Ръководство

за организиране на промоционални турове

Настоящото ръководство е предназначено за всяка организация
или клуб, които са решили да организират промоционална
обиколка на туристически обекти в района Силистра – Кълъраш.
Всеки подобен тур е препоръчително да включва обекти,
предлагащи възможности за приключенски туризъм, дейности по
Дунав като част от туристическа програма, исторически обекти
и такива, предназначени за религиозен туризъм.
В ръководството е описан опита на 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».
Промоционалната обиколка на региона беше предназначена за
журналисти и проведена в периода от 8 до 10 септември 2011.
Ръководството съдържа и предложения за разработване на
трансграничен продукт за обиколка на региона.

I.

ПРЕДИСТОРИЯ

Проектът „Един трансграничен регион – една европейска
дестинация” цели да укрепи сътрудничеството между основните
заинтересовани страни в туристическия сектор от региона СилистраКълъраш, а именно: български и румънски тур-операторски 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.

II.
ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Основната цел при провеждането на промоционалната обиколка за
журналисти е да се представят възможностите за развитие на
трансграничен воден туризъм, приключенски туризъм, да се посетят
исторически обекти, както и такива, подходящи за религиозен
туризъм. Така ще се подобри имиджа на област Силистра-Кълъраш
като европейска дестинация за еко-туризъм, включващ няколко
форми на алтернативен туризъм. Важна задача е и разработването на
съвместен туристически продукт, покриващ двата бряга на реката.
Освен това по време на тура, участниците – журналисти имаха
възможност:
- да изпитат истинско приключение – посещение на малко частно
летище и кратък опознавателен полет;
- да се запознаят с красотата на р. Дунав, да преодолеят страха
от водата и от малки плавателни съдове /гребни лодки/, да се
насладят на екзотиката по поречието на река Дунав;
- да повишат техническите и физическите си умения като
привърженици на водния туризъм;
- Да се запознаят с красотата на природата около района на
Сухата река край с. Каменци;
- Да посетят някои исторически обекти и такива, свързани с
религиозния туризъм;
- Да участват в местни събития, така че да почувстват региона и
да отнесат емоционален спомен
Като цяло походът популязиризира имиджа на района СилистраКълъраш като дестинация за алтернативен туризъм. Не на последно
място медийната кампания по време на похода насърчи опазването и
съхраняването на естествената околна среда в района.
Това
беше
постигнато
чрез
провеждането
на
две
пресконференции на българска и румънска територия, репортажи,
излъчени по регионалните електронни медии и въвличането на
широка аудитория в официалните събития по време на похода.

III. ОПИСАНИЕ НА ПРОВЕДЕНАТА ОБИКОЛКА
Промоционалата обиколка на региона за журалисти се проведе от
08.09. до 10.09.2011г. при следния график на движение:
- 08.09 – начало на обиколката – Провеждане на откриваща
пресконференция. Посрещане на румънските участници на границата.
Превоз до хотела и настаняване. Среща на румънските и български
участници – журналисти по време на пресконференцията.
- Техническа конференция – запознаване с маршрута, правила за
безопасност и иструкции.

Техническа конференция
Тема
на
първата
обиколката:
културни
и
природни
забележителности в трансграничния район Силистра – Кълъраш:
- Пътуване до с. Сребърна – запознаване с туристическия
информационен център и природонаучния музей, екопътека
- Пътуване до с. Ветрен – кратко посещение на рибарското
селище, запознаване със семейни хотели и малки бази за селски и
алтернативен туризъм
- Пътуване до с.Поляна – участие в промоционално местно събитие
за освещаване на строежа на църква. Късен обяд

Курбан в село Поляна

Освещаване строежа на църква в село Поляна
Тема на следващата обиколката: Възможности за развитие на
екстремен и приключенски туризъм, скално катерене и
фотосафари:
- Приключенски полети от летището на фирма „Ребус 2000“ под
надслов „ Запознайте се с дивата хубост на Суходолието“

Дивата хубост на Суходолието
- Настаняване в комплекс „ Чобан махала” в с. Каменци . Вечер на
местната българска кухня.

