РЪКОВОДСТВО
за организиране и провеждане на трансграничен вело поход по
брега на река Дунав

Настоящото ръководство е предназначено за всяка
лицензирана организация или клуб, които са решили да
провеждат велопоходи по брега на река Дунав като част от
туристическа програма или да ги предлагат като туристическа
услуга за гостите на региона Силистра, България – Кълъраш,
Румъния.
То представя съдържанието и изводите от проведения първи
трансграничен вело поход/промоционален тур в трансграничния
регион.
Организатор беше СНЦ „Дунавски клуб” като
подизпълнител по проект „Един трансграничен регион – една
европейска дестинация”, финансиран по програма Програмата за
Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013.
Проектът се изпълнява в партньорство от три организации:
«Алианс за регионални и граждански инициативи – Силистра»,
Търговско – промишлена и земеделска камара – Кълъраш и
Асоциация за трансгранично сътрудничество и развитие «
Дунавска Добруджа».

I.

ПРЕДИСТОРИЯ

Проектът „Един трансграничен регион – една европейска
дестинация” цели да укрепи сътрудничеството между основните
заинтересовани страни в туристическия сектор от региона
Силистра-Кълъраш, а именно: български и румънски туроператорски фирми, собственици на ресторанти, къщи за гости и
хотели, клубове за водни спортове и
колоездене и
неправителствени организации, подкрепящи развитието на туризма.
В рамките на проектните дейности всички тези потенциални
участници, както и представителите на местните и регионални
власти, съвместно ще разработят туристически продукт, атрактивно
представящ района Силистра-Кълъраш като дестинация за
алтернативен туризъм. Друга важна задача е организирането и
провеждане на три туристически тура: вело-обиколка, гребен поход
и обиколка на местните природни забележителности с автобус за
журналисти.
Тяхната реализация е насочена към аудитория вътре и извън
района. Основният резултат от тях ще бъде да се представят
възможностите за трансгранични туристически продукти, както и да
се повиши имиджа на област Силистра-Кълъраш като европейска
дестинация за еко-туризъм, включващ воден и вело туризъм.
Като част от промоционалната кампания, тези резултати ще
окажат пряко влияние на гражданите в транс-граничния регион чрез
включването им като участници или публика.
Проектът също предвижда издаването на различни атрактивни
печатни и електронни материали, между които и голям фотоалбум,
така че да бъдат представени възможностите за туризъм в целия
трансграничен регион.

ІІ. ОСНОВНИ СТЪПКИ ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕ НА ВЕЛОПОХОД
В този раздел се изброяват няколко от най-важните неща за
организиране на велопоход.
Първо, трябва да определите маршрута. Необходимо е да се
знае дали в него ще бъдат включени пътни участъци с натоварен
автомобилен трафик или велопоходът ще преминава само през
райони с второкласни и третокласни пътища. Тази информация ще
ви помогнете до голяма степен да планирате следващите
организационни стъпки.
На второ място трябва да се консултирате с местното
управление на МВР,
за да видите дали те нямат някакви
специализирани указания за провеждане на подобно събитие.
Необходимо е да си осигурите съдействие от тяхна страна за
обезопасяване на колоната, особено ако маршрутът предвижда
преминаване по натоварени с трафик участъци. Възможно е
районното управление да има и разписани инструкции, които вие
трябва да предоставите на участниците.
Консултирайте се с полицията дали за някои етапи от
маршрута те не могат да ви осигурят
предпазни конуси,
хронометри, маркировка тебешир, първа помощ, и други елементи.
Ако се окаже, че тази служба не е в състояние да участва, не
забравяйте да ги информирате за вашето събитие, по ден и час, в
случай на извънредна ситуация.
Решете къде можете да съхранявате велосипедите между
отделните етапи или по време на нощувките. Защитени паркоместа
в паркове, молове и търговски центрове са идеални места.
Проверете, за да видите дали има нужда от разрешение, за да се
проведе събитието. Може да искате да има по един заместник в
случай на лоши метеорологични условия или други извънредни
обстоятелства.

