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ТУРИСТИчЕСкИ мАРшРУТИ 
по коРИДоР ЕВРоВЕЛо 6

През последните години и в България се забелязва 
тенденция, която ни пробщава към света - търсене на 
алтернативни възможности за туризъм, бягство от бе-
тонения плен на големите градове и желание за уеди-
нение сред красиви и малко познати места. Не веднъж 
и дваж към нас са се обръщали познати от различни 
краища на България с молба да ги упътим към интерес-
ни природни и исторически забележителности в Русен-
ския и Силистренския регион. Пътуването трябваше 
да бъде съчетано с възможности да се отседне, да се 
пренощува; задаваха ни въпроси за инфраструктурата, 
за екипировката и това, което задължително трябва да 
сложат в раниците.

При предишно проучване на района с изненада ус-
тановихме, че дори и местните хора не познават до-
бре землищата на своите селища. Не могат да посочат 
местата, не знаят как да се стигне до тях или предлагат 
противоречива информация, но охотно разказват ле-
гендите и се хвалят с красивата и забележителна при-
рода.

Мисълта, че живеем в свят, в който информацията 
е най-ценното притежание на човека, амбицира екипа 
на „Брод“ да опише най-важните културни и природни 
забележителности по долното течение на р.Дунав.

В настоящия справочник се опитахме да дадем 
кратки исторически сведения за селищата от антич-
ността до ново време. Посочени са тракийски, римски, 
средновековни обекти, тяхното значение в миналото и 
състоянието им днес, доколко са запазени и предста-
влят интерес. С болка установихме, че времето е нане-
сло сериозни, а някъде и непоправими щети на памет-
ниците. Някои от тях едва личат, не са експонирани и 
пригодени за посещения, но любителите на историята 
и на малко известните кътчета има какво да видят. Ще 
бъдат провокирани от факта, че на сравнително малка 
територия има много крепостни съоръжения, а наме-
рените в тях артефакти говорят за интензивен някога 
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икономически и духовен живот по течението на голяма-
та река, свързвала близки и далечни страни.

Маршрутът е съставен така, че всеки турист да 
може да си избере онази част от него, която най- добре 
приляга на времето, с което разполага, на екипировка-
та и тренираността му, най- пълно съответства на инте-
ресите му. Няма значение дали ще избере старините, 
наблюдението на редките видове птици и на растения-
та в природен парк Русенски Лом, влажните зони край 
реките или скалните манастири.

Постарахме се да дадем достатъчно пълна инфор-
мация за обществения транспорт, необходима на ту-
ристите от по-далечните краища със съзнанието, че 
промените няма да са толкова кардинални. Възмож-
ностите за придвижване са разнообразни - автомоби-
лен и автобусен транспорт, велосипед, лодка или пък 
човек може да се осланя на ходенето пеш. 

При изработване на маршрутите сме взели под вни-
мание препоръките на читалище „Братство - 1906“, с 
Бръшлен, за района на Бръшлен и сдружение „Свят за 
всички“ за района на Силистра. По маршрута до Пир-
гово публикуваме и карта, предоставена ни от колегите 
от сдружение „Опора“, които разработват туристически 
маршрут Русе - Кривина.

Какъвто и маршрут да изберете, ние ви обещава-
ме, че ще се забавлявате, ще се заредите с енергия, с 
много впечатления и ще поискате отново да се върнете 
- може би в друг сезон или с други приятели, за да не 
остане нищичко, което да не сте видели със очите си.

На добър час!
Екипът на „Брод“ 
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ДА поСЕТИм пИРгоВо

Село Пиргово се намира на 12 километра западно 
от град Русе на брега на река Дунав. Заради непосред-
ствената му близост до града, наличието на реката и 
удобните транспортни връзки Пиргово е любимо място 
за въдичари и хора, които предпочитат еднодневните 
излети. Още повече, че от тук можете сравнително лес-
но да се придвижите към село Мечка. Не толкова лес-
но обаче е за велосипедистите. Русе – Пиргово е един 
от проблемните маршрути, особено за неподготвени и 
начинаещи велотуристи. На около 500 метра от самия 
изход на град Русе започва територията на бившето 
военно поделение, чиято ограда започва от пътя и сти-
га до брега на Дунава. Между оградата и мантинела-
та има триметрова полоса, но е толкова обрасла, че 
прави невъзможно преминаването по нея. Банкетът на 
самия път е изключително тесен, а движението е ин-
тензивно. Пътят е само от две ленти, което още повече 
усложнява ситуацията за велосипедиста и я прави пре-
калено рискова.

Какво препоръчваме
Най-безопасният маршрут за велосипедисти е по 

долината на река Русенски Лом до село Иваново, от 
там до село Мечка и от Мечка към Пиргово.

По този маршрут има само една конфликтна точка – 
пресичането на главния път Е 85. Но там мястото е ши-
роко, има добра видимост и освен това за движещите 
се по главния път автомобили има ограничение на ско-
ростта - все предпоставки за безпроблемно пресичане.

Ако нямате необходимото време и вашата цел е 
единствено и само Пиргово, имате няколко други въз-
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можности:
- с влак до гара Долапите, там пак пресичате Е 85 

и по коларския път срещу отбивката при гарата се на-
сочвате към селото. Пътуването с влака ще ви отнеме 
само петнадесет минути, но ще можете да превозите 
велосипеда си и да избегнете рискованото каране в 
проблемния участък. Пътнически влакове за гара До-
лапите има в 8.02;11.16;13.09;17.58, а за обратно в 
6.40;9.28;13.25;17.25 и 19.18. Не забравяйте да прове-
рите актуалното разписание.

- втората възможност е да ползвате автобус до са-
мото село. Автобусите тръгват от сектор 8 на автогара 
Русе. Часовете на тръгване можете да разберете като 
се обадите на телефон 082/82 81 51 или на интернет 
страницата на автогарата - avtogararuse.org.

Ако все пак държите да се придвижите само с ве-
лосипед, задачата става трудна. Бихте могли от Русе 
да отидете до кв. Долапите, оттам, по стария път, до 
военното поделение, което се намира от лявата страна 
на пътя Русе – София. После продължавате до гара 
Долапите, пресичате железопътната линия в района на 
гарата и по описания вече маршрут стигате до Пиргово. 
Ако изберете този маршрут, трябва да знаете, че пътят 
отдавна не е използван и че имате да пресичате жп 
линия и шосе Е 85.

Какво трябва да знаете за Пиргово
Като селище Пиргово е възникнало още в древност-

та. На около 3,5 км северозападно, в местността Дра-
ката (при 512 р.км) са открити останки от късноантична 
крепост. Вероятно това е било 4 век пр.н.е. и е про-
съществувала до 14 в. сл. Хр. Североизточно от село-
то, на 3 км, при 508 р. км, на високия бряг, са открити 
следи от тракийски селища, антична и средновековна 
крепост, като последната е съществувала през Първа-
та и Втората българска държава. При 510 р.км, на 2 км 
северозападно от село Пиргово, в местността Долното 
скеле, са открити останки, които се свързват с римския 
кастел Медиолана. Върху неговите руини е изградено 
средновековно селище, което е съществувало до сре-
дата на 15 век.
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В селото има православен храм „Св. Богоявление“, 
построен преди 1812 г. Интересно при него е наличи-
ето на самостоятелна 
камбанария от маси-
вен камък. В църков-
ния двор са погребани 
руски военни, загина-
ли в жестоките сраже-
нията край селото по 
време на Руско-тур-
ската освободителна 
война. 

В по-ново време, през 1949 г., в каменната кариера 
край селото е изграден трудов лагер за политически 
затворници. Останките от сградите са заличени, но все 
още може да се види каменната кариера, в която са 
работели. 

Интересни места 
за посещение в село 
Пиргово са пристани-
щето край рибарското 
селище и понтонът на 
помпената станция. 
Там можете да се лю-
бувате на Дунава, да 
ловите риба или прос-
то да отмаряте на брега. Въпреки че има рибарско сели-
ще, няма да можете да наемете лодка, а за пренощуване 
не разчитайте на къщи за гости, ами бързо си направете 
бивак. Не забравяйте да си носите вода за пиене и за-
дължителния за вашата безопасност репелент.

Вода и храна можете да си купите в няколкото мага-
зина в селото, а може да хапнете и в трите работещи 
заведения.

Сдружение „Опора“ предлагат друг маршрут за 
придвижване, който можете да видите на стр. 11.

Ако искате допълнителна информация, обадете се 
в кметството на тел: 08114/2280; 2263.



– 11 –



– 12 –

СЕЛо мЕчкА 

Ако сте стигнали до Пиргово, но не сте намерили 
това, което сте очаквали, то задължително трябва 
да продължите към с.Мечка. Намира се западно от 
село Пиргово и до него може да се стигне по добър 
асфалтов път. Само някакви си шест километра ви 
делят от селото, което не е голямо. В него живеят 
около 680 души, но пък има добра инфраструктура, 
магазини, в които да си купите най-необходимото, и 
заведения за хранене, за да се подкрепите и да от-
морите след прехода. 

Ще узнаете, че поселения по тези земи е имало от 
най-дълбока древност. Необходимо ви е свидетелство? 
Разбира се че има! Намереният скален релеф на тра-
лийски конник свидетелства за наличие на живот още 
при траките. Скалата, върху която е бил изсечен, е...
взривена. Но и от това човек може да се поучи.

Първите писмени сведения са за крепостта Три-
мамиум. По времето на император Веспасиан (1 век 
от н.е.) започва изграждането на гранична система в 
Дунавския лимес. Крепостта и селищата са част нея. 
Археологическите разкопки потвърждават тази хипо-

теза. На 3 км западно, 
в местността Стълпи-
ще, са намерени запа-
зени части от зидове. 
Открити са монети, 
колони, има запазен 
римски път, правят се 
спасителни разкопки 
от 2006 година.

Преди да се отправите към Стъл-
пище, може да разгледате право-
славния храм „Св.св. Петър и Павел“. 
Той е сравнително нов, но украсата и 
използването на разнообразни ма-
териали му придават впечатляващ и 
оригинален облик. В църковния двор 
се намират гробове на руски офи-
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цери, загинали при щурмуването на Дунава и послед-
валите тежки сражения по времето на Руско-турската 
освободителна война.

Местността Стълпище
Намира се на 2 км северно от 

селото, на самия бряг на р.Дунав 
при 515 речен километър. В мина-
лото тук е била махалата на ли-
пованците рибари. И днес е лю-
бимо място за излети и риболов. 
Ако не се отказвате лесно, може 
да пообиколите района и освен 
крепостта ще видите и интересен 
природен феномен 
побитите камъни. Те 
са два - по-малкият 
е с височина 2,5 м, 
големият - около 12! 
Местното население 
ги е наричало „Деки-
ли таш“ (турски). Чрез 
калкиране се появява 
днешното название 
(от стълб). По време 
на дъждовни години до тях се стига трудно заради ви-
соките храсти. Не по-малко препятствие през лятото 
са и жестоките комари. За да не ви откажат по средата 
на пътешествието, изберете най-топлата част на деня, 
но за всеки случай си носете и репеленти. Не бива да 
се забравя, че при високите пролетни води р. Дунав 
залива местността чак до Побитите камъни.

Ако приемем, че сте преодолели всички препят-
ствия, то можете спокойно да си изберете място за би-
вакуване. Съберете си дърва за огъня още по светло. 
Хубаво е да има и по-мокри - димът от тях ще прогони 
комарите.

Ако предпочитате по-малко екстремни преживява-
ния и искате легло и покрив над главата си, може да 
се уреди. Само трябва предварително да се обадите, 
за да разберете дали има свободни бунгала и да си 
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направите резервация. Просто позвънете на един от 
двата телефонa:

08158/283 - на ресторант „Стълпище“ (ЕТ „Петър 
Атанасов“ 53). Освен подслон ще ви предложат и чудес-
на храна. Салатите са от пресни зеленчуци - собствено 
производство, рибните ястия са от дунавска риба. Не 
липсват и ястия от традиционната българска кухня. А, 
да! Носете си и бански - можете да използвате басейна 
или да се попечете на слънце на брега на реката.