Църквата в с. Каменци

комплекс „ Чобан махала” в с. Каменци
Тема на обиколката през втория ден: Това е великият Дунав! Възможности за приключенски/воден туризъм
Провеждане на техническа конференция, включваща: определяне на
екипажи,
запознаване с инструкциите за безопасност и
осигурителните мерки при гребане по Дунава с плавателни съдове
ЯЛ-6.
- Пътуване до фериботния комплекс в Силистра
- Гребане по течението до остров «Безименен» - около 1 час ,
където ще е първата спирка. Фотосафари за желаещите.
- Лек обяд с рибена чорба. Почивка на сянка.
- /Снимка/
- Гребане по течението на Дунав до пристанище Силистра,
- Отпътуване с автобус и настаняване в „Подул Патру”
- Пресконференция „ Трансграничния туризъм и екологията”
- Лагерен огън, барбекю и... Голямото нощно къпане

Почивка на сянка

Гребането е забавление

Гребането трябва да е и безопасно

Пресконференция „ Трансграничния туризъм и екологията”

Тема на обиколката през третия ден: Регион Силистра – Кълъраш
между 6000 г. пр.н.е. и ХХІ век: Толкова различни, толкова еднакви!
 Пътуване с автобус до Олтеница и посещение на музея на
цивилизацията «Гумелница»
 Пътуване с автобус до комуна Мънъстиря, посещение на
манастир «Свети Николай и Пантелеймон» - с. Търичени
 Пътуване до «Подул Патру» и късен обяд
Обобщаване на впечатленията, сбогуване и отпътуване на българската
група за Силистра

Музея на цивилизацията «Гумелница»

Манастир «Свети Николай и Пантелеймон» - с. Търичени

IV.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА СЪВМЕСТЕН
ТРАНСГРАНИЧЕН ПРОДУКТ
1.Организиране на гребна разходка или поход в
трансграничния регион
За организирането гребна разходка или поход в пограничната зона
трябва да се уведомят Дирекция Морска администрация гр. Русе,
Началника на Регионален граничен сектор гр. Русе, „Морска
администрация” Силистра, Граничен сектор гр. Силистра.
Всички участници в похода трябва да представят на организатора
данни от паспортите си, най-късно до 7 дни преди началото на
проявата, като ги изпратят по факс, по пощата или e-mail.
Всеки участник трябва да има индивидуална или колективна
застраховка.
Всеки участник подписва декларация на родния си език преди
старта, че:
- няма здравни проблеми
- участва в гребния поход на свой риск и на своя отговорност
- има здравна застраховка
- получил е спасителна жилетка и ще гребе с нея
- греблото ще бъде вързано за лодката
- ще гребе с групата и ще изрълнява указанията на организатора
При комплектоване на екипажите трябва да се вземе под внимание
следното:
- всеки екипаж трябва да има един Лодководач – човек с опит в реката
и преминал курс на обучение. Той
получава информация от
организатора и определя действията в поверената му лодка съобразно
тях.
- екипажите трябва да се съставят по равно /до колкото е възможно /
от мъже и жени,опитни и начинаещи гребци.
Преди началото на похода трябва да се проведе техническа
конференция.
Всеки участник ще получи от организатора карта на реката, програма
и инструкция за безопасност.

2.

Съвместни маршрути

Маршрут 1: По следите на времето (продължителност 2-3 дни)
Локации: Олтеница – Кълъраш – Силистра – Тутракан
Увлекателно „архи”пътешествие между 6000 г. пр.е. и XXІ век















Архелогически музей на цивилизацията „Гумелница” (Олтеница,
http://muzeu-oltenita.cimec.ro):
18 000
археологически
и
нумизматични експоната
Музей „Долен Дунав” (Кълъраш, http://www.mdjcalarasi.ro) тематични изложби с над 43 000 експоната: археология,
етнография, арт колекция
Археологически
музей
(Силистра,
http://www.museumsilistra.net1.cc/): уникални експонати от
праисторическа, антична и средновековна епоха
Силистренска Римска гробница: единствен по рода си паметник
на късноримската архитектура и живопис със световно значение
Турски форт „Абдул Меджиди” в Силистра: най-запазената
крепост от епохата на Руско-турските войни (1853 – 1856)
Национален архитектурен резерват „Дорусторум - Дръстър –
Силистра”: лицето на града с 19-вековна история, издигнат
върху руините на древни цивилизации
Исторически
музей
(Тутракан,
http://www.tutrakanmuseum.com):
археология,
икони,
етнография, нова история
Античен кастел „Трансмариска” край Тутракан: останка от
римското величие
Етнографски комплекс „Рибарска махала”: архитектурен
резерват с 48 къщи от епохата на Възраждането

Маршрут 3: Религиозен туризъм – запад
дни)

(продължителност 2-3

Локации: с. Плътъръщ (комуна Плътъръщ) - с. Негойещ (комуна
Шолдану) - с. Попещ (комуна Василати) – Олтеница – Тутракан
Далеч от светската суета...