Помощният автомобил на СНЦ „Дунавски клуб“
При по-дълъг машрут задължително трябва да осигурите
помощен автомобил, с който да пренасяте велосипедите при нужда,
както и да носите допълнителни такива или резервни части.
Консултирайте се с магазини за велосипеди или други фирми,
за да видите дали те биха искали да спосорират събитието ви, под
формата на дарени награди. Наградите могат да бъдат панделки,
или велосипед оборудване като каски, или лакътя и опори за
коленете, сертификати за подаръци, или други елементи. Магазини
за хранителни стоки и хлебни изделия може да бъде в състояние да
дарят освежителни напитки. Не забравяйте да включите списък на
всички спонсори и доброволци, и да им благодарите за тяхното
участие.

Раздаване на награди на трансграничния поход
ІIІ. ДРУГИ ИНСТРУКЦИИ
Колоезденето е форма на упражнение, и също така е забавно.
Може да се прави от хора от всички възрасти. Колоезденето може
да ви предостави също и много ползи за здравето. То подобрява
сърдечно-съдовия фитнес, така че вероятността от инфаркт или
инсулт да е по-малка. Въртенето на педалите може да подобри
мускулния тонус, без да натоварва колената и глезенните стави.
Това е и добър начин за транспортиране. Така можете да спестите
много гориво, да не замърсявате околната среда и няма да се
налага да плащате такси за паркиране.
Екипировка
Всеки колоездач трябва да има спирачки и изправни гуми. Фарът
отпред по закон е за това да ви виждат шофьорите на МПС от подалече. Ако нямате фар, в никакъв случай не махайте стандартния
светлоотразител
отпред
на
колелото.
Препоръчително е да си вземете челник (лампичка на челото), ако
ще карате вечер.
Червения светлоотразител отзад е задължителен, още по-добре е
да си сложите и светещо стопче.

Страничните светлоотразители по гумите са много важни, за
моментите в които пресичате вечер на кръстовище. Те са
стандартна окомплектовка за всяко колело.
Каската вече е задължителен елемент от закона за движението по
пътищата от екипировката на всеки велосипедист.
Светлоотразителна жилетка е задължителен аксесоар вече,
независимо от това дали е слънчево, дали вали или е тъмно.
Жилетките се виждат от далече и това им е целта. Ако карате с
раница, вземете си една и за раницата или ползвайте тази която сте

взели за вас и я опаковайте около раницата, тъй като самата раница
закрива почти целия ви гръб и така ефекта от жилетката е
незначителен.
Нашата екипировка
Препоръчителна екипировка
Спортни слънчеви очила! Задължително е очилата да са спортни,
за да не изпадат лесно от скороста, друсането и т.н. Също така,
спортните модели са предвидени за това, с форма и предпазване на

очите. Препоръчително е очилата да са с антирефлективен филтър
или по-скоро познати като Полароид (Polaroid). Този филтър
премахва силните отблясъци от металните повърхности и така при
силно слънчеви дни доста по-малко неща ви заслепяват. Не е
препоръчително да са много тъмни, за да могат да се ползват и на
здрач. Другата функция на тези очила е, че предпазва очите ви от
камъчета, прашинки и насекоми. Добра идея е, очилата ви да са на
ластик или поне на “връвка” за врата.
Ръкавици – половинки. Ръкавиците предпазват дланите от
неприятни охлузвания при падане. Също така много допринасят за
стабилното държене на кормилото. Повечето от моделите са с
подплънки по дланите и силиконови точици или влакна за да не се
пързалят. Също така подплънките убиват вибрациите и не
натоварват толкова ръцете.
За по-екстремните велосипедисти са препоръчителни всички видове
протектори – наколенки, налакътници и нагръдници.
Раница – това е основен аксесоар за колоездачите които карат не
само за тонус, а и за придвижване от място до място. Хубаво е
раницата да е спортна или поне туристическа. Тези раници са
предвидени за подобни по-неестествени движения на тялото,
съответно стоят по-стегнати и имат добре устроени джобове,
колани и закопчалки.
Допълнително може да си вземете ръчна помпичка, чантичка с
ключове и бутилка за вода, които се закачат за рамката.

Препоръки за каране:
По закон, тъй като и в закона не са споменати велоалеите,
велосипедистите трябва да се движат плътно в дясно на пътното
платно, в колона по един (когато са повече от един). Не се
допуска от правилника, карането успоредно на двама или повече
колоездачи, освен при групи с придружители (МПС).
Също така, противно на всички очаквания за безопасност, закона не
допуска карането на колело по тротоарите (освен за деца разбира
се)! Което ако наистина се спазваше би довело до редуцирането на
колоездачите в големите градове главоломно.
Още препоръки:
Карайте в права линия, до колкото е възможно, без резки
движения в различни посоки. При наличие на опасни канали или
дупки, погледнете през ляво рамо за да видите дали няма в близост
кола и извършете маневрата по заобикаляне плавно и по от далече
на канала/дупката.