Другият телефон е възможност за настаняване при 
Христо Новаков (ЕТ „Ново 2“). Можете да си ангажира-
те бунгало на тел: 08158/385

И още 
Ако сте любител на по-новата история, можете да 

разгледате местата, на които са водени най-жестоките 
битки по време на Руско-турската война (1876 - 1878 г.) 
За загиналите руски войни е издигнат паметник.

На запад от местността „Стълпище“ се намира ва-
жно орнитологично място - рибарниците „Мечка“. Ня-
когашното крайдунавско блато преди години е превър-
нато в рибарници. Заедно с островите в близост до тях 
в днешно време те са важен хабитат за водолюбивите 
птици през периода на гнездене, а по време на мигра-
цията служат за място за почивка и хранителна база на 
редица прелетни видове. Тук гнездят малък воден бик, 
малък и голям корморан. Макар и рядко, могат да се 
срещнат царски орел и голям креслив орел. 
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поЛомИЕТо

Поломието е сред най-интересните места в района 
на град Русе заради изключително удивителните жи-
вописни гледки в каньоните на река Русенски Лом и 
нейните притоци - Черни Лом, Бели Лом, Мали Лом. На 
природата са били необходими милиони години (преди 
120 милиона години районът е бил дъно на море), за 
да извае красивите меандри в меките варовикови ска-
ли, образувани от отлагания по дъното на някогашното 
топло море. Бледожълтият им цвят на повечето места 
създава допълнително усещане за топлина. Мекият 
климат в долината на р.Русенски Лом и нейните при-
тоци, въздушните течения са способствали заселване-
то на тези земи още от древността. При оформянето 
на каньона водата е образувала и множество пещери, 
скални ниши, които са давали подслон на хората. Пър-
вобитните хора са използвали готовите природни обра-
зувания, а в по-късни времена хората лесно дълбаели 
мекия варовик, за да разширят своите жилища.

Разнообразната растителност, богатството на живо-
тинския свят са резултат на благоприятните климатич-
ни условия. За щастие красотата на природните забе-
лежителности е оценена по достойнство и за да бъдат 
запазени заедно с историческите обекти през 1970 го-
дина, е създаден Природен парк „Русенски Лом“. Пар-
кът обхваща 3260 км2. На територията му се срещат 
над 60 вида дървета и храсти, между тях и ендемични 
видове, които са рядкост - съсънка, диекианов лопен и 
сибирска телчарка, като за последните два вида засега 
няма данни за други находища в България. От расти-
телните видове десет са включени в Червената книга, 
а от птиците, които обитават местата - 17. Долината на 
Русенски Лом е обявена за важно орнитологично мяс-
то. Тук е най-северната точка в Европа, където се сре-
ща египетският лешояд, а общият брой на гнездящите 
видове е около 200. Сред редките птици са египетският 
лешояд, черният щъркел, царският орел. Грабливите 
птици са представени още от скалния орел, малкия 
орел, ловния сокол, мишелова, кресливия орел.
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Скалните ниши дават подслон не само на птиците, 
но и на девет вида прилепи. Голямо е разнообразието 
на бозайници - много малко от регистрираните в Бъл-
гария не се срещат в долината.

Ако тези сведения не са ви убедили, че си струва 
да попаднете на това място, може би още няколко фа-
кта ще събудят любопитството ви. Тук се намира най-
големият комплекс скални манастири, в това число и 
единственият действащ на Балканите - с.Басарбово 
(общият им брой е около 250). Тук се намира и един от 
седемте обекта на Юнеско в България - скалните църк-
ви край с.Иваново. В региона има тракийско светили-
ще, антични и късноантични крепости, като най-добре 
запазена е крепостта Червен.

Не на последно място трябва да добавим, че лю-
бителите на скалното катерене ще намерят отлични 
условия за това, а изкушените от водните спортове мо-
гат да се спуснат с кану по меандрите на реката. За 
отмора след вълнуващия ден можете да дегустирате 
отлични вина, произведени в местни винарни. В по-
следните години се появиха и къщи за гости, и хотели, 
които предлагат отлични условия за почивка. Така че... 
смело напред към приключенията!

Голяма част от Поломието попада в Природния парк 
„Русенски Лом“. При придвижването на територията на 
парка трябва да се съобразявате с определени прави-
ла.

Забранено е:
ловуване, освен унищоване на хищници при до-• 
казана необходимост. Провеждане на подборен 
лов в периода септември - януари в посочени 
отдели от горския фонд.
замърсяване на водите и терените с битови, • 
промишлени, растителни и други отпадъци;
движение на моторни превозни средства, с из-• 
ключение на специализираната охрана, проти-
вопожарната охрана и спешна медицинска по-
мощ;
изгаряне на стърнища и растителни отпадъци;• 
бивакуване и палене на огън извън определени-• 
те за това места;
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късане на цветя, събиране на билки и горски • 
плодове за търговски и промишлени цели;
събиране на редки, ендемитни, реликтни и за-• 
щитени видове, освен за научни цели;
безпокоене на дивите животни;• 
събиране и унищоване на яйцата и гнездата на • 
птиците;
увреждане на скалните църкви и други истори-• 
чески обекти;
събиране на вкаменелости и увреждане на скал-• 
ни образувания;
внасяне на неприсъщи за района растителни и • 
животински видове;
доближаване гнездата на птиците в зоната с ви-• 
сок природозащитен статус; 
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БАСАРБоВСкИ СкАЛЕН мАНАСТИР

Само на 8 км западно от град Русе, на скалите от-
дясно по течението на река Русенски Лом, се намира 
единственият действащ на Балканите скален мана-
стир. До него може лесно да се стигне с велосипед. 
Пътят не е натоварен, а отправна точка може да е вся-
ко едно място в града. Най-подходящи са жп гарата и 
речна гара. И в двата случая се минава през новата ма-
хала и по улица „Св.Димитър Басарбовски“ се потегля 
на запад. След като минете пред големия дъгов мост, 
продължавате още 150 м и завивате вдясно към квар-
тал Средна кула. Няма начин да сбъркате пътя. При 
Средна кула се отдалечавате от реката и завивате на-
ляво, после през мостчето поемате надясно, минавате 
край бензиностанцията и поемате по стръмнината към 
с. Басарбово. Когато стигнете центъра, преди да пресе-
чете моста над р. Русенски Лом, завивате вляво и след 
десетина минути виждате оградата на манастира.

Историята на Басарбовския манастир датира от 13 
век. По всяка вероятност е част от комплекса мана-
стири по цялата долина. Първите писмени сведения 
за него са от 15 век, а от 1685 година носи името на 
светеца Димитрий Басарбовски. През 1774 г. мощите 
на светеца са пренесени в Букурещ, в Патриаршеската 
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църква, а св. Димитрий Басарбовски е обявен за покро-
вител на града.

Ако отидете в манастира през почивните дни, ще 
срещнете и румънски туристи, дошли да почетат све-
теца и да разгледат манастира, където е намерил по-
кой. На 27 октомври е празникът на манастира. Света-
та обител е възстановена през 1936 година от монах 
Хрисант.

Днес манастирът и 
монашеските килии па-
зят вида си от времето 
на неговото възстано-
вяване. Подменен е 
парапетът, който обез-
опасява изсечените в 
скалите стъпала. Меж-
ду манастира и мона-
шеските килии е издиг-
ната нова камбанария, 

която се вписва в скалите и придава достолепност на 
целия комплекс. В двора на манастира се изгражда 
нова църква и нова монашеска обител.

Изкачите ли се до скалната църква, от площадката 
се открива чудна гледка към долината на реката. Ще 
ви се прииска да останете целия ден в околността. На-
горе, срещу течението на реката, има път с каменна 
настилка, който ще ви отведе до рибарниците, които 
опират в отвесни варовикови 
скали. Местата са изключи-
телно живописни и предлагат 
възможности за хапване на от-
крито - било до рибарниците, 
било до самата река. От дру-
гата страна на реката се изви-
сяват бледожълти варовикови 
скали. По тях има набелязани 
маршрути за скално катерене. 
Интересно е да се знае, че на 
тези скали през 1910 г. се пра-
вят първите опити за катерене 
с въже в България.
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Днес скалите са не 
по-малко популярни. 
Често можете да ви-
дите катерачи от Русе, 
Варна, В.Търново, от 
Румъния. Между ре-
ката и платото над 
скалите, на скална те-
раса, е разположена и 
хижа „Алпинист“. Ако 

искате да се настаните в нея, трябва предварително 
да се уговорите с хижаря. Нощувките са евтини, само 
по 6 лв. на вечер, но трябва да знаете, че условията 
са почти спартански. Палатка може да разпънете до 
реката или на широката поляна над скалите. Там се 
стига по пътеките отдясно на самата хижа. Където и да 
се разположите, не забравяйте да носите репелент и 
вода за пиене.

При положение че пър-
вата ви цел от маршрута 
е хижа „Алпинист“, не се 
отклонявайте в центъра 
на селото, а пресечете 
мостчето и продължете по 
пътя напред. След два по-
следователни завоя има 
указателна табела за хи-
жата.

Телефон за връзка с ТД „Приста“: 082/ 820272
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СкАЛНИТЕ цЪРкВИ пРИ СЕЛо ИВАНоВо

Най-популярният туристиче-
ски обект по Поломието е скална-
та църква при с.Иваново. От 1979 
г. под №45 е включена в листата 
на световното културно наслед-
ство. Интересът към Ивановски-
те скални църкви датира от един 
век преди това. През 1879 г. във 
в-к „Славянин“ излиза пътепис, 
който разказва за красотите на 
Иваново и за скалната обител. 
Възникването на манастирския 
комплекс е от времето на Иван 
Асен II, който се среща тук със 
заселилия се в светата обител 
монах Йоаким. С щедрата помощ 

на българския владетел започва изграждането на лав-
рата. Голяма част от килиите и църквите са изградени 
от самите монаси. Те са използвали пещери и ниши, 
които разширявали, като копаели мекия варовик. Има 
исторически свидетелства, че за дооформянето на ня-
кои от църквите и манастирите са наемали майстори 
каменоделци.

В скалните манастири по 
долината на Ломовете се 
заселват монаси исихасти. 
Те превръщат манастирския 
комплекс във важен култу-
рен център. Имало е сери-
озна скрипторска школа, за 
което свидетелства 
фактът, че е останал 
надпис от Иво Грама-
тик (1322 - 1323 г.). В 
надписа се говори, че 
той е пристигнал от 
Романя. Иначе Ива-
новската обител не 
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би била привлекателно място за граматици. Друг факт 
в подкрепа на това е преписката към Скитския пате-
рик (днес се съхранява в Далмация), в който се каз-
ва, че монах Висарион го е преписвал в лаврата „Св.
Архангел Михаил“ (1345 - 1346 г.) през царуването на 
Иван Александър. Явно е, че част от преписите, праве-
ни тук, са били възлагани от столицата. Между Царев 
град Търнов и манастира е имало връзка. Българските 
владетели Иван Асен II и Иван Александър са покро-
вителствали и подпомагали обителта. Монах Йоаким 
по-късно става патриарх, а това засилва създадените 
връзки между столицата и лаврата.

Безспорно е, че манастирът е имал важно значение 
за Второто българско царство. Той е ценен извор за 
проучване на историята от този период чрез приписки-
те, графитите и особено стенописите. Именно заради 
тяхната висока художествена стойност са включени в 
списъка на Юнеско за световно културно наследство. 
Кое прави стенописите в Иваново уникални?

На първо място - техниката - използвани са два слоя 
боя, нанасяни върху мазилката. Пигментите са расти-

телни и минерални. Те и днес 
не са загубили свежестта си 
въпреки лошите условия от 
години. Използван е и нов жи-
вописен стил с богата цвето-
ва гама, без да се нарушава 
канонът. Живописецът посте-
пенно се отдалечава от аске-
тичния идеал. На втори план 
има архитектурни елементи, 
голи тела, преодолян е схема-
тизмът в църковната живопис, 

заявено е ново отноше-
ние към човека. Портре-
тите на ктиторите също 
не са схематични. Когато 
разглеждаме стенописи-
те в Иваново, които са 
понесли и много пора-
жения от атмосферните 
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условия и злос-
торници, не 
бива да ги ме-
рим с днешните 
си критерии, а 
да помним, че 
те са забележи-
телен паметник 
на времето, в 
което са създа-
дени.

