. За да се стигне до 

него могат да се използват следните координати: 44.026513, 26.592607. 

  

4.5. Област Русе 
 

Град Русе е известен гранично-пропускателен пункт заради Дунав мост - 

Гюргево-Русе.  

Русе е един от най-големите градове в България и най-големият 

български град на река Дунав. Градът се нарича "Малката Виена" поради 

уникалната си архитектура.  

Град Русе е основан от римския император Веспасиан през периода 69-79 

г. под името Сексагинта Приста ("Пристанище на шестдесет кораба"). В момента 

Русе е голям индустриален център. Машиностроенето и корабостроенето са 

много добре развити.  

Русе е град, известен със запазените си сгради от края на XIX и началото 

на ХХ век. Има повече от 260 паметника.  
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Повечето от забележителностите на града са в центъра (музеи, 

архитектурни забележителности, театър, опера, хотели, ресторанти, кафенета 

и магазини за сувенири).  

Около 200 сгради в Русе са в списъка на архитектурно-историческото 

наследство. Доходното здание е построено през 1902 г., а през 1908 г. е открит 

паметникът на свободата. Доходното здание е построено в класически немски 

стил, а паметникът е уникално творение на италианския скулптор Арналдо 

Цоки.  

Главната улица на града е "Александровска", архитектурен ансамбъл в 

необароков, неорококо и други архитектурни стилове.  

Всяка година в Русе се провеждат важни културни събития. Модерен 

град с активен нощен живот, много нощни клубове и ресторанти, които 

отговарят на всички вкусове. 

Парк Липник се намира на 12 км от Русе и се простира на площ от около 

20.000 хектара. Смята се за най-големия залесен парк в България. Неговата цел 

е природен парк за отдих. Около него, по хълмовете, се появяват много 

ваканционни вили и постоянни жилища и дори фирми в Русе са построили 

сгради в близост до езерото. Също така тук откриваме много ресторанти, 

хотели, детски площадки, съоръжения за различни спортове, къмпинги и дори 

зоологическа градина.  

Оборудван с всички средства и всички съвременни удобства, този район 

е предпочитано място за отдих и туризъм за много жители на Русе и извън 

него. Паркът и езерото Липник предлагат на местното население и на 

туристите, които идват тук от различни зони (дори и от други страни), места за 

рекреация, отдих, развлечение, доста добре запазена природа, изкуствено 

езеро, пълно с разнообразни видове риба - риболовът е много често  
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практикуван спорт, но е добре контролиран от властите; на езерото 

можете да спортувате също така и с каяк, защото е то е с доста голяма 

дължина; Плуването е строго забранено. През гъстата гора, покриваща главния 

хълм на парка, преминават алеи и пътеки за разходки, а на десния бряг на 

езерото - залесеният бряг - има места за къмпинг, които са много приятни, 

скрити в гората, но с красива гледка към езерото. 

Езерото се формира от водите, които текат през две долини, една по-

голяма (дъното на езерото) и една по-малка, които обграждат огромния хълм, 

на който се намира горския парк. Както вече беше подчертано, по-малката 

долина е оградена от дига и образуваното езеро е напълно уредено и са 

създадени благоприятни условия за развитието на богата водна растителност с 

тръстика и папур, различни видове плаващи растения, най-вече бели водни 

лилии, които сега покриват голяма част от повърхността на езерото. Създадена 

е дори пътека от бетонни плочи, която пресича езерото в средата, точно през 

сърцето на водните лилии. 

Паркът е достъпен и с автобус от Русе, а пътуването отнема около 20 

минути.  

Друго място, на което може да се практикува риболов в близост до Русе 

е Езерото Щръклево. То се намира на около 17 км от Русе.  

4.6. Област Велико Търново 
 

Язовирът Александър Стамболийски е разположен на територията на 

областите Велико Търново и Габрово. Построен е през 1954 година. Язовирната 

стена е построена по проект на немски архитект, а самият проект е създаден 

преди Втората световна война. Язовирът е построен в землището на село Бара. 
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Александър Стамболийски е първият голям язовир в България, построен 

през 1954 година. Започва на 3 км от западния край на град Севлиево, а 

стената му е в близост до село Горско Калугерово, община Сухиндол. 

Разположен е на 13 км от Сухиндол, на 18 км от Павликени, на 33 км от 

Севлиево и на 50 км от Велико Търново. Общата дължина от началото му при 

Севлиево и до язовирната стена, построена до село Горско Косово, е 18 км. 

 

В строежа са обхванати реките Росица и Видима. Построен е на мястото 

на бившето село Бара, чиито жители са преместени. При спадане водите на 

язовира може да се видят, на дъното му, старите сгради и на кръста на 

църквата. 

Хидрографският басейн на язовира е 1478 кв.км. Язовирът е висок 66 

метра от основата си, дължината в широката му част е 300 метра. Началото на 

строежа се поставя през 1940 г., а краят е през 1954 г. 

В близост до село Младен, община Севлиево, на десния бряг на язовира 

на един километър от стената, са изградени съоръжения за отдих и водни 

спортове. Язовирът предлага възможност за краткотраен отдих или за по-

дълготраен отдих, с практикуване на риболов - сом, шаран, бяла риба, кану-

каяк и платноходки, сърф и водни ски. 

 
Язовирът Йовковци е построен на 5 км от град Елена, на река Веселина, 

до село Йовковци. Язовир Йовковци е един от най-големите и най-живописните 

язовири в България. Общият му обем е 92,179,000 м³ и осигурява питейна вода 

за около 250.000 хора от областите Велико Търново и Габрово. 

Наречен е на едно от селата, разрушени по време на строителството му - 

с. Йовковци. Строителството му започва през март 1968 г., а първият 

водопровод от язовир Йовковци до Велико Търново е на 25 април 1979 година.  
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През 1981-1982 г. са завършени помпената станция на водоснабдителната 

система "Йовковци" и водоснабдяването в гр. Елена. 

В този язовир има повече от 10 вида риби, така че язовирът е подходящ 

за любителски риболов. Във водите му плуват шаран, корегон, щука, 

червеноперка, сребрист шаран, амур, костур, сом и др. Рибарите трябва да 

прочетат знаците, указващи разрешените места за риболов и да имат билет, в 

противен случай глобата е 500 лева. Риболовът е разрешен само на определени 

места. Повечето пътища до язовира са селски и горски пътища. 

В района е изградена сложна туристическа инфраструктура, а освен 

водната площ за риболов, язовирът е подходящ за каране на кану, за 

къмпингуване и прекарване на свободно време в близост до природата. 

Язовирът предлага редица места с чудесни гледки. 

Град Велико Търново е разположен на 210 м надморска височина, по 

историческите хълмове Света Гора, Царевец и Трапезица. Днес Велико 

Търново е важен административен, културен, исторически и туристически 

център на България.  

Велико Търново е градът с най-славното историческо минало в България. 

Останките, намиращи се на хълма Царевец датират от преди бронзовата епоха 

(13 век пр. Хр.). Първите селища тук са били обитавани от Траките. Мястото 

процъфтява между VI век пр. Хр. - I пр. Хр.  

В област Велико Търново се намират 140 културни паметника от 

национално значение. Културната история на областта датира от 

праисторически времена. Многобройни паметници на културата, богата и 

разнообразна фауна и термални води край Вонеща вода създават условия за 

ловен и културен туризъм заедно с медицински и балнеоложки туризъм.  
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Лозарските комплекси в Лясковец, Сухиндол, Карайсен и Свищов 

стимулират винения туризъм. Общините Елена, Златарица, Стражица и 

Павликени са специализирани в селския туризъм.  

Доброто местоположение, климатът, природните ресурси, добре 

запазените исторически следи, опазването и продължаването на 

традиционното майсторство, обещават добро развитие в бъдеще на региона. 

Велико Търново е важен туристически символ на България, а статистиката 

показва, че градът и областта са сред десетте най-посещавани туристически 

дестинации в Източна Европа. 
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5. Предложения за туристически пакети 
 

Забележка: По отношение на риболовните дейности, които туристите ще 

искат да извършват по време на преминаване по маршрутите по пакетите, е 

важно при планирането на туристическите пакети да се вземат предвид 

периодите на забрана, забранените зони и защитените зони и биологичното 

възстановяване на живите водни ресурси.  

В Румъния за 2019 година, ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54/76 от януари 2019 за 

определяне на периодите и зоните за забрана на риболова, както и на зоните за 

защита на живите водни ресурси през 2019 г. (Държавен Вестник на Румъния, 

част I, № 85 / 04.02.2019), търговският, рекреационният и семейният риболов 

на всички видове риби, ракообразни, мекотели и други водни животни в 

естествени местообитания е забранен, за срок от 60 дни в периода 11 април – 

9 юни включително, а във водите по държавните граници, за срок от 45 дни 

в периода 26 април – 9 юни включително, с изключенията, предвидени в 

постановлението.  

Друг аспект, който туристите трябва да вземат предвид, е времето, 

което ще прекарат на гранично-пропускателните пунктове и действащите 

разпоредби относно преминаването на границата на равнище Европейския 

съюз. Туристите, които наемат автомобил от летище Отопени или София, 

трябва да посочат, от момента на наемането, че възнамеряват да преминат 

границата на дадена държава, в противен случай ще бъдат спрени на 

границата.  