Опитвайте се да карате с равномерна скорост, независимо бавна
или бърза, така, че шофьорите на МПС да могат да си преценят как
да ви задминат. Не спирайте рязко, освен ако това не се налага –
колелото е много по-леко и спирачния му път е значително по-къс
от колкото това на автомобилите. Подавайте сигнал с ръка, когато
смятате да завивате, както при мотоциклетистите без мигачи.
Лявата ръка сочеща на ляво – означава, че възнамерявате да
завиете в ляво, съответно по същия начин за дясно. Принципно,
макар и неудобно, за да предупредите шофьорите зад вас, че
възнамерявате да спирате, е нужно да вдигнете едната си ръка на
горе.
Опасно, както и незаконно, е карането без ръце (когато нито една
от ръцете не държи кормилото), както и с пуснати педали. За това,
ако карате без ръце – правете го на спокойни места, без особен
автомобилен трафик или по неоживените паркове и градинки.
Когато сте на кръстовище и има лента специално за завой на дясно
– не минавайте най в дясно, освен ако и вие не смятате да завивате.
Уверете се, че шофьора на колата до вас и тези около вас, са ви
видели и ще се съобразят с вас. Ако продължавате направо на
такова кръстовище, минете в най-дясната лента която е за направо
(познават се по стрелките на пътната настилка и съответно по
светофара ако има такъв).
Следете трафика около вас и най-вече колите в непосредствена
близост до вас. Гледайте най-вече за десен мигач пуснат от тях,
защото това винаги води до рязко намаляване и засичане на
колоездача.
Не карайте със слушалки, слушайки музика, освен ако не сте в
парка естествено. По пътната настилка, особено при трафика на
големите градове, винаги трябва да знаете какво се случва около
вас. Ушите са много важни, за застигащите ви автомобили.
Първоначален преглед
Преди да излезете на пътя, направете първоначална проверка
на велосипеда. Проверете дали спирачките работят добре.
Почистете рефлекторите. Проверете
дали налягането на

въздуха в гумите е добро. Регулирайте
Вашия ръст.

седалката според

Загряване преди започване
Преди да пристъпите към качването на велосипеда, винаги
затоплете тялото си, така че да предотвратите мускулни болки
и спазми. 10 минути се стоплете с джогинг или колоездене в
нормални темпове. Това е необходимо, особено преди
надпревара или бързо каране на велосипед.
Бъдете наясно с околните
Бъдете наясно с условията, в които карате. Знаете ли какво
друго прави трафика. Бъдете готови за безопасни маневри.
Дръжте очите си отворени, защото никога не знаете кой може
да спре колата пред вас или кой може да отвори вратата на
паркиран автомобил. Винаги стойте на безопасно разстояние
от превозното средство.
Спазвайте трафик законите
Само защото не карате кола, не означава че законите не са
приложими за вас. Вие също трябва да отговаряте за
движението.
Спазвайте знаците и светофарите, и се учете да следвате
целия трафик и сигналите на другите шофьори.
Да не се правят внезапни движения
Не правете нищо, което да изненада водача на автомобила. Не
забравяйте, че водача в колата може да не е в състояние да
действа бързо. Сигнализирайте другите шофьори, преди да
направите следващия ход. Научете всички местни сигнали,
преди да излезете на пътя.
Необходимо е да се осигурят две допълнителни превозни
средства (автомобили) за придвижване на велосипедите при
почивка, за наблюдение или правене на снимки.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ
1. СПАЗВАЙТЕ ПЪТНИТЕ ЗНАЦИ И МАРКИРОВКИ
– велосипедистите трябва да спазват правилата като водачите на
другите превозни средства. Те трябва да бъдат взимани насериозно
от автомобилистите.
2. НИКОГА НЕ КАРАЙТЕ СРЕЩУ ДВИЖЕНИЕТО
– шофьорите не очакват колоездачите да изникнат срещу тях.
3. НИКОГА НЕ КАРАЙТЕ МЕЖДУ ПАРКИРАЛИ АВТОМОБИЛИ
– не карайте между бордюра и паркираните автомобили, освен ако
те не са далеч един от друг. Шофьорите не могат да ви видят,
когато отново се включват в движението или опитват да се
престроят. Карайте на разстояние минимум 80 см от паркиралите
коли, за да предотвратите сблъсък с внезапно отворила се врата.
4. СЛЕДВАЙТЕ МАРКИРОВКАТА
– Не правете ляв завой директно от дясната лента. Не
продължавайте направо в платното, означено само за десен или ляв
завой.
5. СЛЕДЕТЕ ПЪТЯ ЗАД СЕБЕ СИ
– Научете се да поглеждате назад през рамото си, без да губите
равновесие и представа какво става пред вас. Използвайте огледала
за обратно виждане.
6. ВИНАГИ ДРЪЖТЕ РЪЦЕТЕ НА СПИРАЧКИТЕ И
БЪДЕТЕ ГОТОВИ ДА СПРЕТЕ
– Вие не можете да спрете навреме, ако спирате с една ръка. При
мокро време увеличете дистанцията и намалете скоростта.
7. ОБЛИЧАЙТЕ СЕ ПОДХОДЯЩО И НОСЕТЕ КАСКА
– в дъжд използвайте дъждобран или специално облекло. Не
позволявайте да стърчат части от облеклото и то да ви стои

