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ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТ „НАСЛЕДСТВОТО НА ДОБРУДЖА. ТРАНСГРАНИЧНО И
НАДНАЦИОНАЛНО, ПРИРОДНО, МАТЕРИАЛНО И ДУХОВНО” е симбиоза между културноисторически, природен и туристически маршрут.
В него са включени обекти в Румъния и България, синхронно свързани и изконно
принадлежащи към процъфтявалите по тези земи древни култури, с акцент върху
римската цивилизация, нейното наследство и многовековно развитие на територията на
Добруджа. Маршрутът е мост между културната идентичност, многообразието, диалога,
толерантността и разбирателството в съвременния контекст на Обединена Европа и все поглобализиращия се свят.
Добруджа е историческа област на България и Румъния, разположена между долното
течение на река Дунав на брега на Черно море. Днес регионът е обитаван от повече от 2,5
млн. жители. Основните езици са български и румънски.
Добруджа е в умерения климатичен пояс, с ясно обособени четири годишни сезона и
сравнително по-мек климат спрямо този в Централна, Източна и Северна Европа. Това е
предпоставка за развитието на трансграничния регион като целогодишна туристическа
дестинация.
Специфичното географско положение определя в огромна степен и бъдещата съдба
на Добруджа. През изминалите хилядолетия този регион оформя своеобразен коридор към
Балканите на огромната, простиращата се на два континента степна зона. Векове наред
той е бил люлка на древни култури, център на развити цивилизации, но и арена на
кървави сблъсъци. Тук са съществували многобройни селища, крепости и култови
средища, пресичали са се важни търговски пътища. Районът е бил в сърцето на силни
племенни обединения и важна част от граничната система на някои от най-могъщите
империи на древността.
Най-старите паметници, открити на територията на Добруджа, са кремъчни сечива от
времето на старокаменната епоха (около 35000-10000 г. пр.Хр.). Те са намирани в пещери
по коритата на днес маловодните реки на Добруджа. Първите останки от селища са от
времето на новокаменната епоха и каменно-медната епоха (от 7 хил. до 4 хил. години пр.
Христа). Някои от тези селища са открити, с голяма площ. Други са концентрирани в
ограничено пространство и образуват селищни могили. През тази епоха територията на
днешна Добружда е важна част от земите на една от най-древните цивилизации в
праисторическия свят. Емблематични за тази изключително древна и развита неолитна
култура са статуетката на Мислителя, а от епохата на енеолита тук е открито най-старото
обработено злато.
Крахът на развитата праисторическа цивилизация настъпва след преселения на
многочислени номадски народи от Изтока, даващи началото на нова епоха, известна като
бронзова. През този период в глобален мащаб се оформят основните културни общости на
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земевладелци и скотовъдци. Територията на днешна Добружда придобива значение на
своеобразен мост, сързващ източноевропейските степи и населяващите ги номади със
земеделските цивилизации на територията на Балканския полуостров. Тази роля тя ще
запази и през следващите хилядолетия, когато идващите от изток конни народи
преминават или се заселват на юг от Дунава.
В началото на първото хилядолетие пр. Хр. се появяват първите находки на
примитивни железни оръжия и оръдия на труда, характерни за ранната тракийско-гетска
култура. Поради своето стратегическо положение на пътя към бленуваните богатства на
Юга земите на днешна Добруджа са обект на набезите на идващите от изток кимерийци.
Най-мощни и опустошителни са нападенията на скитите, които, преминавайки, разграбват
района, унищожават много от местните селища и трайно населват част от степните
територии в региона. Приблизително по същото време черноморският район е подбложен
на бурна колонизация от страна на елинските полиси. Техните емигранти населват и
усвояват локални, но важни зони по крайбрежието, създавайки гъста пристанищна мрежа
по пътя между проливите и Кримския полуостров. Новосъздадените колонии бързо заемат
важно място в местната икономика, превръщайки се в свързващо звено с най-важните
центрове на високоразвитата средиземноморска цивилизация. С увеличаването на
богатствата, трупани в черноморските пристанища, се засилва и агресията на скитските
племена. Тя е причина за някои от най-мащабните походи на древността, които минават
през територията на днешна Добруджа. Походът на Дарий I (522 – 486 пр. Хр), наймогъщия владетел на своето време, разорява земите на гетите, които единствени от
околните племена се опитват да се противопоставят на нашествениците. В друг голям
поход 200 години по-късно Филип Македонски разбива скитите, убива техния владетел
Атей и ги изтласква на север от Дунава. През земите на гетите преминава и походът на
Александър Велики срещу трибалите. Най-големият си разцвет гетското царство
преживява след разделянето на стъпилата на три континента македонска държава, а найизвестният епизод от историята на гетите е походът на василевса Лизимах срещу местия
гетски владетел Дромихет. В него наследникът на Александър е разбит, обкръжен и
принуден да сключи динстически брак със семейството на великия гетски цар.
Нашествията на келтите, късните скити и идващите след тях ранносарматски племена
отслабват гетската държава и по-късно тя е включена в огромното дако-гетско племенно
обединение на Буребиста.
През първи век от новата ера земите на днешна Добруджа са важна част от
граничната римска провинция Мизия. Тези територии стават арена на едни от найжестоките битки на Римската империя по времето на войната срещу дакийските племена
на Децебал. Великата победа на Рим е увековечена в огромен мемориален комплекс
(Tropaeum Traiani) в Адамклиси, впечатляващите останки от който и днес будят респект и
удивление. Под римска власт земите на днешна Добруджа са включени в римската
провинция Долна Мизия, а животът процъфтява. Построени са големи и важни пътища по
течението на Дунав и черноморското крайбрежие, край тях възникват нови, богати
поселения като Хистрия, Томис (Констанца), Калатис (Мангалия), Дионисополис (Балчик),
Дуросторум(Силистра) стават големи икономически, административни, военни,
религиозни центрове. По поречието на Дунав са изградени укрепления като Aegyssus
(Тулча), Новиодунум (Исакча), Карсиум (Харшова), Капидава, Аксиополис (Чернавода),
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докато други са построени в центъра на провинцията, по пътя от Aegyssus за Marcianopolis,
или например Улметум (Пантелимон), Трофеум Траяни (Адамклиси), Залдапа (Крушари).
Днес във всички местности са запазени множество исторически паметници от римската
епоха (крепости, християнски базилики, култови сгради, цивилни сгради, надгробни
паметници и др.). Провинцията става независима по времето на император Диоклециан
(284-305) и се нарича Малка Скития.
Тези богатства на империята са притегателен център за всички варварски племена на
север от Дунава. Въпреки силната гранична зона, изградена от римляните (лимес),
нашествията на даки, сармати, костобоки и различни германски племена неколкократно
разоряват района.
От тази ситуация се възползват от мигрантските народи, започнали едно от найголемите преселения през III-VI век с намерението да ограбят региона. По-късно към
готите се присъединяват вандали, тайфали, хуни. За да потушат гнева на нахлуващите
племена, императорите е трябвало да купят мир с големи суми пари и подаръци от
варварски владетели или да ги приемат в империята като федерати (съюзници). Някои се
присъединяват към армията, а по-късно и към администрацията, приемат римски имена и
възприемат римския начин на живот. Така започва варваризацията на империята и
региона. Многобройни вътрешни конфликти разтърсват провинцията до основи. Такъв е
случаят с бунта, воден от Виталиян, роден в Залдапа около 470 г., който става come
foederatorum (командир на варварските федерации.
През V-VI век Добруджа и южните райони на Дунав са били нападани от славяни,
кутригури, авари, хуни. Властта на Източната Римска империя над региона намалява.
Много от номадските племена се заселват до романизираното население на региона и
животът се съсредоточава в селските райони. След няколко нахлувания в района,
българите най-накрая преминават та юг от Дунав през 680 г. и си организират в първата
държава. Връзките на Дунавското и Понтийското пространство с византийския Изток са
окончателно приключени до X век. През X и XI век регионът е ударен от последната голяма
мигрантска вълна: печенеги, уди, кумани и по-късно татари. През дванадесети век
местното население въстана срещу византийското владичество. Начело на движението са
братя Петър и Асен. През 1187 г. византийците признават независимостта на създадената
от тях държава, с резиденция в Търново, първоначално наричана „Валахия“. Цар Йоница
Калоян, техен наследник, се нарича „император на всички българи и власи“. През 12621264 г. първите турци селджуки, водени от Саръ Салтък Деде, се заселват в северната
част на Добруджа със съгласието на византийските императори. В условията на
отслабване на властта на местните власти поради борбата за власт, италиански търговци
се появяват по Черноморието и в устието на Дунав. Градовете в региона се развиват много
и обществото еволюира към първите местни политически формации. В центъра на
историческата Добруджа, в началото на 14 век, „земята на Каварна” се появява като
независима държава. Константинополската патриаршия нарича Методий „Митрополит на
Варна и Карбона“. Балик е призната от византийците за ръководител на държавата. Той
се намесва в династическите конфликти в Константинопол. Неговият наследник деспот
Добротич, възползвайки се от отслабването на властта на феодалните държави в региона,
значително разширява авторитета си наоколо. Старите градски центрове като Варна,
Силистра, Харшова или Килия се развиват много. Османският поход срещу търновския цар
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в края на XIV век води до превръщането на източната част на България в пашалък. През
първата и втората част на XV век, на два отделни етапа, Добруджа е завладяна от турците
за период от почти половин хилядолетие.
Османското владичество над Добруджа приключва след Руско-румънско-турската
война от 1877 г. Мирните договори признават независимостта на Румъния, Сърбия, Черна
гора и автономията на България. Южната граница на Добруджа е фиксирана на линия,
която започва от изток от Силистра достига на юг до Мангалия. Разделителната граница
между Румъния и България генерира поредица от конфликти. По време на последвалите
регионални и световни сблъсъци двете държави се намират в противоположни
геостратегически лагери. Между 1913 – 1940 г. Южна Добруджа е в границите на Румъния,
а след 1940 година е върната на България.
Днес румънска Добруджа е територия с две области – Тулча и Констанца, които са и
двата най-големи града в региона. Подобно е териториалното разпределение и в
българската част, където основни градове са Добрич и Силистра. Добруджанското
черноморско крайбрежие е известено със своите плажове, археологически паметници и
природни резервати като скалите на Калиакра и Яйлата, влажните зони на крайбрежните
езера и делтата на река Дунав. През хилядолетията добруджанската земя е дом на
ралични етноси и религии, които живеят съвместно в смесена културна зона. Днес в
северната ѝ част доминира румънският етнос, а в южната – българският. В областта
живеят още роми, турци, татари, гърци, арменци, евреи и руски старообрядци. Основните
изповядвани религии са ортодоксалното християнство и исляма в сунитския му вариант.
В момента Добруджа е основна туристическа дестинация за румънците и българите от
вътрешността и особено за жителите на столичните центрове, които имат лесен достъп до
морските ѝ курорти.
Началото на нашето пътуване през вековете ще започне в един красив и добре
устроен град:
1. ГРАД ХЪРШОВА
Координати: 44.68934, 27.94565
Град Хършова се намира в окръг Констанца, Северна Добруджа, Румъния. Има
население от 11 198 жители. Разположен е на десния бряг на река Дунав. В древни
времена на мястото му е съществувала римска крепост, носеща името Carsium.
Хършова е съвременен град с хилядолетни традиции. Югоизточната част на неговата
територия е обитавана още преди 7 хилядолетия по времето на новокаменната и каменномедната епоха. Там, на брега на Дунав, се извисява огромна селищна могила, натрупана
на височина 12 метра вследствие последователни унищожавания и изграждания на нови
поселения от глинени жилища. Археологическите проучвания са идентифицирали тук
човешка общност, която се е занимавала с лов, риболов, земеделие и животновъдство.
Развита е била и търговията със синхронни общности в близки и по-отдалечени райони.
Тази високонапреднала за времето си култура е унищожена от настъпващите от север
и изток номадски племена.
На повърхността на района има няколко селища от бронзовата и желязната епоха. На
брега на Дунав, където римляните построяват крепостта, имало дори гетско укрепление.
Между 1 и 7 век крепостта Карсиум е била част от Римската империя, а през 10 век е била
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управлявана от византийците. През 13 век тук са били генуезците, които са възстановили
пристанището и са доразвили селището.
Между 15. век и първата част на 19. век Хършова е османско укрепление, а градът
процъфтява.
През 1651 г. Евлия Челеби описва тук 1 600 къщи, джамии, бани, базар и крепостна
стена от 3 000 стъпки. След присъединяването на Северна Добруджа към Румъния в края
на 19 век тук пристигат първите румънски колонисти – трансилвански овчари. В средата на
19 в. те построяват и църка „Св. Никола“. Около пристанището са изградени магазини,
складове, банки, а по западния хълм – монументално училище и черква.
През комунистическия режим ролята на града като търговски и пристанищен център
запада. Намалява и неговото административно значение, а много от неговите жители са
мигрирали към съседните градове.
2. МУЗЕЙ „КАРСИУМ“
Координати: 44.68637, 27.9464
Местоположение: град Хършова, ул. „Револуцией“ № 27 (музей)
Има достъп от път DN2A, E60
Сайт: http://www.minac.ro/muzeul-carsium-harsova.html; www.harsova.ro
Тел: +40 0241 871 033
Работно време:
09:00 – 17:00 ч. (понеделник – неделя)
Музеят показва най-представителните находки от град Хършова и околностите от
начало на неолита до ранната модерна епоха. Изложени са предмети с висока научна и
художествена стойност, типични за новокаменната и каменно-медната, желязната,
римската, римо-византийската и средновековната епоха в областта.
3. ЦЪРКВАТА „СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА”
Координати: 44.68304, 27.94336
Църквата е построена в началото на 20. век във вътрешността на бившата римска
крепост Карсиум. Стилът на черквата е византийски и е под формата на кръст. Покривът е
направен от галванизирана ламарина. Църквата има 7 кули – 2 основни, 1 централна,
заобиколена от 4 по-малки, и има обичайните помещения на православни места:
преддверие, наос и олтар. Интериорът на църквата получава достатъчно светлина през 26те прозореца, а вместо стъкла църквата е украсена с витражни църковни прозорци и
светилник със 72 светлини.
4. ДЖАМИЯ „МАХМУД”
Координати: 44.68301, 27.94839
Джамията на Султан Махмуд (Султан Махмут ками) е най-старата сграда в Хършова и
един от най-важните исторически паметници. Тя е построена през 1812 г. по време на
царуването на султан Махмуд II.
Над нейния купол се извисява минаре, което показва отдалеч свещеното за
мюсюлманската религия място. То внася разнообразие в архитекрурния облик град
Хършова, давайки едновременно добър пример за хармонично съжителство между хората
от различни религии.
5. КРЕПОСТТА „КАРСИУМ”
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Координати: 44.68147, 27.95271
Римската и римо-византийска крепост Карсиум е построена върху по-ранно гетско
укрепление още през втората половина на 1. век сл. Хр. В началото на 2. век сл. Хр., по
време на дакийските войни, през 103 г. сл. Хр., император Траян подсилва укреплението
с каменни стени.
Крепостта е споменавана често във всички документи на древността, започвайки от
2. век пр. Хр. до началото на 7. век (Птолемей, Табула Пеутингериана, Итинерариум
Антонини, Нотитиа Догнитатум, Хиерокле, Прокопий, Георгафът от Равена) с името
Карсум, Карсио, Карсо, Карсос. Най-вероятно топонимът има гетски произход и е
свързан със скалистия релеф. Крепостта е построена на брега на река Дунав в близост до
най-важния брод, към Полето Яломица. Тя е осигурявала връзката между римските и
романизирани общности на юг и на север от Дунав. През ранното христианство е била
важен духовен център.
Историческите извори сочат гибелта на града по време на варварските нашествия
и възстановяването му от Константин Велики и Юстиниан. При неговото проучване са
открити археологически материали с голяма научна и експозиционна стойност. Това са
елементи от фортификацията и погребален инвентар от некрополите на града. Хършова е
известна с най-голям брой военни колони (римски пътни терминали) в Добруджа: десет
досега. Това показва, че местната римска власт е ремонтирала и поддържала в отлично
състояние пътищата, които са осигурявали връзката по дунавския лимес и в провинцията.
Градът придобива значение на важна търговска и транзитна зона.
6. КАНАРИТЕ НА ХЪРШОВА
Координати: 44.67652, 27.97574
Канара е топоним от турски произход и означава скала. Резерватът представлява
скалист релеф, със забележителен външен вид, в който коритото на река Дунав се
вклинява в района на град Харшова. На изток има два хълма (Челя Мика и Челя Маре), а
на запад хълма Барой (топоним, който идва от древното селище Берое, разположено
надолу по течението).
Хабитатът съдържа девствени гори, а в зоната, обрасла с понто-сарматски храсти,
се намират видове, включени в Червената книга. Екосистемите са водни и сухоземни.
Защитени са един вид бозайници, четири вида земноводни и влечуги, петнадесет вида
риби, един вид безгръбначни, два вида растения и осем вида от флората и фауната.
Достъпност: средна (DN3, DJ223, DN22C, E81, DN2A)
На югоизток, под квартал Диж Махалале, има неолитно селище с културен слой
над 13 м. За съжаление сегашните жилища покриват целия обект, известен в
литературата като tell (антропна могила). Манастирът Продромита е построен наскоро на
хълма от западната страна (Барой).