Манастир Плътърещ (с. Плътъръщ) - един от най-красивите
архитектурни ансамбли на влашкото изкуство от седемнадесети век.
Манастир Негойещ (с. Негойещ) – ктиторство на Матей Бесараб от
1648-1649 г., днес църква "Св. Архангели Михаил и Гавраил".
Църква "Св. Йерарх Николае" (с. Попещ) - възстановена през XVIII век
(квартал "Морозоя"), исторически паметник в раздел „Архитектура“.
Църква “Ерои” (Олтеница) - православна църква в стил
архитект Хенриета
”brâncovenesc” от 1938 година, дело на
Делавранча-Gibory.
Църква “Св. Николае” (Олтеница) – строена в средата на 17-и век по
поръчка на престолонаследника Димитрие Александру Гхика.
Църква „Свети Никола” (Тутракан) - трикорабен и куполен храм с
иконостас и стенописи на майстори от Тревненската живописна
школа.
Сабри Хюсеин (Софта баба) тюрбе (Тутракан) – храм от ХІХ век на
мъдреца, лечителя и светеца, дошъл от Бухара.
Мемориален комплекс „Военна – гробница 1916 г.” (Тутракан,
http://www.tutrakanmuseum.com) – вечен дом на 8 000 румънци,
българи, немци и турци.

Маршрут 4
Религиозен туризъм – изток (продължителност 2-3 дни)
Локации: с. Мънъстиря - Раду-Негру (комуна Моделу) - с. Каслогени
(комуна Дикисен) – Силистра – Айдемир
Далеч от светската суета...
Църква "Св. Димитър и Св. Нестор" (с. Мънъстиря/Корнъцел) архитектурен паметник от национално значение, строена от княз
Матей Бесараб.

Манастир „Раду-Негру” (комуна Моделу) – състои се от църквата „Св.
Великомъченик Георги“ (голямата църква) и „Св. Стефан архидякон“
(параклис).
Манастир “Света троица на свободата” (с. Каслогени) - нов
православен манастир, осветен през 2003 г. от епископа на Слобозия
и Кълъраш.
„Куршумлу джамия” (Силистра) - строена през първите десетилетия
на 16-и в., като е един от архитектурните модели на Мимар Синан.
Името си получава от оловните листове, с които е покрит куполът й.
Арменска апостолическа църква „Сурп Аствадзадзин" (Св.
Богородица) в Силистра - изградена през 1620 г. по Григорианския
календар (1069 г. по арменското летоброене). Куполът на църквата е
уникален със своите стенописи.
Катедрален храм „Св. Св. Първоапостоли Петър и Павел” (Силистра)
- катедрален храм от Кримската война, мощехранителница на Св.
Дасий Доростолски.
Гробът на еврейския равин Елиезер Папо – вечен дом на един от 12те най-почитани еврейски равини от края на 18-и и началото на 19-и
век.
Руската църква "Покров Пресветой Богородице" (с. Айдемир) –
построена през 17 в. от прогонени от Петър Велики донски казаци –
староверци.

Маршрут 5: Комбиниран – изток (продължителност 2-3 дни)
Локации: с. Султана (комуна Мънъстиря) – комуна Чокънещ – с.
Таричени (комуна Фрасинет) - комуна Куза Водъ – Силистра –
Стрелково, В.Левски, Поп Русиново, Кутловица – Алфатар – Руйно
За всекиго по нещо....


Неолитно селище Султана Малул-Рошу (с. Султана, комуна
Мънъстиря) - културното ниво съдържа останки от трите етапа
на развитие на цивилизацията Гумелница.