хлабаво. Обличайте се на слоеве; така можете да се адаптирате
към температурните промени. Носете подходяща каска за защита на
главата си. Носете ярки дрехи.
8. НИКОГА НЕ КАРАЙТЕ СЪС СЛУШАЛКИ
– Така губите ориентация за случващото се около вас.
9. СИГНАЛИЗИРАЙТЕ С РЪЦЕ
– сигнализирайте с ръце на шофьорите и пешеходците за това,
което възнамерявате да правите. Сигнализирайте от учтивост и за
собствена сигурност.
10. КАРАЙТЕ В СРЕДНАТА ЛЕНТА ПРИ БАВЕН ТРАФИК
– престройте се в средата на пътната лента на оживени кръстовища
и всеки път се движете със скоростта на трафика.
11. ИЗБЕРЕТЕ ПО-ДОБРИЯ НАЧИН ДА ЗАВИЕТЕ НАЛЯВО
– винаги използвайте само 1 от 2-та правилни избора: (1) БАВЕН
ТРАФИК. Опитайте се да се престроите, сигнализирайки
престрояване в лявата лента и завийте наляво. (2) БЪРЗ ТРАФИК.
Спрете на пешеходната пътека, слезте от колелото и пресечете
пътя като пешеходец, спазвайки основните правила.
12. УСТАНОВЕТЕ ЗРИТЕЛЕН КОНТАКТ С ШОФЬОРА
– Да приемем, че докато другите шофьори не ви видят, няма как да
сте сигурни, че те ще ви дадат предимство. Търсете винаги контакт
с погледа на всеки водач, който според вас може да представлява
заплаха за безопасността ви.
13. ИЗБЯГВАЙТЕ ОПАСНОСТИТЕ НА ПЪТЯ
– Внимавайте за пръчки, летви, канализационни решетки, дупки,
чакъл, камъни, лед, стъкла, масло или отломки. Никога не се
опитвайте рязко да ги заобиколите, навлизайки навътре в
движението, а ги заобикаляйте много плавно и със сигнал или
спрете и преминете опасността, бутайки велосипеда. Преминавайте
железопътна или трамвайна линия под прав ъгъл.

14. ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ СВЕТЛИНИ, КОГАТО СЕ СТЪМНИ
– Законът изисква бяла светлина за отпред (видима най-малко на
200 м) и заден рефлектор или задна светлина (видима най-малко на
150 м). Използвайте светлоотразителни жилетки.
Помнете, светлините и светлоотразяването не гарантират
безопасността ви. Нощно време бъдете двойно по-внимателни.
15. ВИНАГИ ПОДДЪРЖАЙТЕ КОЛЕЛОТО В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ
– Проверявайте спирачките и гумите редовно и ги сменяйте с нови
при нужда. Рутинната поддръжка е проста и можете да се научите
да я правите сами.
16. ВИНАГИ КАРАЙТЕ В КОЛОНА ПРИ ДВИЖЕНИЕ НА ГРУПИ.