7. КОМУНА ТОПАЛУ
Координати: 44.54474, 28.04759
Разположен е на брега на Дунава. Можете да стигнете тук по национален път DN 2A
(E 15) до Ханул Морилор, след това надясно по областен път DJ 223
Тук е интересно да се посети:
8. МУЗЕЙ НА ИЗКУСТВОТО „ДИНУ И СЕВАСТА ВИНТИЛА”
Координати: 44.54398, 28.04671
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Музеят на изкуството „Дину и Севаста Винтила” е подреден в селската община
Топалу, който има за основа колекцията, дарена от лекаря Георге Винтила.
9. ВИНАРСКА ИЗБА „ДАРИЕ”
Координати: 44.5384, 28.04291
Адрес: Strada Dunării Nr. 494b, Topalu 907280, Румъния
8:30 ч. – 16:30 ч.
Четвъртък 8:30 ч. – 16:30 ч.
Сайт: www.cramadarie.ro
Телефон: +40 723 046 002
10. КРЕПОСТ КАПИДАВА
Координати: 44.49448, 28.08976
Местоположение: село Капидава, Община Топалу
Работно време: Достъпът е свободен
Крепостта Капидава е разположена на десния скалист бряг на Дунав, на
половината разстояние между Черна вода (античния Аксиополис) и Хършова (античния
Карсиум). Лагерът е издигнат по времето на император Траян в рамките на програмата за
укрепяване на римските граници. Дако-гетският топоним Капидава, означаващ „града от
завоя”, е наследен от предримско поселение.
Днес укеплението е частично запазено и предлага на посетителите импозантна
защитна стена, дебела над 2,5 м, с височини между 2 и 6 метра, съставена от единадесет
куртини (прострнаствата между кулите) и осем кули. Североизточната му стена е видима
откъм шосето. Укреплението е подсилено с полукръгли кули по ъглите и четириъгълната
от центъра на стената, както и две междинни кули във форма на подкова. Те са запазени
на много малка височина, като това се дължи на изоставянето им по време на
възстановяването на обекта през втория късноримски етап. В северния ъгъл на града се
намира единствената християнска базилика, открита досега в Капидава. Църквата датира
от 6. век. Планиметрическите ѝ характеристики показват конструкция, вдъхновена от
религиозната архитектура на сирийско-палестинското пространство. Църквата е дълга
18,20 и широка 8,40 м. Тя е еднокорабна базилика, завършваща с полукръгла апсида. В
централната зона на апсидата, под паважа на олтара, е открита крипта с малки размери,
която възпроизвежда плана на църквата. Там е била съхранявана кутия (реликварий) с
мощи на мъченик. Археологическите открития свидетелстват за мястото и ролята, която
крепостта е играла при защитата на този участък от лимеса. Оттук идват материали,
които илюстрират икономическата и културно-религиозната дейност, която той е
развивал през римско и римско-византийско време.
Античната Капидава е разрушена окончателно при нашествията на авари и славяни
в ранната византийска империя.
11. МАНАСТИР „ЕПИКТЕТ И АСТИОН”
Координати: 44.48833, 28.1034
Манастирът е основан през 2007 г., като съвременно продължение на древната
епископия в Капидава.Небесните пазители на манастира Капидава са свети мъченици
Епиктет и Астион. Техните свети мощи датират от началото на 4. век. Открити са в
руините на град Халмирис в област Тулча, в близост до дунавския ръкав Свети Георги,
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където е и лобното място на двамата мъченици. Свети мъченици Епиктет и Астион се
празнуват на 8 юли. Тази дата е и храмов празник на манастира в Капидава.
12. МАНАСТИР „СВЕТИ КРЪСТ”
Координатор: 44.48833, 28.1034
Манастирът е разположен в живописен район в близост до природния резерват
Аллах-Баир. В двора му има църква, параклис и шивашки цех, където монахините правят
богослужебни и монашески облекла, както и други ръчно изработени предмети (кръстове
и икони). В непосредствена близост до манастира се намира гора, известена на местните
жители като гората на изцелението, на която вярващите приписват лечебни свойства.
На около 19 км от път 224 към път 223 в посока запад се намира:
13. ЕЗЕРО ДОМНЯСКА МАРЕ
Координати: 44.37132, 28.06711
В близост до селото Сеймени Мичи се намира уникалното езеро Domneasca-Mare
(Езерото на морето). Живописната природа край него е подходяща за кратковременен
отдих, преди да продължим път 223 в посока
14. ГРАД ЧЕРНА ВОДА
Координати: 44.3276, 28.0306
Град Чернавода има хилядолетна история. В некропола от хълма София през 1956
г. е открита статуетната група "Мислителят и неговата жена", шедьоври на универсалното
праисторическо изкуство. В Чернавода и околностите всички исторически периоди и
епохи на западнопонтийското пространство са засвидетелствани от археологически
открития. По римско време тук е построена крепостта Аксиополис. Историята й е в
унисон с еволюцията на дунавските селища. Има епиграфски свидетелства относно
мъченическата смърт на Кирил, Киндея и Дасий. Първитедвама са екзекутирани тук,
последният в Дуросторум (Силистра). Крепостта е преустройвана безброй пъти. За
римско-византийският период източниците свидетелстват за крепостта Sanctus Cyrillos,
според някои мнения това е мястото, където свещеник Кирил (Кирилос) е бил измъчван.
За съжаление руините на древната крепост на остров Хиног не могат да бъдат посетени.
Еволюцията на крепостта и селището тук е подобна на останалите в Добруджа. В
модерната епоха градът се е развил много. От Черна вода до Констанца е построена
първата железопътна линия в Османската империя през 1850-те и 1860-те. По-късно до
него е построен мост, който е бил най-дългият в Европа и трети по дължина в света.
Градът е пристанище на река Дунав. В близост до него е началото на канала Дунав –
Черно море. В град Черна вода може да се посети:
15. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ „АКСИОПОЛИС”
Координати: 44.34202, 28.03313
Общият профил на музея е археологически, с акцент върху праисторическата и
дако-римската култура.
Зала 1 представя новокаменната, каменно-медната и бронзовата епоха в период (5
500 – 2 500 пр. н. е.). Тук се намират „Мислителят и неговата половинка“ – шедьовър на
малката пластика от времето на неолита. Скулптурната композиция е открита в Черна
вода в гробно съоръжение. Представени са артефакти, открити в селищни могили и
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некрополи, принадлежащи на културите Хаманджия, Гумелница и Черна вода I, II и III.
Това са предимно: керамика, оръжия, кремъчни и костени сечива, накити и култови
предмети от 5. и 4. хилядолетие.
Останалите зали са предназначени за желязната епоха и римския период, свързани
с укрепленията на река Дунав.
Фоайето на музея е посветено на личността на Ангел Салигни и развитието на
града през 19 – 20 век. Показан е модел на моста, построен от великия инженер и
открит през 1895 г. Изложен е и албум с етапите на строителството на моста, снимки от
най-големия строителен проект на Румъния: канала Дунав – Черно море.
16. ВИНАРСКА ИЗБА „ВИНЕКС МУРФАТЛАР”
Координати: 44.31147, 28.03299
Адрес: Винекс Мурфатлар
Град Черна вода, str. Cochirleni, nr. 1, Cernavoda, jud. Constanta, Romania
Сайт: office@vinexmurfatlar.ro
Телефони: +4 0241 / 236995, +4 0241 / 237222
17. ЕЗЕРОТО ДУНАРЕНИ
Координати: 44.18824, 27.77053
Дунаренското езеро се намира на около 25 км от град Чернавода по окръжен път
223. То представлява резерват с площ от 704 хектара, район на застояли води (ливадно
езеро, образувано от ерозионни и утаяващи процеси във вторична долина), блата и
обработваема земя, който приютява защитени видове мигриращи водолюбиви птици и
хищни птици, които ловуват в района. Особено атрактивни за туристите са розовият и
къдроглавият пеликан.
На 8 км от езерото в посока север може да посетите впечатляващ резерват:
18. ЗАЩИТЕНА ПРИРОДНА МЕСТНОСТ БАЛТА ВЕДЕРОАСА
Координати: 44.18446, 27.86459
Пътища за достъп – национален път DN3: Констанца – Кобадин – Адамклиси – Йон
Корвин – DJ223 – окръжен път по посока на Алиман.
Езерото Венероаса е защитена местност на платото Меджидия, в западния край на
окръг Констанца. Защитената територия включва реки, езера, блата, торфища, степи,
естествени ливади, които осигуряват храна, гнездене и жизнени условия за няколко вида
мигриращи птици, някои от които са защитени на европейско ниво. Характерни са синята
чайка, червената патица, орлова тръстика, голяма ака, бекаси калугерица, малък воден
бик и др.
На около 3 км от резервата се намира:
19. ВИНАРСКА ИЗБА „АЛИРА”
Координати: 44.17312, 27.83259
Всяка година тук през септември се организира „Празник на реколтата“.
Адрес: DJ223, Румъния
Сайт: www.alira.ro
Телефон: +40 755 946 376
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20. МАНАСТИР „СВЕТИ АНДРЕЙ” И ПЕЩЕРАТА НА СВЕТИ АНДРЕЙ
Координати: 44.09087, 27.82543
Адрес: DC35A, Crângu 907150, Румъния
Сайт: www.manastireasfantulandrei.ro
Телефон: +40 241 856 485
Манастирският комплекс впечатлява с монументалността си.
Манастирът „Св. Андрей“ се състои от три църкви, най-старата от които е
построена през 1920 г. и приютява мощите на св. Андрей. Пред олтара ѝ се издига много
стар кръст с форма Х и пръст, за който се смята, че принадлежи на Св. Андрей.
Пещерата Свети Апостол Андрей е първото място, което поклонниците посещават
при пристигането около манастира „Св. Андрей“. Тя е с формата на еднокорабна църква,
вкопана в скалата, разположена в основата на гористо възвишение. По стените на
църквата от пещерата има икони. Най-почитаната от тях е на св. Апостол Андрей. От
лявата страна можете да видите леглото, издълбано в камък, върху което свети Андрей
почива в периода, когато проповядва в Добруджа. Близо до пещерата се намира изворът
на св. Андрей, създаден според легендата от самия апостол.
По пътя към град Адамклиси може да посетите още два манастира. Първият
манастир се намира на около 3 км, а вторият – на около 9 км.
21. МАНАСТИР „СВЕТИ СЕРАФИМ ОТ САРОВ”
Координати: 44.11487, 27.85504
Адрес: 907150, Румъния
Телефон: +40 734 790 204
22. МАНАСТИР „СВ. ФИЛИП“
Координати: 44.09132, 27.92822
Адрес: DN3, Адамклиси 907010, Румъния
Телефон: +40 742 409 223
Манастирът „Св. Филип от Адамклиси“ е разположен на около 1 км от крепостта
Тропеум Траяни, мястото, където са открити мощите на петте светии, живели през 4.
век. Мъчениците на Адамклиси са живели в зората на християнската цивилизация в
римската провинция Малка Скития.
По пътя към град Адамклиси, на около 2 км, се намира най-внушителният
мемориален римски комплекс и най-известният археологически паметник на територията
на Добруджа:
23. КРЕПОСТ „ТРОПЕУМ ТРАЯНИ“
Координати: 44.09213, 27.94425
Недалеч от музея се намират и развалините на самата крепост, която е частично
проучена и реставрирана. Запазена е нейната късноантична част с дължина около 1 200
метра. Трасето ѝ е съобразено с конфигурацията на терена и загражда периферията на
невисока платовидна тераса, издигаща се средно на 10 м над околността. По
протежението на околовръстния зид са регистрирани 22 кули. Сред тях има една
подковообразна и една четириъгълна, отличаваща се с големите си размери. Всички
останали са U-образни, като значително се различават помежду си по размери и
пропорции. Досега са разкрити 3 порти. Източната и западната са еднопроходни и се
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охраняват от по две близкоразположени U-образни кули. Южната порта също е
еднопроходна. По време на вековното ѝ съществуване елементите на укрепителната
система търпят различни преустройства. Крепостта е окончателно унищожена по време
на аварското нашествие.
24. ТРИУМФАЛЕН ПАМЕТНИК „ТРОФЕЯТ НА ТРАЯН“
Координати: 44.10226, 27.95534
Местоположение: град Адамклиси, достъп от DN3
Музеен комплекс “Тропеум Траяни”, Трофеят на Траян DC53, Aдамклиси 907010,
Румъния
Музейният комплекс от Адамклиси включва римска крепост, музей и величествен
триумфален монумент. Крепостта е основана след края на войните за завоюване на
Дакия от император Траян през 102 г. на мястото на решителната битка с дакийските
племена и става муниципиум през 170 г. След разрушенията, претърпени в резултат от
нашествията през Великото преселение на народите, крепостта е реконструирана от
императорите Лиций и Константин през 321 г.
На мястото на знаменитата битка по заповед на император Траян е издигнат
уникален каменен паметника в памет на загиналите римски войни. Монументът е
проектиран от известния архитект Аполодор от Дамаск. Построен е между 106 и 109 г.
Това величествено съоръжение във формата на огромен олтар надживява изминалите
столетия и е реставрирано през 1977 г. Днес монументът се издига върху опасан със
стъпала и увенчан със зъбери цилиндричен постамент, сводът на който е с цилиндрична
форма и релефна украса. Върху една от страните му е издълбан надпис, разказващ, че
паметникът е посветен на „Бога на войната Марс” от „Нерва Траян Август, император и
цезар, победителя на германци и даки, син на божествения Нерва, велик свещеник, за
XIII път трибун, за VI път император, за V път консул, баща на отечеството”.
В централната част на постамента са вградени 54 плочи с релефни изображения на
войни – метопи. Централната, най-висока част на свода е оформен като четириъгълен
олтар, върху който се издига двулицев трофей, изобразяващ торс с римска броня и
оръжия и четири двойносиметрични, вертикално разположени щитове. В основата на
трофея има статуи на войни, в краката на които са представени пленници.
Височината на мавзолея е 40 метра. Тя е приблизително равна на диаметъра на
основата. Ансамбълът, от който е бил част паметникът, е включвал поминален олтар, на
чиито стени са записани имената на 3 800-те римски войници, загинали в битката, и
мавзолей на римски пълководец с три концентрични стени.
25. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ АДАМКЛИСИ
Координати: 44.08531, 27.9521
Археологическият музей в Адамклиси е замислен като гиганстски лапидариум,
включващ надписи и релефи от мавзолея, архитектурни елементи, фризове, корнизи и
колони. Особено впечатляват изложените тук гигантски статуи на войни и метопи с
батални сцени. Те представят отлично изградения от император Траян величествен
пантеон на римската бойна слава и вдъхват уважение и респект към победените
варварски племена. Друг акцент в музея е колекцията с археологически паметници от
проучванията на съществувалата от 2. – 6. век крепост Тропеум Траяни. Тя включва
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богата колекция от керамична тара, кухненски и трапезни съдове, лампи и кандилници,
разнообразни елементи на металопластиката като бронзови скулптури, апликации от
сандъчета и колани, фибули, пръстени и други накити, железни оръжия и оръдия на
труда.
26. ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ ФАНТАНИЦА
Координати: 44.15953, 28.38823
Областта около обекта Фонтан Мурфатлар се разпростира върху отвесен варовиков
бряг с тесни долини, в които се намират около 515 вида от специфичната добруджанска
флора. В резервата са идентифицирани нови растения, които носят неговото име.
Характерни растения са есенен минзухар, фий, карамфилче, бодил, метличина и
карамфил.
Защитени са 2 вида бозайници, 2 вида земноводни и влечуги, 3 вида безгръбначни,
2 вида растения и др.
Достъпност: Средна
След резервата продължаваме по път DN3 към:
27. МУРФАТЛАРСКИ СКАЛЕН КОМПЛЕКС
Координати: 44.16762, 28.40438
Адрес: DN3, Румъния
Мурфатларският скален манастир се намира край град Мурфатлар, окръг
Констанца, Румъния, на 10 км западно от Констанца. Разположен е на височината Курт
кула баир. Днес паметникът е ограден с недовършена, изоставена от десетилетия
бетонна сграда. Комплексът се състои от шест църкви, три крипти с килии, две килии
без крипти и четири свързващи ги комуникационни галерии. Църквите са еднотипни –
едноапсидни, еднокорабни, сводести параклиси с обширни притвори. Характерна
особеност са окръглените им олтари, в които зад плътни прегради са разположени
олтарните маси. Храмовият комплекс има своите най-близки паралели на територията на
старобългарската държава, към която безусловно е принадлежал. Други подобни
съоръжения са открити на територията на бившата Византийска империя в Кападокия и
на Кримския полуостров. Върху стените на помещенията са съхранени надписи, изписани
на глаголица, кирилица и със старобългарски руни. Друга група паметници са скалните
рисунки – графити, оставени от монасите. Характерни за нея са изображенията на
конници, змей и др. Често рисунките са в съчетание с надписите. Те показват, че по
време на своето съществуване манастирът е бил голям поклоннически център в
българската държава. Съществува от средата на 9. до края на 10. век. Това е епохата на
княз Борис I, цар Симеон Велики и цар Петър. Комплексът продължава своето
съществуване след разоряването на България от войските на киевския княз Светослав, за
което свидетелства скален надпис с изсечена 992 година. Скоро след повторното падане
на Източна България под византийска власт районът попада под властта на печенегите и
манастирът напълно запустява. Постепенно килиите и параклисите започнат да се рушат
и комплексът е затрупан от земната маса за над 1 000 години.