С изключение на ГКПП при Дунав Мост, Русе - Гюргево, който е отворен 

постоянно, всички други ГКПП на границата между Румъния и България имат  
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фиксирано работно време поради движението на ферибота и е 

необходимо да бъде проверено точно работното им време предварително, за да 

се намали колкото се може повече времето на изчакване. Работното време и 

тарифите за ферибота, свързващ Кълъраш и Силистра, могат да се видят на 

сайта https://bactrecereferibot.ro/, а работното време и тарифите за ферибота, 

свързващ Турну Мъгуреле и Никопол, е налично на интернет адрес 

http://www.feribot-eurobac.ro/.  

 

За всеки от туристическите пакети по-долу препоръчваме 

туроператорите да осигурят транспорт от всяка предложена точка от маршрута 

до другата. Като се има предвид, че тези туристически пакети са по-подходящи 

за групи, добрата организация на маршрута е свързана с това да се осигури 

общ транспорт. При тези обстоятелства туристите, които нямат личен 

автомобил, могат да се насладят на тези пакети. В същото време транспортът, 

осигурен от туроператорите, помага на туристите да се насладят на цялата 

предлагана обиколка, като не се грижат за транспорта от едно място до друго. 

Допълнително, организирането на групи туристи, заинтересовани в 

изминаване на предложените туристически маршрути по туристическите 

пакети, ще допринесе в бъдеще за създаване на групи туристи с общи интереси 

- любители и запалени по риболова и културното наследство на посещаваните 

зони - групи, които могат да се срещат отново ежегодно, за да се порадват на 

туристическите възможности, предлагани от описаните по-долу пакети, и да 

завържат приятелства. 

 

Обща Забележка: Следните туристически маршрути могат да бъдат 

изминати с начало както от Румъния, така и от България, дори и ако 

първата точка на всеки от следните пакети да се намира в Румъния –  
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маршрутите могат да се изминат като се започне от първата 

включена точка от Румъния от туристите, живеещи на територията на 

Румъния; а за българските туристи, маршрутите могат да бъдат изминати 

от последната точка по програмата, точка която се намира в България.  

 

Туристически пакет 1. Езерото Сухая, Турну Мъгуреле, Никопол и яз. 
Александър Стамболийски 

 

Този туристически пакет е насочен към всички любители на риболова, но 

е по-подходящ за туристически групи - семейства, възрастни хора или млади 

хора, организирани както неформално, така и при тийм-билдинг за фирми или 

други организации. 

 

Маршрут 1. Езерото Сухая, Турну Мъгуреле, Никопол и яз. Александър Стамболийски 
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Този пакет се препоръчва за 3-дневен престой. Препоръчваме пресичане 

на границата с ферибот при Турну Мъгуреле - Никопол. Това е пакет подходящ 

както за любителите на риболова, така и за обикновените туристи. Любителите 

на риболова могат да се насладят на пълноценно преживяване, ако направят 

спирка в Турну Мъгуреле или Никопол, за да половят риба в река Дунав.  

Предложеният пакет започва от Сухая, езерото Сухая - Гърла луй Янку, и 

предлага на туристите да участват активно в риболовни дейности. Таксата за 

риболов е 30 рон / 12 часа и може да се лови: карас и шаран. 

Предложението за настаняване за една нощувка в близост до езерото 

Сухая включва едно място за настаняване в едноименното населено място, в 

пансион или пак в пансион, има предложение и за настаняване във Фънтънеле 

(съседното село) с туристически капацитет от 24, съответно 20 места и 

работещи пансионите в режим 4, съответно 3 звезди.  

Те също така предлагат възможност за хранене в мястото за 

настаняване. Едно от предимствата на пансиона е кухнята, до която туристите 

имат достъп и където могат да приготвят уловената риба. Тези пансиони също 

така осигуряват барбекю в двора, където рибата може да бъде изпечена. 

Туристите, които отсядат в хотела, трябва да държат уловената риба в лед, 

докато се приберат вкъщи. Торбичките за лед и ледът могат да бъдат закупени 

от бензиностанции или супермаркети в най-близките градове.   

 Езерото Сухая е само по себе си забележителност за посещение, за 

туристите запалени по природата. Те могат обаче да посетят и Водната кула в 

селото.  

Следващата предложена дестинация в пакета е град Турну Мъгуреле. 

Градът е интересен за туристите благодарение на туристическите 

забележителности, които могат да се посетят.  
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Идентифицирани са 14 туристически забележителности: Водната кула в 

Турну Мъгуреле, Църквата Св. Харалампи, Статуята на Мирча чел Бътрън, 

Къщата Анджелеску, Статуята на Доробанцу, Руините на римската крепост 

Турис, Бюстът на Прапорджеску, Паметникът на Независимостта, Централният 

парк, Районен съд Турну Мъгуреле, Мостът над река Съй, Градски ансамбъл 

"ул. Николае Бълческу", Градски ансамбъл "Каля Дунърии" и Ансамбълът на 

църква "Св. Петка". Ако туристите искат да пренощуват в града, те могат да 

избират между две места за настаняване (хотел и къща за гости) и пет 

заведения за хранене. Хотелът има леглова база от 159 легла и работи в режим 

3 звезди, а къщата за гости има леглова база от 4 места и общ санитарен 

възел. 

При Турну Магуреле ще се направи преходът към България в Никопол, 

където туристите ще довършат целите по предложения пакет. Туристите трябва 

да преминат Дунав с ферибот. Таксата за преминаване на пътник е 1,5 евро, за 

деца под 6-годишна възраст е безплатно, а за кола е 11 евро.  

Туристите, които не желаят да пренощуват в Турну Мъгуреле, могат да 

го направят в Никопол, където има пансион и хотел или къща за гости, 

разположена на 8 км от Никопол, така че са налични над 50 места за 

настаняване. 

 В Никопол могат да изберат да останат, за да разгледат 

забележителностите в града или да отидат на риболов в язовир Александър 

Стамболийски. Тези, които решат да посетят Никопол, могат да изберат някое 

от следните забележителности: Паметникът на Победата в Никопол, Църквата 

"Успение Богородично", Фонтанът и извор Елия, Къща Смолянови, Църквата "Св. 

Стефан" или Църквата "Св. Петър и Павел" - разрушена с разпаднал се пронаос –  
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разположена в северо-източната част на средновековната крепост, 

датираща от XIII-XIV-ти век, от времето на Второто Българско Царство.  

Никопол е град със забележително културно наследство благодарение на 

историческото си значение. Никопол - Никополе или Никополис - остава в 

историята като място на битката при Никопол на 25 Септември 1396 г.  

Тази битка се разиграва поради следния исторически контекст: почти 

цялото завладяване на Балканския полуостров през втората половина на XIV-ти 

век и експанзионистките намерения на османските турци карат крал Сигизмунд 

Унгарски да мобилизира западните благородници - под знамето на папството - 

и да се опита да спре напредването на мюсюлманите, и да ги прогони от 

Балканите. През пролетта на 1396 г. рицари от Франция, Германия, Италия и 

Англия пристигат по призива на унгарския крал и папата. Към унгарските и 

трансилвански трупи се присъединява и владетеля на Влашко - Мирча чел 

Бътрън (Мирча Стари). Християнските войски пресичат Дунав до Оршова, 

окупират Видин и Рахова и започват обсадата на Никопол. Битката се води на 

дата 25 септември 1396 г. и е истинска катастрофа за кръстоносците. С тежки 

брони, с ниска подвижност по неравен терен, християнската армия не издържа 

на атаките на леката кавалерия и турските пешаци. 

Поражението при Никопол ознаменува края на тежкото въоръжение и 

дълго време обезкуражава опитите на християните да обединят силите си, за 

да изгонят турците от Европа, като Унгария и Влахия остават сами да водят 

борбата с османците, които разширяват империята си до Дунав. След победата 

при Никопол, султан Баязид слага край на българското царство и превръща 

крепостите от десния бряг на река Дунав в изходни точки за набези и военни 

кампании на север от река Дунав. 
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През 1396 година започва почти 500 годишния период на османско 

владичество в България и почти толкова години тормоз над страните на левия 

бряг на Дунав. 

Предложението на този туристически пакет е да се посети и язовир 

Александър Стамболийски. Язовирът предлага възможност за краткотраен 

отдих или за по-дълготраен отдих, с практикуване на риболов - сом, шаран, 

бяла риба, кану-каяк и платноходки, сърф и водни ски. Таксата за риболов е 

12-15 лева / 12 часа риболов. 

За нощувки препоръчваме град Никопол, разположен на около 100 км. 

Тук се намира къща за гости и хотел или пансион, разположени на 8 км от 

Никопол, така че са налични повече от 50 места за настаняване. За туристи, 

които се интересуват само от риболов, препоръчваме настаняване в Горско 

Калугерово (близо до язовира), където има 3 хотела и пансион, с условия на 2 

или 3 звезди и около 100 места за настаняване на туристите (общо). 

 

Като се има предвид краткият период, включен в маршрута, определен в 

този пакет, препоръчваме румънските туристи да пренощуват в България и 

българските туристи в Румъния. По този начин румънците могат да се насладят 

на допълнително време, прекарано на територията на България, където могат 

да изследват материалното и нематериално културно наследство на района, 

като по този начин се радват на пълно преживяване. Това важи и за 

българските туристи.  