Опитвайте винаги да карате в една колона, въпреки че има
достатъчно място за две или повече. Карането в група изисква в
пъти повече внимание и е изключително важно всички непрестанно
да внимават за случващото се наоколо и да не се разсейват дори за
момент.

17. КОЛЕЛОТО НЕ Е ИГРАЧКА, КОГАТО СТЕ НА ПЪТ.
Приемете колелото за транспортно средство. Бъдете сериозни,
толерантни и внимателни. Не правете трикове, скокове и други
номера на пътя.

МАРШРУТ НА ТРАНСГРАНИЧНИЯ ВЕЛО ПОХОД СИЛИСТРА КЪЛЪРАШ
Начало на маршрута
Начален пункт1
Посока
Обекти за посещение

Гр. Силистра, база на СНЦ „Дунавски клуб“
КПП, граница с Румъния
Национален архитектурно-археологически резерват
„Доросторум – Дръстър – Силистра”
Куршумлу джамия
Църква “Света Троица”

Пункт2
Посока
Обекти за посещение

Гробът на еврейския равин Елиезер Папос.
Ръкав на река Дунав от румънска страна
КПП, граница с Румъния

Пункт3
Посока
Обекти за посещение

Румъния,Гр.Кълъраш
От КПП, граница с Румъния
Исторически музей „Долен Дунав“

Пункт4
Посока
Обекти за посещение

Румъния, Долината Валя Арговей
От Кълъраш към С. Сърулещ
Езеро Сърулещ

Пункт5
Посока
Обекти за посещение

С. Сребърна и Ветрен
От Силистра
Биосферен резерват Сребърна
Църква “Света Троица”

ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ
Име
Местоположение
Време на
основаване

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

Площ:

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

Описание:

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

Име

Църква “Света Троица”

Местоположение

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

Време на
основаване
Историческа
справка

XIX в., 1829 г

Религия:

Православие

Съвременно
ползване:

Действащ храм

Име

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

Гробът на еврейския равин Елиезер Папо

Местоположение
Историческа
справка

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

Религия:
Съвременно
ползване:

иврит
Място за поклонение

Име
Местоположение
Време на
основаване
Историческа
справка

Религия:
Съвременно
ползване:

Куршумлу джамия
България, 7500 гр. Силистра
Първото десетилетие на XVI в.
Сградата е строена през първите десетилетия на 16-ти в., като е
един от архитектурните модели на Мимар Синан. Името си
получава от оловните листове, с които е покрит куполът й След
Томбул джамия /Шумен/ и Ибрахим паша /Разград/, Куршумлу
джамия е третата по значение в Северна България. Джамията е
построена точно в центъра на тогавашния град Силистра, с
шадраван пред нея, с насоченост към Мека. Тази ориентация е
посочена на южната стената чрез празна ниша – Михраб. В
близост до Куршумлу джамия възниква вакърски комплекс,
който насърчава развитието на търговията в региона. Джамията
е описана е в пътеписите на Евлия Челеби в средата на XVII в..
Първият ремонт на сградата е през 1630 г. от учениците на
архитекта Синан, както това е отбелязано на специална
мраморна плоча, вградена в дясната външна стена.
Стенописната украса датира от 1730 г. – 1800 г. и е
изключително професионално изпълнена.
Украсата се съсредоточава най-вече в пода, покрит с килими и в
богато изработените, и рисувани стени и тавана.
Украсата на вътрешните стени е от цветни камъни в зидарията
над прозорците и вратите. Темите, избрани за украса на стените
са цветя /рози, карамфили, лалета и др./.
През 2004-2005 г. е извършена реставрация на фасадите и
мазилката, стенописите, входната врата и направена нова
дървена галерия със стълба.
ислям
Затворен за посещения

Име:

Национален
архитектурно-археологически
„Доросторум – Дръстър – Силистра”

резерват

Местоположение:
Време на
основаване:

гр. Силистра
средата на I в.