Как да стигнем до скалните църкви?
Както уточнихме в началото, всеки турист може сам 

да създаде маршрута си и да реши как да го измине. 
Възможен вариант е да се движите по основния марш-
рут Русе - Поломието - Силистра, като следвате GPS 
навигацията, която сме създали. В този случай прие-
маме, че последната позната точка е с.Басарбово. Ако 
нямате GPS, то тогава следвайте път 501. От центъра 
на селото продължавате напред през моста. Добре би 
било тук да отморите, защото ви предстои ново изкач-
ване. За щастие то е до края на селото, а после пътят 
продължава с по-малък наклон. Не пропускайте след 
излизане от Басарбово да се отбиете на малката пло-
щадка, предназначена за автомобили. Тук, от лявата 
ви страна, се открива чудна гледка към последните 
меандри на р.Русенски Лом. Долу, в краката ви, блес-
тят огледалата на рибарниците, притиснати от едната 
страна от отвесни скали, а от другата - от заоблени хъ-
лмове. Ако обърнете поглед още по-наляво, в скалите 
можете да видите острия покрив на хижа „Алпинист“.

Успоредно на асфалтовия път, пак от лявата страна, 
се вижда черен коларски път. Ако крайната ви точка е 
село Красен, не се колебайте, минете по него. Гледки-
те, които ще се разкрият пред очите ви, си заслужават 
да се отделите от шосето. Пък и в с.Красен има какво 
да се види. Вие сами решавате.

Устоите ли на изкушението да се отбиете в Красен, 
продължете напред по път 501. Маршрутът е приятен, 
теренът е с малък наклон, дори и неподготвен велоси-
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педист ще се справи. Имате все още време да разми-
слите за Красен, защото отляво има отбивка и табела, 
че по това отклонение може да стигнете до с.Нисово, 
минавайки през с.Красен.

Напред имате спускане (каква чудесна възможност 
да си отпочинете по нанадолнището). Очаква ви ново 
предложение. Отляво се открива прекрасна гледка, а 
и селото е само на един километър. Трудно може да 
устои човек да не надникне в село с такова красиво 
име - Божичен. Пък и като знаете, че тук има находки от 
късноантичната епоха, че в пещерите е имало скални 
църкви и манастири, че в една от тях, която местните 
наричат простичко „Църквата“, има частично запазени 
стенописи, не мисля, че ще се откажете. Не е без зна-
чение и фактът, че тук бихте могли да пренощувате, да 
се разходите по екопътеката край селото и на другия 
ден да продължите своето пътешествие без притесне-
нието, че сте пропуснали неща важно и красиво.

Вече сме само на няколко километра от Иваново. 
Няма къде да се объркате, дори и да не следите нави-
гацията. След табелката за селото завийте вляво, край 
бившия селскостопански двор и започнете спускане 
към долината. Движете се само по асфалтовия път. 
Правите редици дървета от дясната ви страна са от 
времето, когато старото с.Иваново се е намирало тук. 
След построяването на жп линията селото се премест-
ва по-близо до нея. Затова и не търсете стари къщи 
или старовремски църкви.

Когато достигнете най-ниската точка в каньона, спрете 
на паркинга и разгледайте картите схеми на местността.

Там са седемте най-известни обекта край Иваново. 
От тях единствено „Църквата“ е отворена за посеще-
ния. Тя е и най-запазена от всички обекти. Ако искате 
да посетите и другите, преценете дали ще ви стигне 
времето да изпълните целия си предвиден маршрут. 
Желателно е да координирате предварително с РИМ 
Русе обиколката си по манастирите на десния бряг.

Най-добра представа за значението на Ивановските 
скални църкви ще получите от църквата „Св.Богороди-
ца“. Там ще чуете изчерпателна беседа, която ще до-
обогати познанията ви. Входът и беседата са платени (4 
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лв. билет). В самата църква снимането не е разрешено, 
но от площадката се открива панорама, която е предиз-
викателство за всеки фотограф. Има и панорамен път, 
който минава край други стари монашески килии. Ясно 
личи как камъкът е бил дообработван, за да се разши-
ри естествената ниша. Пътеката стига до широка пло-
щадка, от която се открива гледка към скалния венец и 
заливните ливади около реката. Панорамната пътека е 
обезопасена с метален парапет. Към самия край на пъ-
теката, вляво, има друга полегата пътека, по която мо-
жете да се спуснете към първоначалната точка, където 
е велосипедът или ако сте пешеходец - да продължите 
напред по екопътеката „Грамовец“ към с. Кошов.

Ако сте избрали алтернативния маршрут, отправни 
точки могат да бъдат с.Пиргово или с.Мечка. Маршру-
тът е приятен. Пътят в по-голямата си част е равен и 
минава край обширни лозови масиви. Трябва да вни-
мавате при пресичането на път Е 85...

Любителите на пешеходния туризъм могат да дос-
тигнат Иваново с влак или автобус.

Разписания: влак
Русе - Иваново 
06:00; 08:02; 11:16; 13:09; 15:27; 17:58; 21:57;23:30;
Иваново - Русе 
01:40; 06:27; 09:16; 13:12; 15:04; 17:13; 19:05; 21:34; 
Къде можем да преспим и да се нахраним?

Стаи за нощувка можете да наемете при „Дянко • 
и Тонка“, тел: 08116/2333;
Самостоятелни стаи на тел: 08116/2863, • 
082/237702;
Самостоятелни стаи на тел: 0878 515314;• 
Самостоятелни стаи на тел: 08116/2772, • 
0899478531, 0878 540183;
Самостоятелни стаи на тел: 0899 773288;• 

За допълнителна информация се обадете на тел: 
08116/2715 - Туристически информационен център с. 
Иваново.

Не забравяйте - носете си вода, репелент, бинокъл 
и фотоапарат. Внимавайте за змии. Районът дава под-
слон на отровни видове.
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ЛомоВЕТЕ кРАй С. кошоВ

Следващата ви спирка непременно трябва да е 
село Кошов. Малкото селце щи ви удиви със своята 
архитектура. Е, не може да си съперничи с Жеравна 
или с Боженци, но и старите кошовски къщи носят въз-
рожденски дух. Основите от дялан камък хармонират с 
наситения жълт цвят на скалите край селото и създа-
ват усещане за уют и топлина. Каменните дувари оф-
ормят тесни улици, по които често можете да срещнете 
туристи от всички краища на България.

С какво привлича Кошов? Разположено в сърцето 
на Природния парк „Русенски Лом“, селото предлага 
възможности за алтернативен туризъм.

Изследователите на скалните манастири могат да 
допълнят впечатленията си с манастира „Кошута“, да 
видят изсечените от монасите каменни стъпала, по 
които са стигали до своите килии. Няма да откриете 
великолепието на Ивановските скални църкви, но ще 
бъдете поразени от броя на монашеските жилища и 
чак тогава ще си дадете сметка какво мощно духовно 
средище е било поречието на река Русенски Лом, ще 
се изпълните с удивление пред тези хора и тяхното 
усещане за мисия.

Любителите на птиците ще имат уникалния шанс да 
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видят редки видове във висините. Скалите край Кошов 
са най-северната точка на Европа, в която египетският 
лешояд гнезди. Истинско удоволствие е да се просле-
ди неговият полет над каньона, когато търси храна. С 
внушителния размах на крилете си (около 1,5 м) еги-
петският лешояд няма равен на себе си. В скалите край 
с.Кошов е гнездото на една от двете двойки египетски 
лешояди, гнездящи в природния парк. Не се опитвай-
те да търсите малките. Тяхното оперение се слива с 
околните скали и дори с бинокъл трудно се виждат. Тук 
трябва да отбележим, че опитите да обезпокоите за-
страшените птици, за да ги видите по-добре, е нежела-
телен. Ето защо орнитолозите от БДЗП са се погрижили 
да оборудват площадка за наблюдение на подходящо 
място близо до селото. За охраната на гнездото се гри-
жи постоянен екип

Скалните ниши, множеството корнизи и тераси съз-
дават идеални условия за гнезденето на други видове 
птици. Ще чуете крясъка на малкия креслив орев, при 
малко късмет можете да видите полета на величестве-
ния скален орел и белоопашатия мишелов.

Ако имате търпение да обходите бавно района и да 
наблюдавате внимателно скалите, дърветата и реката, 
можете да откриете ловния сокол и грабливите ястре-
би или пък бухал, сова или горска улулица. Един от 
най-интересните обитатели на природния парк е рядко 
срещаният черен щъркел. Може да го видите, когато 
търси храна край реката или когато почива, кацнал на 
някоя скала.

Река Черни Лом край с.Кошов е част от влажните 
зони и важно орнитологично място. Тук се срещат ча-
пли, скални гълъби, бързолети, кълвачи. Има над сто 
вида птици, които гнездят в района.

Богатството на животинския свят е свързано и с 
редица безгръбначни. Сред насекомите ще видите 
срамежливата богомолка, еленовия рогач, бръмбара 
носорог. Ливадите край реката са рай за пеперудите. 
Обективът на вашия фотоапарат може да запечата па-
уново око, лястовича опашка, седефка, адмирал, ня-
колко вида водни кончета.

Реката обитават няколко вида риба, има речни раци 
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и миди. Топлите скали, богатата хранителна среда съз-
дават чудесни условия за живот и на няколко вида вле-
чуги. Освен безопасните смоци и водни змии тук можете 
да видите и пепелянки. Така че за всеки случай`освен 
към небето гледайте и в краката си. Долината между 
селата Кошов и Нисово е рай за животинския свят.

Не по-малко интересни са растенията. Тук е един-
ственото находище на сибирската телчарка. Не са ряд-
кост и орхидеята, съсънката, лопенът. Може да се види 
ковачев зановец, какичка - все привлекателни обекти 
дори и за професионалния фотограф.

Вашето преживяване може да стане незабравимо, 
ако решите да пренощувате в с.Кошов. Можете да 
се настаните във вила „Ангел“, тел: 08159/479; 0878 
488801. Предлагат ви удобства, гостоприемство и ги-
дове. Можете да изберете и бивак в местността „Сме-
сите“, където се сливат Черни и Бели Лом.

Как да стигнем?
С велосипед тръгвате по пътя от с.Иваново. Маршру-

тът е лек до разклона за с.Кошов. Предстои ви спускане, 
по време на което може да се любувате на панорамни 
гледки, и докато се усетите, сте стигнали селото.

За пешеходци най-добре е да тръгнете от скалните 
църкви в Иваново по екопътеката „Грамовец“.

Автобусите за селото тръгват от Автогара „Изток“. 
За разписанието се обадете на тел: 845 064. Разписа-
нието на влаковете:

тръгване - гара Русе 8.02 ч  обратно  6.21 ч
 11.16 ч     9.10 ч
 13.09 ч   13.06 ч
 17.58 ч   18.59 ч

Към кого да се обърнем?
Кметство - тел: 08159/2220; 2223
А в читалището - към Лиляна Стоянова. Тук ще ви 

разкажат за местните традиции и за маскарада „Джа-
мал“ - обявен за живо наследство.
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СЕЛо чЕРВЕН

Пътешествието по долината ви отвежда до с. Чер-
вен. Почти всички, които са преминали зрялата въз-
раст, са виждали снимки от Средновековния град, най-
вече Стражевата кула, която е послужила като модел 
за възстановяване на Балдуиновата кула във Велико 
Търново.

Средновековният град се намира на хълм, който е 
заобиколен от три страни от река Черни Лом. От нея 
нагоре тръгват стръмни склонове или отвесни скали. 
Естествената укрепеност на мястото е оценена още от 
траките. Оскъдни са следите, останали от тях - малко 
керамика. През VI век крепостта е имала военно стра-
тегическо значение и за Византийската империя. Своя 
исторически и културен разцвет Червен изживява по 
време на Второто българско царство. 