 

Този пакет следва да бъде популяризиран по време, в което периодът на 

забраната не е обявен, така че любителите на риболова да могат да се ползват 

от конкретните дейности без да пострадат от законовите ограничения.  
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По този начин пакетът няма да бъде популяризиран между 26 април и 9 

юни включително. 

 

Туристически пакет 2. Езерото Лазар, Александрия, Турну Мъгуреле, 
Никопол, яз. Александър Стамболийски, Велико Търново и яз. 

Йовковци 
 

Този туристически пакет е насочен към всички любители на риболова, но 

е по-подходящ за туристически групи - семейства, възрастни хора или млади 

хора, организирани както неформално, така и при тийм-билдинг за фирми или 

други организации. 

Този маршрут се препоръчва за 7-дневен престой. Препоръчваме 

пресичане на границата с ферибот при Турну Мъгуреле - Никопол. Това е 

подходящ маршрут както за любителите на риболова, така и за туристите, 

които искат пълноценно преживяване (обединяване на туристическите 

атракции със страстта към риболова). Любителите на риболова могат да се 

насладят на пълноценно преживяване, ако направят спирка в Турну Мъгуреле 

или Никопол, за да половят риба в река Дунав. За любителите на риболова този 

маршрут може да бъде съкратен чрез премахване на Зимнича и Велико 

Търново и по този начин ще е възможно да се прекара повече време при 

езерото Сухая или при язовир Александър Стамболийски. Този маршрут може 

да бъде идеален за семейства с деца, тъй като във включените в него населени 

места има много съоръжения. Маршрутът може да бъде удължен, като се 

добави посещение на язовир Йовковци.  
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Маршрут 2. Езерото Лазар, Александрия, Турну Мъгуреле, яз. 

Александър Стамболийски, Велико Търново и яз. Йовковци 

 

Предложеният туристически пакет започва в близост до град 

Александрия, езерото Лазар. Туристите могат да ловят риба в Езерото Лазар, 

разположено та 7 км от Александрия, до населеното място Пороския, окръг 

Телеорман срещу такса от 50 леи на човек за 12 часа или 100 леи за 24 часа. 

Тук могат да се ловят карас, шаран, щука, бяла риба и сом. Туристите могат да 

пренощуват в Александрия, където има 3 хотела, един пансион и един хан. 

Туристите, които желаят, могат да направят още една спирка, за да 

ловят риба, на път към Турну Мъгуреле, могат да се спрат в населено място 

Извоареле. Тук има 2 езера, разделени от язовир: Извоареле язовир 1 и 

Извоареле язовир 2. Тези езера се намират на около 1,5 км от населено място 

Извоареле. Тук могат да се ловят карас, шаран, толстолоб, новак, облез, бибан  
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и бабушка срещу такса от 12 леи. Пътят за достъп е тип земеделски 

(черен път сред земеделски земи) и след дъжд не може да се мине по него. 

Следващата предложена дестинация в пакета е град Турну Мъгуреле. 

Градът е интересен за туристите благодарение на туристическите 

забележителности, които могат да се посетят. Тук са идентифицирани 14 

туристически забележителности, сред които припомняме Руините на Римската 

крепост Турис, Водната кула, Църквата Св. Харалампи, Централният парк и т.н. 

Ако туристите желаят да пренощуват в града, те могат да изберат две места за 

настаняване (един хотел и един пансион) и пет места за хранене. Хотелът има 

леглова база от 159 легла и работи в режим 3 звезди, а къщата за гости има 

леглова база от 4 места и общ санитарен възел. 

При Турну Магуреле ще се направи преходът към България в Никопол, 

където туристите ще довършат целите по предложения пакет. Туристите трябва 

да преминат Дунав с ферибот. Таксата за преминаване на пътник е 1,5 евро, за 

деца под 6-годишна възраст е безплатно, а за кола е 11 евро.  

Туристите, които не желаят да пренощуват в Турну Мъгуреле, могат да 

го направят в Никопол, където има пансион и хотел или къща за гости, 

разположена на 8 км от Никопол, така че са налични над 50 места за 

настаняване. В Никопол могат да изберат да останат, за да разгледат 

забележителностите в града или да отидат на риболов в язовир Александър 

Стамболийски. Тези, които решат да посетят Никопол, могат да изберат някое 

от следните забележителности: Паметникът на Победата в Никопол, Църквата 

"Успение Богородично", Фонтанът и извор Елия, Къща Смолянови, Църквата "Св. 

Стефан" или Църквата "Св. Петър и Павел".  

От 7-те дни, необходими за преминаване на този маршрут, препоръчваме 

румънските туристи да прекарат 4 дни в България, а българските туристи да 

прекарат 4 дни в Румъния. 
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Предложението на този туристически пакет е да се посети и язовир 

Александър Стамболийски. Язовирът предлага възможност за краткотраен 

отдих или за по-дълготраен отдих, с практикуване на риболов - сом, шаран, 

бяла риба, кану-каяк и платноходки, сърф и водни ски. Тези, които са 

любители на риболова и искат да бъдат близо до язовира, могат да пренощуват 

в Горско Калугерово (близо до язовира), където има 3 хотела и пансион, с 

условия на 2 или 3 звезди и около 100 места за настаняване на туристите 

(общо). 

Тези, които се интересуват от туристическите атракции и културното 

наследство на зоната, могат да прекарат нощите си в град Велико Търново, 

един от най-посещаваните градове в България.  

Град Велико Търново, заедно с околностите му, е любима туристическа 

дестинация благодарение на богатата си история. Туристите имат възможност 

да посетят различни паметници, включително музеи, църкви, крепости или 

символични паметници, представителни за града и областта. Туристите имат на 

разположение 115 места за настаняване (хотели, хостели, къщи) с леглова база 

за настаняване на над 4000 души и 80 заведения за хранене. Идентифицирани 

са 37 туристически атракции, от които туристите могат да избират тези, които 

отговаря на техните собствени интереси. Те могат да избират да посетят 

забележителностите за любителите на природата като парк Марно поле или 

хълм Трапезица, исторически паметници (крепост Трапезица), музеи, 

художествени галерии (Къща-музей Петко Славейков, Къщата с маймунката, 

Галерия Матея, Археологически музей. и др.), църкви и манастири (Св. Спас, 

Манастирът в Арбанаси - Св. Никола) и много други туристически 

забележителности.  

Град Велико Търново е най-известната местност сред включените в 

туристическите пакети.  
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Това се доказва от приблизително 70000 снимки в Инстаграм с хаштаг 

#velikotarnovo, които представят града по уникален начин, който не може да се 

намери в класическите туристически брошури.   

В близост до град Велико Търново се намира река Янтра, където 

туристите могат да ловят шаран, карас, cтено, новак, бяла риба и други видове 

риби. За риболов в течащите води на българска територия туристите ще трябва 

да вземат предвид разпоредбите на държавните органи по отношение на 

риболовните дейности. 

Предложеният пакет завършва с язовир Йовковци. Язовирът Йовковци е 

построен на 5 км от град Елена, на река Веселина, до село Йовковци. Язовир 

Йовковци е един от най-големите и най-живописните язовири в България. В 

този язовир има повече от 10 вида риби. Езерото е подходящо за любителски 

риболов, а таксата за риболов е 12-15 лева / 12ч. 

 Във водите му плуват шаран, корегон, щука, червеноперка, сребрист 

шаран, амур, костур, сом и др.  

 

Рибарите трябва да прочетат табелите, указващи разрешените места за 

риболов и да имат билет, в противен случай глобата е 500 лева. Риболовът е 

разрешен само на определени места. Повечето пътища до язовира са селски и 

горски пътища. В Елена има 15 места за настаняване, предлагащи над леглова 

база с общ капацитет 500 души и диверсифицирани услуги: настаняване в 

хотелиерски режим, в пансиони, вили или настаняване в бунгало. Повечето от 

местата за настаняване в хотелиерски режим са фамилни хотелчета. Туристите 

имат на разположение в Елена 7 места за хранене, от които могат да избират. 

Този пакет следва да бъде популяризиран по време, в което периодът на 

забраната не е обявен, така че любителите на риболова да могат да се ползват  
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от конкретните дейности без да пострадат от законовите ограничения. По 

този начин пакетът няма да бъде популяризиран между 26 април и 9 юни 

включително. 
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Туристически пакет 3. Комана, Гюргево, Русе и Лесопарк Липник 
 

Този туристически пакет е насочен към всички любители на риболова, но 

е по-подходящ за туристически групи - семейства, възрастни хора или млади 

хора, организирани както неформално, така и при тийм-билдинг за фирми или 

други организации. 

Този маршрут се препоръчва за 3-дневен престой. Препоръчваме 

преминаване на границата през Дунав Мост Гюргево - Русе. Това е подходящ 

маршрут както за любителите на риболова, така и за туристите, които искат 

пълноценно преживяване (обединяване на туристическите атракции със 

страстта към риболова).  

 

Любителите на риболова могат да се насладят на пълноценно 

преживяване, ако направят спирка на брега на Дунав, за да половят риба в 

реката. И двете места, включени в този маршрут, предлагат както места за 

отдих, така и туристически атракции или възможности за отдих за туристи, 

които предпочитат да си имат взимане - даване с рибата само на масата.  