Хронология:

Римски период, Късна античност, Средновековие, Османски
период.
Историческа справка
Дуросторум (Durostorum): Римският град Дуросторум възниква
върху по-старо тракийско селище от І хил. пр. Хр. За това
свидетелства и възприетото тракийско име на града.
Приема се, че е имал полигонална форма или трапецовидна.
Максимална дължина от северата стена на брега на р. Дунав до
южната стена е около 250 м. Край брега на реката ширината
изглежда е около 350 м. От северозападния ъгъл на брега на
Дунав започва система без аналог във фортификационното
строителство, включваща ритмично повтарящи се големи
петоъгълни кули и малки триъгълни бастиони през около 12 м.
Първите три-четири реда са от големи добре обработени квадри
(включително сполии), след което градежът е от тухли на
червен хоросан.
От 105/106 г. тук е разквартируван ХІ Клавдиев легион1, който
остава в Дуросторум до края на античността. Градът е станция и
на Дунавската флотилия. От канабите2 на легиона възниква
град, който поручава права на муниципия при император Марк
Аврелий или при император Каракала. Дуросторум е също така
станция на Крайдунавския път и митническа станция. През 4-6 в.
той добива голямо значение. От тук на 21-22.09.294 г. преминава
император Диоклециан, а в периода 367-368 г. – император
Валент, като и двамата публикуват укази в града. От първата
половина на 4 в. е запазена и известната гробница при Силистра
с добре съхранени стенописи. Дуросторум е силна и добре
укрепена крепост. В средата на 4 в. той е отбелязан заедно с
Одесос и Никополис ад Иструм като един от най-значителните
градски центрове в провинция Втора Мизия. Предполага се, че
през 376 г. край Дуросторум преминават приетите като
федерати вестготи, които скоро след това вдигат въстания. В
Дуросторум е роден известният пълководец Флавий Аеций. През
4 в. епископ тук е Ауксенций, ученик на готския епископ
Вулфила. Дуросторум е един от най-ранните и значителни
християнски центрове. В него загива мъченик Дасий, чиито
мощи са пазени в града до края на 6 в. и пренесени след това в
Анкона, Италия. Дуросторум издържа нападенията на всички

Историческа
справка:

1

легион – римският легион се е състоял от 10 кохорти, всяка от по шест центурии,
съставени от десет отделения (контубернии) от по 8 души. Всяка центурия наброявала 80
войника+20 души команден състав, така че римският легион е възлизал на ок. 6000 души. В
империята имал ок 30-35 легиона с придадените към тях помощни войски (auxilia). Всичките
стояли под главното командване на провинциалният управител.
2
канабе – цивилно селище край римския лагер

племена, които преминават през р. Истрос (Дунав) в Добруджя
за периода 4-6 в. С видоизменено име (Дръстър, Дристра) той
продължава да съществува и през средновековието и още от 7 в.
е един от важните центрове на Първото българско царство. При
разкопки са открити много надписи на латински език от 2-6 в.
През ІХ в. тя е защитавала т. нар. „Преславен дом на Дунав”
издигнат от хан Омуртаг, за който свидетелстват 5 надписа и
колона с неговото име. В съседство с двореца е разкритото
езическо капище3 от началото на ІХ в. В края на ХІ в. крепостта
търпи тежки поражения като се възстановява ХІІІ в., но следват
нови поражения в резултат на татарското нашествие от 1242 г. В
края на ХІІІ и особено през ХІV в. старата катедрала е
възстановена, като западно от нея е издигната нова, макар и
много по-малка митрополитска резиденция, строят се квартални
църкви, наземни жилища с каменни цокли и навярно сутерени.
Тази крепост с нейния полигонален план е съхранена до
началото на ХIХ в.
Обекти:
Римска градска вила от ІІ-ІV в.: В източната част на гр.
Силистра се намират останки от голяма градска вила, строена
недалеч от форума на античния Доросторум. През ІІ-ІІІ в. тя е
обитавана от заможна аристократична фамилия. При готските
нашествия в края на ІІІ или в средата на ІV в. вилата, както и
Дуросторум са разрушени и опожарени.
Епископски дворец и базилика от края на ІV-VІ в.: С
възстановяването на града към края на ІV в. върху руините на
римската вила е издигната внушителна масивна обществена
сграда 17 Х 20 м. с официална зала допълнена с апсида и
странични помещения. Планът на тази обществена постройка
следва архитектурните и строителни принципи на резиденциите
на градските управители и епископи от ІV-VІ в. В близост до нея
е разкрита голяма епископска базилика от ІV-VІ в. с дължина
около 30 м. Предполага че това е дворецът на Доростолските
епископи. Западно от резиденцията е разкрита неголяма частна
баня от същия период, която по аналогичен начин е издигната
върху основите на вилата от ІІ-ІІІ в.
Северна крепостна стена от ІV-VІ, VІІІ-ХVІ в.: През VІ в. е
издигната масивната крепостна стена, от която е възстановена и
ползвана без прекъсване от ІХ до ХV в. Пред нея е било
пристанището на късноантичния и средновековния град.
Разкрита е каменна стена от едри обработени квадри, споени с
фин розов хоросан, примесен със смляна строителна керамика.
В зидарията са преизползвани и сполии – фрагмент от фризархитрав и други архитектурни детайли. Стената е с ориентация
запад – изток, като в западната част продължава в профила на
терен
Епископска и патриаршеска базилика от ІХ – ХІV в.: В
непосредствена близост до крепостта през втората половина на
ІХ в. е издигнат храм. Вероятно това е катедралната църква на
3