Археологическите разкопки започват 
през 1961 г. и продължават и днес. Раз-
крити са части от крепостните стени, 
улици, основи на множество църкви и 
жилища. Митрополитската църква в Ци-
таделата е добре запазена. 

Когато си на хълма, имаш чувството, 
че непрекъснато стъпваш по история. На 
купчини около пътеката за посетители стоят парчета от 
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керамика. За археоло-
зите те нямат особена 
стойност, но фактът, че 
можеш да ги докоснеш, 
мисълта, че са били до-
косвани от други ръце 
преди столетия, те из-
пълват с вълнение. 

Предизвикателство 
е дори за подготвени 

туристи да минат по „царската стълба“, както я нари-
чат местните хора. В миналото по нея са слизали, за 
да се снабдят с вода. В ниската част има тунел с кап-
тиран извор - важно обстоятелство за крепостен град 
по време на обсада. В крепостта има изградена голяма 
щерна за вода. 

Средновеков-
ният град Червен 
е обявен за архе-
ологически резер-
ват. В местността 
Москов дол е от-
крит участък от 
средновековен 
път с широчина 4 
м, застлан с каменни плочи. Посоката на пътя показва, 
че това е била важна комуникационна артерия между 
Червен и Търново.

В тази местност може да потърсите „Голям рай ма-
настир“, „Малък рай манастир“ и „Кошута“.

Разходката из селото също е приятна. По тесните, 
стръмни улички ще видите къщи във възрожденски 
стил, които не са особено характерни за Североизточ-
на България (освен в Поломието). Селската църква 
също носи особеностите на възрожденската архитек-
тура и живопис.

Туристическият сезон тук се открива тържествено. 
Над крепостта се издига флаг, който показва, че Червен 
е готов да посреща гости. Обикновено на откриването 
се правят възстановки от ентусиазираните членове на 
сдружение „Чегот“.
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Какво друго?
От Червен започва дванайсеткилометров преход с 

каяк по водите на р. Черни Лом. Ако искате да усетите 
и тази тръпка, не се колебайте. Не е като рафтинга, но 
и спокойните води на Черни Лом могат да ви изправят 
пред изпитания. Началото на водния маршрут е от во-
деницата до селото. По бавните води на реката кануто 
се носи леко и имате възможност да огледате и два-
та бряга и да снимате, да снимате... Организираното 
спускане завършва край с.Кошов.

Ако искате нещо по-различно, обадете се на тел: 
0896814001. Това е телефон на дружество „Сексагинта 
Приста“. Там могат да ви осигурят екипировка - каяци, 
гребла, палатки, водачи, транспорт до мястото на тръг-
ване. За маршрута можете да се обърнете и към турис-
тически инфоцентър с. Иваново, тел: 08116/2715.

Места за настаняване в Червен:
Къща „Петрова“, тел: 08156/ 410; 0898 235065;• 
Самостоятелни стаи 08156/222• 
08156/597• 
0898252009• 

Ако след Червен пътят ви отведе до с. Табачка, мо-
жете да отседнете във вила „Христо Карачолов“, тел: 
0897957574. И в Табачка има какво да видите.

Интерес там ще представлява православният храм 
„Св. Богородица”, изграден през 1862 г. Можете да про-
дължите проучването на скалните манастири с „Църк-
вата” - скална църква на левия бряг на р. Черни лом, 
намираща се североизточно от селото, непосредстве-
но преди големия железобетонен мост. Тя е на около 
20 метра височина и до нея се достига посредством 
изсечени в скалата стълби. В района на селото има 
редица естествени пещери, които са използвани като 
скални килии през Средновековието. В т. нар. Водна 
пещера са засвидетелствани надписи на гръцки и ла-
тински език, което предполага обитаването й още от 
римската епоха.
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пЕщЕРА „оРЛоВА чУкА“

Не може да 
сте стигнали до 
тази точка на 
маршрута и да 
пропуснете пе-
щерата „Орлова 
чука“.

Природният 
феномен може 
да бъде посетен 
от 1 април до 31 
октомври. Пе-

щерата се е образувала преди 3,5 милиона години. Во-
дите на р.Черни Лом бавно са дълбали мекия варовик и 
попадайки в пукнатини, са продължавали своя път под 
повърхността на земята. За това може да се съди по 
гладките стени на някои от тунелите на пещерата. По-
късно реката променя своето легло в източна посока, 
образува меандър и се вкопава дълбоко. От входа на 
пещерата се открива чудна гледка към него. Пещерата 
е открита случайно през 1941 г., а благоустрояването и 
проучването започват през 1950 г. През 1962 г. е обяве-
на за природна забележителност. Досега дължината на 
галериите е 13 437 м, което я прави втората по дължи-
на в България. При направените археологически про-
учвания са установени шест културни пласта. Първите 
обитатели на пещерата са от средата на старокамен-
ната епоха - 50000 - 40000 години пр.н.е. Намерени са 
останки от кремъчни остриета. До входа на пещерата 
са открити останки 
на пещерна меч-
ка. Тя изчезва като 
вид около 14000 
- 10000 г. пр.н.е., 
което дава възмож-
ност за сравнител-
но точно датиране 
на този културен 
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пласт. По времето на Халколита отново е обитавана за 
не много дълго време. Най-горният пласт е от времето 
на траките. От 1965 г. пещерата е обявена за музеен 
резерват. Намерените артефакти се съхраняват в РИМ 
- Русе.

Природният феномен е местообитание на 5 вида 
прилепи, сред които е пискливият прилеп, чиито хаби-
тати в Европа са рядкост. Общият брой на прилепите 
е над 10000.

Дълго време пренебрегвана, днес пещерата е 
обект на изключителни грижи. Възстановено е освет-
лението, а ефектът от него е невероятен. Може да се 
влезе на кръгъл час от 10.00 до 17.00 часа. Беседата 
е 40 минути.

Когато приключите с посещението, хижарите от хижа 
„Орлова чука“ ще ви упътят как да стигнете до стария 
римски път. Ако желаете, можете да пренощувате. Хи-
жата разполага с 30 
легла, цените са по 
джоба на всекиго - 
между 8 и 10 лева. 
Тук можете да похап-
нете, като изпробвате 
собствените си кули-
нарни умения - има 
кухня, барбекю.
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Мястото е удобно за разпъване на палатки, а ако 
водите и деца, има чудесна поляна за игри.

На десния бряг на р.Черни Лом е разположено се-
лото, до което е близо пещерата - Пепелина. В него 
можете да посетите античната крепост „Градището“.

Как да стигнем?
Отново правим уговорката, че до Червен е най-добре 

да се движите по GPS навигацията. При велопохода 
това би ви улеснило. Ако не сте майстори на велоси-
педа, можете да ползвате автобус, след което да об-
ходите пеша района. Както и да стигнете до мястото, 
ходенето няма да ви се размине - за да видите повече 
от изброените обекти, за да се насладите на гледките, 
за да може да направите снимки за незабравимо пре-
живяване.
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СЕЛо НИСоВо

Село Нисово е 
следващата точка 
от маршрута. На-
шият съвет е да 
отделите повече 
време за Нисово 
и неговите окол-
ности. Днешното 
село е възникна-
ло през 1842 го-
дина. Първият за-

селник използва материали от изоставеното селище 
Галица, за да построи своята къща. Но живот по тези 
места е имало още в древността. Жеровските пещери 
са обитавани от първобитните хора. По-късно траките 
строят тук свои селища. Все още могат да се видят 
останките от няколко късноантични и средновековни 
крепости. Само на половин километър западно от Ни-
сово, между Малки Лом и Бели Лом, до стария път, 
който води към с.Кацелово, има сравнително голяма 
крепост. Високият рид, на който е изградена тя, я пра-
ви непристъпна. В скалите е изсечен път, водещ на 
югоизток, а от крепостта, към р.Бели Лом, все още се 
виждат изсечени скални стъпала. На югозапад, на ви-
соките скали, се е издигала крепостта Чилингир (4-5 
в.), заобиколена от р.Малки Лом. За жалост крепост-
ните стени личат слабо.

Пак на р.Малки Лом, между селата Нисово и Свале-
ник, на югозападната част на скалния масив, ще види-
те природния феномен Бялата стена. Там има запазе-
ни зидове от антична крепост с дебелина около 1,5 м.

На 1,5 км източно от с.Нисово, на Сечената скала, е 
калето „Аджамка“. Местните хора го наричат и Галиш-
кото кале. 

По високите места около Нисово могат да се видят и 
тракийски могили. За съжаление нито един от обектите 
не е достатъчно добре проучен и консервиран. Пъте-
ките до тях са обрасли и през късна пролет и лятото 
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достъпът е почти невъзмо-
жен.

Не се отказвайте въпре-
ки трудностите, защото ис-
торията е оставила следи, 
по които да минете - про-
дължете с изследването 
на скалните манастири. Те 
също са част от това ду-
ховно средновековно сре-
дище от ХII - XIV в. Най-
впечатляващ е Нисовският 
голям манастир. До него 
можете да стигнете по де-
сния бряг срещу течението 
на р.Малки Лом. Намира се 
на 6 км от Нисово и е дос-

тъпен чрез полуразрушена каменна стълба. На около 
25 м височина се стига до площадка, от която се влиза 
в основното помещение. На задната страна е издълбан 
олтарът на църквата. Дупките в стената подсказват, че 
манастирът е разширяван с дървен градеж.

На противоположната страна ще откриете Бръснар-
ницата и Еврейската дупка. 

За природолюбителите местата около Нисово пред-
лагат отлични възможности за 
наблюдение на редки расте-
ния и птици. В Природен парк 
„Русенски Лом“ е изградена 
дендропътека. Тя започва при 
моста на р.Малки Лом и про-
дължава срещу течението. Тук 
ще намерите расти-
телните видове, ха-
рактерни за Поломи-
ето. Служителите на 
парка предвидливо са 
поставили указателни 
табели.

Шестте километра 
по пътеката са прият-
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ни за разходка. Хем ще видите красивите орхидеи и 
диекиановия лопен, хем ще се насладите на красивите 
гледки.

На територията на парка, в местността Одалийка, 
е и вековният бял бряст. Възрастта му се определя на 
600 години. За да отидете до него, трябва да вървите 
срещу течението на р.Бели Лом. След около 6 км се 
изправяте срещу огромния полски бряст.

По пътя, на около 400 
м от селото, се минава по-
край старите гробища с 
интересни надгробни па-
метници. По тях може да се 
познае кой е бил погребан 
- мъж, жена, дете. Издълба-
ни са различни знаци, които 
подсказват дори професия-

та на погребания. Върху паметните плочи има изсечени 
и малтийски кръстове, което доведе до твърдението на 
проф.Овчаров, че това са тамплиерски гробища. Една 
интересна, но доста спорна теза.

Любителите на водните спортове могат да поставят 
тук началото на спускане с лодки. Велотуристите, ко-
ито предпочитат кръгови маршрути, могат да ползват 
маркираната от преди пътека Русе-Басарбово-Красен-
Щръклево-Нисово-Червен-Табачка.

Независимо от начина на придвижване, отваряйте 
си очите на четири. Винаги може да се окаже, че нещо 
сте пропуснали да видите. Но тези пропуски ще ви на-
карат да се върнете отнвово тук. 

Тук е едното място в Поломието, на което гнезди 
черният щъркел. Срамежливите пернати напуснаха 
гнездото си до Големия нисовски манастир заради ту-
ристическия поток и се преместиха в гората, където от-
ново отгледаха малки. Можете да видите и бързолети-
те в техния стремителен полет, а надвечер да гледате 
пируетите на прилепите в преследването на насекоми. 
Голяма колония има в Арнаутовата пещера. Ако дос-
татъчно сте се уморили от разходки сред природата и 
впечатления, можете да се отдадете на друг вид тури-
зъм. Семейната винарска изба „Райнов и синове“ ще 
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ви предложи да ми-
нете по пътя на вино-
то. Ще разберете как 
се отглеждат добри 
лозя, за да се напра-
ви превъзходно вино. 
Краят на маршрута 
минава през винарна-
та и завършва в зала-
та за дегустации. Тук 
може да опитате по ваш избор 
млади или отлежали бели и 
червени вина, като си подла-
гате с тънки мезета. Докато се 
занимавате с тази тежка и из-
морителна дейност, ще разберете от домакините, че в 
Нисово има паметник на св. Трифон Зарезан и знаме 
на местния винарски съюз, учреден през 1925 година. 
След подобно преживяване вече можете да се оттегли-
те на заслужена почивка.