Туристите, които искат да посетят най-много туристически атракции, 

могат да спрат в Гюргево, а след това и в Русе. И двата града имат какво да 

предложат като туристически атракции и възможности за отдих и прекарване 

на свободното време.  

От 3-те дни, необходими за преминаване на този маршрут, препоръчваме 

румънските туристи да прекарат 2 дни в България, а българските туристи да 

прекарат 2 дни в Румъния. 
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Маршрут 3. Комана, Гюргево, Русе и Лесопарк Липник 

 
 

Населено място Комана е място, което може да предложи много на 

туристите. В Комана има 7 туристически забележителности. Тук се намира 

манастирът Комана, манастирът Делта на Няжлов, Мавзолеят на Героите от 

Комана, Природен парк Комана, Делтата на река Няжлов, Хартиената мелница, 

Аеродрум Комана, Къщата Джелу Наум, Приключенски парк Комана и места за 

развлекателен риболов по река Няжлов.  

В Комана има 3 места за настаняване: хотел, хостел, хан и ресторант, 

където туристите могат да се хранят. Хотелът е с 4 звезди и леглова база 30 

места; ханът е с капацитет 15 места, а пансионът - класификация 3 маргаритки 

и капацитет 10 места. 

Природен парк Комана - е най-голямата защитена зона в Румънската 

равнина и се състои от три гори: Обявен е за природен резерват през 1954 г.,  
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за да се защитят видовете цветя - сини тръни, момина сълза и румънски 

божур. Туристите, които пристигат в Природен парк Комана могат да изберат 

туристически маршрути през гората или за разходки с лодка и спортен 

риболов. Делтата на река Няжлов представлява второто по значимост и видове 

биоразнообразие след делтата на Дунав. На това място, което може да се счита 

за късче от рая, се срещат над 141 вида птици и 13 вида риби. Таксата за 

риболов е 85 рон на човек / 12 часа. 

Резерватът с божури в гората Комана предлага идеалния претекст за 

организирането на "Празника на божурите" или "представлението с разцъфване 

на горския божур". Това е събитие, което цели да постигне три цели: запазване 

на традициите, запазване на биологичното разнообразие и защита на 

румънския божур. 

Приключенски парк Комана предлага с приключенски парк с пътеки за 

деца и възрастни, въжена линия над езерото, ресторанти, места, където може  

 

да се насладите на фауна и флора, разходка с лодка, стрелба с лък и 

дори организиране на конференции или други събития.  

Следващата точка от предложения пакет е град Гюргево, който предлага 

броя на туристическите атракции, които туристите могат да ползват. В град 

Гюргево се намират 81 туристически забележителности, класифицирани като 

исторически паметници от различни категории и нива (национално и местно). 

Сред тях е крепостта Гюргево (XIV-XVIII век), западно от пристанищния път, и 

местността "Малу Рошу", където са открити две селища от горния палеолит и 

долния палеолит. Има и останки от дебелите зидове на турската крепост (18 

век), разположена зад улица "Дунавската" и Часовниковата кула (1771 г.) на 

площад Унирий, построена върху минаре от древна джамия. Други два  
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исторически паметника от национален интерес са обществени 

паметници: статуи от 19-ти век "Диана" (на площад "Гърнии") и "Аполон 

Белведере" на улица "Парк", ъгъла с улица Кълугърени. 

Туристите могат да ловят риба в ръкава Ара (на 6 км от Гюргево) на 

Дунав: ават, бабушка, карас, бибан, речен кефал, шаран, морунаж, мряна, 

платика, бяла риба, скобар, сом, щука. Други места за риболов в зоната са 

Езерото Слобозия Рамадан, където могат да се ловят бяла риба, сом, щука; 

Езерото Бълъноая, в което може да се лови шаран, карас; Езерата Ончещ, в 

които може да се лови шаран, карас, бяла риба. Всички тези езера се намират 

на разстояние 8 км от Гюргево. Таксите за риболов са 30 рон на човек / 12 

часа. 

В Гюргево има 9 места за настаняване: 5 хотела, 2 мотела, пансион и 

апартамент под наем. От тях 4 места предлагат 3 звездни условия, 4 - 2 звездни 

и едно - 1 звезда (апартаментът), и леглова база от 150 места.  

 

Туристите могат да се хранят в някое от 28-те места за изхранване. 

Град Русе, България, предлага 16 туристически забележителности 

(Паркът на Възрожденците, Пантеонът на Възрожденците, Паркът на Младежта, 

Картинг, Националният музей на транспорта и комуникациите, Паметникът на 

свободата, Художествената галерия, Музеят на градския живот и бит, Къщата 

музей Захари Стоянов, Катедралата Св. Павел от Кръста, Палатът на принц 

Батенберг / Регионален исторически музей, Сексагинта Приста (крепостта), 

Левент табия, Центъра за езда, Западен парк Приста, Лесопарк Липник - Русе) 

и 74 места за настаняване.   

Следващата точка в предложения туристически пакет е Паркът Липник, 

намиращ се на 12 км от Русе, България. Преминаването се осъществява по 

моста Гюргево - Русе.  
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Парк Липник се простира на площ от около 20 000 хектара. Счита се за 

най-големия залесен парк в България и има рекреационни цели. Около него, по 

хълмовете, се появяват много ваканционни вили и постоянни жилища и дори 

фирми в Русе са построили сгради в близост до езерото. Също така тук 

откриваме много ресторанти, хотели, детски площадки, съоръжения за 

различни спортове, къмпинги и зоологическа градина.  

Оборудван с всички средства и всички съвременни удобства, този район 

е предпочитано място за отдих и туризъм за много жители на Русе и извън 

него. Паркът и езерото Липник предлагат на местното население и на 

многобройните туристи от различни места (дори и от различни други страни), 

които посещават парка и езерото, места за рекреация, почивка, развлечение, 

добре запазена природа, с изкуствено езеро, пълно с различни видове риби, 

така че риболовът е често срещан. Гората и езерото са добре контролирани от 

властите. Риболовната такса е 3 лева. 

Освен това на езерото могат да се практикуват спортове като кану-каяк, 

тъй като езерото е доста дълго; Плуването е строго забранено. През гъстата 

гора, покриваща главния хълм на парка, преминават алеи и пътеки за 

разходки, а на десния бряг на езерото - залесеният бряг - има места за 

къмпинг, които са много приятни, скрити в гората, но с красива гледка към 

езерото. 

Паркът е достъпен и с автобус от Русе, а пътуването отнема около 20 

минути.  

За да посетят Парк Липник, туристите могат да пренощуват в град Русе. 

Тук се намират 74 жилищни единици, а оттам и над 1500 места за настаняване 

и хотели с условия за настаняване до 4 звезди, така че туристите да намерят 

достъпни и подходящи за личните им желания. В Русе има и 10 ресторанта и 16  
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туристически атракции, които туристите могат да посетят в центъра на 

града.  

Друго място, на което може да се практикува риболов в близост до Русе 

е Езерото Щръклево. То се намира на около 17 км от Русе. Ако искат да 

прекарат нощта преди / след като прекарат времето си в риболов, туристите 

могат да нощуват си в Русе, където имат настаняване и хранене, както те са 

споменати в предишния параграф.  

 

Като се има предвид краткият период, включен в маршрута, определен в 

този пакет, препоръчваме една от нощувките на румънските туристи да се 

направи в българския град Русе. По този начин румънците могат да се насладят 

на допълнително време, прекарано на територията на България, където могат 

да изследват материалното и нематериално културно наследство на района, 

като по този начин се радват на пълно преживяване. 

 

Този пакет следва да бъде популяризиран по време, в което периодът на 

забраната не е обявен, така че любителите на риболова да могат да се ползват 

от конкретните дейности без да пострадат от законовите ограничения. По този 

начин пакетът няма да бъде популяризиран между 26 април и 9 юни 

включително. 
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Туристически пакет 4. Комана, Гюргево, Лесопарк Липник, Николово, 
Русе, Иваново и Щръклево 

 

Този туристически пакет е насочен към всички любители на риболова, но 

е по-подходящ за туристически групи - семейства, възрастни хора или млади 

хора, организирани както неформално, така и при тийм-билдинг за фирми или 

други организации. 

Този пакет се препоръчва за 7-дневен престой. Препоръчваме 

преминаване на границата през Дунав Мост Гюргево - Русе. Това е подходящ 

маршрут както за любителите на риболова, така и за туристите, които искат 

пълноценно преживяване (обединяване на туристическите атракции, откриване 

на градовете Гюргево и Русе, със страстта към риболова). Любителите на 

риболова могат да се насладят на пълноценно преживяване, ако направят 

спирка на брега на Дунав, за да половят риба в реката. 

Маршрут 4. Комана, Гюргево, Лесопарк Липник, Николово, Русе, Иваново и 
Щръклево  
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От 7-те дни, необходими за преминаване на този маршрут, препоръчваме 

румънските туристи да прекарат 4 дни в България, а българските туристи да 

прекарат 4 дни в Румъния. 