капище – храм, светилище

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

Езеро
Сърулещ

Ком. Сарулещ,

500 ха

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

Посрещане в комуна Сърулещ

Край езерото Сърулещ

На фериботния комплекс

По пътя за езерото Сребърна

ОПИСАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЯ ТРАНСГРАНИЧЕН ПОХОД
На 30 юни сутринта участниците в събитието - българи и
румънци
/представители
на
туроператорски
фирми
и
неправителствени организации/ - направиха първата си съвместна
тренировка. След техническата конференция и запознаването с
инструкциите за безопасност при колоездене, доброволците се
отправиха към румънския бряг на река Дунав, за да се запознаят с
местната флора и фауна.

В следобедните часове отпътувахме за община Сарулещ в
окръг Кълъраш. За база на групата бе избран комплексът „Бенга
лейк”. Кметът на общината, господин Джезира беше организирал
официално посрещане на групата с местната млечна баница и
сладка пита. Той отправи топло приветствие към участниците, и ги
покани за участие на т.нар. ежегоден Тур дьо Сърулещ –
международна колоездачна обиколка на региона.

Преди вечеря се срещнахме с представителите на Местната
инициативна група (МИГ) за развитие на района Валя Мостищя,
водена от г-н Дору. В нея влизат както представители на местната
власт, така и местни организации, насочени към развитието на
туризма в региона. Новосъздадената неправителствена организация
ще инвестира повече от 1 милион евро в селски туризъм по
Румънската програма за Развитие на селските райони. По време на
срещата бяха дискутирани идеи за подкрепа на потенциала за
развитие на туризма в региона. Така проектът „Един трансграничен
регион – една европейска дестинация”, насърчаващ практикуването
на различни форми на алтеративен туризъм, ще намери своето
естествено продължение.

На следващия ден – 1 юли, петък, се отправихме към центъра
на комуна Валя Арговей, на около 40 км от нашата база, откъдето
групата потегли по новоизграждания асфалтов път, водещ към

магистралата Кълъраш – Букурещ.
След 15-ина километра групата колоездачи продължихме
около красивото местно езеро Мостищя /втори по важност
риболовен водоем в Европа/, с източник на вода от едноименната
р. Мостищя, с дълбочини от 5 до 16 метра.

Само на територията на 3-те граничещи си общини – Сърулещ,
Валя Арговей и Белчугателе - са разположени поне десетина езера
и речни ръкави, покрай които се строят или вече са създадени
привлекателни туристически селища.
Преди обяда имахме отново среща с
представители на местния МИГ. След
обяд отпътувахме за България.

В събота /2 юли/ любителите колоездачи имахме възможност
да разгледаме региона Ветрен – Сребърна, който активно се развива
в областта на местния туризъм. Там се запознахме с възможностите
за предоставяне на информация от местния туристически център и
наблюдавахме разнообразието от птици в резервата.

Така в продължение на три дни обиколихме някои от найатрактивните обекти от туристическите маршрути, разработвани по
проекта. Дейността спомогна за все по-ясното очертаване на
потенциала за развитие на алтернативен туризъм в трансграничния
регион Силистра – Кълъраш.
Логистичната организация и провеждането на велопохода бяха
реализирани от СНЦ „Дунавски клуб” под ръководството на инж.
Пламен Гойчев, председател на клуба.
Силистра