Места за настаняване:
Хотел „Черният щъркел“ - тел: 08196/233
0886 006 401
0884 605 825
Цените за делнични и празнични дни са различни - 

от 45 до 60 лв. за един човек в двойна стая; нощувката 
за двама е 70 лв., а за деца до 12 години има намале-
ния. Децата под 2 години нощуват безплатно.

Две самостоятелни къщи „Четирите бора“
тел: 08196/212
0888 412 017
0884 567 167
Цените са: самостоятелна стая - 50 лв
двойка стая - 60 лв.
дете от 2-12 г. - 18 лв.
две деца - 28 лв
дете под 2 г. безплатно
Можете да опитате да се настаните при Нина 

Маркова - тел: 08196 /343, 082/ 482650
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На следващия ден можете да посетите читалището. 
Ще ви разкажат за традиционните празници, които все 
още се тачат: коледуване, лазарки, курбан за плодоро-
дие, Трифон Зарезан. Съборът на селото е през ноем-
ври, на Архангелов ден.

В процес на изграждане са конна база и наблюдате-
лен пункт за орнитолози.

Ако решите да поостанете в Нисово, идете и до 
с.Сваленик. Какво ще видите там? Йовдина дупка е пе-
щера, която е била обитавана. Има селищна могила в 
местността Иванчова чешма. Има и некрополи в мест-
ността Накова поляна. Ще видите Даково кале, кале 
Куклата, скален манастир и църква между селата Сва-
леник и Костанденец.

Информация за пещерите в Русенско
http://hinko.org/
В района къщи за гости има:

с. Церовец - тел: 0897 905 401; 0897 905 402• 
с. Красен - вила „Поли“ - тел: 0888 909773; 0889 • 
893613 
с. Писанец - вила „Слънчево“ тел: 0885 447452; • 
0879 052331; 088 9899254; цени от 15 лв.
Хотел „Роял палас“ - четири звезди, тел: 0888 • 
888 668. Възможности ца разходка с кон, за ри-
болов и лов.
с. Красен - Шилковата кръчма предлага нощув-• 
ки и разходка с коне. тел: 0888 505270/ 082 828 
680

От Нисово нашият маркиран маршрут продъл-
жава през с.Щръклево. Пътят е с изкачване, преодо-
леете ли наклона, който е с денивелация около 100 м, 
следва равен участък, приятен както за ходене, така и 
за каране на велосипед. Шосето не е натоварено и се 
пътува спокойно. От двете ви страни се редуват гори и 
ливади. И така до самото с.Щръклево. Ако сте решили 
да отморите малко, спрете в центъра на селото. Тук 
можете да разгледате музейната експозиция на лите-
ратурния вестник „Светлоструй“ - уникално за времето 
си извънстолично литературно издание, в което са пуб-
ликували известни творци и интелектуалци. В центъра 
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можете да хапнете и да попълните запасите си с вода. 
По-добре си я купете от магазина. В края на селото, 
на изхода за Русе, има малко, но приятно заведение с 
добра кухня и открита тераса - сега му е времето да се 
възползвате.

Продължавате по шосето, което ви отвежда до пътя 
Русе - Варна. Пролетна разходка в този участък е осо-
бено приятна. Особено хубаво е в сезона на череши-
те, когато може да спрете и да се освежите с шепа от 
сладките плодове, които ще откъснете от дърветата 
край пътя. Че сте наближили пътя Русе - Варна, ще 
разберете по уширението. Бъдете внимателни. Неза-
висимо че новият път има лента за спиране от ханчето 
при ДЗС до кантона на Пътно управление и ограниче-
ние за скоростта на преминаващите автомобили, пред-
пазливостта не е излишна.

Минавате край ДЗС и поемате по страничен път вдя-
сно към с.Червена вода. Когато стигнете края на този 
отсек, отдясно е началната точка на Птицекомбината. 
Завийте вдясно и продължете напред. От двете страни 
на пътя има акациева гора и сред нея са сградите на 
промишленото предприятие. Веднага след тях започва 
спускане около километър и преди първите къщи на 
с.Червена вода трябва да свиете вляво, за да поеме-
те по стар асфалтов път към с.Николово. Редуват се 
спускания и изкачвания чак до Лесопарка. След малък 
равен участък започвате спускане към езерото. Място-
то е приятно - над главата ви са клоните на дърветата, 
които ви пазят от слънцето през лятото. През пролетта 
и през есента пък гората има друго очарование. След 
десетина завоя гората свършва и вие се озовавате в 
центъра на Лесопарка. Вляво от вас е водното огле-
дало с къщичката на Баба Яга и мостчето. Пролетта и 
в началото на лятото в езерото цъфтят белите водни 
лилии. Не забравяйте, че нашето пътешествие про-
дължава към Силистра и една от точките в маршрута е 
голямата колония на бялата водна лилия.

Ако силите ви са дотук и сте решили да се върнете 
в Русе, използвайте докрай деня и се разходете около 
езерото. Има и къде да похапнете, и къде да си почи-
нете.
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След преминаването на язовирната стена поема-
те вляво, ако сте към Русе, и надясно, ако сте реши-
ли да продължите напред. Пресичате почти цялото 
с.Николово и към края му свивате вдясно, за да поеме-
те към с.Долно Абланово. Следвайте GPS навигация-
та, а ако нямате, ползвайте като ориентир читалището. 
Щом го подминете, свийте вдясно, а след още сто ме-
тра - вляво.

В Долно Абланово и Хотанца не се влиза, те остават 
встрани. Пресичате с. Юделник и поемате на север, 
към с.Борисово. В селото има къща за гости, в която 
могат да преспят 12 човека. Условията са луксозни. 
Цената за наемане на цялата къща в почивните дни е 
270 лв., а в делнични - 250 лв. Можете да се обадите 
на тел: 0888 916 346; 0888 770 379.

От с.Борисово продължавате към с.Сливо поле. Пъ-
тят отвежда точно в центъра. Тук можете да спрете, 
да пийнете кафе, да си купите храна и вода, преди да 
продължите за с.Ряхово. Движейки се по този път, из-
бягвате карането по натоварения път Русе - Силистра. 
От центъра на с.Сливо поле поемате на североизток, 
за да стигнете след 6 км до покрайнините на с.Ряхово. 
Отделянето от р.Дунав беше при Стълпище, на 515 
речен километър. Тук сте вече на 464 речен киломе-
тър. Брегът на Дунава при пристанището предлага въз-
можности за риболов и бивакуване. Бивак можете да 
си направите и до ряховския плаж, където е и една от 
спирките на международната регата ТИД. Движението 
от Ряхово до Бабово се осъществява по пътя край пом-
пените станции, които доставят питейна вода за целия 
район, включително и гр. Русе. Пазете чистота!
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СЕЛо БАБоВо

С л ед в а щ ат а 
спирка по пътя е 
с.Бабово. От прис-
танището на Ря-
хово се връщате 
на юг до края на 
селото и поемате 
по общински път 
към следващото 
населено място. 

Не бива да сте изпълнени с очаквания, за да не се раз-
очаровате. При подготовката си вероятно сте попадна-
ли на информация, че в селото има запазена римска 
гробница, може би сте виждали снимки от вътрешност-
та й и много би ви се искало да я видите. Уви! Гроб-
ницата е проучена и била отворена за посетители, но 
заради честите набези на иманяри, които няколко пъти 
разбиват металната врата и решетката, се взема ре-
шение входът на гробницата да бъде запечатан. Това 
се оказва единственият начин тя да бъде спасена от 
посегателства. Открита е през 1983 г. непосредствено 
до селото, от източната му страна. Над нея има седем-
метров могилен насип (40 м. диаметър) и има четири 
последователно свързани помещения – входно, дро-
мос (коридор), предверие и гробна камера. Интерес-
ното при конструирането й е използването на каменни 
плочи, което се явява остатъчно тракийско влияние (в 
землището на селото е регистрирано тракийско сели-
ще). При проучването, на базата на строителния ма-
териал и археологическите находки, тя е поставена в 
първата половина на ІV век. 

Могилата на гробницата можете да откриете в юго-
източния край на селото, като се ориентирате по ви-
соката антена на GSM оператора, построена на десе-
тина метра. От върха на могилата се открива гледка 
към равната като тепсия Бръшленска низина. От тук 
се огледайте за ориентири по черния път, който да ви 
отведе до западното рибарско селище на с.Бръшлен.
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От римската гробница потегляте на север по черен 
път между нивите и след два километра се отправяте 
на североизток. По всичко личи, че това са трайни гра-
ници между нивите, защото около тях има големи дър-
вета. След като прекосите бетоненото мостче над кана-
ла, завивате вдясно. Минавате покрай горичка от черни 
тополи и вече сте 
стигнали западния 
край на Бръшлен-
ското блато. Про-
дължете по пътя 
направо, като бла-
тото трябва да ви 
остане от дясната 
страна. Не след 
дълго ще стигнете 
дигата. Наляво пътят е за рибарското селище запад. 
От него можете да видите о-в Мишка, който е в защите-
ната територия Бръшлен-Калимок. От няколко години 
островът е притегателно място за туристи от България 
и Румъния.
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БРЪшЛЕН-кАЛИмок

От рибарското селище може да се отправите на юг 
към с.Бръшлен. Има тесен асфалтов път, който пре-
сича отводнителни канали. Минавате покрай възстано-
вената помпена станция и продължавате напред. Ако 
сте си наумили да снимате, бъдете винаги нащрек и ка-
райте бавно. Низината, разположена между с.Бабово и 
гр.Тутракан, е изключително интересна за орнитолози-
те. Множеството канали, които пресичат пътя, блатата, 
рибарниците са рай за водолюбивите птици. Голяма 
част от тях обитават островите на р.Дунав в този район 
- Мишка, Безимен, Малък Бръшлен, Пясъчник, Радецки, 
Калимок, а използват низината за набавяне на храна. В 
територията на защитената местност Бръшлен - Кали-
мок се срещат почти двеста вида птици. Мигриращите 
са 11 вида. Някои от обитателите зимуват тук, а 110 
вида отглеждат своите малки. От всички пернати оби-
татели на низината 43 са включени в Червената книга 
на България. Два от тях са и световно застрашени - ли-
вадният дардавец и белооката потапница. През зимата 
тук гостува и друг световно застрашен вид - червенгу-
шата гъска. Блатата и рибарниците привличат чапли, 
корморани и дори една двойка морски орли. В тръс-
тиките и папура 
гнездят шавар-
чета, диви пати-
ци и тръстиков 
блатар. В под-
ходящите сезо-
ни можете да 
видите къдрог-
лавия пеликан, 
пойния лебед, 
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нощната чапла, 
лопатарката, 
водния бик. 
При съствието 
на толкова ви-
дове птици при-
влича и голям 
брой от грабли-
вите. Срещат 
се речен орел, 
малък креслив 

орел, обикновен мишелов, морски орел, голям и малък 
ястреб, ушата сова.

Любителите на риболова могат да опитат късмета 
си и да заметнат въдици в Дунава, но трябва да знае-
те, че риболовът е забранен в каналите и техните зау-
ствания. Можете да си направите бивак. Решите ли да 
преспите на палатка, имайте предвид, че задължител-
но ще ви трябва репелент против насекоми, и най-вече 
комари. Разходката край каналите и блатата през деня 
е приятна. Тук можете да се натъкнете на рядката жъл-
та водна роза, какичката. Само тук се срещат изящната 
поветица и песъковиден ранилист. 