Местата, включени в този маршрут, предлагат както места за отдих, така 

и туристически атракции в градове, които могат да бъдат открити по време на 

приятна разходка. За тези, които искат да се насладят на природата и 

градските съоръжения, този маршрут е идеален, защото се съчетава идеално 

със селските и градските райони. Двата края на този маршрут са природни 

територии, известни със своята красота и посещавани ежегодно от хиляди 

туристи (Комана и парк Липник).  #comana е често срещан хаштаг в търсене в 

Инстаграм и с него са тагвани над 6000 снимки от това място. Почти всички 

тези картини представят естествените пейзажи в Комана.  

Населено място Комана е място, което може да предложи много на 

туристите. В Комана има 7 туристически забележителности. Тук се намира 

манастирът Комана, манастирът Делта на Няжлов, Мавзолеят на Героите от 

Комана, Природен парк Комана, Делтата на река Няжлов, Хартиената мелница, 

Аеродрум Комана, Къщата Джелу Наум, Приключенски парк Комана и места за 

развлекателен риболов по река Няжлов.  

В Комана има 3 места за настаняване: хотел, хостел, хан и ресторант, 

където туристите могат да се хранят. Хотелът е с 4 звезди и леглова база 30 

места; ханът е с капацитет 15 места, а пансионът - класификация 3 маргаритки 

и капацитет 10 места. 

Природен парк Комана - е най-голямата защитена зона в Румънската 

равнина и се състои от три гори. Обявен е за природен резерват през 1954 г., 

за да се защитят видовете цветя - сини тръни, момина сълза и румънски божур.  
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Туристите, които пристигат в Природен парк Комана могат да изберат 

туристически маршрути през гората или за разходки с лодка и спортен 

риболов. Делтата на река Няжлов представлява второто по значимост и видове 

биоразнообразие след делтата на Дунав. На това място, което може да се счита 

за късче от рая, се срещат над 141 вида птици и 13 вида риби. Таксата за 

риболов е 85 рон на човек / 12 часа. 

Резерватът с божури в гората Комана предлага идеалния претекст за 

организирането на "Празника на божурите" или "представлението с разцъфване 

на горския божур". Това е събитие, което цели да постигне три цели: запазване 

на традициите, запазване на биологичното разнообразие и защита на 

румънския божур. 

Приключенски парк Комана предлага с приключенски парк с пътеки за 

деца и възрастни, въжена линия над езерото, ресторанти, места, където може 

да се насладите на фауна и флора, разходка с лодка, стрелба с лък и дори 

организиране на конференции или други събития.  

Следващата точка от предложения пакет е град Гюргево, който предлага 

броя на туристическите атракции, които туристите могат да ползват. В град 

Гюргево се намират 81 туристически забележителности, класифицирани като 

исторически паметници от различни категории и нива (национално и местно).  

Сред тях е крепостта Гюргево (XIV-XVIII век), западно от пристанищния 

път, и местността "Малу Рошу", където са открити две селища от горния 

палеолит и долния палеолит. Има и останки от дебелите зидове на турската 

крепост (18 век), разположена зад улица "Дунавската" и Часовниковата кула 

(1771 г.) на площад Унирий, построена върху минаре от древна джамия. Други 

два исторически паметника от национален интерес са обществени паметници: 

статуи от 19-ти век "Диана" (на площад "Гърнии") и "Аполон Белведере" на улица  
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"Парк", ъгъла с улица Кълугърени. 

Туристите могат да ловят риба в ръкава Ара (на 6 км от Гюргево) на 

Дунав: ават, бабушка, карас, бибан, речен кефал, шаран, морунаж, мряно, 

платика, бяла риба, скобар, сом, щука. Други места за риболов в зоната са 

Езерото Слобозия Рамадан, където могат да се ловят бяла риба, сом, щука; 

Езерото Бълъноая, в което може да се лови шаран, карас; Езерата Ончещ, в 

които може да се лови шаран, карас, бяла риба. Всички тези езера се намират 

на разстояние 8 км от Гюргево. Таксите за риболов са 30 рон на човек / 12 

часа. 

В Гюргево има 9 места за настаняване: 5 хотела, 2 мотела, пансион и 

апартамент под наем, 28 места за хранене. От тях 4 места предлагат 3 звездни 

условия, 4 - 2 звездни и едно - 1 звезда (апартаментът), и леглова база от 150 

места. Туристите могат да се хранят в някое от 28-те места за изхранване. 

Град Русе, България, предлага 16 туристически забележителности 

(Паркът на Възрожденците, Пантеонът на Възрожденците, Паркът на Младежта, 

Картинг, Националният музей на транспорта и комуникациите, Паметникът на 

свободата, Художествената галерия, Музеят на градския живот и бит, Къщата 

музей Захари Стоянов, Катедралата Св. Павел от Кръста, Палатът на принц 

Батенберг / Регионален исторически музей, Сексагинта Приста (крепостта), 

Левент табия, Центъра за езда, Западен парк Приста, Лесопарк Липник - Русе) 

и 74 места за настаняване.   

Следващата точка в предложения туристически пакет е Паркът Липник, 

намиращ се на 12 км от Русе, България. Парк Липник се простира на площ от 

около 20 000 хектара. Смята се за най-големия залесен парк в България. 

Неговата цел е природен парк за отдих. Около него, по хълмовете, се появяват 

много ваканционни вили и постоянни жилища и дори фирми в Русе са  
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построили сгради в близост до езерото. Също така тук откриваме много 

ресторанти, хотели, детски площадки, съоръжения за различни спортове, 

къмпинги и зоологическа градина.  

Оборудван с всички средства и всички съвременни удобства, този район 

е предпочитано място за отдих и туризъм за много жители на Русе и извън 

него. Паркът и езерото Липник предлагат на местното население и на 

многобройните туристи от различни места (дори и от различни други страни), 

които посещават парка и езерото, места за рекреация, почивка, развлечение, 

добре запазена природа, с изкуствено езеро, пълно с различни видове риби. 

Риболовът е често срещан, но е много добре контролиран от властите. 

Риболовната такса е 3 лева. По езерото могат да се практикуват спортове като 

кану-каяк, тъй като езерото е доста дълго; Плуването е строго забранено. През 

гъстата гора, покриваща главния хълм на парка, преминават алеи и пътеки за 

разходки, а на десния бряг на езерото - залесеният бряг - има места за 

къмпинг, които са много приятни, скрити в гората, но с красива гледка към 

езерото. 

Паркът е достъпен и с автобус от Русе, а пътуването отнема около 20 

минути.  

За да посетят Парк Липник, туристите могат да пренощуват в град Русе. 

Тук се намират 74 жилищни единици, а оттам и над 1500 места за настаняване 

и хотели с условия за настаняване до 4 звезди, така че туристите да намерят 

достъпни и подходящи за личните им желания. В Русе има и 10 ресторанта и 16 

туристически атракции, които туристите могат да посетят в центъра на града. 

Туристите, които не желаят да пренощуват в Русе след като посетят лесопарк 

Липник, могат да направят това в Николово. 
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След като се посети град Русе, препоръчваме да се посети село Иваново 

с туристическите забележителности в близост в зоната: Гробището на рицарите 

Тамплиери, Скалната църква „Св. Св. Константин и Елена”, средновековният 

български град Червен, Ивановските скални църкви, Пещерата Орлова чука, 

Гробницата на тракийските крале в Свещари и Скалният манастир „Св. Димитър 

Басарбовски”. 

Гробището на рицарите Тамплиери – Некропол от епохата на ранното 

християнство, разположен в непосредствена близост до село Нисово, покрай 

което в миналото е преминавал античен път. Предполага се, че некрополът 

датира от XVI – XVIII в. На всеки надгробен камък е разположен по един 

тамплиерски кръст и надпис за възрастта, социалното състояние и дори за 

професията на починалия. През 2008 година, при археологически разкопки 

около некропола, екипът ръководен от известния археолог, професор Николай 

Овчаров и от доцент Бони Петрунова, е открит гроб на майка с дете, като 

позицията на скелетите копира изцяло позицията на Дева Мария с Младенеца 

Исус от християнските икони. По мнението на професор Овчаров, това 

откритие е уникално и до момента в България не е правено друго сходно 

откритие. 

Скалният манастир „Св. Св. Константин и Елена” е най-големият 

манастир от Поломието. Вероятно датира още от Х-ти век. Легендите разказват 

за отец Павел, който търсел в района млади зографи, които приютявал в 

манастира, където те рисували икони. Под негово напътствие, монасите 

преписвали книги и ги изпращали в далечни страни за прослава на българската 

писменост. За неговия труд разбрал и цар Иван Асен Втори, който посетил 

манастира и удостоил отеца с титлата епископ. 

Манастирът има една църква и един ред килии. В църквата са запазени  
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части от два прокопани в скалата тунела, представляващи останки от 

гробници и в които се виждат следи от средновековни фрески. 

Манастирът е на два часа път от Нисово, по долината на река Мали Лом. 

От тук се разкрива величествена гледка към Природен парк Русе. 

Средновековният български град Червен е бил един от най-важните 

военни, икономически и църковни центрове на Второто Българско царство (XII-

XIV-ти век). През 1235 година става седалище на Българската средновековна 

Митрополия Червен. 