Църква "Св. Димитър и Св. Нестор" (с. Мънъстиря/Корнъцел) архитектурен паметник от национално значение, строена от княз
Матей Бесараб.
Природен резерват “Aia Чокънещ” (комуна Чокънещ, 230 ха) ареал на редки видове водни птици.
Манастир Таричени (комуна Фрасинет) - основан през 19 век от
гръцкия търговец Кристофър Гува, в съвременния си вид датира
от 2001 г.
Природен резерват „Йезер” (Кълъраш, 2877 ха) - част от
коридора Via Pontica за миграция на защитени видове птици.
Силистренска Римска гробница - единствен по рода си
паметник на късноримската архитектура и живопис със световно
значение.
„Куршумлу джамия” (Силистра) - строена през първите
десетилетия на 16-и в., като е един от архитектурните модели
на Мимар Синан. Името си получава от оловните листове, с
които е покрит куполът й.
Трако-римски скален култов комплекс по р. Табан - включва 4
скални светилища, разположени в близост до с. Войново/с.
Стрелково, с. Васил Левски, с. Поп Русаново и с. Кутловица.
Скални манастири в района на Алфатар и с. Руйно - колония от
скални манастири и монашески обители от раннохристиянската
епоха.
Историческа местност „Аязмото” – с. Руйно - свързана с живота
и преданията за мюсюлманския светец Демир Баба в средата на
ХVІ век.

















Маршрут 6: Комбиниран – запад (продължителност 2-3 дни)
Локации: с. Плътъръщ (комуна Плътъръщ) – с. Апрози - с. Негойещ
(комуна Шолдану) – Будещ – Тутракан – Малък Преславец
За всекиго по нещо...




Манастир Плътърещ (с. Плътъръщ) - един от най-красивите
архитектурни ансамбли на влашкото изкуство от седемнадесети
век.
Църква "Успение Богородично" - построена през 1841 г. от княз
Йоан Ману.









Манастир Негойещ (с. Негойещ) – ктиторство на Матей Бесараб
от 1648-1649 г., днес църква "Св. Архангели Михаил и Гавраил".
Етнографски комплекс „Рибарска махала”: архитектурен
резерват с 48 къщи от епохата на Възраждането.
Мемориален комплекс „Военна – гробница 1916 г.” (Тутракан,
http://www.tutrakanmuseum.com) – вечен дом на 8 000
румънци, българи, немци и турци.
Археологически парк Нигринианис - Kандидиaна (с. Долно
Ряхово – Малък Преславец) - останки от късноримската крепост
Нигринианис.
Защитена местност „Блатото Малък Преславец“ (147,33 ха): найголямата колония на бяла водна лилия в България и ареал на
богат птичи свят (http://www.preslavec.net1.cc/).

V. МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ
Организационните походи са за сметка на организаторите, а
разходите на участниците се поемат от клубовете и дружествата, от
които участват за самите участници.

V.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

V.1 НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ СПОРЕД МИНИСТЕРСТВО НА
ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Мероприятието да се проведе при наличие на утвърдени
„Правила за безопасност”, с предвидени конкретни мерки и назначен
ръководител по организацията. В писмена форма се изработва
“Инструкция за безопасност”,която се утвърждава от ръководителя по
организацията и се слага на видно място в съдовете,кабинета или се
раздава на всички участници.
1. Всички плавателни съдове, участващи в мероприятието, следва
да притежават валидни корабни документи и да бъдат
управлявани от правоспособни водачи.
2. При провлачване на гребните лодки до км. 395,000,
провлачващият кораб да се придържа към десния бряг на
реката.
3. По време на прехода от км. 383,000 до км. 374,500, да не се
допуска плаване в близост до фарватера на реката, както и
разпокъсване на участващите лодки и яхти на големи
разстояния.
4. При преодоляване на третата част на похода – пресичане на
реката от десен към ляв бряг при км. 374,500, както и
провлачването на плавателните съдове от Кълъраш до Силистра,
същите да се осъществят при завишено внимание за
безопасност, съобразяване с корабоплаването в района и
стриктно спазване на чл. 6.02, т. 2 от „Правилник за плаване в
българския участък на река Дунав” (ОППД).
5. Да не се допуска превишаване броя на разрешената човеко
вместимост на участващите плавателни съдове.
6. Мероприятието да бъде обезпечено в медицинско отношение и
съгласувано с гранична полиция.
7. Мероприятието да се прекрати при наличието на предпоставки
за влошаване на времето.