Най-вероятно манастирът е бил свързан със старобългарското укрепление,
попадащо днес в близката Мурфатларска гора (резерват Фантаница). То е опасано с три
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укрепителни линии, а съществуването му е синхронно с това на манастирския комплекс.
Този обект не е системно проучван.
28. МАНАСТИР „СВЕТИ ТЕОТИМ”
Координати: 44.1675, 28.40692
Адрес: Calea Dobrogei, Murfatlar 905100, Румъния
Телефон: +40 745 313 296
Манастирът е основан преди около 12 години на мястото на стара монашеска
обител. Религиозният център включва храм и жилищна част.
29. ГРАД МУРФАТЛАР
Координати: 44.17539, 28.4108
Мурфатлар, или Басараби, е общински град в окръг Констанца, Румъния, с развито
лозарство. Първият запазен до днес документ за град с име Мурфатлар е издаден през
1855 г. Названието Мурфатлар вероятно идва от татарското име Мурфат, тоест „мъжете,
хората или наследниците на Мурфат“. Старото селище възниква след 1855 г. като турски
гарнизон. Скоро след това е населено от кримски татари, които построяват джамия и
няколко къщи. Днес Мурфатлар е малко пристанище на канала Дунав – Черно море и има
население от 11 070 души.
30. ЦЕНТРАЛНА ДЖАМИЯ НА МУРФАТЛАР
Координати: 44.17208, 28.41119
Джамията в Мурфатлар е построена през 1981 г. и е част от Мюфтийството в
Констанца.
В град Мурфатлар има музей на виното и винарска изба:
31. ВИНАРСКА ИЗБА „КРАМА МУРФАТЛАР”
Координати: 44.17675, 28.42278
Адрес: Strada Bucureşti 2, Murfatlar 905100, Румъния
Сайт: www.statiuneamurfatlar.ro
Телефон: +40 241 234 305
Разположена е в сърцето на лозарския район Мурфатлар.
В рамките на прилежащия към избата музей е организирана неголяма експозиция
от артефакти, показващи развитието на лозарството в Добруджа през хилядолетията.
32. ГРАД МЕДЖИДИЯ
Координати: 44.24556, 28.27129
Меджидия е град в окръг Констанца, Добруджа, Югоизточна Румъния. Градът се
намира между река Дунав и Черно море, на 39 км от град Констанца. Населението му е
43 867 жители.
Градът възниква на мястото на късноантичен кастел, за съществуването на който
има многобройни археологически доказателства. Първото споменаване на селището е в
географски карти от 15. век под името Кара-су (Черна вода). Градът получава днешното
си име от султан Абдул Меджид, който облагородява района чрез отводняване на блатата
и изграждане на канали. По негово време в града е построена джамията Абдул Меджиди,
която понастоящем е най-старата сграда в града.
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Тя е монументална сграда, с квадратна форма, характерна за ислямската
архитектура, изработена от ръчно фасониран варовиков камък и кедрово дърво,
донесено от Ливан.
Минарето, високо 25 м, с вътрешна и спираловидна стълба и кръгова тераса на
върха, е построено също от варовиков камък.
Пътуването продължава по път DJ222 към крепостта Улметум.След 40 км влизаме в
Националния геоложки резерват Кеиле Доброджей. В началото му се намира:
33. ПЕЩЕРА ЛА АДАМ
Координати: 44.46445, 28.47149
Адрес: DC81, Румъния
Една от най-важните пещери в добруджанските клисури е издигната на 65 м над
морското равнище, с дължина около 100 м. Тук са открити много вкаменелости от
праисторически животни като пещерна хиена, пещерна мечка, елен, мамут, див кон,
бизон и дори от хомо сапиенс от ранния палеолит.
34. ЦЪРКВА „СВ. ДИОНИСИЙ И ЕФРЕМ НОВИ”
Координати: 44.46889, 28.48346
Адрес: DC81, Търгушор 907070, Румъния
Телефон: +40 784 784 805
Храмът е център на манастирска обител, носеща името на родения през 470 г. в
някогашната римска провинция Малка Скити свети Дионисий. През 496 г той премахва
стария езически календар, въвеждайки на негово място нов, християнски, започвайки
летоброенето от годината на възскресението на Иисус Христос. Този календар е наречен
по-късно Дионисиев.
Близо до манастира се намира пещера, известна като Устата на Добруджа. Нейните
галерии се простират на около 650 м дължина. Тук са открити животински вкаменелости
и следи от човешко обитаване от ранния палеолит и неолита.
35. НАЦИОНАЛЕН ГЕОЛОЖКИ РЕЗЕРВАТ КЕИЛЕ ДОБРУДЖЕЙ (ПРОЛОМИ ИЛИ
КРИСУРИ НА ДОБРУДЖА)
Координати: 44.50178, 28.39716
Адрес: DJ222, Румъния
Едно от най-живописните места в Добруджа са варовиковите клисури, които носят
името Горите на Добруджа. Те са образувани по време на юрския период и се считат за
най-старите скали в Румъния. Преди стотици милиони години тези земи са били покрити
от митичния океан Тетида. Защитената зона се простира на приблизително 280 ха и е дом
на много видове защитени от закона растения като минзухар, гороцвет или добруджански
божур. Тук расте и дъбът джудже, подсредиземноморски, горскостепни и степни храсти.
Обектът е важен не само заради георморфологичните, палеонтоложките, ботаническите
и пейзажните характеристики, а и заради елементите на фауната: влечуги, птици и
прилепи. Стените на платото са ориентирани изток – запад и достигат височина от 40 м. В
пещерите по протежението на добруджанските клисури са открити многобройни следи от
праисторическия човек: оръдия на труда от камък и кост.
36. КРЕПОСТ „УЛМЕТУМ”
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Координати: 44.54743, 28.34178
Адрес: Пантелеймон 907230, Румъния
Разположена в северозападния край на Пантелимону де Сус, крепостта е построена
в края на 4. век и началото на 5. век вероятно при Теодосий Велики. Латинското име
Улметум означава „гора от брястове”. Планът на крепостта е с формата на правоъгълен
триъгълник. Всеки от ъглите на укреплението завършва с кръгла кула. Двете запазени
порти са фланкирани от по две U-образни кули. На югоизточната страна се намират
четири правоъгълни кули, към които се добавят още по две кули със същата форма, по
една от двете страни на крепостта.
Крепостта е възстановена от император Юстиниан (525 – 565 г.) поради
нападенията на местни славянски разбойници. Тя е превзета и разорена при нападенията
на аварите, след което укреплението е окончателно изоставено. Крепостта е частично
проучена, реставрирана и консервирана. Във вътрешността ѝ са разкрити казармени
помещения и раннохристиянска базилика.
На около 1 км в посока запад може да посетите:
37. ЦЪРКВА „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН”
Координати: 44.54655, 28.32974
Адрес: град Пантелеймон 907230, Румъния
На около 10 км на север в посока град Коллиа по път DJ222 се намира интересен
обект:
38. МАНАСТИР „СВЕТА БОГОРОДИЦА”
Координати: 44.60398, 28.41287
Адрес: DC76, Колилиа 907070, Румъния
Телефон: +40 728 109 075
Колийският манастир е православен манастир в Колилиа, окръг Констанца.
Разположен в центъра на Добруджа, този манастир има сравнително кратка история.
Първоначално комплексът е изграден от германски колонисти като евангелска църква.
По-късно е напълно разрушен, но църквата е възстановена, а на мястото е създаден
православен манастир.
На около 25 км по пътя DJ222, пресичайки път Е87 към крепостта Хистрия, може да
видите:
39. ЦЪРКВА „СВЕТА ТРОИЦА”
Координати: 44.57293, 28.71296
Адрес: Истрия 907155, Румъния
Сайт: www.histria-cheiledobrogei.ro
Църквата е построена по времето на османското владичество. Тя има характерната
за епохата архитектура. Висока само 1 метър, вкопана в земята, еднокорабна базилика,
без камбанария и кула. Църковният купол се поддържа от 6 дъбови кемпфера,
разположени върху шест стари колони от крепостта Хистрия.
На около 5 – 6 км в посока юг се намира:
40. МУЗЕЕН КОМПЛЕКС „ХИСТРИЯ“
Координати: 44.54676, 28.77325
Адрес: DN 2A (до Овидиу), DN22 (до Тариверде), DJ 22A (до крепостта)
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Работно време:
08:00 – 20:00 ч. (лятно)
09:00 – 17:00 ч. (зимно)
Според историка Евсевий елинската колония Хистрия е основана в средата на 7.
век пр. н. е. – 657 г. пр. н. е. от преселенци, дошли от Милет на брега на езерото Синое,
„на разстояние 500 стадия от свещена уста на Истъра“. Това е древното име на Дунав, на
което е наречена колонията. Градът е имал непрекъснато развитие за 1 300 години,
започвайки от периода на елинската колонизация до римско-византийското време. През
този период Хистрия има демократичен режим на управление и развива интензивна
търговия.
През 1. век пр. н. е. колония Хистрия е присъединена към Понтийскато царство на
владетелят Митридат VI Евпатор, който поставя в крепостта свой гарнизон. През 72 г. пр.
н. е. римската армия налага властта си над западнопонтийските колонии, но няколко
години по-късно Истрия е превзета от гето-дакийския цар Буребиста. Едва след неговата
смърт крепостта е окончателно завладяна от римляните, като по този начин се слага край
на периода на нейното автономно управление. Вече под римско владичество крепосттаград преживява нов разцвет. Селището е силно укрепено, като западната стена на
крепостта е имала 10 кули и 2 порти. Изградени са нови обществени сгради и бани,
прокаран е водопровод с дължина над 20 км, улиците са преустроени и павирани с
камък. В некропола, разположен извън древния град, се появяват нови типове гробни
съоръжения. Характерни за този период са множество надгробни могили и малък брой
плоски гробове. Градът постепенно запада и е унищожен от нашествията на различни
варварски племена.
Големите преселения засегнали крепостта. Образуването на лагунния комплекс и
препятствието за достъп до морето ВОДЯТ до постепенния упадък на Хистрия. През
втората половина на 6 век сл. н. е. животът придобива подчертан полуградски характер,
а през следващия век изглежда, че последните жители са напуснали селището
завинаги.Сегашният комплекс се състои от руините на крепостта и модерна сграда, в
която се помещава музеят на обекта. В района има няколко ресторанта и къщи за гости.
41. ГРАД КОНСТАНЦА
Координати: 44.21298, 28.255
Констанца е град в Югоизточна Румъния, административен център на окръг
Констанца, най-големият град в Добруджа, с най-голямото черноморско пристанище.
Констанца се смята за най-стария непрекъснато обитаван град в Румъния.
Той е основан в началото на 6. век пр. н. е. при Великата гръцка колонизация от
заселници от малоазиатския град Милет и първоначално носи името Томис. Селището
придобива статут на полис през 4. век пр. н. е. Пристанището е използвано от гърците за
търговия с местното население – траки, гети, скити, келти и даки, което води до разцвет
на Томис през 3. век пр. н. е. Дълго време доминиран от гетското царство, през 29
година пр. н. е. градът е завладян от римляните. Тук прекарва в изгнание последните
осем години от живота си известният поет Овидий, описващ града като разорено от
войните и културно изостанало селище на края на империята. По-късно Томис става
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важен християнски център, като разпространението на православието в региона се
приписва на свети апостол Андрей.
Първоначално част от римската провинция Мизия, след реформите на Диоклециан
Томис става център на провинция Малка Скития. Той преживява голям икономически и
културно-градски разцвет. Свидетелство за това е сградата с римската мозайка и
експонатите в Историческия музей. Градът е претърпял големи щети по време на
миграционната епоха, а в края на VI век е обсаден и унищожен от аварите. Историята на
византийския Томис, който става Констанца, е част от еволюцията на човешките селища
на територията между Дунав и морето. През 13 век тук присъстват генуезците. На
италианските карти градът е представен с настоящото си име. По османско време се е
наричал Кюстенджа.
След освобождението от османската империя през 1878 г. Констанца е включен в
границите на Румъния. Днес той е търговско пристанище и популярен курорт.
След като се запознахме с историята на град Констанца, ще направим обиколка на
всички интересни исторически и културни забележителности в града, като започнем
оттук:
42. ДЪРВЕНА ЦЪРКВА „СВЕТИ МИНА”
Координати: 44.20436, 28.63874
Адрес: Parcare Tăbăcăriei, Констанца 900001, Румъния (намира се срещу Мол Сити
парк).
Телефон: +40 723 999 296
Църквата „Свети Мина“ се намира в парка Тъбъкърией, на брега на езеро със
същото име. Нейната основна забележителност е високата 43 метра кула, от която може
да се види целият град.
43. МУЗЕЙ НА НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО
Координати: 44.17639, 28.65492
Адрес: Aristide Karatzali, Констанца 900178, Румъния
Работно време:
9:00 ч. – 20:00 ч.
Сайт: www.muzeuetnocta.ro
Телефон: +40 241 616 133
В музея можете да видите тематично подредени предмети, свързани с бита на
селското население. Всички експонати са от периода след освобождението на областта
от османска власт. Те са ръчно изработени тъкани, накити, земеделски инструменти и
др. Показани са артефакти, характерни не само за румънския, но и за другите етноси,
живеещи на територията на Северна Добруджа.
44. МУЗЕЙ „РИМСКА СГРАДА С МОЗАЙКА”
Координати: 44.17316, 28.65833н
Адрес: Piața Ovidiu 12, Констанца 900178, Румъния
Сайт: www.minac.ro
Телефон: +40 241 614 562
Входни такси: 25,00 леи (пенсионери – 15,00 леи; студенти и ученици – 10,00 леи).
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Римската сграда с мозайка е открита в непосредствена близост до сградата на
Музея за национална история и археология. Тя е била огромен търговски павилион с
прилежащи складови постройки. Първоначално конструкцията се разпростирала на три от
четирите тераси на пристанището. Този огромен за времето си пристанищно-търговски
комплекс е изпълнявал и митнически функции.
След упадъка на град Томис като пристанищен и търговски център с имперско
значение, през 4. век, сградата повече не е поддържана и се е разрушила. Днес от
общата площ от 2 000 квадратни метра от мозаечния под е запазена приблизително
половината – 850 квадратни метра. Той е формиран от две различни части: бордюр с
вписани геометрични и растителни мотиви и самата мозайка, съставена от камъчета с
различен цвят: бял, червен, черен, зелен, жълт. В славните си времена сградата е била
една от най-големите конструкции от този тип в цялата Римска империя и е служила за
свързваща точка между пристанището и античния град. Днес тук са експонирани котви,
кюлчета, тежести, амфори с боя и смоли, статуетки, колекции от лампи, архитектурни
елементи, както и епиграфските паметници, намерени в различни центрове в Добруджа.
45. НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ
Координати: 44.17384, 28.65816
Адрес: Констанца 900178, Румъния
Сайт: www.minac.ro
Телефон: +40 241 618 763
Входни такси: 20,00 леи (пенсионери, студенти и ученици – 5,00 леи).
Националният исторически и археологически музей в Констанца е един от найбогатите музеи в Румъния и вторият по глемина след Националния исторически музей на
Румъния. Музеят за национална история и археология съхрнава внушително наследство,
състоящо се от над 430 000 предмета от палеолита до съвременната епоха. Това са
гръцки, римски, византийски и средновековни предмети, оръжия и оръдия на труда,
изработени от камък, бронз и желязо, керамика, древни архитектурни елементи (колони,
капители, бази, фризове и корнизи), антични скулптури, стъклени съдове, статуетки от
бронз, бронзови, сребърни и златни монети, икони, документи, карти, модели,
фотографии, телеграми, списания, предмети, принадлежащи на някои личности от
началото на 20. век, мебели и други предмети с голяма историческа стойност. На
партерния етаж на Музея за национална история и археология има две зали, в които са
изложени археологически паметници с изключителна стойност, редки и уникални
експонати. В този сектор можете да видите: римска култова пластика от 2. век от н. е.;
гликон сфинкс – уникална находка за света, представляваща божество от римската
митология; груповата статуя Фортуна с Понтос – защитни божества на пристанището и
крепостта Томис; едикула с двойно представяне на богинята Немезида – един от найзабележителните паметници на римската скулптурна пластика в музея, както и колекции
от златни накити, глинени съдове и металопластика, монети, съкровища от Суцидава –
Извоареле и др. Експонатите са подредени хронологично по етажите на музея, като се
започне с първите следи от обитаването на Добруджа: статуята на „Мислителят” и други,
емблематични обекти за културата на Хаманджия и завършва с модерната епоха.
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Музейният комплекс се допълва от обширен лапидариум, където са показани
многобройни епиграфски паметници и разнообразни архитектурни елементи.
46. СТАТУЯ НА ОВИДИЙ
Координати: 44.17416, 28.65845
Създадена е през 1887 г. от италианския скулптор Еторе Ферари. Идентична
реплика се намира от 1925 г. в Сулмона (Италия).
Разположена е в старата част на града, в Пиаца Овидиу, пред първата сграда на
Кметство Констанца, днес Национален музей по история и археология, до пристанище
Томис.