При археологическите разкопки тук са открити редица сгради: голям 

замък, крепостни стени, подземни системи за водоснабдяване, обществени и 

административни сгради, 13 църкви, улична мрежа, жилища и ателиета. Едната 

от триетажните кули е изцяло запазена. 

Крепостта е национален археологически резерват и е много популярен 

туристически обект с много добра инфраструктура. 

Ивановските скални църкви и килиите на монасите до село Иваново, 

област Русе, формират скален комплекс „Св. Архангел Михаил”. Комплексът е 

учреден през 20-те години на XIII-ти век от монаха Йоахим, който по-късно 

става патриарх. През целия период на Второто Българско Царство, манастирът 

поддържа тесни връзки с царския двор във Велико Търново. Самият цар Иван 

Асен е дарител на средства за манастира. Този уникален паметник се отличава 

от другите скални манастири в България със своите добре запазени фрески, 

като за това е включен от ЮНЕСКО в списъка на световното културно 

наследство. 

Пещерата Орлова Чука се намира на разстояние от 28 км от село Нисово, 

на север от село Пепелина, в скалистото дефиле на река Черни Лом. Нейното 

име идва от скалите с форма на корона, разположени над входа на пещерата.  
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В близкото минало върху тази скална корона свивали своите гнезда 

орли. Общата дължина на пещерните галерии се простира на над 13 500 км. По 

дължина на галериите пещерата се нарежда на второ място в България. 

Впечатлява с особената красота на своите формирования. В пещерата живеят 

над 10 000 прилепа от видовете обикновен малък прилеп, голям прилеп и 

малък подковонос. 

През 1962 година пещерата е обявена за паметник на природата. 

Скалният манастир „Св. Димитър Басарбовски” се намира по долината на 

река Русенски Лом, в близост до село Басарбово, на 23 км от Нисово. Първите 

исторически сведения за съществуването на манастира датират от XV-ти век. 

Най-известният обитател на манастира и вечният Старец на манастира е Св. 

Димитър Басарбовски. В манастира се пази частица от мощите на Светеца, 

учредил манастира. Басарбовският манастир е единственият функциониращ 

скален манастир в България. 

Свещарската гробница на тракийските царе е открита през 1982 година, 

по време на археологически разкопки на Могила № 7, която е част от Източния 

некропол на археологическия и исторически резерват „Сборяново”. Построена 

е през първата четвърт на III-ти в. пр.Хр. и представлява уникален паметник на 

архитектурата на тракийските некрополи. 

Благодарение на своята забележителна архитектура и на артистичната си 

красота, Свещарската гробница е включена през 1985 година в списъка на 

ЮНЕСКО на световното културно наследство. 

През последните години, в могилите около Голямата Могила на Свещари 

са открити и други некрополи, закопани в земята. 

Друго място, на което може да се практикува риболов в близост до Русе 

е Езерото Щръклево. Намира се на около 17 км от Русе, като риболовната такса  
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е 12-15 лева. Това езеро е идеалното място за туристите, които могат да 

прекарат последния ден от 7-дневния си престой там. Тук те могат да си 

починат и да си възвърнат силите с приятен риболов, след като посетят всички 

забележителности в Комана, Гюргево и Русе. Преди или след като туристите са 

ловили риба в езерото Щръклево, те могат да пренощуват в Русе, като се 

възползват от настаняване и храна, изброени в предишния параграф. 

 

Този пакет следва да бъде популяризиран по време, в което периодът на 

забраната не е обявен, така че любителите на риболова да могат да се ползват 

от конкретните дейности без да пострадат от законовите ограничения. По този 

начин пакетът няма да бъде популяризиран между 26 април и 9 юни 

включително. 
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Туристически пакет 5. Лупшану, Йезерул Кълъраш, Кълъраш, 

Силистра, яз. Антимово и Тутракан  

 

Този туристически пакет е насочен към всички любители на риболова, но 

е по-подходящ за туристически групи - семейства, възрастни хора или млади 

хора, организирани както неформално, така и при тийм-билдинг за фирми или 

други организации. 

Този пакет се препоръчва за 3-дневен престой. Препоръчваме пресичане 

на границата с ферибот при Кълъраш - Силистра. Това е маршрут, подходящ за 

любителите на риболова и не само. Любителите на риболова могат да се 

порадват на пълноценно преживяване ако се поспрат на брега на Дунав, за да 

ловят риба в реката. За рибарите, които не желаят да се настанят около 

Антимово, най-подходящото предложение е град Тутракан. 

От 3-те дни, необходими за преминаване на този маршрут, препоръчваме 

румънските туристи да прекарат 2 дни в България, а българските туристи да 

прекарат 2 дни в Румъния. 
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Маршрут 5. Лупшану, Йезерул Кълъраш, Кълъраш, Силистра, яз. Антимово 
и Тутракан 

 

 
 

В село Лупшану се намират местата за риболов Лупшану 1 и Лупшану 2. 

На езерото Лупшану 1 се плащат следните такси: 

- Дневен риболов (06:00 -18:00) - 70 леи/12 часа; 

- Нощен риболов (18:00 – 06:00) – 70 леи/12 часа; 

- Такса за 24 часа - 120 леи; 

Могат да се задържат: 

 12 часов риболов: 5 кг шаран/ктено и 5 кг. Карас, платика, 

червеноперка; 

 24 часов риболов 8 кг шаран/ктено и 8 кг. Карас, платика, 

червеноперка; 
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 Шаранът и ктено над 5 кг задължително се освобождават; 

освобождаването на хванатата риба се възнаграждава с безплатни 

риболовни сесии; 

 Може да се лови риба с най-много 5 риболовни приспособления. 

 

Йезерул Кълъраш е специална авифаунистична защитена зона, 

разположена в окръг Кълъраш, община Куза Вода. Това е природна зона, 

разпростираща се на площ 2877 хектара, в централната източна част на окръг 

Кълъраш, като заема левия бряг на Дунав, в зоната, в която Ръкавът Борча се 

отделя от реката. Езерото Кълъраш е разположено до национално шосе DN31, 

свързващо град Кълъраш с населено място Гръдищя.  

Йезерул Кълъраш е обявен за защитена зона през 2004 г. чрез 

Постановление №. 2151. От юли 2012 г. природният резерват е защитено място 

съгласно Рамсарската конвенция като влажна зона от международно значение.  

Резерватът има редица видове хабитати: блата, торфени ливади, реки, 

езера, култивирани земеделски земи, тръстикови масиви и ливади, 

осигуряващи подходящи условия на живот за редица животински видове, най-

вече мигриращи птици: зимен лебед, бял щъркел, морска лястовичка, голяма 

белочела гъска, червеногуша гъска, морски дъждосвирец, малка бяла чапла, 

голяма бяла чапла и много други видове.  

Релефът на резервата, както и защитените видове птици могат да 

предложат на туристите изключително изживяване. В допълнение, любителите 

на риболова могат да ловят шаран и карас извън периода на забрана. Таксата 

за риболов за един човек е около 60 леи / 12 часа. За нощувки препоръчваме 

настаняване в Кълъраш, където има 11 места за настаняване, с леглова база 

над 200 места и 32 места за хранене. За любителите на риболова препоръчваме  
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настаняване в къщите за гости, защото те осигуряват на туристите кухни, 

където могат да почистят и приготвят уловената риба. Туристите имат да 

изберат между 6 пансиона.  

 

Град Кълъраш е познат с Фестивала на Дунав при Кълъраш, който се 

организира през месец септември в Парк Думбрава. Основната цел на 

фестивала е насърчаване и рекламиране на риболова като начин за 

релаксиране и прекарване на свободното време покрай ръкава Борча, 

основната природна забележителност в окръг Кълъраш. На този фестивал има 

концерти с популярна фолклорна музика и многобройни рибни сергии.  

Любителите на електронната музика могат да посетят фестивала 3SOF. 

Той се организира лятото в Кълъраш. Този фестивал се провежда на 10 км от 

плажа на острова на река Дунав в близост до хотел Баден. Фестивалът 

представя 3 дни електронна музика (дийп-хаус/техно-хаус/минимал) сред 

природата, далеч от света, в средата на Дунав. Повече информации за този 

фестивал са налични на httтs://3sof.com/. За седмото издание на фестивала 

3SOF, координатите са следните: 27, 28, 29 юли 2019 в гората Кичиу, в близост 

до ГКПП при преминаването с ферибота Остров, Кълъраш, Румъния. 

 

В Кълъраш се организира ежегодно и фестивалът "Майски цветя", 

Националният фолклорен фестивал "Голямото хоро" и Националният фестивал 

за фолклорна музика "Дунавска китара". 

Ръкавът Борча, на който е разположен окръг Кълъраш, е с дължина 99 

км. Точката за прекосяване на река Дунав с ферибот при Кълъраш - Силистра е 

отлично място за крайбрежната алея или за снимане. Ведно с това е и 

подходящо място за разходки с лодки както по Дунав, така и по ръкава Борча.  
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Ръкавът Борча също е отлично място за рибари, специализирани в 

риболова в течаща вода.  