Село Бръшлен може да бъде отправна точка към дру-
гото рибарско селище. То е по-неблагоустроено. Все още 
няма ток, но местата около него са великолепни. Дори и 
през лятото високи-
те подпочвени води 
заливат големи час-
ти от крайбрежните 
гори. Сред тръсти-
ките, папура и во-
дната роза можете 
да видите чапли, 
диви патици и соко-
ли, корморани.

За да достигнете до това рибарско селище, от цен-
търа на селото трябва да се отправите на север. Пътят 
е удобен и до самото селище е покрит с трошенока-
менна настилка. От западното до източното рибарско 
селище може да се стигне и по коларски път край ди-
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гата. Ориентир ще 
бъдат стълбовете на 
някогашното резерв-
но електропреносно 
тутраканско трасе за 
помпените станции.

В с.Бръшлен има 
магазин, от който мо-
жете да си напазару-

вате, но засега няма къщи за гости.
До селото може да се придвижите и с автобусите, 

пътуващи до Силист-
ра. Ако това, което 
ви разказахме, не е 
достатъчно, посетете 
и електроненния сайт 
на Калимок. 

Тази година кмет-
ството и читалището 
в с. Бръшлен поло-
жиха огромни усилия 

за разчистване на туристическите пътеки около Бръш-
ленското блато. Така достъпът на туристи и велосипе-
дисти е улеснен. Изградени са няколко маршрута и са 
изработени указателни табели и карта, които публику-
ваме на следващите страници.
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 Маршрутът към о-в Голям Бръшлен е на 
макадамова настилка и е проходим и при лошо време. 
Той ви отвежда покрай източния край на Бръшленско-
то блато през 2 живописни моста до дунавската дига и 
през нея до рибарско селище. Тук повече от 4 км. може-
те да карате колело по самия бряг на р. Дунав и да се 
любувате на невероятната природа на реката. ВНИМА-
НИЕ: при пролетно пълноводие тази част от маршрута 
може да е под водата! Попитайте преди да пътувате 
или потърсете информация на уеб сайта 

http://www.brushlen.eu/ 

 Черен път 1 при хубаво време може да 
ви спести излизането на главния път и да ви отведе от 
с. Бръшлен директно до южния край на Бръшленското 
блато, откъдето да продължите по основния маршрут.

 Черен път 2 при хубаво време може да 
ви отведе директно от северния край на Бръшленското 
блато до тракийската могила в с. Бабово. Пътят мина-
ва покрай единствената запазена в района горичка от 
вековна черна топола и през малък мост върви покрай 
запазилите естествения си облик влажни ливади по за-
падния край на Бръшленското блато.

 Черен път 3 свързва основния маршрут 
с маршрута до о-в Голям Бръшлен при тяхното излиза-
не на дунавската дига. Пътят върви плътно в основата 
на дигата. При пълноводие част от пътя може да е за-
лян от просмукали се води. Бъдете внимателни!

 Черен път 4 предлага един поглед към 
влажните зони между Бръшленското и блатото Кали-
мок. Той минава покрай Чифлишката гора и ви отвеж-
да към единственото запазено на брега находище на 
блатно кокиче (тук този вид се среща основно по ду-
навските острови).
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ТУТРАкАН

За да стигнете до 
Тутракан, използвайте 
главния път. Не е най-
безопасният, но така не 
рискувате да се изгуби-
те край блатата. Няма 
да съжалявате. Ще ви-
дите цялата красота и 
природното многообра-

зие на Калимок. Дигите също представляват интерес. 
Обрасли са с храсти и са прорязани от дълбоки ко-
ловози, но движението по тях не е невъзможно. Ще 
откриете много места, на които можете да спрете, да 
наблюдавате, да си починете. На островите също би-
хте могли да опънете палатка и да останете няколко 
дена. И тъй сте стигнали до града, поне отделете вре-
ме да видите крепостта, историческия музей, да се 
повозите с круизно корабче по Дунава, да разгледате 
музея на лодкостроенето и рибарството и рибарската 
махала. 

Римският кастел Трансмариска е построен по вре-
мето на император Улпий Траян (98-117 г.), като па-
ралелно с укреплението възниква и цивилно селище. 
Крепостта е била предназначена за 5 кохорти, охра-
няващи район по границата на Долна Мизия. Крепост-
ната стена е следвала естествената конфигурация на 
терена, части от нея са били нарушени и в послед-
ствие възстановени. Тези разрушения се свързват с 
варварските нашествия през ІV-V век. Късноантичното 
селище загива по време на големите аварски нашест-
вия, а след втората половина на VІ век на територия-
та на Трансмариска се засичат следи ранно славянско 
заселване. По време на Първата българска държава 
липсват следи от поселищен живот, а такива се откри-
ват във времето ХІІ-ХІV век, когато селището отново е 
укрепено. Артефактите от разкопките се пазят в Исто-
рическия музей.

Работното време на музея е от понеделник до пе-
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тък, от 8 -12 и от 13-17 
часа. В събота работи 
от 9-15 часа.

В града има и вели-
колепна възрожденска 
църква „Св.Николай“, 
построена през 1865 
г. Иконостасът е дело 
на тревненски майсто-
ри резбари.

Архитектурният резерват „Рибарска махала“ има 48 
къщи. Рибарската махала се обособява като самосто-
ятелно селище през Възраждането (около средата на 
ХІХ век). В този си формат това се явява единственото 
подобно рибарско селище по поречието на р. Дунав.

Край Тутракан се 
намира и едно важно 
орнитологично мяс-
то - „Стената“, част 
от „Натура“ 2000. 
Дупките в льосовата 
стена се обитават от 
пчелояди, там е една 
от най-големите ко-
лонии у нас.

Места за отсядане
Хотел „Лодката“, ул. „Рибарска“ 82;• 

тел: 0886 403669; 0886 319895
„Палермо“ тел: 0896 780 230; 0889 303 000 • 
Рибарска къща: тел: 0866 61345, Разполага с • 
шест легла, 15-20 лв. нощувката.
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поЖАРЕВо

Отправна точка за 
маршрута Тутракан - 
Пожарево може да 
бъде църквата „Св.
Николай“ в гр. Тут-
ракан. След едно не 
много дълго (около 
2 км) изкачване се 
озовавате в покрай-
нините на града. От-
там по третокласен 

път поемате на юг. До самото Пожарево ви предстои 
приятен преход сред ниви, овощни градини, а накрая, 
при спускането към селото, и сред смесена широко-
листна гора. Ако се придвижвате с велосипед, бъдете 
внимателни. Пътят не е натоварен, но от предприяти-
ето за добив на инертни материали пътуват тежки ка-
миони, натоварени с чакъл или пясък. Затова карайте 
вдясно и бъдете предпазливи.

Пожарево е малко селце с около стотина жители. 
Оттук започва защитената зона Пожарево - Гарван, 
която обхваща територията на с.Пожарево, остров По-
жарево, блатото Малък Преславец, Гарванското блато. 
Всяко едно от тези места си има своето очарование и 
заслужава да бъде посетено.

Изградената дига между р.Дунав и блатото край 
с.Пожарево силно е повлияла на биоразнообрази-
ето. При високи дунавски води блатото е пълновод-
но, но при оттичането 
им водата от блатото 
се отдръпва през во-
достока. Дори и при 
ниски води тук гъмжи 
от живот. По калния 
бряг можете да откри-
ете следи от лисици и 
сърни, а в папура гнез-
дят патици и чапли. 
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Блатото е хранителна база 
за гнездящите на остров 
Пожарево птици. Срещат 
се нощна чапла, гривеста 
чапла, голяма бяла чапла, 
блестящ ибис, лопатарка, 
морски орел, къдроглав 
пеликан и още много дру-
ги видове. Околностите на 

блатото привличат и яребици и фазани. А цялото това 
пернато царство привлича и грабливите птици - мор-
ски орел, обикновен мишелов, малък ястреб.

На брега на Дунава можете да видите гордата разход-
ка на корморани и чапли. Западната страна на блатото 
е с по-стръмни брегове и там, сред върбите, можете да 
откриете чудесни места за риболов. Оттук можете да ви-
дите и водоплаващите обитатели. Има и отделни попула-
ции на водна лилия и какичка. 

В село Пожарево има къща за гости, която времен-
но е прекратила дейността си, затова, ако решите да 
преспите тук и да посрещнете изгрева над блатото, 
най-добре си носете палатка. За разпъването й е по-
подходящо да изберете брега на реката. Не че кома-
рите там са по-малко, но въздушното течение ще по-
могне. От брега на Дунава 
започва и маршрутът на 
ежегодния туристически по-
ход „По стъпките на четата 
на Таньо войвода“. Любите-
лите на историята могат да 
видят паметника на Таньо 
войвода, убит на 17 май 
1876 г. Намира се на пътя 
от Пожарево към с. Априлово. По пътя към Долно Ря-
хово пък има стар римски път, който е все още добре 
запазен и може да се използва за придвижване.
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мАЛЪк пРЕСЛАВЕц

От блатото на 
Пожарево се от-
правяме право на 
изток, по третокла-
сен, но запазен ас-
фалтов път, който 
върви сред смесени 
гори от габър, бряст, 
мизийска липа и 
минава успоредно 

на дунавския бряг. Има участък от запазен римски път. 
Препоръчваме ви движението по третокласния път, за-
щото не е натоварен, а и природата е прекрасна.

Северно от с.Малък Преславец, на около 20 км от 
Тутракан и 40 км западно от Силистра се намира едно 
от най-красивите места в България - блатото на с.Малък 
Преславец. По-точно би било да се каже езеро, защо-
то, за разлика от останалите блата край Дунава, то е 
много по-пълноводно, не пресъхва след отдръпването 
на водите, има по-скоро езерен характер заради карсто-
вите извори по дъното. Ако пропуснете да се отбиете, 
ще се лишите от изключително преживяване. Езерото е 
достатъчно отдалечено от селото, нищо не смущава по-
коя и красотата на това великолепно кътче. Ако дойдете 
в края на май и началото на юни, ще видите една от 
най-големите популации на водна лилия. Това прекрас-
но цвете загива в р. Ропотамо, но се чувства прекрасно в 
езерото на Малък Преславец. От едната страна на бла-
тото има гори, тръстики, въздухът е чудесен. Тъй като 
е по-дълбоко и не 
пресъхва, блатото 
се отличава с неве-
роятно разнообра-
зие на растителни-
те видове. Освен 
водната лилия тук 
ще видите и пре-
красни малки рас-
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тения като блестящия ръждавец и плуващия ръждавец, 
чиито листа покриват водите, а когато цъфти, стъбло-
то му е изправено нагоре. Също толкова красиви са и 
малката водна лейка, жабешката воднянка. Отскоро в 
блатото има и водна чума, нов вид за вътрешните водо-
еми в България, гордост за растителния свят на езеро-
то, защото тук е открита за пръв път. Срещат се и три от 
четирите вида папур в България.

Не по-малко разнообразен е и животинският свят. 
Има около 15 - 20 вида водолюбиви птици. Сред тях са 
белобузата рибарка, която гнезди сред водните лилии, 
двата вида водна кокошка - белочелата и зеленонога-
та. Изградената покрай езерото дига задържа водите, 
поради което по брега има много изсъхнали дървета, 
които привличат птиците, предпочитащи да живеят 
сред тях. През зимата блатото става дом за много ви-
дове птици - големия и малкия корморан, голямата и 
малката бяла чапла, нощната чапла, големия и малкия 
гмурец. Тук зимуват и зеленоглавата патица, белооката 
потапница (която е световно застрашен вид), лятното 
бърне, обикновеният кос, малкият воден бик. Отскоро 
във водите на езерото живее и една фамилия лебеди.

Ако не можете да запомните всичко това, не се въл-
нувайте. Просто елате, за да го видите. През който и 
сезон да се случи това, няма да скучаете нито миг. Взе-
мете със себе си и добър фотоапарат, защото, ако го 
забравите, няма да си простите, че сте пропуснали да 
запечатате един миг от вечната, но и всеки път нова кра-
сота на езерото.

Покрай блатото минава асфалтов път, достъпът 
е лесен, движението не е натоварено. С европейски 
средства е изгра-
ден кът за отдих. 
От другата страна е 
пристанището, има 
импровизирано ри-
барско селище. Ако 
искате да поостане-
те, има ученическа 
база, която може да 
се ползва както за 
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отдих на ученици, така и за възрастни през почивните 
дни.