47. ДЖАМИЯ „КАРОЛ І”
Координати: 44.17332, 28.65972
Адрес: Strada Crângului 1, Констанца, Румъния
Сайт: www.muftiyat.ro
Телефон: +40 241 611 390
Входна такса: 5,00 леи
Джамията „Карол І” в Констанца е основната сграда на мюсюлманския култ в
Румъния и уникален архитектурен паметник.
Джамията е монументална сграда, съчетаваща традиционни, съвременни и
иновативни за времето си строителни техники. В интериора са комбинирани египетски,
римски и византийски стилистични елементи. Джамията има две части: вътрешен двор с
два портика, в който вярващите се събират, преди да започнат своята молитва, и
действителната джамия с обща площ от 450 квадратни метра. Куполът, покрит със златен
месинг, е висок 25 метра и е с диаметър 8 метра и се вижда отдалеко в морето. На 47 м
височина е издигнато минарето. В джамията се съхранява уникален 200-годишен
ориенталски килим, собственост на султан Абдул Хамид
48. ЦЪРКВА „СВЕТИ НИКОЛА”
Координати: 44.17261, 28.66104
Адрес: Strada Maior Gheorghe Șonțu, Констанца, Румъния
Телефон: +40 769 223 111
Църквата “Свети Николай Стари“, известна и под името Бялата църква на
българите, пази характеристиките на румънския архитектурен стил.
49. КАТЕДРАЛА „СВЕТИ АПОСТОЛИ ПЕТЪР И ПАВЕЛ”
Координати: 44.17128, 28.66098
Адрес: Strada Arhiepiscopiei 25, Констанца 900742, Румъния
Сайт: www.catedralatomisului.ro
Телефон: +40 241 582 910
Катедралата „Свети Апостоли Петър и Павел“ е най-внушителният православен
храм в Констанца. Разположен е в полуостровната зона на града. Конструкцията е
изградена от пресована тухла в неовизантийски стил. Фасадата е монументална, а кулата
е с височина 35 м.
50. МУЗЕЙ ЗА СКУЛПТУРА „ЙОН ЖАЛЯ“
Координати: 44.17082, 28.66049
Адрес: Strada Arhiepiscopiei 26, Констанца 900178, Румъния
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Сайт: muzeuldeartaconstanta.ro
Телефон: +40 241 618 602
Разположен на няколко крачки от Катедралата, в историческата зона на града.
Съдържа богата колекция произведения на известния румънски творец.
51. ГЕНУЕЗКИ ФАР
Координати: 44.17212, 28.66463
Адрес: Strada Remus Opreanu 12, Констанца, Румъния
Телефон: +40 241 488 206
Генуезкият фар се извисява на известната скала пред град Констанца. Той е
наследство от мореплавателите на тази италианска република, които са конторолирали
търговията и корабоплаването в басейна на Черно море, по времето на Късната
византийска империя, Второто българско царство и Добруджанското деспотство.
Основата на фара е четиристенна, от нея се извисява осмоъгълната конструкция, която
свършва с поддържана от малки колони платформа. Върху нея е положен самият фар,
реставриран и реконструиран като туристическа атракция.
52. КАЗИНО „КОНСТАНЦА”
Координати: 44.17057, 28.66353
Адрес: Bulevardul Regina Elisabeta 4, Констанца 900178, Румъния
Сайт: www.cazino-constanta.ro
Телефон: +40 241 488 100
Казино „Констанца” е историческа сграда в Констанца. То е един от найпредставителните символи на града и се намира на скалата Констанца. Сградата е имала
интересна история, претърпяла няколко разрушения по време на двата световни пожара.
По време на комунистическия режим казиното претърпя възстановителни работи през
годините 1950-1953 и по-късно през 1985-1986, когато влиза в историческото наследство
на Националната служба за туризъм. След 1990 г. той става собственост на местните и
национални власти. Днес той се възстановява чрез програма с европейски средства
53. МУЗЕЙ НА ФЛОТА
Координати: 44.17472, 28.64852
Адрес: Strada Traian 53, Констанца 900725, Румъния
Сайт: www.navy.ro
Телефон: +40 241 619 035
Състои се от няколко колекции, представени в музейни зали и на открито.
Показани са многобройни артефакти, свързани с античното корабоплаване и до наши
дни. Основната част от експонатите са свързани с румънската история и представят
основните етапи и аспекти от развитието на речния и морския флот на Румъния. Музеят
на открито е създаден с акцент върху бойните кораби. В залите са показани тематични
колекции – „Огнестрелни оръжия“, „Наредби и медали“, „Плакети и значки“, „Униформи
и аксесоари за униформи“, “Навомодели“, „Котви“, пинакотека, фототека,
„Нумизматика“, колекции от книги: „Стара книга“, „Ръкописи и писма“, „Морски
учебници, курсове и инструкции“ и „Морска преса“, „Инструменти за навигация“,
„Археологически предмети“, „Лещи и макети за фарове“, „Морски бойни знамена”,
павилиони, марки и банери, „Корабни перки“, „Артилерия и артилерийски предмети“,
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„Подводни оръдия“, „Печати“, „Морски карти и планове на кораби“, „Предмети на
изкуството“, „Албуми с фотографии“, „Графика и скулптура“, „Кораби и фрагменти от
кораби“, „Трансмисии“, „Морски мотори“, „Патенти, дипломи и военни документи” и др.
54. МУЗЕЙ НА ИЗКУСТВАТА
Координати: 44.17892, 28.65181
Адрес: Bulevardul Tomis 82-84, Констанца 900178, Румъния
Сайт: muzeuldeartaconstanta.ro
Телефон: +40 241 618 602
Музеят на изкуствата в Констанца е областен музей, създаден на базата на
колекцията от картини и скулптури. Музеят притежава 7 400 творби. В експозиционните
площи са представени малка част от тях. Хронологически организирани, те илюстрират
румънското изкуство посредством творби на всички големи румънски художници.
55. ЕЗЕРО ТЕКИРГЬОЛ
Координати: 44.03, 28.61067
Езерото Текиргьол е известно с терапевтичните свойства на лечебната си кал и
изградените два балнеосанаториума. Езерото има специфичен микроклимат.
Комбинацията от солени и сладки води е предпоставка за уникална биосфера, даваща
възможност за наблюдение на 83 вида птици.
Достъпът е добър по пътища (DN39, DJ383).
56. ГРАД МАНГАЛИЯ
Пристанищен град в Румъния с над 40 000 души население. Намира се в окръг
Констанца. Съвременият град е разположен на мястото на античният Калатис. Той
възниква през 6. век пр. н. е. като колония на йонийската метрополия Херакля Понтика.
Поради своето стратегическо местоположение Калатис бързо се налага като мощен
търговски, а по-късно и военно-политически център. Свидетелство за това са
многобройните монетни емисии, сечени от града и откривани на територията на цяла
Добруджа и околните региони.
Древната еволюция на града е тясно свързана с най-важните моменти от древната
история на региона. Крепостта участва в действията на царя на Понт срещу римляните
през 73 г. пр. н. е .; за първи път е завладян от римляните през 72/71 г. пр. н. е .; след
това той попада под властта на цар Буребиста, а след 46 г. сл. н. е. е включен към
провинция Мизия, а от 86 г. сл. н. е. към Долна Мизия. Преживява голям разцвет през
римско време. От XI век го намираме на карти с името Пангала или Панкалия. През
османската епоха губи древния си блясък.
Днес съвременният град частично припокрива територията на старата крепост,
въпреки че древният кей и половината от античния град сега са погълнати от морето.
Днес Мангалия е град с бързо развитие, с модерно пристанище и много атрактивен
туристически център.
През последните години Мангалия е домакин на най-големия музикален и културен
фестивал в Румъния, наречен Калатис. Той се организира в периода 8 – 15 август.
57. ИСТОРИЧЕСКИ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ „КАЛАТИС”
Координати: 43.81589, 28.58333
Адрес: E87, Мангалия 905500, Румъния
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Сайт: www.muzeulcallatis.ro
Телефон: +40 341 146 763
Входни такси: 5,00 леи (за ученици, студенти и пенсионери – 2.50 леи); такса фото
– 10,00 леи.
Археологическият музей „Калатис” в Мангалия има за цел съхраняване и
популяризиране на историческите паметници от античния Калатис. Музеят представя
находки от различни епохи: неолит, енеолит, елинска колонизация, римски и
ранновизантийски период. В залите могат да се видят съвременно експонирани,
разнообразни и много ценни археологически паметници, както и предмети с историческо
значение. В малък лапидариум са изложени многобройни архитектурни елементи,
фризове, корнизи, колони, бази и капители, култови елементи и надгробия.
Археологическите артефакти са подредени тематично в залите на музея. Показани са
археологически комплекси, както и отделни предмети, керамични съдове, накити,
произведения на металопластиката, оръжия и оръдия на труда, обекти на култа.
58. ГРОБНИЦА С ПАПИРУС
Координати: 43.81358, 28.57158
Адрес: Мангалия 905500, Румъния
Най-старият папирус в Европа е открит в гроб, разположен извън крепостта, в
зоната на некропол с няколко десетки гробове. Съоръжението било обградено от
символичен каменен пръстен, в който е имало бронзов саркофаг. В него археолозите
откриват скелета на мъж с изключително богат гробен инвентар, включващ два лаврови
венеца от позлатен бронз, златни предмети, монети. Покойникът бил със знатен
произход, вероятно законодател или свещеник. В ръката му е открит най-старият папирус
в Европа, чиято възраст 4. век пр. н. е. е установена по монетите в гроба – драхми от
времето на македонския владетел Филип II. Поради скоротечни процеси на разпад
папирусът е отнесен в Москва за реставрация. Днес запазените му фрагменти са
консервирани, но не и реставрирани. Поне на този етап текстът, който е на старогръцки,
не може да бъде възстановен.
В град Мангалия може да посетите Църквите „Свети Георги”, „Света Дева Мария”,
Католическата църква, както и джамията Есмахан Султан, построена през 1575 г.,
считана за най-стария мюсулмански храм.
59. ЦЪРКВА „СВЕТИ АПОСТОЛ АНДРЕЙ“
Координати: 43.8146, 28.57972
Адрес: Strada Țepeș Vodă 18A, Мангалия 905500, Румъния
Сайт: arcb.ro
Телефон: +40 241 759 377
60. ВОЕННОМОРСКИ МУЗЕЙ
Координати: 43.80807, 28.5679
Адрес: E87, Мангалия 905500, Румъния
Военноморският музей в Мангалия е създаден през 2004 г. в една от сградите на
закритата казарма. Той представя на посетителите голяма колекция от плавателна
техника и морски предмети, които предават историята на румънските военноморски
сили.
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61. ДУРАНКУЛАШКО ЕЗЕРО
Дуранкулашкото езерто е лагуна с дължина 4 км. Намира се близо до границата с
Румъния. То е сред най-добре запазените и значими влажни зони в България. Езерото е
дом на 260 вида растения и животни, като най-много са птиците. По-голямата час от тях
са прелетни. Най-известен от тях е розовият пеликан. Срещат се още воден бик, белоока
потапница, тръстиков блатар, червеногуша гъска и зеленоглава патица, както и ням
лебед. В района има прекрасни условия за орнитологичен туризъм.
62. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ КОМПЛЕКС „ДУРАНКУЛАШКО ЕЗЕРО”
Координати: 43.66918, 28.53221
Адрес: 9670 Шабла
Сайт: www.dobrichmuseum.bg
Тук са най-големият проучен досега праисторически некропол, най-старата
каменна архитектура в Европа, първото обработено злато в света. На Големия остров са
открити останките на 8 селища в суперпозиция, а на западния бряг на Дуранкулашкото
езеро са открити много други археологически обекти. Проучени досега са: неолитно
селище, праисторически некропол – 1 204 гроба и погребални съоръжения, селище от
бронзовата епоха, античен некропол от елинистическо и римско време, средновековен
старобългарски некропол.
С незначителни прекъсвания островът е обитаван над 6 000 години. Първите
човешки следи от обитаването му датират от 5 250 г. пр. Хр., а последните – от началото
на 11. век сл. Хр., когато тук е съществувало старобългарско селище.
Жителите на острова са се хранили с корени, диви плодове, риби и миди, дребни и
средни бозайници, северен елен, диво степно магаре, говедо, отглеждали са найдревните видове пшеница, ечемик, грах и леща. Средната продължителност на живота на
хората била около 30 – 35 години. Мъжете били високи 1,55 – 1,65 м, а жените – с около
10 см по-ниски. На Големия остров в Дуранкулашкото езеро е открита най-старата
каменна архитектура на Европейския континент. Хората, живеещи там, изпреварвали с
хилядолетия останалите култури на праисторическия свят. Обличали се с дрехи, ушити
от кожа и платно, изтъкано на примитивни вертикални станове – понякога богато
украсени с мъниста и апликации от кости или черупки на средиземноморски мекотели.
Впечатляващи са намерените в гробовете богато украсени глинени съдове, накити от
злато, мед, черупки на спондилус и денталиум, медни, костени и каменни сечива и
оръжия. Хората от праисторическото селище са вярвали в задгробен живот. В некропола
са открити много сечива и съдове с храна, които поставяли край починалите за битието
им „отвъд”.
Пътуването ни продължава по път Е87 в посока град Шабла, като при кръговото
завиваме наляво, за да посетим:

63. ШАБЛЕНСКО ЕЗЕРО
Координати: 43.57644, 28.56954
Шабленското езеро е езеро, намиращо се на 1,6 км североизточно от град Шабла.
То е крайбрежен лиман, отделен от морето с широка до 230 м пясъчна коса. Площта му е
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0,8 – 0,9 кв. км, дълбочината му – от 0,4 до 4 м, солеността – 0,4%. На север чрез
изкуствено прокопан канал се свързва с Езерецкото езеро. Флората в езерото е богата.
Срещат се 32 вида водорасли и над 79 вида висши растения. Бреговете са обрасли с
тръстика, папур и водните лилии. Езерото е богато на риба. Рибите са сом, шаран,
платика, каракуда, червеноперка, белица, костур, щука, бяла риба и попчета. Езерото
също така може да се похвали с многобройните си птици. В папура гнездят 57 вида
птици, а по време на миграцията в езерото зимуват средно до 30 000 големи белочели
гъски и почти цялата популация на червеногушата гъска, която е застрашен вид в
световен мащаб.
64. ГРАД ШАБЛА
Координати: 43.53794, 28.53523
Шабла е малък град с население 3 400 души. Той е център на най-североизточната
българска община. Градът е разположен в степен район, като крайбрежието му е
своеобразна граница между зона с отвесно изрязани брегове и дълги пясъчни плажове.
Уникалният миркоклимат се допълва от разположените в близост нос Шабла и влажната
зона на Шабленското езеро. Благоприятният климат и местоположение определят
наличието на живот в района още от времето на неолита. В историческо време мястото е
обитавано от древните карийци, дали името на по-късната елинска колония Карон лимен.
Поради степния характер на местността територията е била в централните части на
скитската държава, на юг от Дунава. През римско време районът е населен от нови,
дошли от изток племена, които са охранявали границите на империята. Етническият
състав на населението е изцяло променен през епохата на Великото преселение на
народите и последвалите го нашествия на конни народи от изток. По време на българката
държава на територията на град Шабла е съществувало много важно укрепление,
постоянно разположен войскови контингент. От същия период са известни и 2
старобългарски некропола. По време на второто визатийско владичество в района са
населени като гранично население къснономадски племена, а по-късно той става важна
част от Добруджанското деспотство. Смята се, че името Шабла има турски произход и е
пряко наследство от османската власт на Балканския полуостров. След Освобождението
районът споделя превратностите на съдбата на територията на Южна Добруджа. Днес
Шабла е малък курортен град с добре развито земеделие.
65. ЦЪРКВА „СВ ХАРАЛАМПИЙ“
Координати: 43.5354, 28.53209
Църквата „Св. Харалампий“ е български православен храм, построен след
Освобождението. Изграден е от прецизно обработени каменни квадри в характерен за
региона стил. Църквата е с класическа базиликална форма. За интериора ѝ са
характерни многобройни икони, облицовки от бял мрамор и отлети от беонз елементи от
олтара; обстановката се подсилва от светлинните ефекти на специфичните за ислямската
архитектура прозорци с формата на дупки.
66. ЗЕЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР
Координати: 43.53863, 28.53527
Адрес: 9680 Шабла, ул.”Равно поле” № 57а
Сайт: www.shabla-greencenter.info
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Телефон: +359 57 434 200
Зеленият образователен център е разположен в масивната каменна постройка,
датираща от началото на 20. век. В прилежащото на Центъра парково пространство са
обособени зона за отдих и няколко зони, експониращи характерна за района
растителност: езерна зона с водна растителност, зона за пясъчна растителност и скален
кът с алпинеум. В сградата е разположена и неголяма археологическа сбирка. Тя
представя богатото минало на района с акценти върху периода на праисторията,
елинската колонизация, късноантичната фортификация и живота по времето на Първото
българско царство.
На около 6 км от град Шабла в посока юг се намира:
67. ШАБЛЕНСКИ ФАР
Координати: 43.54024, 28.60701
Фарът на нос Шабла е най-старият и най-високият фар по Черноморското
крайбрежие. Посторен е в средата на 19. Век. Височината му е 32 метра. Той е умалено
копие на едно от седемте чудеса на древния свят – Александрийския фар.