В Кълъраш има над 30 туристически забележителности: Зоологическата 

градина в Кълъраш, Остров Писика, Пъкуюл луй Соаре / Руините на крепостта  

 

Вичина, Музеят на Долен Дунав, Археологическият обект в Кълъраш, 

точката при "Гръдищя Кълъраш", Общинският парк в Кълъраш, Палатът на 

Префектурата, Паркът на цветята, Големият плаж, Плажът на Младежта, 

катедралата, Св. Николай, Църквата Волна, Поливалентната зала Йон Нягу, 

Стадион Йон Комша, църквата "Св. Йоан Кръстител" - "Църквата Алексе", Залата 

Барбу Щирбей на Окръжиня културен център, Статуята на Карол I, Паметникът 

на Героите, Статуята на Михай Еминеску, Бюстът на Еуджен Чалък, Статуята на 

Йонел Брътиану, Къщата Ана и Маринаке Попеску, Къщата Деметриад (днес 

Окръжната Библиотека), Къщата Атанасе Петреску, Металните статуи, Старата 

поща, Дървената църква "Св. Параскева" и сградата, прютяваща Държавните 

архиви.  

В Кълъраш има 11 места за настаняване, с леглова база над 200 места и 

32 места за хранене. За любителите на риболова препоръчваме настаняване в 

къщите за гости, защото те осигуряват на туристите кухни, където могат да 

почистят и приготвят уловената риба. Туристите имат да изберат между 6 

пансиона. 

Силистра или Дърстор (румънски Dârstor, английски  Silistra, латински 

Durostorum, турски Silistre) е пристанищен град на Дунав, в североизточна 

България. Той е административен център на област Силистра. Градът е бил на 

територията на Влахия по времето на Мирча Стари (вероятно и на Влад Цепеш 

за кратко време). Анексиран е от Румъния след Втората балканска война. Той е  
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бил част от Румъния през 1913 г., до 1940 г., когато е върнат в България 

след Крайовската спогодба, договор, наложен от централните сили. В Силистра 

има 16 туристически забележителности (Архитектурен и археологически 

национален резерват "Дуросторум - Дръстър - Силистра", Крайбрежният парк 

Силистра, Археологическият музей в Силистра, Етнографският музей в  

 

Силистра, Крепостта Меджиди Табия, Биосферен резерват Сребърна, 

Църквата "Св. Петър и Павел", римска гробница, римската вила, 

патриаршеската базилика Дръстър от IX - XIV-ти век, Северната крепостна 

стена, южната крепост, джамията Куршумлу, Апостолската арменска църква 

"Сурп Астидзазин", Гробът на равинът евреин Елиезер Папо и художествената 

галерия) ,11 места за настаняване и 25 за изхранване. Местата за настаняване 

предлагат леглова база от над 600 места (общо) и широк спектър от услуги, в 

зависимост от желанията и финансовите възможности на туристите - 5-звездни 

хотели и 1-звездни хотели или индивидуални апартаменти. 

Язовир „Антимово” е разположен на 10 километра източно от град 

Тутракан (на румънски Туртукая) и в непосредствена близост до Антимовския 

хан, като е най-големият язовир в зоната. Намира се в близост до село 

Антимово, което, въпреки превъзходното си местоположение на плато над 

езерото, има по-малко от 30 жители. Язовир Антимово е чудесно място за 

риболов. Тук могат да се ловят шаран, карас, червеноперка, попче, бабушка 

или новак срещу такса от около 5 лева. Пренощуването може да стане в  

град Тутракан, който предлага на разположение на туристите 4 хотела с 

капацитет 50 места за настаняване и 4 места за изхранване. В този град има 7 

туристически забележителности: Етнографски музей - Дунавски риболов и 

лодкостроене, Исторически музей Тутракан, Художествена галерия Тутракан,  
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античен каструм - Трансмариска, Архитектурен ансамбъл "Рибарска 

махала", Мемориален комплекс Военна гробница и Катедралата "Св. Николай"  

Тутракан е град пристанище на Дунав, в област Силистра, североизточна 

България. Градът е на десния бряг на река Дунав, на 58 км източно от Русе и на 

62 км западно от Силистра. На отсрещния бряг се намира румънският град 

Олтеница.  

 

Този град е познат със своята рибарска махала и цялата история на 

населеното място е тясно свързана с риболова.  

 

Като се има предвид краткият период, включен в маршрута, определен в 

този пакет, препоръчваме една от нощувките на румънските туристи да се 

направи в българския град Тутракан. По този начин румънците могат да се 

насладят на допълнително време, прекарано на територията на България, 

където могат да изследват материалното и нематериално културно наследство 

на района, като по този начин се радват на пълно преживяване. 

 

Този пакет следва да бъде популяризиран по време, в което периодът на 

забраната не е обявен, така че любителите на риболова да могат да се ползват 

от конкретните дейности без да пострадат от законовите ограничения. По този 

начин пакетът няма да бъде популяризиран между 26 април и 9 юни 

включително. 
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Туристически пакет 6. Сърулещ, Кълъраш, Силистра, Тутракан, яз. 
Антимово, езерото Боблата 

 

Този туристически пакет е насочен към всички любители на риболова, но 

е по-подходящ за туристически групи - семейства, възрастни хора или млади 

хора, организирани както неформално, така и при тийм-билдинг за фирми или 

други организации. 

Този пакет се препоръчва за 7-дневен престой. Препоръчваме пресичане 

на границата с ферибот при Кълъраш - Силистра. Това е подходящ маршрут 

както за любителите на риболова, така и за туристите, които искат пълноценно 

преживяване (обединяване на туристическите атракции, откриване на  

 

градовете Кълъраш и Силистра, със страстта към риболова).  

От 7-те дни, необходими за преминаване на този маршрут, препоръчваме 

румънските туристи да прекарат 4 дни в България, а българските туристи да 

прекарат 4 дни в Румъния. 

По този маршрут може да се опита и културното наследство в лицето на 

рибарските рецепти в Кълъраш (ръкавът Борча, познат за рибната си чорба и 

плакия от шаран) или Тутракан.  

За запалените по музиката или фестивалите, град Кълъраш предлага 5 

музикални фестивала народна, електронна или фолк музика.  

Любителите на риболова могат да се насладят на пълноценно 

преживяване, ако направят спирка на брега на Дунав, за да половят риба в 

реката или ръкава Борча. Местата, включени в този маршрут, предлагат както 

места за отдих, така и туристически атракции в градове, които могат да бъдат 

открити по време на приятна разходка. Този маршрут може да бъде удължен  
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чрез добавяне на посещение за риболов по ръкава Борча или съкратен 

чрез премахване на езерото Боблата.  

Това е туристически пакет, идеален за цялото семейство и пакет, който е 

много цялостен, тъй като съчетава риболова с фестивали, туристически 

забележителности, природни зони и градски центрове. Този маршрут е и 

алтернатива на морската почивка, тъй като само в Кълъраш има 4 плажа.  

 
 
 

Маршрут 6. Сърулещ, Кълъраш, Силистра, Тутракан, яз. Антимово, езерото 
Боблата 

 
Езерото Сърулещ е световно признато за състезанията по спортен 

риболов на шаран и улова на големи риби.  

Езерото Сърулещ (или Big Fish Mecca както още е наричано от много 

риболовци) е езеро от антропогенен произход, разположено на река Мостищя, 

на около 40 км от Букурещ, в зона на полета, в землището на община Сърулещ 

в окръг Кълъраш. 
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Езерото е с площ от 420 хектара, дължината на езерото е 20 км (между 

язовира при Гурбънещ и язовира Тъмъдъу), максималната ширина достига 600 

метра, а дълбочината на езерото достига на места 11 метра. 

На дъното на сегашното езеро (възникнало поради хидротехническа 

грешка, при строителството в периода 1983-1987 г. на канала, който трябвало 

да превърне Букурещ в пристанище на река Дунав) се намират селата 

Чофличен и Павличен, както и части от село Сарулещ, Преасна и Съндулица. 

 

До наводнението, което води до увеличаване нивото на водата с пет 

метра, в района има няколко рибни стопанства, но наводнението не дало време 

да се прибере рибата от тези езера. Така рибата се оказала в езерото Сърулещ 

и след това имала по-гостоприемен биотоп, а силно варовиковата вода 

обусловява растежа на мидите, раците и охлювите, богата на протеини храна, 

която благоприятства появата на гигантски шарани. Освен хищните видове, 

като костур, бяла риба, щука и сом, в езерото Сърулещ има следните видове 

риби: ктено, платика, карас и бабушка. 

Тук са поставени световни рекорди по риболов на стъклен шаран, един 

от уловените екземпляри тежал 37,3 кг, хванат от австриеца Кристиан 

Балдермайр и обикновен шаран 34,5 кг, уловен през м. май 2001 от 

англичанина Тим Пейсли, а през 2003 г., Ерих Унгер поставя световен рекорд 

по улов на обикновен шаран - 34,64 кг. 

По настоящем, в населено място Сърулещ няма места за настаняване. 

Най-близките места за настаняване, които могат да отговорят на нуждите на 

групата, се намират в Кълъраш, където има 11 места за настаняване с над 200 

легла и 32 заведения за хранене. За любителите на риболова препоръчваме 

настаняване в къщите за гости, защото те осигуряват на туристите кухни,  
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където могат да почистят и приготвят уловената риба. Туристите имат да 

изберат между 6 пансиона. 