Местните ще ви предложат да се разходите с лодка 
по реката, да посетите близките острови през лятото 
или пък ще имате шанса да половите риба в реката 
или в езерото.

Можете да разпънете палатка край реката или край 
блатото, но ще трябва да сте се примирили със спар-
танските условия. Носете си вода и храна, не забра-
вяйте и репелентите - тук те са по-важни и от храната.

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

Имайте предвид, че блатото край селото е защите-
на местност и трябва да се съобразявате с правила-
та. Забранено е паленето на огън и опожаряването на 
тръстиката и друга растителност, замърсяването на во-
дите и земите с битови, промишлени и други отпадъци. 
В блатото е забранено използването на лодки и мреже-
ни уреди за спортен и промишлен риболов. Забранено 
е влизането с автомобили в западния край на блатото, 
а също така лагеруването и бивакуването, забранено е 
брането и изкореняването на растенията.

Допълнителна информация може да получите в 
туристическия информационен център в кметство-
то или на телефона на кметство Малък Преславец - 
08637/5260
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СЕЛо гАРВАН 

От Малък Преславец до с.Гарван най-безопасен е 
коларският път, който започва от североизточната част 
на селото при бившия стопански двор и продължава 
право на изток. Пътят не е особено подходящ в дъж-
довно време. При пристигането в селото можете да по-
търсите веднага Добруджанската къща, за да си уреди-
те нощувката там. Ще ви струва само 10 лв. Тук може 
да останете няколко дена, за да обиколите района. За 

природолюбителите 
ще бъде интересно 
да видят екзотични-
те Гарвански блата 
(Лющова, Момчила и 
Тоната). Защитената 
местност е на севе-
роизток от с.Гарван, 
по течението на река 
Дунав. Можете да 
наблюдавате редки 

водолюбиви птици. Понякога от езерото Сребърна тук 
долитат и пеликани, за да си търсят храна. На 3 км се-
верно от селото се намира рибарското селище Емило-
во. Ако сте любители на къмпингуването, там може да 
разпънете палатка. Оттам бихте могли да се спуснете 
по крайбрежието на р.Дунав към с.Попина, за да се на-
сладите на красотата на Гарванските блата от север-
ната им страна. Заради гъстата растителност е хубаво 
да се придвижвате пеша и да не разчитате на велоси-
педа. Заредете батериите на фотоапарата още докато 
сте в селото, защото блатата изобилстват с интересни 
обекти за снимане. На съседния остров Гарван, който 
е известен най-вече с голямото находище на блатно ко-
киче, има колонии от пеликани, корморани, чапли. Те 
често долитат до блатата, за да търсят храна.

Ако времето е лошо или сте се уморили от скитане 
край блатата, останете в селото, за да видите право-
славния храм „Св. Димитрий Солунски“ - построен през 
периода 1887-1892 г.
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За тези, които искат да знаят повече за историята, 
има и Римско укрепление – намира се в м. „Кючюк гюл 
Кале“. Крепостната стена огражда територия с форма-
та на триъгълник. 

В района между селата Гарван и Попина се намират 
селища и некрополи, които принадлежат към най-ран-
ната славянска култура на юг от р. Дунав от VІІ-VІІІ век. 
Част от материалите от археологическите проучвания 
се намират в селската музейна сбирка, а находките с 
по-значима историческа стойност - в Исторически му-
зей Силистра. На съвременния терен не са запазени 
никакви следи. В селската мера, в м. „Кравана“, се на-
мира непроучена селищна могила.

„Добруджанската 
къща“ е възстановка 
на възрожденска къща, 
построена през 1919г., 
чието приземно поме-
щение е оформено като 
механа, която може да 
ползвате, за да си при-
готвите храна, а горни-
ят етаж като гостна и 
стая с етнографска сбирка. Има три стаи за нощувка. 
Към къщата е възстановена старата мелница, задвиж-
вана с оригинален немски двигател от 1920 г.

Селото разполага с музейна историческа и етно-
графска сбирка.

Не е необходимо да се запасявате с храна, точно до 
Добруджанската къща има магазин, в който можете да 
си купите най-необходимите неща.

Между селата Гарван и Попина се простират Гар-
ванските блата. Ако сте решили да ги изучите, може да 
отседнете в хотел „Дунавска перла“. Той е разположен 
на самия бряг на р.Дунав и предлага доста комфортни 
условия. Двойната стая в хотела е 50 лв. Децата полз-
ват намаление.

За резервации може да се обадите на тел: 
08228668223; 0882 800805.
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ЕзЕРоТо СРЕБЪРНА

Пътят за Сребърна, 
след с.Попина, мина-
ва през с.Ветрен. От-
сечката от пътя между 
двете села е изключи-
телно трудна. Движите 
се по стар коларски път 
в гората, който е много 
изровен от дъждовете. 
Редуват се спускания 

и изкачвания, които затрудняват туриста и в същото 
време му дават възможност да се наслади на тиши-
ната и спокойствието в гората. По този път едва ли ще 
срещнете някого, защото местните хора са убедени, че 
по него не може да се минава, но ако следвате GPS 
сигнала, той ще ви отведе на асфалтираната отсечка, 
водеща към някогашната резиденция. Ако обърнете 
поглед наляво, ще видите две могили, които най-ве-
роятно имат тракийски произход. Асфалтираният път 
ви отвежда право в центъра на селото, а там вече вие 
решавате какво да предприемете. Село Ветрен е лю-
бимо място за почивка на жителите на гр.Силистра. Тук 
можете да избирате между луксозни условия в къщите 
за гости и хотелите или да разпънете палатки на брега 
на Дунава или в скаутския лагер. 

Ориентирайте се по указателните табели, които 
ще ви отведат към вила „Радо“ (0885 324 451), вила 
„Ветрен“ (0888 456724), вила „Рустика“ (0887 259100), 
Старата къща (0885 200288), къща за гости „Пеликан“ 
(0889 427656, 0887 617399), комплекс „Калимарица“ 
(0888 234985), хотел „Евроклуб“ (08514 515). Цените 
са от 30 – 50 лева.

Село Ветрен е изходен пункт за посещението на ре-
зервата Сребърна. Между селото и северозападната 
част на резервата се намира рибарското селище Ата-
насово, където можете да бивакувате и да ловите риба. 
Съвсем близо до него са два от пунктовете под № 7 и 8, 
които са за наблюдение на обитателите на езерото. 
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Биосферният резерват Сребърна е изключително 
важен от орнитологична гледна точка. Той е един от 
най-старите у нас и на Балканския полуостров и при-
влича вниманието и на орнитолози, и на ботаници, и на 

зоолози, географи и 
природолюбители. 
От 1983 г. резерва-
тът и прилежащите 
му пространства са 
обявени за една от 
ценностите на све-
товните културни и 
природни паметни-
ци под егидата на 
Юнеско. 

Общата площ на резервата е 901,2 ха, която включ-
ва и остров Комлука. Около него е оформен пояс от 
различни видове тръстика, папур и други треви. Огле-
далната водна площ е около 2 ха и се свързва с локви, 
разположени в тръстиковите масиви. Тръстиката е ос-
новен растителен вид в резервата. Най-интересното 
при нея е, че площите често променят формата и го-
лемината си. В нея гнездят много видове водолюбиви 
птици, голяма част от които са включени в Червената 
книга. На територията на резервата се срещат 221 
вида птици. Известността си Сребърна дължи най-ве-
че на колонията къдроглав пеликан, който е светов-
но застрашен вид. Тук е едно от местата в България, 
където могат да се срещнат степен пор, включен в 
Червената книга, пъстър пор, който е застрашен ев-
ропейски вид и световно застрашената видра. Водите 
на езерото обитават 
езерният рак, обик-
новената блатна кос-
тенурка, жълтоухата 
водна змия и 23 вида 
риби, три от които са 
включени в категори-
ята „застрашен вид“ 
в Червената книга на 
България.
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Околностите на резервата дават изключителни въз-
можности за наблюдение. Около него има изградени 
17 пункта. 

Пункт 1- Пристан за лодки
Могат да се видят следните растителни видове:

Тръстика обикновена (Phragmites australis)
Водна леща малка (Lemna minor)
Лютиче пълзящо (Ranunculus repens)
Роголистник плаващ (Ceratophyllum demersum)
Мехурка обикновена (Gtricularia vulgaris)
Ружа лечебна (Althaea officinalis)
Чадърче обикновено (Calystegia sepium)
Самобайка бръшлянова (Glechoma hederacea)
Кучешко грозде червено,
разводник (Solanum dulcamara)
Жиловлек голям (Plantago major)
Жиловлек висок (Plantago altissima)
Оман британски (Inula Britannica)
Блатен кострец (Sonchus palustris)
Мента дълголистна (Menhta longifolia)
Мента блатна (Menhta pulegium)

Пункт 2 - Сухата чешма
Пункт 3 - Чешмата Тодоранка
Лаваница жиловлековидна (Alisma plantago aquatica)
Полевица бяла (Agrostis stolonifera)
Ливадина броенична (Poa sylvicola)
Кисела трева кафява (Cyperus fuscus)
Блатница обикновена (Heleocharis palustris)
Камъш езерен (Schoenoplectus lacustris)
Болбосхьонус морски (Bolboschoenus maritimus)
Лютиче отровно (Ranunculus sceleratus)
Пореч горски (Rorippa sylvestris)
Детелина пълзяща (Trifolium repens)
Великденче крайпоточно (Veronica beccabunga)
Великденче огнивчево (Veronica anagalis aquatica)
Подъбиче чесново (Teucrium scordium)

Пункт 4 - Носа на хълма „Коджа баир“
Могат да се видят видовете:
Главичка ежова (Sparganium erectum)
Катушка европейска (Lycopus europaeus)
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Катушка висока (Lycopus exaltatus)
Дяволска уста пчелниковидна (Leonurus marrubiastrum)
Чистец блатен (Stachys palustris)
Ленивче обикновено (Lysimachia vulgaris)
Русалка морска (Najas marina)
Русалка малка (Najas minor)
Камъш езерен (Schoenoplectus lacustris)
Болбосхьонус морски (Bolboschoenus maritimus)

Пункт 5 - Точката
Могат да се видят видовете:
Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus)
Белоока потапница (Aythya nyroca)
Сива гъска (Anser anser)

Пункт 6 - „Изворчето“
Растителни видове:
Папур лаксманов (Typha laxmanii)
Дараджан, Петльово просо (Echinochloa crus-galli)
Тимотейка метличеста  (Phleum paniculatum)
Лапад блатен (Rumex palustris)
Сминдух пълзящ (Trigonella procumbens)
Комунига лечебна (Melilotus officinalis)
Върбовка влакнеста (Epilobium hirsutum)
Ленивче кръглолистно   (Lysimachia nummularia)
Еньовче блатно (Galium palustre)
Кантарион (Hypericum tetrapterum)
Върбовка четириръбеста  (Epilobium tetragonum)
Лопен обикновен (Verbascum bllataria)
Лайкучка (Tripleurospermum tenuifolium)
Вратига обикновена (Tanacetum vulgare)
Паламида кучешка (Cirsium canum)
Класица равна (Alopecurus aequalis)

Пункт 7 - Льосова стена
Могат да се видят видовете:
Полско врабче (Passer montanus)
Брегова лястовица (Riparia riparia)
Пчелояди (Merops apiaster)
Синя гарга (Coracias garrulus)
Земеродно рибарче (Alcedo atthis)
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Пункт 8 - Бряг на р. Дунав
Могат да се видят видовете:
Голям корморан (Phalacrocorax carbo)

Пункт 9 - Връзка между стара и нова дига
Могат да се видят видовете:
Стрелолист стреловиден (Sagittaria sagittifolic
Водолюбче сенниково (Butomus umbellatu
Звездан обикновен (Lotus comiculatus)
Глушина пъстроцветна (Vicia varia)
Фий пролетен (Vicia sativa)
Блатия обикновена (Lythrum salicaria)
Сиротица лечебна (Gratiola officinalis)
Блатия пръстена (Lythrum virgatum)
Върбовка дребноцветна (Epilobium parvifloru
Незабравка блатна (Myosotis scorpioide