68. КРЕПОСТ КАРИЯ
Координати: 43.53987, 28.60717
Намира се в непосредствена близост до фара и новостроящата се естакада,
продължаваща 400 метра навътре в морето. Късноантичното укрепление е построена на
мястото на елинска колония, известна като Карон лимен. В последните векове преди
новата ера тя е била важно пристанище по пътя на корабите от проливите към Кримския
полуостров. Крепостта е превзета и унищожена при бунта на западнопонтийските градове
срещу наследника на Александър Велики, македонския владетел Лизимах. Днес
древното пристанище е погълнато от морето. Частично запазени са северната и южната
стена на крепостта, построена през късноримско време. Описана е от древните хронисти
и картографи с името Кария. От това укрепление са запазени само основите на една
кръгла и една правоъгълна кула, както и почти целият фронт на стената. Укреплението е
било от типа квадрибургиум и е охранявало древното пристанище. През 5. век тя е
унищожена от късните хунски нашествия. По-късно крепостта е възстановена и
продължава своето съществуване като раннновизантийски кастел. Пред стените ѝ са
вкопани многобройни делви за съхранение на зърно – питоси. Те са изпълнявали ролята
на своеобразни силози, в които е складирана подготвяната за търговия продукция.
Разкрито е и винарско съоръжение от обмазан с хоросан басейн, каменен чучур и
глинено „буре” с широко гърло – долиум. Крепостта е превзета и разрушена от аварските
нашествия в края на 6. век, след което животът в нея прекъсва до идването на
османците, които използват руините като кариера при построяването на фара.
69. АРКАТА НА ТЮЛЕНОВО
Координати: 43.48865, 28.58337
Природен феномен, скален масив с височина 20 метра, образуващ уникален свод
над морето. Мястото е изключително харизматично. Някога тук са живеели последните
представители от вида тюлен-монах по Българското черноморие. Днес районът е
популярен туристически обект.
Продължаваме по път 901 и след около 6 – 7 км пристигаме в:
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70. НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РЕЗЕРВАТ ЯЙЛАТА
Координати: 43.441, 28.54613
Адрес: село Камен бряг, 9661, община Каварна
Сайт: kamenbryag.info
Телефон: +359 57 082 150
Входни такси: 3,00 лева – възрастни; ученици, студенти и пенсионери – 1,50 лева.
На 2 км южно от Камен бряг и на 18 км североизточно от Каварна се намира
Националният археологически резерват Яйлата – приморска тераса с площ 300 декара
(45,3 хектара), отделена от морето с 50 – 60-метрови скални масиви. Тук се намира
пещерен „град” от 101 „жилища”, заселени още през V хилядолетие пр. Хр. Три
некропола (фамилни гробници) от 3. – 5. век са издълбани в скалите. Некропол № 1 е
възникнал около издялано върху скалния масив светилище, обърнато към изгряващото
слънце. В северната част на Голямата Яйла се намира малка ранновизантийска крепост,
изградена в края на 5. век. Частично са запазени четири кули и една кула-порта. От
Античността са съхранени още светилище, жертвени камъни, винарни, четири вкопани
гробници и други. През Средновековието пещерите са използвани като манастирски
комплекс. По стените на някои от тях личат прабългарски знаци – руни, кръстове и
каменни ниши за икони. Местността Яйлата е обявена за археологически резерват с
решение на Министерския съвет през 1989 г. Той обхваща сравнително голяма площ от
бреговата ивица, започваща северно от село Камен бряг и достигаща на юг до курорта
Русалка, както и морската ивица с широчина 500 метра по протежение на брега. На
територията на археологическия комплекс се намират многобройни паметници,
принадлежащи на различни исторически епохи, от VI хилядолетие пр.н. е. до средата на
11. век.
Резерватът Яйлата не само съхранява интересни и значими културно-исторически
паметници, а е и неповторима природна даденост. Разнообразен е растителният и
животинският свят. Тук гнездят и прелитат за зимуване към бреговете на Африка над 178
вида птици. Едни от най-интересните са включеният в Червената книга среден корморан.
Тук са регистрирани повече от 270 вида фауна. Много рядко в района може да бъде
наблюдавана голямата дропла. В недалечното минало тук е било едно от последните
убежища на тюлена-монах по Черноморското крайбрежие.
71. КЪСНОАНТИЧНА КРЕПОСТ
Координати:
В северната част на равнинната тераса, т. н. Голяма Яйла, се намира малка
крепост. Укрепителните съоръжения са разположени на запад и юг. Те са широки 2,60
метра и са с обща дължина 130 метра. С фронт към сушата пред западната стена се
издават четири плътни кули, а в източния край на южната стена е била разположена
портата на крепостта. Лицата на отбранителните съоръжения са прецизно изградени от
плътно прилепени един към друг каменни дялани блокове, които на отделни места
достигат дължина до 2,00 метра и широчина до 0,70 метра. Отвътре, прилепени до
крепостните стени, са построени три добре запазени, еднораменни стълби. Те са
разположени така, че са давали възможност за бързо и безпрепятствено придвижване на
бранителите до платформата на стените и кулите. На север и изток крепостта граничи с
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морето, обособена с отвесни, високи над 20 метра скални масиви. Във вътрешността на
укреплението е разкрита част от главната улица, водеща от входа до центъра на
крепостта, и една голяма сграда, която вероятно е служела като караулно помещение.
Входът на крепостта е бил тип кула-порта с широчина 2,60 метра. Той е разделен на два
дяла. Външният е бил преграждан със спускаща се врата (катаракта), а вътрешният – с
двукрила, залоствана с масивни дървени греди, порта. Над входа, който е бил засводен,
се е извисявала надвратната кула, осигурявала по-добрата охрана на портата и терена
около нея. При разпопките са открити керамични съдове, монети, коланни детайли,
изработени от мед, бронз, сребро и злато. Многобройни монети показват, че крепостта в
местността Яйлата е била изградена в края на 5. – началото на 6. век. Преживяло бунта
на Витилиан и нашествията на кутригурите, укреплението е окончателно унищожено от
аварското нашествие в началото на 7. век. През 9. век около него възниква
старобългарско селище. По същото време портата е била преградена със зид от
преупотребени каменни блокове, а при потерната в западната стена е бил изграден
малък параклис. Животът на Яйлата прекъсва след унищаването на селището от
печенезите в средата на 11. век.
72. ПЕЩЕРНИ ЖИЛИЩА
Координати: 43.43881, 28.54507
На територията на резервата са разположени голям брой единични или групирани в
комплекси пещери. Всички те са обитавани от човека, а повечето от тях са допълнително
оформени. Само на Голямата Яйла те са 101. Пещерите са разположени на няколко нива в
отвесните скатове, ограничаващи местността към Добруджанското плато и морето.
Първите следи от обитаването им са още от праисторическо време. Повечето от
пещерите са използвани като жилища, някои от тях – като гробници, църкви или
монашески обиталища през ранновизантийско и ранносредновековно време.
73. СКАЛНИТЕ НЕКРОПОЛИ
Координати: 43.441, 28.54613
Над 120 са проучените до момента гробни съоръжения в откритите три некропола в
резервата. Те са издълбани в скалата на платото или в отвесните склонове. Гробниците
се състоят от преддверие с правоъгълно или елипсовидно оформена шахта, през които
се влиза в гробната камера. Входът към нея е кръгъл. Тя, както и шахтите, е запушвана с
голям плочест камък. Камерата е с правоъгълна форма. Най-добре е проучен некропол
№ 1, който се намира на платото, точно преди входа за Голямата Яйла. Непосредствено
до него се намира изсечено в скалата светилище. Както и по-голямата част от гробните
съоръжения, то е обърнато с лице към морето, по посока на изгряващото слънце.
Непосредствено до селото се намира още един некропол. Разкритите гробни съоръжения
са по-малко на брой, с ориентация както изток – запад, така и север – юг. Повечето от тях
са с по-големи размери и много по-прецизно издялани. В гробница № 2, на източната ѝ
стена се намира стилизирано изображение на бича глава. Намереният гробен инвентар –
глинени паници, гърнета, чаши, лампички, бронзови и железни токи, стъклени мъниста,
монети и други ги датира в хронологическите граници на 2. – 5. век. Някои от гробниците
са били фамилни, като в тях са откривани до 15 скелета. Некрополът е оставен от
сармато-аланско, федератско население на късноримската и ранновизнатийска империя.
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74. ТАУК ЛИМАН
Координати: 43.41356, 28.50402
Намира се на около 6 км североизточно от нос Калиакра, известен е с малките си
плажове, терасираните склонове, с изобилието от топла минерална вода и множеството
разхвърляни край брега скалисти островчета. Районът е свлачищен с дължина около 4
км, между ръба на Добруджанското плато и морския бряг. В резултат се оформили
четири амфитеатрално разположени тераси (свлачищни стъпала), отделени помежду си
чрез почти отвесни откоси. Високите скални венци се белеят живописно на фона на
буйната растителност по терасите. Короните на нискостеблените дървета и храсти като
габър, дрян, леска и др. са преплетени от дива лоза и скрипка. Между терасите се
виждат отвори на пещери, някои са на самия бряг.Най-красиви са разположените във
високата част на свлачището – Голямата маара, Темната дупка (най-дългата, 170 м);
Арагонитовата пещера, богато украсена с красиви арагонитови кристали; малката пещера
Иглено ухо, с червено обагрени синтови образувания. Името Таук лиман е свързано с
миграционния път на птиците Виа Понтика. Всяка пролет и есен тук може да се
наблюдават ята от хиляди чайки, диви гъски, брегобегачи и други.
75. КУРОРТ РУСАЛКА
Координати: 43.41663, 28.51209
В Птичия залив е разположен малък, но елитен ваканционен клуб – Русалка.
Създаден е като ваканционно селище от Френския клуб „Медитериан“ в район с
изключително красива девствена природа с разообразен релеф, прекрасни малки
плажове и малки островчета, топли минерални извори и красиви пещери. Поради своите
природни даденсти районът е населен още от времето на неолита. По-известни
археологически паметници в района са късноантичната крепост, аланските скални
некрополи, жертвеници, винарни и др. Ваканционен клуб Русалка разполага с 500 двойни
бунгала, разположени по брега на морето. Осигурени са възможности за практикуване на
различни спортове. Петнадесетте тенискорта привличат и аматьори, и професионалисти.
Спортните съоръжения включват волейболни и мини футболни игрища, гимнастически
салон, тенис на маса. Яхтклубът разполага с 15 лодки и 15 канута. Комплексът предлага
конна езда и училище по водолазен спорт.
76. КЪСНОАНТИЧНА КРЕПОСТ
Координати: 43.41675, 28.51632
Укреплението край Свети Никола било изградено върху нисък скалист полуостров,
попадащ между две малки заливчета. Фортификационната му система е сведена до един
праволинеен зид с дължина 90 м, преграждащ най-тясната част на полуострова между
отвесните скални склонове от запад и изток. Пред зида бил прокопан ров. Били
изградени и две плътни четириъгълни кули, отстоящи на 33 м една от друга, и
разположена между тях порта. Градежът на укреплението е изпълненен в стила на т.
нар. смесена зидария по времето на императорите Анастасий или Юстиниан I.
Укреплението съществува сравнително кратко и е унищожено в края на 6. или началото
на 7. век от аварските нашествия.
На няколко километра, по пътя след с. Българево, можем да посетим една много
красива местност.
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77. БОЛАТА
Координати: 43.38221, 28.47074
Болата е живописен залив, част от защитената зона комплекс Калиакра.
Непосредствено до него се намира малко езеро, обрасло с тръстика. То е с площ 23 ха.
Местността е оградена от червеникави отвесни скали и завършва с обширен и много
плитък плаж. Характерни за местността животински видове са сирийската чесновница,
кафявата крастава жаба и пипобедрената костенурка. Над езерото минава Виа Понтика.
През пролетта и есента могат да се наблюдават преминаващи различни видове
водоплаващи или влаголюбиви птици. В пукнатините и пещерите могат да се наблюдават
бозайници като прилепи, белокоремна и малка белозъбка, а в близост до залива –
делфини. Мястото е използвано от човека още от праисторическата епоха, запазени са
следи от Античността и Средновековието.
78. НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РЕЗЕРВАТ КАЛИАКРА
Координати: 43.36044, 28.46532
Адрес: Нос Калиакра, България
Телефон: +359 57 082 150
Входни такси: 3,00 лева – възрастни; ученици, студенти и пенсионери – 1,50 лева.
Калиакра е дълъг и тесен нос на Българското северно черноморско крайбрежие, в
най-югоизточната част на Добруджанското плато. Намира се близо до селата Българево и
Свети Никола, на 12 км от Каварна и на 60 километра североизточно от Варна. Носът е
вдаден на 2 км навътре в морето. Той е природен и археологически резерват и един от
Стоте национални туристически обекта. Брегът при нос Калиакра е клифов тип,
отвесните скали се спускат 70 метра надолу до морето. Вълните на прибоя са издълбали
в подножието им пещери, ниши, подмоли и арки, до които може да се стигне само откъм
морето. Заливът, образуван от нос Калиакра, представлява много добро убежище при
буря за минаващите оттук кораби. На носа има музей, ресторант, морски фар, морската
радиолокационна станция, метеорологична станция и параклис. Калиакра е една от
първите защитени местности в България. Днес зоната обхваща сухоземна територия и
акватория с обща площ 687,5 хектара. Тук могат да се наблюдават делфини,
аристотелеви корморани, скален кос, папуняк, дебелоклюна чучулига, черногърбо
каменарче и други редки видове – общо 32 вида птици по платовидната част и още 12 по
скалните корнизи. Околните скални масиви са убежище на бухала, белоопашатия
мишелов, застрашени от изчезване влечуги, включени в Червената книга на България.
Тук гнездят интересни водолюбиви птици: малък воден бик, малък гмурец, патици. По
време на прелет повече от 150 вида птици спират в района за почивка и хранене.
Най-ранните поселения на носа датират от 4. век пр. н. е., когато областта е била
населявана от тракийското племе тиризи. Те дават и първото му име – Тиризис.
Античният географ Страбон, описвайки Калиакра, казва, че тук е резидирал
македонският владетел Лизимах, един от наследниците на Александър Велики.
Тогава градът се разширява, а за неговото укрепване е построена втора крепостна
стена. През римско време крепостта е разширена още веднъж. Във втората половина на
4. век още по-навътре от края на носа е изградено трето укрепление с 10-метрови стени,
дебели 2,90 м. Така градът е разделен на вътрешен и външен от няколко укрепителни
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линии. В тях са разкрити многобройни жилищи, обществени и култови сгради, както и
останките на антични и раннохристиянски некрополи. През 5. – 6. век според Хиерокъл
крепостта (вече под името Акре Кастелиум или просто Акра – „нос“) придобива
значението на укрепено ядро срещу прииждащите варварски племена и е един от 15-те
града на провинция Скития. През 513 г. край Калиакра се разразява битка между
византийския император Анастасий I и въстаналия военачалник Виталиан, който е
подкрепен от местното население и войските на федератите. В битката византийската
армия търпи съкрушително поражение. Тази разтърсила основите на имерията
гражданска война не се отразява на благополучието на Акре, но след по-малко от 100
години тя е унищожена при нашествията на аварите. През времето на Второто българско
царство Калиакра е един от най-важните укрепени центрове на Североизточната област
на България (Карвунската хора). Най-голям разцвет Калиакра изживява през втората
половина на 14. век, когато е резиденция на деспотите Балик и Добротица. Тя обхваща
североизточните български земи, които тогава са били откъснати от централната власт и
обособени в отделна държава. На името на Добротица е наречена и областта Добруджа.
В наши дни са запазени руините на крепостните стени, част от водната мрежа,
баните и резиденцията на деспота.
79. ГРАД КАВАРНА
Координати: 43.43305, 28.33517
Градът е основан през 5. век пр. н. е. от елински колонисти под името Бизоне.
Цитаделата на града била на платото на нос Чиракман. От основно значение за неговото
съществуване било пристанището, разположено в залива. Посредством него е
осъществявана бурна тъговска дейност с другите елински колонии и съседните
варварски племена на траки, скити и гети. През тези години градът играе важна
посредническа роля в търговията между местните селища и търговците от о-в Родос,
Хераклея, Синоп, Египет, за което разбираме от съхраняваните в музея многобройни
елементи от амфори с печати. През втората половина на 1. век пр. н. е. катастрофално
земетресение поглъща античния град в морето. Челната част на нос Чиракман се откъсва
и заедно с нея във водите на Черно море потъват и най-богатите квартали на града. Под
водата се оказва и голяма част от района на пристанището.
През римския период градът е възстановен под същото име и бързо процъфтява,
селището се възражда, а пристанището се оживява. В района се заселва население от
сарматско-алански произход. То изпълнява функциите по отбрана на границата и през
следващия ранновизантийски период, кагато на носа е построена мощна укрепителна
линия. В началото на 7. век градът е унищожен при аварските нашествия. По-късно в
района се заселват прабългарски племена, оставили няколко големи некропола. През
време на византйското господство има присъствие на племенни групи от късните номади,
които частично променят етническия облик на региона. По време на Второто българско
царство за първи път е засвидетелсвано името Карвуна, а районът става най-важният
център на североизточните територии, известни като Карвунска хора. Най-голям разцвет
е достигнат през 14. век при добруджанските деспоти Балик и Добротица. През
следващите векове градът следва историята на целия регион.
Днес градът е важен туристически център на българското Черноморие.