 

Град Кълъраш е познат с Фестивала на Дунав при Кълъраш, който се 

организира през месец септември в Парк Думбрава. Основната цел на 

фестивала е насърчаване и рекламиране на риболова като начин за 

релаксиране и прекарване на свободното време покрай ръкава Борча, 

основната природна забележителност в окръг Кълъраш.  

 

На този фестивал се организират концерти с популярна фолклорна 

музика и многобройни рибни сергии.  

Любителите на електронната музика могат да посетят фестивала 3SOF, 

който се организира лятото в Кълъраш. Този фестивал се провежда на 10 км от 

плажа на острова на река Дунав в близост до хотел Baden. Фестивалът 

представя 3 дни електронна музика (дийп-хаус/техно-хаус/минимал) сред 

природата, далеч от света, в средата на Дунав. Повече информации за този 

фестивал са налични на https://3sof.com/. За седмото издание на фестивала 

3SOF, координатите са следните: 27, 28, 29 юли 2019 в гората Кичиу, в близост 

до ГКПП при преминаването с ферибота Остров, Кълъраш, Румъния. 

В Кълъраш се организира ежегодно и фестивалът "Майски цветя", 

Националният фолклорен фестивал "Голямото хоро" и Националният фестивал 

за фолклорна музика "Дунавска китара". 

Ръкавът Борча, на който е разположен окръг Кълъраш, е с дължина 99 

км. Точката за прекосяване на река Дунав с ферибот при Кълъраш - Силистра е 

отлично място за крайбрежната алея или за снимане. Ведно с това е и 

подходящо място за разходки с лодки както по Дунав, така и по ръкава Борча.  
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Ръкавът Борча също е отлично място за рибари, специализирани в 

риболова в течаща вода.  

В Кълъраш има над 30 туристически забележителности: Зоологическата 

градина в Кълъраш, Остров Писика, Пъкуюл луй Соаре / Руините на крепостта 

Вичина, Музеят на Долен Дунав, Археологическият обект в Кълъраш, точката 

при "Гръдищя Кълъраш", Общинският парк в Кълъраш, Палатът на 

Префектурата, Паркът на цветята, Големият плаж, Плажът на Младежта, 

катедралата, Св. Николай, Църквата Волна, Поливалентната зала Йон Нягу, 

Стадион Йон Комша, църквата "Св.  

 

Йоан Кръстител" - "Църквата Алексе", Залата Барбу Щирбей на Окръжиня 

културен център, Статуята на Карол I, Паметникът на Героите, Статуята на 

Михай Еминеску, Бюстът на Еуджен Чалък, Статуята на Йонел Брътиану, 

Къщата Ана и Маринаке Попеску, Къщата Деметриад (днес Окръжната 

Библиотека), Къщата Атанасе Петреску, Металните статуи, Старата поща, 

Дървената църква "Св. Параскева" и сградата, приютяваща Държавните архиви.  

В Кълъраш има 11 места за настаняване, с леглова база над 200 места и 

32 места за хранене. За любителите на риболова препоръчваме настаняване в 

къщите за гости, защото те осигуряват на туристите кухни, където могат да 

почистят и приготвят уловената риба. Туристите имат да изберат между 6 

пансиона. 

 

Силистра или Дърстор (румънски Dârstor, английски  Silistra, латински 

Durostorum, турски Silistre) е пристанищен град на Дунав, в североизточна 

България. Той е административен център на област Силистра. Градът е бил на 

територията на Влахия по времето на Мирча Стари (вероятно и на Влад Цепеш  
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за кратко време), анексиран е от Румъния след Втората балканска война. 

Той е бил част от Румъния през 1913 г., до 1940 г., когато е върнат в България 

след Крайовската спогодба, договор, наложен от централните сили. В Силистра 

има 16 туристически забележителности (Архитектурен и археологически 

национален резерват "Дуросторум - Дръстър - Силистра", Крайбрежният парк 

Силистра, Археологическият музей в Силистра, Етнографският музей в 

Силистра, Крепостта Меджиди Табия, Биосферен резерват Сребърна, Църквата 

"Св. Петър и Павел", римска гробница, римската вила, патриаршеската 

базилика Дръстър от IX - XIV-ти век, Северната крепостна стена, южната 

крепост, джамията Куршумлу, Апостолската арменска църква "Сурп  

Астидзазин", Гробът на равинът евреин Елиезер Папо и художествената 

галерия) ,11 места за настаняване и 25 за изхранване. Местата за настаняване 

предлагат леглова база от над 600 места (общо) и широк спектър от услуги, в 

зависимост от желанията и финансовите възможности на туристите - 5-звездни 

хотели и 1-звездни хотели или индивидуални апартаменти.  

Язовир „Антимово” е разположен на 10 км. източно от Тутракан 

(Туртукая) и в непосредствена близост до Антимовския хан. Той е най-големият 

язовир в тази зона. Намира се в близост до село Антимово, което, въпреки 

превъзходното си местоположение на плато над езерото, има по-малко от 30 

жители. Язовир Антимово е чудесно място за риболов. Тук могат да се ловят 

шаран, карас, червеноперка, попче, бабушка или новак срещу такса от около 5 

лева. Пренощуването може да стане в град Тутракан, който предлага на 

разположение на туристите 4 хотела с капацитет 50 места за настаняване и 4 

места за изхранване. В този град има 7 туристически забележителности: 

Етнографски музей - Дунавски риболов и лодкостроене, Исторически музей 

Тутракан, Художествена галерия Тутракан, античен каструм - Трансмариска,  
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Архитектурен ансамбъл "Рибарска махала", Мемориален комплекс Военна 

гробница и Катедралата "Св. Николай"  

Тутракан е град пристанище на Дунав, в област Силистра, североизточна 

България. Градът е на десния бряг на река Дунав, на 58 км източно от Русе и на 

62 км западно от Силистра. На отсрещния бряг се намира румънският град 

Олтеница. Този град е познат със своята рибарска махала и цялата история на 

населеното място е тясно свързана с риболова.  

Друго място, на което може да се практикува риболов, е езерото 

Боблата. 

 

Това езеро не е маркирано онлайн в картите на Гугъл, но за да се 

достигане до него, могат да се използват следните координати: 44.026513, 

26.592607. Риболовната такса е 5 лева. За нощувка също препоръчва 

настаняване в град Тутракан: 4 хотела с капацитет 50 места за настаняване и 4 

места за изхранване. 

 

Този пакет следва да бъде популяризиран по време, в което периодът на 

забраната не е обявен, така че любителите на риболова да могат да се ползват 

от конкретните дейности без да пострадат от законовите ограничения. По този 

начин пакетът няма да бъде популяризиран между 26 април и 9 юни 

включително. 
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6. Анализ на предложените туристически пакети 
 

За всеки от 6-те предложени туристически пакета беше изчислена обща 

оценка. Общият брой точки се даде в зависимост от 5 критерия. За всеки 

критерий се дадоха между 1 и 10 точки, като 1 е най-малката оценка, а 10 е 

най-голямата оценка. 

5-те критерия са: 

1. Общото разстояние, измерено в километри, като най-краткият 

маршрут получава 10 точки, най-дългият - 2 точки. 

2. Разнообразие на туристическите забележителности, 

идентифицирани по маршрута, като маршрутът с най-разнообразни 

забележителности (музеи, защитени природни зони, места за 

риболов, къщи-музей, архитектонични забележителности, 

екуменично наследство) получава 10 точки.  

3. Разнообразие на дейностите, маршрутите, които включват 

разнообразяване на риболовните дейности с други подходящи 

дейности и за туристите, които не са запалени по риболова, ще 

получат по-висок брой точки (най-много 10 точки). 

4. Места за настаняване  - разнообразни, като маршрутите, 

включващи разнообразни места за настаняване (хотели с 5, 4, 3 

или 2 звезди и пансиони) ще получат най-висок брой точки 

(максимум 10 точки). 

5. Оползотворяване на културното наследство, маршрутите, 

включващи голям брой туристически забележителности ще 

получат по-висок пунктаж (максимум 10 точки). 
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Маршрут Разстояние Разнообразие на 
туристическите 
забележителности 

Разнообразие 
на 
дейностите 

Места за 
настаняване 

Изследване 
на 
културното 
наследство 

Общо 
точки 

1. Езерото Сухая, Турну Мъгуреле, 
Никопол и яз. Александър 
Стамболийски 

146 км – 6 т 7 т 6 т 7 т 2 т 28 т 

2. Зимнича, езерото Сухая, Турну 
Мъгуреле, яз. Александър 
Стамболийски, Велико Търново и 
яз. Йовковци 

250 км – 2 т 10 т 10 т 10 т 8 т 40 т 

3. Комана, Гюргево, Русе и Лесопарк 
Липник 121 км – 9 т 8 т 8 т 8 т 6 т 39 т 

4. Комана, Гюргево, Русе, 
Щръклево, Лесопарк Липник 

127 км – 8 
т 10 т 10 т 9 т 7 т 44 т 

5. Йезерул, Кълъраш, Силистра, яз. 
Антимово и Тутракан 157 км –6 т 9 т 10 т 9 т 6 т 40 т 

6. Сърулещ, Кълъраш, Силистра, 
Тутракан, яз. Антимово, езерото 
Боблата 

161 км – 2 т 9 т 8 т 8 т 6 т 33 т 
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