VI.
ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ С ГРЕБНИТЕ ПЛАВАТЕЛНИ
СЪДОВЕ ЯЛ – 6
1.
Гребните лодки преди отплаване трябва да бъдат
оборудвани със спасителни жилетки по броя на екипажа в лодката.
2.
Греблата да бъдат снабдени с ключове с прикрепени към
тях въженца за осигуряване тяхното загубване.
3.
Гребците да бъдат екипирани с подходящо облекло.
4.
Качването на гребците в лодката да става по команда
подавана от шкипера на лодката.
5.
Забранява се ставането прави, изнасяне на тялото извън
борда, допир на водата с ръце, разклащане на лодката и непристойно
говорене и крещене.
6.
При поява на силен вятър, задължително поставяне на
спасителните жилетки.
7.
Лодките да се движат на безопасна дистанция една от
друга.
8.
При приставане на бряг или пристан да се подхожда срещу
течението и вятъра с намалена скорост с цел предотвратяване на
повреди по корпуса на лодките.
9.
Забранено е употребата на всякакви упойващи вещества.
10. При възникване на травма или неразположение,
веднага
да се уведоми коменданта на похода.
11. Да се спазват всички указания и команди подавани от шкипера
на лодката.

Маршрут на похода с обяснителни
бележки за особеностите на
отделните обекти
Представената тук информация за посетените обекти беше проучена и
представена от местни екскурзоводи, членове на СНЦ „Дунавски
клуб”
1. Тема на първата обиколката: културни и природни
забележителности в трансграничния район Силистра – Кълъраш:
посетени обекти

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.

Режим на ползване:

Забранени са всякакви дейности, с изключение на: охрана;
посещения с научна цел; преминаването на хора по маркирани
пътеки, включително с образователна цел; събирането на
семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за
възстановяването им на други места; провеждане на
поддържащи, направляващи, регулиращи или възстановителни
мерки. В плана за управление са включени специфични
дейности и режими.

Статут

Поддържан резерват

*Постановление на Министерството на земеделието и държавните имоти
№ ЗП/2-11931 от 20.09.1948 г., Заповед № 581 от 28.06.1993 г. за
възстановяване на резервата в границите, съгласно Постановление № ЗП/2-

Комуникация с
други обекти

Име:
Местоположение:
Време на
основаване:
Хронология:
Историческа
справка:

История на
проучванията:

11.931 и разширяване на площта му, Заповед № РД 367 от 15.10.1999 г. на
Министъра на околната среда и вадите за прекатегоризиране в поддържан
резерват. Заповед № РД-958 от 11.12.2001 г. за утвърждаване на План за
управление. Заповед № РД – 1135/07.11.2005 г. на Министъра на околната
среда и водите за актуализиране площта на ПР “Сребърна” вследствие на
по-точни измервания.

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

Тегулициум (Tegulicium)
ок. 2 км северно от с. Ветрен, в м. Калето
1-2 в.
І хил. пр. Хр., Римски период, Късна античност,
Средновековие
Крепостта е регистрирана още в края на 19 в. и е
предложена идентификацията й със споменавания в
Пойтингеровата карта и други извори за периода 2-7 в.
Тегулициум. Името й се извежда от латинското tegulicium
(вид керемида) и се превежда като “покрит с керемиди”.
При разкопки са разкрити части от сгради, съществували в
периода 2-4 в. Явно с него са свързани надгробните
могили, регистрирани в землището на селото.
Имала е полигонална форма с дължина около 100 м. и
ширина 60 м. От изтока, където достъпът е най-лесен е
прокопан дълбок ров. Дебелината на крепостните зидове е
около 2,50 – 3,00 м. Севернината част е укреплението е
пропаднало в р. Дунав, а оснаналата час от
фортификацията е почти обезличена при изкопи за
укрепления по времето на Руско-турската (1877-1878) и
Първата световна война. Описаната крепостна система е
издигната през античността, възстановена към началото на
Х в. и използвана до средата на ХV в..
През ХІІІ в. крепостта е възстановена, за което
свидетелстват археологически разкопки, при които открит
богат подебен материал от ХIV в. – битова и сграфито
керамика, накити, коланни украси, култови предмети,
оръжия и монети на цар Иван Срацимир, Иван Шишман,
Добротица, Тертер и др..
Проучван чрез археологически разкопки 1915, 1982-1984 г.,
2006 г.
При разкопките от 1982-1984 г. не са били открити никакви
останки от крепостна архитектура. От сондажите са

Литература:

Статут на
паметника на
културата:
Комуникация с
други обекти:

Обща оценка на
физическото
състояние:

открите голямо количество „струпани каменни блкове и
тухли с хоросан”.
Описание на крепоста са дадени К. Шкорпил, както и от
резултатите от сондажите на румънските археолози В.
Първан и М. Теодореску от 1915 г.
1. АТАНАСОВ Г., И. Бъчваров. (2007) Антични
сгради до крепостта Тегулициум до с. Ветрен,
Силистренско. – АОР през 2006 г. София 235-238.
2. АТАНАСОВ
Г.
(2009)
„Добруджанско
деспотство”, изд. „Фабер”
3. АТАНАСОВ
Г.
Ив.
Йорданов.
(1994)
Средновековният Ветрен на Дунав. Шумен, с. 810, табл. I.

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

Античният крайдунавски път поставя обектът във връзка с
локализираните в непосредствена близост римски градове
Дуросторум и Кандидиана (Малък Преславец) и предоставя
възможност за обвързването й в туристически маршрути
тези близко разположени обекти по суша, както и по
течението на реката. Съвременното разстояние до
Силистра е 22 км, а до Кандидиана – 36 км.
Силни ерозионни и свлачищни процеси нарушават целостта
на крепостта в последните години, както и прокарването на
съвременни пътища. Препоръчителни са специализирани
мерки за консервирането на разкритие ситуации и
подобряване атрактивността на паметника.

Тема на втората обиколката: Възможности за развитие на
екстремен и приключенски туризъм, скално катерене и
фотосафари:
Име:
Местоположение:
Време на
основаване:
Хронология:
Историческа
справка:

Трако-римски скален култов център по р. Табан
България, област Силистра, с. Стрелково , с. Васил
Левски, с. Поп Русаново и с. Кутловица - суходелието на р.
Табан /Малък Канагьол/
VІ в. Пр. Хр – ІІІ в. сл. Хр.

Трако-гетите, усвоили региона около 7 – 5 в. пр. Хр. За
център на култовите практики избират най-забележителния

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






С. Стрелково – “Баджалията”
Скален храм - оформен в голяма пещера, до която се
достига по изсечен в скалата тунел. Г-образната галерия
извежда до хоризонтално изсечена пътека, чрез която се
достига до огромна естествена пещера с размери: 18, 80
x 8, 50 x 7, 60 м. До входа на пещерата е регистриран
културен хоризонт с керамика и следи от огнище. Тук са
намерени 7 сребърни драхми, сечени в Истрия и три
римски републикански денара от 1 – ІІ в. сл. Хр. Вдясно от
пещерата е най-старателно изсеченото помещение в
комплекса – дълбок елепсовиден в разрез и
полуелипсовиден в план олтар с размери: ширина 5,15 м,
дълбочина 6,00 м. и височина 2,00 – 320 м., чийто под е
идеално подравнен. В подножието му скалната пътека е
уширена и така е оформена своеобразна площадка. Под
нея се разкрива дълбока около 20 м. безна, която достига
до нивото на сухоречието. Точно на това място в резултат
на многовековни жертвоприношения от площадката пред
олтара на скалния храм в низината се е натрупал
културен пласт с диаметър около 22 м. и дълбочина
между 1,70 м (до скалата) и 3,30 м (в низината).
Скална култова площадка – намира се на около 220 м.
югозападно от “Баджалията” на левия бряг на
сухоречието От него към сухоречието се изнася
носообразна скала, висока 13 м. Нейният връх е
старателно изсечен, в резултат на което е идеално
подравнен формирайки площадка с трапецовидна форма
ориентирана по посоките на света с максимална дължина
4,10 м и максимална ширина 2,70 м. По средата й
прецизно е изсечен дълбок жлеб с ширина 0,15 м и
дълбочина 0, 40 м. От площадката се разкрива широка
панорама и се установява пряка визуална връзка с олтара
на “Баджалията”, трона, могилния некропол на върха на
високото плато край пътя Силистра – Варна и третия
скалния венец в североизточна посока. Площадката е
служела за астрономически наблюдения, свързани с
астрологическите
практики
на
поклонниците
на
Зелмокис.
Скален трон - на около 50 м северозападно от
„Баджалията” има голям скален блок с размери 4,40 х
4,10, издигащ се на около 2,00 м над съвременния терен.