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80. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГРАД КАВАРНА
Координати: 43.43204, 28.33978
Адрес: град Каварна, ул. „Черноморска“ № 1, 9650
Сайт: kavarnalife.com
Телефон: +359 57 082 150
Входни такси: 3,00 лева – възрастни, ученици, студенти и пенсионери – 1,50 лева.
В Историческия музей на Каварна се съхраняват находки, датиращи от 5. – 6. в. до
1940 г. Особено богата е сбирката на археологически предмети от региона. В
експозицията са показани експонати, характерни за епохата на елинската колонизация на
Черноморското крайбрежие и живелите в региона тракийски племена, Римската и
Ранновизантийската империя. Показани са находки от всички периоди на
старобългарската държава.
81. МУЗЕЙ „ДОБРУДЖА И МОРЕТО”
Координати: 43.4343, 28.33519
Адрес: град Каварна, ул.”Чиракман” № 1, 9650
Телефон: +359 57 084 288
Входни такси: 3,00 лева – възрастни, ученици, студенти и пенсионери – 1,50 лева.
До Историческия музей се намира реставрираната турска баня от 15. в. Тук е
разположена експозицията „Добруджа и морето”, която разказва за морската история на
региона. Изложени са каменни котви, монети и други предмети с археологическа
стойност, открити по бреговете на Добруджа.
82. ЕТНОГРАФСКА КЪЩА
Координати: 43.43012, 28.3346
Адрес: град Каварна, ул.”Сава Ганчев” № 18, 9650
Телефон: +359 57 085 017
Входни такси: 3,00 лева – възрастни, ученици, студенти и пенсионери – 1,50 лева.
Експозицията е разположена в реставрирана богата градска къща от началото на
20. в. Показани са народни облекла от различни етнографски групи и накити, както и
експонати, свързани със стария градски бит. В оформени като експозиционни площи стаи
са показани различни моменти от живота в традиционното българско семейство.
83. ЦЪРКВА"УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО"
Координати: 43.43064, 28.33718
Изградена е през 1860 г. в стил, характерен за старата каварненска архитектура, от
красиво оформени дялани камъни. Представлява трикорабна базилика с камбанария и
притвор, към който е изградена стълба за балкон, в който пее църковният хор.
Интериорът на църквата е обогатен с владишки трон, амвон и проксинарий от дърво с
прекрасни резби, дело на майстори от известната Дебърска школа. Днес църквата е
реставрирана и реновирана.
84.БИЗОНЕ
Координати: 43.4141, 28.34712
Споменатото в множество антични извори крайбрежно селище Бизоне се
локализира в района на пристанището на гр. Каварна. Възникнало като автохтонно
тракийско поселение през втората половина на 1. хил. пр. Хр., то било колонизирано от
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преселници от Месамбрия. През елинистическата епоха Бизоне се превърнал в едно от
значителните търговски средища в тази част на Понтийското крайбрежие. Следва
продължителен период на упадък, причинен от поредица военно-политически премеждия
през късноелинистическата епоха и катастрофалното земетресение през 1. в. пр. Хр.
През римкската епоха животът в Бизоне започнал да се съвзема, а селището заемало
ниската крайбрежна тераса непосредствено до плажа. Подводните проучвания в залива
на Каварна и множеството пещери-складове, изкопани в скалите край него,
свидетелствуват за особено активно използване на пристанищния комплекс през
късноантичната епоха (4. – 6. в.). През ранновизантийската епоха, предвид ескалиращата
варварска заплаха и незащитеността на заселения през предходния период терен, Бизоне
се премества върху високото повече от 120 м Чиракманско плато, превръщайки се в
укрепено селище. То има две запазени укрепителни линии, преграждащи единствения
подход към ограденото с отвесни склонове плато. Укреплението е построено по времето
на император Анастасий. Най-известната от проучените в него сгради е
раннохристиянската базаилика „Св. Козма и Дамян“, от която са запазени многбройни
архитектурни детайли, елементи от интериора и надпис.
Крепостта е една от малкото в района, които доживяват до началото на 7. в.,
когато е опустошена от аварското нашествие. Разкрити са следи от обитаване от времето
на старобългарската държава и Късното средновековие.
85. ЦЪРКВА "СВ. ГЕОРГИ"
Координати: 43.43272, 28.33921
Църква „Св. Георги“ е най-старата запазена бълграрска сграда в града. Нейната
конструкция е базиликална, еднокорабна, едноабсидна, с полуцилиндричен свод. Храмът
е бил построен през 1836 г. Опожарен е по време на Каварненското въстание. След
освобождението от османска власт до северозападния ъгъл е пристроена камбанария, а
по продължение на западната ѝ част от южната стена е пристроен нартекс.
След посещението в град Каварна се отправяме по път Е87, за да посетим друг курортен
град:
86. БАЛЧИК
Координати: 43.4269, 28.16171
Балчик е град с хилядолетна история. Животът тук е засвидетелстван още от
праисторическо време и по-специално от енеолита. Хилядолетия по-късно на мястото на
древното тракийско пристанище Круни, идващи от Милет елински преселници основават
известната търговска колония. В края на 3. в. пр. н. е морето изхвърля на брега дървена
статуя на бог Дионисий, а гражданите виждат в това знамение и преименуват селището
на Дионисопол. Съдбата на елинската колония е свързана с много превратности. Важна
роля в нея имат не само близките тракийски, скитски и гетски племена, но и могъщата
македонска държава, а по-късно и римската империя, когато градът е включен в
провинция Долна Мизия. По време на Късната античност Дионисополис става важен
център на нова римска провинция, наречена Малка Скития, като запазва своето значение,
като е отбелязан от Амиан Марцелин заедно с важни центрове като Томис и Калатия. В
официалните документи през 6. в. той отново фигурира в списъка на градовете и на
епископските седалища в провинцията. Според сведението на Теофан Изповедник,
33

репродуцирано и от по-късни византийски хронисти, през 544/545 г. районът на
Дионисополис пострадал от внезапно краткотрайно наводнение, причинено по всяка
вероятност от мощен подводен земетръс. Тогава бил окончателно залят и унищожен
известният храм на богинята Кибела. Заради това бедствие градът се измества на
високото крайбрежно плато, където в м. Хоризонт към края на 5. или в началото на 6. в.
била изградена из основи огромна по размери крепост. След нейното унищожаване в
района се заселват прабългарски племена. Повторното завладяване на града от
Византийската империя бележи нови промени, а животът се измества в изградена нова
крепост в местността Джени баир. По време на Второто българско царство Балчик е
изключително важен център на Североизточната област на държавата, известна като
Карвунска хора. Опожарен е от монголите по-време на първите им нашествия на
територията на Балканите. По-късно Балчик е включен в състава на Добруджанското
деспотство и получава съвременното си име от неговия основател, болярина Балик. По
време на османското владичество градът запазва своето значение на важен пристанищен
център, но на два пъти е превземан и оплячкосван от флотата на запорожките казаци.
След освобождаването на България Балчик е важно пристнище, център на износа на
пшеница от Добруджа за Цариград. След Междусъюзническата и Първата световна война
закратко Балчик попада на територията на съседна Румъния. През този период тук са
построени летният дворец и прекрасните градини на кралица Мария. След възвръщането
на града в пределите на българската държава и идването на власт на комунистическия
режим ролята на Балчик като пристанищен център е иззета от съседната Варна. Днес
Балчик е красив курортен град със запазена старинна архитектура, включваща живописно
разположени къщи от специфичния за региона камък.
87. КЪСНОАНТИЧНА КРЕПОСТ
Координати: 43.41542, 28.16053
В северната част на Балчик, на територията на сегашния квартал "Хоризонт", се
намират останките от много голямо късноантично укрепление. То отстои на около 1 км от
морския бряг и заема ъгъла на високото до 220 м крайморско плато, образуван между
стръмния и на места отвесен склон към морето (от юг) и една широка и дълбока долина
(от изток). Укреплението има неправилен, силно издължен от юг-югозапад на северсевероизток план. Отстои на повече от 300 м от южния склон на крайбрежното плато и
заема края на неговата тераса и горната част от склона към долината на изток.
Укрепената площ e 15 ха. Изцяло проучени са западната, северната и западната половина
от южната крепостна стена. Трасето на източната крепостна стена е дълго около 770 м и
има вид на начупена линия, състояща се от четири отсечки с предопределено от
конфигурацията на терена направление. Проучена е външна четириъгълна кула и
потерна. В югоизточния ъгъл на укреплението била изградена голяма кръгла кула.
Южната крепостна стена е абсолютно праволинейна и има дължина около 250 м. Към
късноантичната епоха се отнасят две от регистрираните тук кули. Едната от тях е с
четириъгълен план и се издава пред зида. Другата кула е двойна четириъгълна,
защитаваща важен подход. Югозападният ъгъл на укреплението е защитен с внушителна
по размери кръгла кула, в която се разграничават два строителни периода на
изграждане. Западната крепостна стена сключва приблизително прав ъгъл с южната и
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подобно на нея е праволинейна. Дължината ѝ възлиза на 485 м. От проучените по трасето
ѝ кули девет принадлежат към Късната античност. Пет от кулите са били първоначално
четириъгълни, но впоследствие са били преустроени в петоъгълни, като две от тях
фланкират западната крепостна порта. В конструктивна връзка със зида точно по средата
в промеждутъците между четириъгълните кули били издигнати малки триъгълни плътни
кули, в тила на които – и пак в конструктивна връзка със зида! – било изградено по едно
двураменно бойно стълбище. Северната крепостна стена се състои от две отсечки,
западната от които е дълга 90 м, а източната – 136 м. В мястото на връзката ѝ със
западния зид и при чупката по трасето ѝ били издигнати по една ветрилообразна кула. В
източния край на зида се намира северната крепостна порта, фланкирана от две много
големи четириъгълни кули. При едно по-късно преустройство челата на кулите били
свързани с напречен зид, в средата на който бил оформен проход, а над него била
изградена малка надвратна кула. Както при западната, така и при северната крепостна
стена в промеждутъците между по-големите кули били изградени плътни триъгълни кули
със стълбища в техния тил. Регистрирани са три подобни кули. Градежът на
фортификационната система на укреплението в кв. "Хоризонт" се характеризира с
употреба на opus implectum, при което лицата били оформени с добре обработени
каменни блокове с малки и средни размери, положени в правилни хоризонтални редове.
Основите са широки около 3,20 м.
Началото на строителството обикновено се отнася към края на 5./нач. на 6. в. и се
свързва с укрепителната дейност на император Анастасий, а завършването на
укреплението се поставя най-общо във времето на император Юстиниан I, като се
предполага, че довършителните работи били форсирани във връзка с последствията от
причиненото от подводен земетръс катастрофално наводнение през 544/545 г. Крепостта
е унищожена в началото на 7. в при нашествията на аварите.
88. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГРАД БАЛЧИК
Координати: 43.41119, 28.16926
Адрес: град Балчик, ул. “Димитър Желев” № 2, 9600
Телефон: +359 57 972 177
Работно време:
понеделник – събота: 09.00 ч. – 12.00 ч.; 13.00 ч. – 17.00 ч.
Вход за лица от 7 до 18 год., студенти и пенсионери – 1.00 лв.;
Вход за лица над 18 год. – 5,00 лв.
Беседа – 5.00 лв. (тематична), 2.00 лв. (обща).
Експозициите на музея представят историята на града още от неговото възникване
през 6. в. пр. Хр. В първата зала са изложени най-ранните археологически доказателства
за първите заселници на Балчик още от 5. – 4. хилядолетие пр. Хр. и е представена
пъстротата на народите, населявали района: траки, елини, скити и келти. Тук са
изложени глинени идоли и съдове от енеолита, елинистическа и тракийска керамика,
реплика на римска колесница; предмети, открити в старобългарския некропол край
летището. Акцент във втората зала е част от богатия инвентар на римска гробница на
жрец-лекар. В музея може да се види и реконструкция на парадна колесница от същото
място. В третата зала са представени многобройни находки от храма на Понтийската
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богиня майка Кибела. Най-впечатляващи от тях са мраморните статуи на богинята,
изсечени върху плочи, надписи и декрети, различни елементи от интериора на храма,
скамейки, олтари и други. Проученото наскоро съоръжение е най-добре съхраненият
храм на богинята в света.
89. ЕТНОГРАФСКА КЪЩА
Координати: 43.41109, 28.16927
Разположена е срещу Историческия музей в реставриран богат възрожденски дом
на балчишки търговец на жито. Експозициите са разположени на първия и втория етаж,
както и в двора на къщата. Представени са предмети, свързани с бита, обичаите и
традициите на гражданите на Балчик и на селата в региона. Това са селскостопански и
занаятчийски сечива и инструменти, битови предмети, тъкани и накити.
90. ХРАМ НА БОГИНЯТА МАЙКА КИБЕЛА
Координати: 43.40581, 28.1677
Адрес: град Балчик, ул.„Генерал Владимир Заимов“ № 1, 9600
Най-добре запазеният досега храм на Кибела – Великата майка на боговете, бил с
правоъгълна форма. Постройката е с площ 93,5 кв. м. Построена е през периода 280 – 260
г. пр. Хр. Почти всички открити статуи са на Кибела. При четири от намерените статуетки
в скута на богинята е легнал лъв. Богинята от основната статуя в храма е облечена в
дълъг хитон с преметнат през лявото рамо и скута химатион и е седнала на трон, но в
дясната си ръка държи фиала, а в лявата, изнесена встрани, вероятно е държала жезъл.
Лъвът не е в скута ѝ, а е изобразен като релеф – клекнал от дясната страна на трона.
В храма са открити 27 изцяло или почти изцяло запазени надписа и няколко помалки фрагмента. Всички текстове, с изключение на един, са на гръцки език. Найранните надписи са от 3. в. пр. Хр. Най-късният текст е и единственият на латински език,
датиран е в първата четвърт на 4. в.
Сред документите, намерени в храма, има списъци на жреци и служители на
Кибела. Религиозното сдружение празнувало нейния култ на първо число от всеки месец.
Основният празник на Кибела бил честван от полиса през месец тавреон. От надпис
научаваме и за друг неин празник, в който участвали само жени. Те събирали цветя,
организирали шествие и извършвали жертвоприношения.
Храмът бил разрушаван неколкократно. Опожарен е през 378 г. заедно с десетки
други селища в Мизия и Скития, разграбени от готите, които две години по-рано се
заселили в тези области в качеството им на римски федерати.
През 5. или 6. в. значителна част от сградата е разградена до нивото, на което е
запазена до днес. През 544 – 545 г. храмът е залят от гигантска морска вълна, която го
засипва със земна маса. Природното бедствие е запечатало плътно храма и подобно на
древния Помпей го е съхранило до наши дни.
91. БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА
Координати: 43.40511, 28.14784
Адрес: град Балчик, ул. „Акад. Даки Йорданов“ № 28, 9600
Сайт: www.ubg-bg.com
Телефон: +359 57 972 338

36

Комплексът е отворен за посетители целогодишно. Най-доброто време за
посещение е в периода май – октомври. Работно време: лятно (08:00 ч. – 20:00 ч.) и зимно
(08:30 ч. – 17:30 ч.). Входната такса за възрастни е 8,00 лева. На посетителите се
предлагат екскурзоводски беседи и разнообразни учебни курсове. Има специални алеи за
хора с двигателни и зрителни затруднения.
Университетска ботаническа градина в Балчик при Софийски университе "Св.
Климент Охридски" е създадена през 1955 г. Днес тя се простира на площ от 194 дка. В
границите на защитената местност специалисти и любители могат да наблюдават
естествените екосистеми и да оценят богатото биоразнообразие на региона. Тук се
намира и арихитектурно-парковият комплекс „Двореца“, който е бил лятна резиденция
на румънската кралица Мария в началото на 20. век.
Ботаническата градина включва растителни видове от всички континенти по
света.Тук са представени пролетни и летни цветя, алпийска и водна растителност,
папрати, защитени и редки видове, лозя, вечнозелени цветя и храсти. Отглеждат се над
3 000 растителни вида.
92. ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ
Координати: 43.40646, 28.16527
Художествената галерия е живописна сграда с терасовидно оформае красив двор.
Тя е бивша румънска Съдебна палата. Намира се в центъра на град Балчик и е отдел на
местния исторически музей. На площ от 800 кв. м са изложени произведения на
изкуството на множество български художници. На първия ѝ етаж има зала за
чуждестранно изкуство и две зали, приемащи временни изложби. На втория етаж е
разположена залата с постоянната експозиция. Във фонда на галерията има над 1 500
произведения на български и чуждестранни автори.
93. ЦЪРКВА "СВ. НИКОЛА"
Координати: 43.41483, 28.16455
Това е най-старата църква в Балчик. Тя е построена през 1845 г. По-късно храмът
изгаря и през 1865 – 1866 г. върху неговите основи е изградена сегашната църква. По
план сградата е трикорабна базилика с една абсида. Входовете са на западната и южната
стена, като над тях са поставени възпоменателни мраморни плочи с надписи на
църковенославянски език. Градежът е изкусен, от дялан камък, което е характерно за
градската архитектура на Балчик. За подобряване на акустикта в зидовете са били
вградени глинени гърнета. Вътрешната украса на храма се състои преди всичко от икони
и изящни резбовани тавани.
94. ЦЪРКВА "СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА"
Координати: 43.40617, 28.16543
Църквата „Св. св. Константин и Елена” е трикорабна едноабсидна базилика с
висока камбанария. В интериора липсват стенописи. Дълго време църкавата е била
изоставена, но днес е осветена повторно като православен храм.
95. ЦЪРКВА "СВ ГЕОРГИ"
Координати: 43.40663, 28.16392
Църквата„Свети Георги” е построена през 1897 г. Сградата е трикорабна базилика
с купол и разположена над нартекса камбанария. Това е най-голямата църкава в Балчик.
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В интериора на сградата с най-висока художествена стойност са иконостасът и
владишкият трон. Те са дървени, резбовани с много изящна украса.
96. ПАРАКЛИС „СТЕЛА МАРИС“
Координати: 43.40415, 28.14859
Изграден е през 1926 г. в лятната резиденция на румънската кралица Мария.
Православният параклис “Стела Марис” (в превод „Морска звезда“) е кръстокуполен
хран, издигнат в традициите на средновизантийската църковна архитектура. Параклисът
е съграден по подобие на параклис в малко селце в Кипър. Тук според завещанието се е
съхранявало сърцето на кралицата, което след възвръщането на Добруджа е пренесено в
Румъния.
97. ДЖАМИЯ „ТУРГУД РАИС“
Координати: 43.40537, 28.16863
Намира се близо до пристанището. Сградата е построена през 19. в. Носи
характерните белези на ислямската архитектура. В двора ѝ се намира гробът на дарителя
– капитан Тургуд.
98. АРХИТЕКТУРНО-ПАРКОВ КОМПЛЕКС "ДВОРЕЦА"
Координати: 43.40312, 28.14567
Адрес: град Балчик, Курортна зона – Двореца 1, 9600
Сайт: www.dvoreca.com
Телефон: +359 57 976 849
Комплексът е отворен за посетители целогодишно. Най-доброто време за
посещение е в периода май – октомври. Работно време: лятно (08:00 ч. – 20:00 ч.) и зимно
(08:30 ч. – 17:30 ч.). Входната такса за възрастни е 6,00 лева. На посетителите се
предлагат екскурзоводски беседи и разнообразни учебни курсове.
"Двореца" е бившата лятна резиденция на румънската кралица Мария. Той е
разположен на около 2 км югозападно от град Балчик, в красива местност между
балчишките скали и морето. Строежът е извършен от италиански архитекти периода 1924
– 1927 г. Парковете са създадени от швейцареца Жун Жани. По-късно, през 1937 г., той
умира и делото му довършва швейцарец от еврейски произход – Гутман. Освен това по
изграждането на това прекрасно място са работили безвъзмездно и много местни
жители. В Двореца са разпръсната сгради, изпълнени в различни архитектурни стилове,
както и артефакти, принадлежащи към различни епохи, култури и религии. Между тях е
декоративната джамия с минаре, поставените на много места кръстове с надписи на
черковнославянски език, донесени от гробищата на манастирите в Молдова. Също така
византийски православен параклис, колонади и двор в мавритански стил, красиви
митологически същества по чешмите.
Многобройни тераси, оформени от растения коридори и тунели между красиви
порти от ковано желязо, лабиринти от водни канали и водни огледала, плачеща градина
с плачеща върба, вишна и кедър. Пресъздадени са приказни места като моста на
въздишките и нимфеума, красиви водопади. Тук са най-голямата на Балканския
полуостров магнолия и много други прекрасни растения, донесени от всички краища на
света.
99. КУРОРТ „АЛБЕНА”
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Координати: 43.36781, 28.08006
Курортният комплекс Албена се намира на Северното Черноморие, на 35 км
северно от гр. Варна и на 12 км от гр. Балчик. Разположен е в непосредствена близост до
прохладните гори на резерват Балтата.
Комплексът разполага с близо 15 000 легла в над 40 хотела от различни категории.
Хотелите са разположени в парковата зона и на брега на морето. Прекрасната природа и
чудесният плаж са предпоставка за пълноценна почивка. Плажната ивица на Албена има
дължина 3,5 км, а ширината ѝ достига до 150 м. Средната лятна температура е 28
градуса, а средната температура на морската вода през лятото е 25 градуса.
В Албена се предлагат различни услуги за доброто прекарване на туристите.
Организират се екскурзии до забележителности – за любителите на историята се
предлагат маршрути до Аладжа манастир, Мадарския конник, нос Калиакра,
археологическия резерват Яйлата, а за природолюбителите – разходка до някой от
близките резервати.
В Албена има всичко необходимо, което може да потрябва на туристите – магазини,
ресторанти, барове, аптеки, поща, банки, банкомати, рент-а-кар, медицински център и
др. От по-отдалечените хотели има автобуси от и до плажа и обратно на всеки 30 мин.
Атрактивно влакче също предлага вътрешен транспорт в границите на курорта.
До курорт Албена се намира едно чудо на природата:
100. РЕЗЕРВАТ БАЛТАТА
Координати: 43.34797, 28.07299
Разположен е в лонгозна гора около устието на река Батова. Сред най-високите
представилите на гората са остролистният ясен и полският бряст; срещат се още летен
дъб, бяла топола, бяла върба, дива круша, полски клен, обикновен габър и черна елша.
За резервата са характерни увивни растения като гърбач, лозя, обикновен повет,
бръшлян и различни видове цветя: блатни кокичета, зюмбюли, момина съзла, ружи,
перуника, оман и много други. Резерватът е дом за различни видове бозайници, найедрият от които е дивата свиня, както и на много водолюбиви птици.
101. ТЕКЕ „АК ЯЗЪЛЪ БАБА”
Координати: 43.39331, 28.05432
Адрес: село Оброчище, 9630
Сайт: travelbulgaria.news
Телефон: +359 57 972 177
Работно време: всеки ден от 09.00 ч. до 17.00 часа.
Входни такси: За лица от 7 г. до 18 г., ученици, студенти и пенсионери – 1,00 лев;
за лица над 18 г. – 5,00 лева.
Текето на мюсюлманския светец Ак Язълъ баба е изключително интересен
архитектурен паметник с религиозно и културно значение. Някога то е било едно от найголемите в европейската част на Османската империя. Текето е основано през 16., като
изграждането на комплекса продължава няколко десетилетия и съвпада с управлението
на султан Сюлейман I.
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Днес от текето са запазени тюрбе (мавзолей) и имарет (столова), който е
реставриран. Тюрбето с височина 12 метра и диаметър 11 метра е изградено от прецизно
оформени варовикови квадри. Таванът е куполообразен, изписан със стилизирани
растителни и геометрични орнаменти в източен стил.
В средата на текето е гробът на мюсюлманския светия Ак Язълъ баба, ориентиран в
посока изток – запад. Тук има олтар и място за палене на свещи, характерни за
изповядващите алевизма – неортодоксално течение в шиитския клон на исляма. Гробното
съоръжение е с внушителни размери – 4,45 м дължина и 2,10 м ширина.
Продължаваме по път 71 и след около 36 км пристигаме в:
102. ГРАД ДОБРИЧ
Координати: 43.57259, 27.82726
Добрич е град в Североизточна България, административен и стопански център на
област Добрич и община Добрич. Градът е естествен център и най-голямото населено
място в Южна Добруджа. На мястото на днешния град животът възникнал още през 4. – 3.
В. пр. Хр. За този период ние нямаме писмени сведения, а само археологически
артефакти – колективна находка от амфори с печати на елинските морски градове. Покъсно на тази територия възниква римско селище, съществувало през 2. – 4. в. сл. Хр.
Най-внушителната находка от него е римската баня. Тя била захранвана с минерална
вода от съществуващи и днес извори. За съжаление, некрополът на това поселение
изцяло попада под съвременния град. По време на Ранното средновековие на тази
територия е фиксирано наличието на три некропола от 8. – 11. в. сл. Хр.
Опустошителните нашествия на късните номади от първата третина на 11. век
обезлюдяват вътрешността на Добруджа и животът в селищата замира през целия период
на Второто българско царство.
Сегашният град възниква през 16. век като Хаджиоглу Пазарджик. В най-старите
писмени източници той е споменат като малко село с 14 домакинства. Селището бързо се
разраства. Според сведения на турския пътешественик Евлия Челеби, посетил града към
1646 г. – 1650 г., в него има над 1 000 къщи, около 100 дюкяна, 3 хана, 3 хамама, 12
джамии, 12 училища.
След Руско-турската война от 1877 г. – 1878 г. Хаджиоглу Пазарджик е присъединен
към Княжество България и получава настоящото си име.
103. РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГРАД ДОБРИЧ
Координати: 43.57094, 27.83052
Адрес: град Добрич, ул.”Д-р Константин Стоилов” № 18, 9300
Сайт: www.dobrichmuseum.bg
Входни такси: възрастни – 3.00 лв.; деца, ученици, студенти – 1.00 лв., семеен
билет – 4.00 лв.
Беседи: на български език – 6.00 лв., на чужд език – 12.00 лв.
Музеят събира, изучава, съхранява и представя културно-историческото и
природното наследство на Добруджа и Добричка област. Във фондовете на музея се
съхраняват над 180 000 експоната.
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Отдели в музея: „Археология“, „Българските земи ХV – ХIX век“, Възраждане,
„Етнография“, „Нова и най-нова история“, „Литература и изкуства“, „Природа“. Всички
те са обособени в отделни сгради със самостоятелни експозиции.
Експозиция „Археология на Добруджа“
Тя се намира в административната сграда на Регионалния музей. В една зала са
хронологически представени находките от уникалния праисторически комплекс край
Дуранкулак, керамични съдове от гетските некрополи край Суха река, луксозни предмети
от елинската колонизация на Черноморското крайбрежие, изящни мраморни и бронзови
произведения на римската скулптура и пластика, костени, каменни, бронзови и железни
оръжия и оръдия на труда, луксозни накити от столичните центрове на Добруджанското
деспотство. Акцент в експозицията са културите на различните конни народи, населявали
района: скити, сармати, алани, прабългари и различни къснономадски племена.
Експозицията „Възрожденски икони от Добруджа“
Тя е с най-многочислените в България образци на икони „Св. св. Кирил и
Методий“. Уредена е в сградата на Художествената галерия.
104. ДОМ-ПАМЕТНИК „ЙОРДАН ЙОВКОВ“
Координати: 43.56472, 27.83259
Адрес: град Добрич, ул.”Генерал Гурко” № 4, 9300
Работно време: понеделник – неделя (май – септември): 9.00 ч.– 13.00 ч. и 14.00 ч.
– 18.00 ч.; понеделник – петък (октомври – април): 8.30 ч.– 12.30 и 13.30 ч. – 17.30 ч.;
събота и неделя – по заявка.
Входни такси: възрастни – 3.00 лв.; деца, ученици, студенти – 1.00 лв., семеен
билет – 4.00 лв.
Беседи: на български език – 6.00 лв., на чужд език – 12.00 лв.
Дом-паметник с къща музей „Йордан Йовков” е най-големият и единствен по рода
си музей, който издирва, съхранява, изследва и популяризира живота и творчеството на
Йордан Йовков. Тук се съхраняват над 10 000 експоната, пазещи частици от личния и
художествения свят на писателя. Постоянната експозиция „Йордан Йовков – мъдрият
мълчаливец на българската литература” акцентира върху литературната работа на
белетриста – как се раждат неговите книги и герои, като в нейния център е поставен
автентичният кабинет на писателя.
Дом-паметникът съхранява и други ценни фондове, представяни периодично във
временни експозиции: „Дора Габе”, „Адриана Будевска”, „Анастас Петров” и „Петър
Дачев”. Посетителите могат да разгледат също малката, но атрактивна изложба „Дора
Габе – дъщеря на равнината”.
Екипът, проектирал сградата на музея, е единственият у нас носител на
архитектурен „Оскар” – „Архскар”, присъден му за Дом-паметника през 1995 г. от Съюза
на архитектите в България.
105. ВОЕННО ГРОБИЩЕ-МУЗЕЙ
Координати: 43.58588, 27.8329
Намира се на мястото на прочутия в миналото добрички панаир. Това е найголямото Военно гробище от времето на Първата световна война. Тук са погребани над 3
000 воини от седем националности. По-голямата част от тях са паднали в едно от
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големите сражения на Блаканския фронт, известно като Добричка епопея. В двора на
комплекса е разположен малък параклис-костница "Св. Арахангел Михаил".
106. МУЗЕЙ В ГРАДСКИЯ ПАРК „СВ. ГЕОРГИ”.
Координати: 43.56446, 27.83038
Адрес: град Добрич, бул.”Трети март” № 1, 9300
Сайт: www.dobrichmuseum.bg
Входни такси: възрастни – 3.00 лв.; деца, ученици, студенти – 1.00 лв., семеен
билет – 4.00 лв.
Беседи: на български език – 6.00 лв., на чужд език – 12.00 лв.
Музеят е разделен на две части, представящи природата на Добруджа и Новата
история на региона. Към настоящия момент като постоянна експозиция съществува само
природонаучната част.
Експозицията е изключително богата и отразява видовото разнообразие на флора и
фауна в района на Добруджа. Направени са панорамни пана, на които оживяват
типичните представители на фауната. В нея са представени всички екосистеми, които се
срещат в Добруджа – степ, поле, широколистна и лонгозна гора, скалните масиви край
Суха река и пещерите край Тюленово. Осигурено е озвучаване с характерни за дивата
природа шумове и звуци.
107. ЕТНОГРАФСКА КЪЩА
Координати: 43.56653, 27.8316
Адрес: град Добрич, ул.„Ален мак“ № 5, 9300
Входни такси: възрастни – 3.00 лв.; деца, ученици, студенти – 1.00 лв., семеен
билет – 4.00 лв.
Беседи: на български език – 6.00 лв., на чужд език – 12.00 лв.
Етнографската къща в гр. Добрич е част от Регионален исторически музей –
Добрич. Построена е в периода 1860 г. – 1861 г. в типичен за възрожденската епоха
архитектурен стил. Намира в центъра на град Добрич, в непосредствена близост до
църквата „Св. вмч. Георги“.
Къщата е реставрирана и превърната в музей. Нейната уредба представя бита и
поминъка на добруджанското население от края на 19. и началото на 20. век.
В приземието на къщата са разположени: преддверието с показано традиционно
облекло на местното население; кухнята; спалнята и мазата, в която са експонирани
оригинални съдове за приготвяне и съхраняване на зимнина, и селскостопански сечива и
предмети, свързани с домашните занаяти.
На горния етаж, в стаята за гости, е пресъздадена обстановката от дома на богат
търговец. В останалите помещения са възстановени уредбите на къща от началото на 20.
век.
108. АРХИТЕКТУРНО-ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ НА ОТКРИТО „СТАРИЯТ ДОБРИЧ“
Координати: 43.57112, 27.83025
Адрес: град Добрич, ул.”Д-р Константин Стоилов” № 18, 9300
Сайт: www.dobrichmuseum.bg
Телефон: +359 58 602 642
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Някога Хаджиоглу Пазарджик е бил оживен търговски-занаятчийски център. В него
имало 3 хана, 200 дюкяна, грамаден бедестен (покрит пазар) с 2 фасади и 2 врати,
разположен на „царския друм“. Всички тези сгради са напълно унищожени през Ново и
Най-ново време. Наместо тях е изграден из основи етнографски комплекс. Той има за
цел съхраняване и популяризиране на част от старите занаяти, практикувани в Добруджа.
Замислен е като търговска улица (чаршия), покрита с каменни плочи. От двете страни са
надлъжно разположени построени в старинен стил дюкяни. В тях са представени
традиционни занаяти, като медникарство, грънчарство, иконопис, бъчварство,
дърворезба, тъкачество, обущарство, шапкарство и др. Част от дюкяните са оформени
като хан, кръчма, кафене, геврекчийница, сладкарница, бозаджийница и сиропчийница.
В комплекса са вписани административната сграда на РИМ – Добрич с възстановка на
възрожденско училище и експозиция „Археология на Добруджа”, както и лапидариум с
антични и ранносредновековни паметници, разположени в кокетен вътрешен двор.
Непосредствено до нея се намира най-старата сграда в района – мюсюлмански храм, в
който сега действа мюфтийството. В основата му е вкопана една от трите чешми, които
са изградени в комплекса. На малък площад в самия край на чаршията е възстановен
най-атрактивният паметник на стария град – часовникова кула от времето на Османската
империя.
109. РИМСКА БАНЯ
Координати: 43.5746, 27.82666
Намира се в центъра на гр. Добрич. Съоръжението е с рамери 23 на 11 метра. Има
6 помещения, всяко от тях със специфични функции – съблекалня, басейни за студени,
умерени на температура и горещи процедури, горивна камера. Открити са и останки
от водоснабдителната и канализационната системи. Банята е била един от центровете на
съществувалото на мястото на днешния град римско селище. Издрадена е в близост до
минерален извор, известен днес като „Горчивите чешми”. Функционирала е през 3. – 4.
в. Днес съоръжението е чатично реставрирано и консервирано.
110. ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ
Координати: 43.56806, 27.82656
Художествената галерия се намира в центъра на Добрич, до сградата на Общината.