Изсечен е под формата на трон със седалка, висока 0,37
м, широка 0,60 м и облегалка висока 0,70 м, който е в
пряка визуална връзка с олтара на светилището. На 32 м
пред него започват културните наслоявания в подножието
на “Баджалията”. Тук е открита фибула и монета на
император Елгабал (218 – 222 г. сл. Хр.).
Скална култова яма - намира се на 150 м североизточно
от Баджалията и е разположена над малка пещера. От
входа на пещерата по изсечени в скалата стъпала се
достига до неголяма скална площадка, която е
допълнително заравнена. Върху нея, точно над пещерата
е изсечена скална яма с правоъгълно гърло с размери
1,25 х 1,00 м. Ориентирана е по посоките на света, като
по-дългата страна е ориентирана север – юг с отклонение
100 на изток. Стените към дъното са наклонени, а самото
то е на дълбочина 1,20 м с размери 0,95 х 0,75. На 5 м
югоизточно от ямата има четири по-малки ями, в които
навярно е била закотвена дървена конструкция. В
плиткия културен хоризонт около ямата са намерени
фибула, апликация и украса от колчан за лък. Тя е
символично изражение на подземното жилище /пещерата
Когайон/, което Залмоксис градил, докато проповядвал в
андреона.
Скално светилище "Киринджика"

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

Намира се на 3 км южно от «Киринджика» и 1,5 км източно
от с. Кутловица е регистрирано най-южното скално
светилище по р. Табан. Върху десния бряг на сухоречието
се издига естествена скална арка (мост) с отвор 5,5 х 2,4
м. Носообразната скала над него с размери около 18 х 8 м
е подравнена чрез изсичане като в източния край са
вдълбани една до друга две ями. На около 25 м южно от
арката има естествена скална кухина, която е дооформена
под форма на елипсовиден в поглед и полуелепсовиден в

план олтар. Ориентиран е на изток с отколонение около 12
градуса на север. Подобно на останалите светилища и тук в
подножието на скалите е открита тракийска и антична
керамика, но за разлика от „Баджалията” и „Киринджика”
тук фрагменните са малко и липсва дълбок културен
хоризонт.
Скално светилище до с. Васил Левски

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

История на
проучванията:
Литература:

Статут на
паметника на
културата:
Комуникация с
други обекти:

Включва пещерата и олтара в подножието, на които е
открита тракийска керамика. Местността около него е
наситена с редки скални и природни феномени. В
непосредствена близост до светилището има пещера,
използвана за килия от монаси – отшелници от X в. сл. Хр.
Живата културна традиция се изразява в практикуваните и
до днес в региона кукерски фестивали, които се смятат за
наследство от тракийската обредност, свързана с местното
гетско божество Залмоксис.
През лятото на 2005 г. са проведени сондажни
археологически разкопки
1. АТАНАСОВ Г. "Тракийски скален култов център по
река Табан, Силистренско. Свещената долина на
Залмоксис".
2. АТАНАСОВ Г. (2008), Религиозните паметници на
Добруджа (The Religious Temples of Dobroudja;
Monumentela religioase ale Dobroudja), Силистра
Национално значение
Достъпът се осигурява чрез път започващ от разклона към
с. Стрелково по направление Силистра – Средище – Варна.
Пътят към светилището минава край голям тракийски
могилен некропол. Изградени са паркинг, беседки, места
за пикник и отдих, указателни табели и историческа пътека
до олтара, трона, астрономическата площадка и
символичния божествен скален гроб. От светилището към
р. Табан по посока с. В.Левски, и с. Войново води екопътека, която преминава край защитена природоархеологическа местност „Малък Канагьол – Табан”.
В близост има тренировъчно спортно летище със самолети
Чесна, чрез които могат да се видят от въздуха каньоните,
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храмовете, светилищата и съседните колонии скални
манастири от V-VІ и ІХ-Х в. по р. Суха и р. Канагьол.
Има достъп до светилищата. През част от тях преминават
екот пътеки. Като цяло обектите не са поддържани.