Тя е създадена през 1963 г. Впоследствие е преместена в сградата на бившата румънска
Съдебна палата. Галерията събира, проучва и съхранява творби на изобразителното
изкуство на художници от различни поколения, както и материали за историята на
галерията и развитието на изобразителното изкуство в града, региона и страната. Фондът
от произведения на изкуството е разделен на шест колекции, формирани по тематичен и
жанров принцип. Общият брой на творбите, включени във фонда, е почти 3 400. 400 от
тях са включени в постоянната експозиция, която е разположена в шест зали. Галерията
организира временни експозиции и други културни събития. Нейните образователни
програми за ученици са обединени около проекта "Работилница за въображение". Екипът
подготвя професионални каталози и други издания, свързани с фонда на галерията. Тук
се намира и голяма експозиция с възрожденски икони от фонда на РИМ – Добрич.
111. ЦЪРКВА "СВ. ВМЧ. ГЕОРГИ"
Координати: 43.5661, 27.83185
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Нaмира се в цeнтъра на грaда, в близoст до Етногрaфската къща. Църквaта
е първият православен храм в Добрич. Тя е трикорабна базилика без купол. Висока е 12
метра. Идигната е през 1843 г. Опожарена по време на Кримската война, тя
е възстановена през 1868 г. За интериора е характерен дървен, много богато резбован
иконостас и стенописи от края на миналия век, както и многобройни икони.
112. ЦЪРКВА "СВ. ТРОИЦА"
Координати: 43.56817, 27.82052
Намира се в централната част на гр. Добрич. По-старата църковна сграда на това
място е построена през 1859 г., вляво от входа на днешния храм. Към нея е открито и
първото училище в града, в което се преподава по взаимоучителната метода. Новата
църковна сграда е построена през 1911 г. в двора на по-стария храм. Църквата е
трикорабна базилика с купол и камбанария. Интериорът включва стенописи, а иконите по
нейния иконостас са дело на ученика на Репин Господин Желязков.
113. ЦЪРКВА"СВ. ОВАНЕС"
Координати: 43.56957, 27.83232
Намира се в центъра на Добрич, близо до пазара. Това е арменска църква,
построена е през 1894 г. на мястото на стар храм от 1830 г. Проектът ù е дело
на италиански архитекти. Представлява еднокорабна църква с каменни основи и стени и
с дървена покривна конструкция. В храма могат да се видят оригинални изображения
на арменски светци, рисувани през 19. в.
Продължаваме по път 293 и след около 32 км пристигаме в:
114. КРУШАРИ
Координати: 43.81573, 27.7556
Община Крушари се намира в Южна Добруджа и е една от съставните общини на
област Добрич.
За първи път село Крушари (Армутлий) се споменава в османски документ от 1526
г.–1527 г. под името Армудлуджа. След освобождението от османска власт районът е
включен в границите на Княжество България. Превратностите в неговото развитие са
тясно свързани с историята на Южна Добруджа и войните между България и Румъния.
Днес Крушари е център на гранична община със смесено население. Неговите основни
забележителности са красивата природа и величествените останки от древни култури и
цивилизации. Основната част от тях са концентрирани в района на 12 км на запад в:
115. КАНЬОНА НА СУХА РЕКА
Координати: 43.82107, 27.603
В територията на Община Крушари, в землищата на с. Габер, с. Ефрейтор
Бакалово, с. Зимница, с. Капитан Димитрово и с. Огняново, попада част от защитена
територия Суха река.
Каньонът на Суха река и околностите му са природна и археологическа
забележителност както за Добричка област, така и за цяла Южна Добруджа.
В древността Суха река е била най-големият източник на сладка вода във
вътрешноконтинентална Добруджа. Тя започва с три ръкава от Франгенското и
Добруджанското плато и се влива в езерото Олтина (днешна Румъния).

44

В българския участък на Суха река се срещат 132 вида птици – 98 от тях гнездят
тук, а други са прелетни; 32 вида пернати са с неблагоприятен природозащитен статус в
България и Европа.
Долината на Суха река с прилежащите ù суходолия, скали и скални венци по
склоновете обхваща участъка от с. Карапелит до с. Краново на север. Между селата
Ефрейтор Бакалово и Брестница е изградена система от язовири с дължина 7 – 8 км.
Хълмовете по суходолието са обрасли с дъбови гори, по-рядко – само с цер, по-често –
със смесени гори от цер и келяв габър. Откритите пространства около долината са заети
със селскостопански земи и пасища, а бреговете са обрасли с водолюбива растителност.
Суходолието на Суха река е едно от петте най-значими места в България за
червения ангъч, белоопашатия мишелов, малкия креслив орел и бухала, където тези
видове, защитени от ЮНЕСКО, гнездят в значителни количества. По Суха река се срещат
представителни гнездови популации и група от видове като градинската овесарка,
синявицата, късопръстата чучулига, горската чучулига, полската бъбрица, совоокия
дъждосвирец, ястребогушото коприварче, червеногърбата и черночелата сврачка.
Суха река е един от най-важните миграционни коридори на птици в Добруджа.
Ежегодно по време на есенна миграция оттук преминават повече от 37 000 щъркела и 5
000 грабливи птици. Изградените водоеми и ловни стопанства правят района подходящ за
риболовен и ловен туризъм.
Край селата Габер, Огняново и Капитан Димитрово има множество пещери. Част от
тях са обитавани от прилепи и други бозайници и птици. Известни са пещерните колонии
„Кара кая” и „Балабан кая”.
116. СКАЛЕН МАНАСТИР „ГЯВУР ЕВЛЕРИ”
Координати: 43.82147, 27.5962
Най-интересните пещерни комплекси са свързани с древната историята на
региона. Това са скалните манастири, които са най-ранните, открити не само в нашите
земи, но и въобще на територията на Европа и обитавани през цялото 1. хил. сл. Хр. Те
са разположени в естествени пещери, част от които впоследствие допълнително са
обработвани. Най-голямото им средоточие е между селата Балик, Оногур и Ефрейтор
Бакалово. Там е разположен един от най-големите скални манастирски комплекси в
България и Европа – „Гяур евлери“. Този важен център на монашеския живот възниква
през късноримско или ранновизнтийско време. Той е разположен в скалите на десния
бряг на Суха река, срещу античната крепост Адина, в землищено на с. Ефрейтор
Бакалово. Комплексът се състои от църква и девет монашески килии, изсечени в самия
скален масив на три етажа, които са свързани помежду си. Интерес представляват
кръстът, изсечен върху олтарната маса в църквата, както и множеството графити в
подножието на скалния масив, оставени най-вероятно от монаси и поклонници.
Централната църква – католикон, е старателно изсечена с наос под формата на
квадрат с дължина 3,10 м и височина 1,90 м. Върху източната стена е оформен триделен
олтар. По коридор се достига до голямо общо монашеско скално помещение, в който е
вдълбан кладенец за вода. Църквата има квадратен притвор, а до него – параклис с
правоъгълна абсида. Северно от параклиса има трапезария и игуменарница. В
подножието има килии и стопански помещения. Манастирът е използван през 10. в., за
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което свидетелстват керамиката в подножието и няколко руноподобни и кирилски
надписи.
На около 2 км северно от манастира „Гяур евлери“, върху десния бряг на Суха
река, в Сандъкли маара, са разположени и няколко единични отшелнически килии, както
и църквата гробница, в която са били погребвани монасите. Достъпът до обителта се
осъществява чрез два скачени шахтови отвора, в които е имало монтирани дървени
стълби. Достига се до обширно триделно помещение с равно изсечени под, стени и
таван. Най-северното е параклис с размери 5,77 х 2,65 х 2,00 м. На изток е изсечена
обширна абсида, а в югозападния ъгъл – голяма гробна камера. В съседното помещение с
размери 5,50 х 6,20 са вкопани още три гробни камери, а в последното, най-малкото,
още една камера. По стените има ниши за поменателни обряди. Очевидно това е
гробницата, в която са погребвани монасите на големия киновиален манастир „Гяур
евлери” и където са се извършвали заупокойни служби. Първоначално мощите им са
полагани в гробните камери в централното и южното помещение, а голямата камера в
параклиса е била костница.
Скалната обител „Тарапаната“ (известна още и като „Лицето“) се намира се върху
десния бряг на Суха река и на около 300 м западно от Сандъкли маара. На два етажа през
5. – 6. в. са оформени четири помещения. На долния етаж на две нива са оформени
килия и параклис 2,60/2,65 м с ниша в източната стена. До северната стена е изсечена
гробна камера. Горният етаж също включва две помещения – килия и параклис.
Параклисът е правоъгълно помещение с размери 2,50/1,95 м. Върху източната стена е
оформена аркирана олтарна ниша, а край северната стена е изсечена скамейка и гробна
камера. От параклиса по тясна пътечка достигаме до триъгълна килия с размери
2,90/1,65 м. Тази обител също е използвана през 10. в., за което свидетелстват няколко
кирилски надписа и кръстове с разклонени краища.
117. КРЕПОСТ ЗАЛДАПА
Координати: 43.88433, 27.80925
Адрес: село Абрит, местност Калето, 9407, община Крушари
Телефон: +359 57 712 024
Залдапа е най-големият укрепен античен център в земите на днешна Добруджа. Тя
е разположена в местността Калето, между селата Абрит и Добрин, Добричка област. В
по-старите публикации, а и сред местното население е позната с различни названия –
Абтаатското кале, Къз кале, Добрин кале, Добри кале и Хисар кале, а името ù означава
„студена” или „жълта вода”.
Дълго време в науката градището край с. Абрит се отъждествяваше с античния
град Абритус. Впоследствие, след като той бе локализиран край Разград, археолозите
свързаха селището с енигматичния град Залдапа, дълго търсен дотогава в цяла
Североизточна България и Добруджа. Тази локализация, направена едва преди около 7
десетилетия, се е наложила вече в съвременната историческа книжнина, при все че все
още не разполагаме с нейно епиграфско потвърждение.
Залдапа заема обширен полуостров с дължина 1 200 м и ширина до 500 м, ограден
от изток, север и северозапад от дълбока долина, а от запад и югозапад – от къс
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страничен дол. Северната част на полуострова представлява сравнително равна
платовидна тераса, а южната е значително по-широка и хълмообразна. Именно тя е
укрепена с крепостна стена и върху нея е разположен античният град. Теренните
наблюдения показват, че той е бил гъсто застроен. В северната част на полуострова,
както и в долината, непосредствена източно и западно от укрепената територия, найвероятно са се намирали неговите квартали. Тъй като укрепителната система на Залдапа
демонстрира твърде хомогенен облик, следва да се предположи, че изграждането ù е
било осъществено в рамките на една-единствена, при това вероятно сравнително
краткотрайна строителна кампания. Крепостната стена се състои от множество строго
праволинейни отсечки. Тя има общо 32 крепостни кули с различна форма и размери, 3
главни и 2 по-малки порти. Обликът на укрепителната система категорично свидетелства
за късноримския ù произход. Величествените мащаби на Залдапа (над 35 ха) и
монументалният характер на разкритите градежи не оставят никакво съмнение, че тя
трябва да се причисли към най-големите и значителни късноантични градски центрове в
тази част на Балканския полуостров.
Първите археологически проучвания в Залдапа датират от 1906 – 1910 г. и са
извършени от Карел Шкорпил. Впоследствие са извършвани частични теренни
изследвания и наблюдения. За съжаление, през годините античният строителен
материал по различни причини е подлаган на системно ограбване и разрушаване, което е
започнало още през 19. в. и продължава до наши дни. Липсват и пълни археологически
изследвания. В резултат на проведените археологически разкопки са проучени само част
от укрепителната система, гражданска базилика, раннохристиянска църква и внушително
по своя начин на изграждане водохранилище.
1. Римска гражданска базилика.
Координати: 43.882946, 27.809332
Проучена е от К. Шкорпил. Сградата е разположена в централната част на Залдапа,
южно от мястото, където се пресичат двете главни улици на града, свързващи главните
порти. Ориентирана е юг – север и има силно издължен правоъгълен план с външни
размери 101 х 18 м. В композиционно отношение сградата се състои от три части – две
големи и напълно идентични по размери и вътрешна уредба трикорабни зали и едно
централно помещение. Централният вход е от запад. Средищното ù местоположение,
внушителните размери и прецизен градеж дават основание тя да се интерпретира като
своеобразен център на обществения живот в тогавашната Залдапа.
2. Християнска базилика.
Координати: 43.884357, 27.809171
През 1906 г. от К. Шкорпил е разкопана и една раннохристиянска църква, която се
намира на около 40 м североизточно от югоизточната порта на града. По план църквата е
трикорабна едноабсидна базилика с нартекс и максимални размери 27 х 16 м.
Ориентирана е изток – запад и е изградена в стила на крепостната стена и гражданската
базилика. Най-вероятно датира от края на 5. – началото на 6. в., или с други думи, от
времето на управлението на император Анастасий.
3. Водохранилище.
Координати: 43.886445, 27.808120
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Открито е през 1949 г.. Изградено е в северозападното подножие на укрепената
градска територия вън от крепостните стени. Състои се от каптаж и воден резервоар –
масивна двукамерна постройка със свързани помежду си помещения. Първото от тях найвероятно е играело ролята на утаител, а второто е било същинският резервоар, снабден с
предпазен клапан, за да се предотврати евентуалното покачване на водното ниво над
допустимия максимум.
В писмените извори Залдапа се свързва със събития, състояли се през 6. в. Йоан
Антиохийски твърди, че това е родното място на Виталиан – предводител на известния
бунт срещу император Анастасий, прераснал в 5-годишна гражданска война. Името на
града фигурира и в крайно объркания списък на обновените по времето на император
Юстиниан І укрепления. Нещо повече – тогава Залдапа била посочена и като център на
епархия, чийто епископ бил подчинен на митрополита в Томис. По-късно тя имала важно
значение във военните действия между Византия и аварите.
Изградена през втората половина на 4. в., крепостта функционира около 250
години – до гибелта на града в края на 6. в., като през това време претърпява няколко
ремонта и преустройства. Голямото аварско нашествие от 585 г. поставя началото на края
на Залдапа. Животът тук продължава още едно десетилетие, но през последните години
на 6. в. градът окончателно се обезлюдява и загива.
След крепостта Залдапа продължаваме пътуването към село Александрия и след 5
– 6 км пристигаме в:
118. МАНАСТИР "СВЕТИ ИЛИЯ" – В МЕСТНОСТ ТЕКЕТО
Координати: 43.90394, 27.73273
Адрес: село Александрия, 9404, община Крушари
До края на миналия век на около 1,5 км северозападно от с. Александрия, сред
вековни брястове, се е намирало двуобредното светилище „Мустафа Канаат” – „Св.
Илия”, известно сред местното население като “Дървеното теке”, или манастира „Св.
Илия“. Легендите за съществуването на древен християнски манастир нямат реална
исторически основа. След саморазрушаването на текето във втората половина на XX в. на
мястото е построен параклис и жилищни помещения. Аязмото е преустроено.
Днес манастирът „Св. Илия“ е средище за организиране на фолклорни събори,
които са едни от най-посещаваните в района на Южна Добруджа.
Маршрутът продължава към територията на Румъния, където се намира:
119. ГОРА И ДОЛИНА КАНАРАУА ФЕТИИ – ЙОРТМАК
Координати: 44.06394, 27.64521
Адрес: село Беняса, Румъния
Природозащитен статут: Природен обект от общностна значимост, част от НАТУРА
2000.
Окръг: Констанца
Отговорна институция: Дирекция по горите – Констанца
Природозащитно значение: Водни сухоземни екосистеми. Преобладаващи класове
природни местообитания: реки, езера, блата, торфища, естествени пасища, степи,
култури, други обработваеми земи, широколистни гори, лозя и ливади. В този обект са
представени 27% от флората на Румъния, а характерните хабитати са пещерите и
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блатистите зони, дъбови и габърови гори и варовикови съобщества. Пейзажът на
варовиковите стени, граничещи с хълмове, гори и водни потоци, продължава и отвъд
границата с България, като там е наречен долината Суха река Защитени видове: 8 вида
бозайници, 4 вида земноводни и влечуги, 5 вида риби, 9 вида безгръбначни, 2 вида
растения, 20 други видове от флората и фауната.
Достъпност: Средна по пътища (DN3, DJ391A).
След това излизаме на главен път DN3 и след около 15 км пред нас се разкрива:
120. МАНАСТИР „СВЕТИ ЙОАН КРЪСТИТЕЛ”
Координати: 44.09725, 27.61105
Адрес: DN3, село Липница 907165, Румъния
Сайт: manastirealipnita.ro
Телефон: +40 241 856 625
Новопостроеният девически манастир „Св. Йоан Кръстител” се намира край село
Липница. Тук се съхранява частица от мощите на св. Йоан Кръстител, на св. Дасий
Доростолски и копие на чудотворна икона на св. Богородица, донесено от Москва.
След 13 – 14 км по главен път DN3 стигаме до нашата крайна точка – уникалния и
невероятно красив:
121. МАНАСТИР "ДЕРВЕНТ"
Координати: 44.10852, 27.48094
Адрес: DN3, село Галита 907224, Румъния
Сайт: www.dervent.ro
Телефон: +40 241 857 707
Намира се на 20 км от българската граница по течението на река Дунав.
Манастирът е най-големият в румънската част на Южна Добруджа. Прочут е с
лечебните свойства на „божия камък”, намиращ се в специална пристройка към църквата
на манастира. Извън манастира се намира целебно аязмо, което според преданието е
било извор, където Св. Андрей кръщавал жителите по тези земи. На мястото на извора
днес е построен красив параклис с лековита вода.
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