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

Религия:
Съвременно
ползване:
Комуникация с
други обекти:

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

Тема на третата обиколка: Регион Силистра – Кълъраш между 6000
г. пр.н.е. и ХХІ век: Толкова различни, толкова еднакви!
Архелогически музей на цивилизацията Гумелница
Muzeul de Arheologie - Muzeul Civilizatiei "Gumelnita"
Oltenita
Местонахождение Румъния, гр. Олтеница, ул. „Argesului”, №. 101
Експозиции
Музеят е основан през 1957 г. въз основа на дарение
състоящ се от 902 археологически обекти, като към
момента в музейните колекции са достигналии 18 000
археологически и нумизматични ескпоната. Сградата е
построена през 1926 г. (арх. Ioan Cernescu) във френския
неокласически стил.
Експонатите включват предмети, принадлежали на
цивилизации, които са се развили в центъра на румънската
низина, като култура Дудести, културата Боян – открити в
Спанцов или Vladiceasca Късчоареле. Специално място е
запазено за представяне на цивилизация Гумелница. В
музеят са представени периодите:
 Неолитна епоха – цивилизациите Дудести (V
хилядолетие пр. н. е - керамика), Боян (сечива,
антропоморфни и зооморфни фигури, керамика) и

Име

Гумелница (втората половина на V хилядолетие пр.
н. е - кремъчни сечива костени оръдия и др.);
 Бронзовата епоха – цивилизацията Черна вода I и
Черна вода II, цивилизацията Глина и Тей,
цивилизацията Радовану;
 Древност - цивилизацията геко-даки (VI в. пр. н. е);
Работно време

Интернет адрес
Контакти

Име
Местоположение

Време на
основаване
Историческа
справка

Работно време с посетители:
Всеки ден
от 9:00 до 17:00ч.
Почивен ден - понеделник
http://muzeu-oltenita.cimec.ro
тел. 0242/511 174
e-mail: enod2009 @ yahoo.com

Манастир Тарицени
Manastirea Tariceni
Румъния, окръг Кълъраш,
с.Тарицени

комуна

Фрасинет,

917096

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

XIXв., 1834 г.

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

Религия:

Православие

Съвременно
ползване:

действащ манастир

Комуникация с
други обекти
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основаване:
Хронология:
Историческа
справка:

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

Селище Гумелница – „Магура Гумелница”
Aşezare Gumelniţa de la Olteniţa - "Măgura Gumelniţa"
Румъния, окръг Кълъраш, община Олтеница
Енеолит
Гумелница е може би най-известните праисторически
обект в окръг Кълъраш. Могилата Гумелница е била
обитавана в последните етапи на културата Боян съдейки
по намерените фрагменти. Разкритите жилища от
културата Гумелница са на четири нива.





История на
проучванията:
Литература:

Гумелница ниво A2 - 3.00 м. – открити са медни парчета,
златна антропоморфна висулка;
Ниво А2 Гумелница Б: - 1.50 / 1.70 m
Ниво А2 Гумелница В: - 0.70 / 1.00 m Гумелница A2 и
вероятно в края на преходен период за Гумелница Б "слой
са открити повече антропоморфни фигурки:
Гумелница ниво В1 (3765 ± 70 кв.) – костни фигурки.

Във разкритите четири нива жилищния фонд е много богат.
Жилищата са с дебели стени свързани помежду си с дълъг
плет и глина примесени със слама и плява. Животът след
културата Гумелница е представен основно чрез керамика
от културата „Черна вода” I. Недалеч от „Могилата
Гумелница”, в близката тераса в края на 50-те години, са
открити случайно и инхумирани гробове от културата
Гумелница. Заради тези констатации от около 60 години се
извършват систематични разкопки, за да потвърди
наличието на некропол на тази тераса.
Проучвания, предприети в 1924 -1925, 1960, Владимир
Думитреску, Барбу Йонеску
1. LISTA MONUMENTELOR ISTORICE, (2004) MO nr. 646
bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor

2.
3.
4.
Статут на
паметника на
културата:
Комуникация с
други обекти:
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5.

nr. 2.314/2004, vol. I, București, 730, poz. 57, [Ordin
MCC] (sursă de sit)
DUMITRESCU, VL. (1925), Fouilles de Gumelniţa,
Dacia, II, p. 29-103,
DUMITRESCU, VL. (1966), Gumelniţa – sondajul
stratigrafic din 1960, SCIV, 1, 51 – 100,
DUMITRESCU, VL. (1993), Oameni şi Cioburi, Cultură şi
Civilizaţie la Dunărea de Jos, XI, Călăraşi
SERBĂNESCU, DONE, 2009, [Fişă de sit] (sursă de sit)

Археологически паметник

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