Пункт 10 - Нова дига
Пункт 11 - Южен шлюз
Могат да се видят видовете:
Сладник бодливоплоден (Glycyrrhiza echinata
Секирче влакнесто (Lathyrus hirsutus)
Водянка жабешка   (Hydrocharis morsusranae)
Стратиотес алоевиден (Stratiotes abides)
Див коноп (Eupatorium cannabini
Злолетница канадска (Erigeron Canadensi:
Белоока потапница (Aythya nyroca)
Сива гъска (Anser anser)

Пункт 12 - Черен път под селото
Могат да се видят видовете:
Водна леща триделна (Lemna trisulca)
Спиродела многокоренчеста (Spirodela polyrhyza)
Какички щитолистни (Nymphoides peltata 
Папур теснолистен (Typha angustifolia)
Папур широколистен (Typha latifolia)
Ням лебед (Cygnus olor)
Голяма бяла чапла (Egretta alba)
Ливаден дърдавец (Сгех сгех)
Зеленоглавка (Anas platyrhynchos)

Пункт 13 - Изворчето „Канаричката“
Могат да се видят видовете:
Лейка (Salvinia natans)
Азола (Azolla filiculoides)
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Азола (Azolla caroliniana)
Валиснерия спирална (Valisneria spiralis)
Водянка жабешка (Hydrocharis morsus ranae)
Росица едра, водна (Glyceria maxima)
Ручейник широколистен (Sium latifolium)
Салата компасна (Lactuca serriola)

Пункт 14 - Чешмата на пътя Силистра - Русе
Могат да се видят видовете:
Острица лисича (Carex vulpina)
Острица остра (Carex acuta)
Острица брегова (Carex riparia)
Острица влакнеста (Carex hirta)
Перуника блатна (Iris pseudacorus)
Ням лебед (Cygnus olor)
Голяма бяла чапла (Egretta alba)
Голям корморан (Phalacrocorax carbo)

На това място се открива много красива панорама 
на резервата. Много добре се открояват северният и 
южният тръстиков масив, тръстиковите острови (т.н. 
кочки), локвите в крайбрежните части, свързани на 
места с откритата водна площ.

Пункт 15 - фазанарията
Могат да се видят видовете:
Върба сива (Salix cinerea)
Лаконос (Phytolacca Americana)
Пищялка горска (Angelica sylvestris)
Черен оман (Symphytum officinale)
Живениче сенколюбиво (Scrophularia umbrosa)
Бутрак триделен (Bidens tripartita)
Блатия обикновена (Lythrum salicaria)
Бутрак наведен, рогат (Bidens cernua)
Горски птици

Пункт 16 - „Камъка“
Пункт 17- „Табрииа“
Могат да се видят видовете:
Лейка (Salvinia natans)
Водна леща малка (Lemna minor)
Воден морач (Oenanthe oenanthe
Турия сива (Berteroa incana)
Пореч воден (Rorippa amphibian]
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В резервата „Сребърна“ се наблюдават 221 вида пти-
ци - това са половината от птиците на орнитофауната на 
България.

Гнездещи птици в резервата - освен колонията от 
Къдроглави пеликани (Peiecanus crispus), тук гнездят 
шест вида чапли: Сива чапла (Ardea cinerea), Черве-
на чапла (Ardea purpurea), Бяла голяма чапла (Egretta 
alba) u Бяла малка чапла (Egretta garzetta), Нощна ча-
пла (Nycticorax nycticorax) и Гривеста чапла (Ardeola 
ralloides). Често тази колония е примесена с гнездящи 
Малки корморани (Phalacrocorax pygmaeus) и Блестящи 
ибиси (Plegadis falcinellus). В съседство с тях, през ня-
кои години, гнезди и Белият лопатар (Platalea leucoro-
dia). Големият (Butaurus stellaris) и Малкият Воден бик 
(Ixabrychus minutus) също гнездят в „Сребърна“. От 
семейството на гмурците тук гнездят отделни двойки 
и от Червеновратия (Podiceps griseigena) и Черноврат 
гмурец (Podiceps nigricollis). Всяка година гнездят по 
няколко двойки Сиви гъски (Anser anser) и Червени ан-
гъчи (Tadorna ferruginea), Червеноклюна (Netta rufina) и 
Белоока потапница (Aythya nyroca). От дневните хищ-
ници често можете да видите Черната каня (Milvus 
migrans) и Тръстиковия блатар (Circus cyaneus). Групата 
на кълвачите е добре представена: Сирийски пъстър 
кълвач (Dendrocopos syriacus), Малък пъстър кълвач 
(Dendrocopos minor), Сив кълвач (Picus canus) и др. Чер-
ният кълвач (Dryocopus martius) можете да се наблюда-
ва в гората на хълма „Кара борун“. Черната (Chlidonias 
niger), Белобузата (Chlidonias hybridus) и Речната рибар-
ка (Sterna hirundo) често гнездят в резервата. По върбо-
вите дървета на западния бряг на езерото висят гнезда 
на Торбогнездия синигер (Remiz pendulinus). Разредът 
на Врабчоподобните е много широко застъпен от гнез-
дящи видове тук. В тръстиката можете да наблюдавате 
редки видове шаварчета и църкачи.

Гнездещи птици в гористите райони около ре-
зервата - Сива врана (Corvus comix), Чавка (Coloeus 
monedula), Cвpaкa (Pica pica), Сойка (Garrulus glandar-
ius), Скорец (Sturnus vulgaris), Авлига (Oriolus oriolus), 
Зеленика (Chloris chloris), Щиглец (Carduelis carduelis), 
Чинка (Fringilla coelebs), Градинска овесарка (Emberiza 
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hortulana), Голям синигер (Parus major), Син синигер 
(Parus coeruleus), Черночела сврачка (Lanius minor), 
Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Сива мухоловка 
(Muscicapa striata), Градински присмехулник (Hippolais 
icterina), Белогушо коприварче (Sylvia communis), Малко 
белогушо коприварче (Sylvia curruca), Кос (Turdus meru-
la), Черногушо ливадарче (Saxicola torquata), Южен сла-
вей (Luscinia megarhynchos), Cuв кълвач (Picus canus), 
Голям пъстър кълвач (Dryobates major), Сирийски пъстър 
кълвач (Dryobates syriacus), Въртошийка (Jinx torquilla), 
Козодой (Caprimulgus europaeus), Кукумявка (Athene 
noctua), Opкo (Falco sub-buteo), Обикновена ветрушка 
(Falco tinnunculus), Черна каня (Milvus migrans), Гълъб 
хралупар (Columba oenas), Гривяк (Columba palumbus), 
Гургулица (Streptopelia turtur).

Пасажни птици - в известна степен, „Сребърна“ 
може да бъде разглеждана като едно малко разклоне-
ние на големия черноморски прелетен път - Виа Пон-
тика, поради което разнообразието на пасажните пти-
ци е изключително голямо. Впечатляващи са ятата от 
Големи белочели гъски (Anser albifrons) смесени със 
Сиви, Малки белочели (Anser arythropus) и други видове 
европейски гъски. По време на прелетите тук може да 
бъде видян и Розовият пеликан (Peiecanus onocrotalus), 
Червеногушият и Черногушият (Gavia arctica) гмуркач. 
Всички видове чапли, блатари и кани, характерни за 
континента, могат да се видят тук по време на преле-
тите. Не са редки и ятата от Сиви жерави (Grus grus) и 
Черни щъркели (Ciconia nigra). От групата на орлите се 
наблюдават Орелът змияр (Circaetus gallicus), Малкият 
речен орел (Hieraaetus pennatus). Разредът на Врабчо-
вите, както видово, така и количествено е много широко 
застъпен.

Зимуващи птици - В района на резервата през зи-
мата можете да видите следните видове птици: Пол-
ска Врана (Corvus frugilegus), Обикновено конопар-
че (Carduelis cannabina), Планинска чинка (Fringilla 
montifringilla), Шилоопашата патица (Anas acuta), Сива 
врачка (Lanius excubitor), Блатна сова (Asio flamm’eus), 
Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Ливаден блатар 
(Circus pygargus), Сива чапла (Ardea cinerea), Черве-
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на чапла (Ardea purpurea), Нощна чапла (Mycticorax 
nycticorax), Речната чайка (Larus ridibundus), Малка 
черноглава чайка (Larus melanocephalus), Черна лиска 
(Fulica atra). Ням лебед (Cygnus olor), Сива гъска (Anser 
anser), Зеленоглавка (Anas platyrhynchos), Зимно бър-
не (Anas crecca), фиш (Anas Penelope), Клопач (Sratula 
clypeata), Червеноклюна потапница (Netta rufina), Чер-
веноглава потапница (Aythya ferina), Белоока потапница 
(Aythya nyroca).

Освен тези птици, през зимата по-рядко могат да 
бъдат видени още гмурци от много видове. Също така 
Червеногушия и Черногушия (Gavia arctica) гмуркачи, 
десетки Големи белочели гъски (Anser albifrons), Къд-
роглав пеликан (Peiecanus crispus) - понякога той идва 
още през януари. Червеногушата гъска (Branta ruficollis) 
често съпътства ятата на Голямата белочела гъска. 
Някои зими в „Сребърна“ остават до 700 Неми лебе-
да (Cygnus olor). Можете да видите по-рядко Големи 
бели чапли (Egretta alba) и Патица звънарка (Bucephala 
clandula), Голям нирец и много видове патици. Истинска 
атракция е да видите няколко Морски орела (Haliaeetus 
albicilla) - понякога до 7-8 броя.

Места за отсядане:
Почивен дом „Сребърна“• 
Къща за гости „Езеро Пеликан“ (0885 671058; • 
0889 656882).
Край с.Сребърна има и къмпинг, който разполага • 
с течаща вода и санитарни възли. 

От село Сребърна се отправяте по безопасен марш-
рут към Айдемир, а след това към Силистра. Придвиж-
ването през по-голямата част е по черен път, но GPS 
маркировката няма да ви позволи да се объркате. Така 
избягвате един изключително опасен участък. Пътят 
започва от източния край на резервата, минава край 
пунктовете за наблюдение и върви на север, докато се 
стигне до черния път край дигата. Оттам се отправяте 
право на изток, пътувате 30 минути, завивате надясно, 
пресичате каменно мостче и стигате точно до църквата 
на Айдемир. После завивате вляво и вече в градски ус-
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ловия продължавате до Силистра. Ако следвате джи-
пиеса, ще минете през западната промишлена зона на 
Силистра и пътуването ще бъде по-безопасно.

При условие че никога не сте посещавали града, отде-
лете време да разгледате забележителностите. Понеже 
градските обекти не са предмет на това проучване, само 
ще посочим местата, които можете да посетите: късно-
антична римска гробница, Историческия музей, Етног-
рафския музей, Архитектурно-археологическия резерват 
„Доросторум – Дръстър - Силистра“, епископската и пат-
риаршеска базилика, турския форд „Абдул Меджиди“, Ка-
тедралния митрополитски храм „Св.св.апостоли Петър и 
Павел“ и изключително красивия Дунавски парк.

Туристическите маршрути са така замислени и на-
правени, че да носят ясна познавателна цел и да бъдат 
атрактивни. Намерението беше и да проследим една 
характерна за районите на Североизточна България 
практика – на скалните манастири и църкви, да потър-
сим и дадем приемливо обяснение за появата и раз-
пространението им през Средновековието. Навярно 
отговорите са много, но можем да формулираме ня-
кои от тях. Манастирите, възникнали по теченията на 
р.Суха, Табан, Канагьол и Сенебир, са първите скални 
манастири в Европа. Заселването на монаси в тях е за-
почнало още в четвърти век. Християнството е млада 
религия, още повече по тези земи. Нейните последова-
тели са били преследвани. Ето какво е накарало хората 
да търсят усамотение в пещерите, скалните ниши, за-
слоните, които обиколихме край Варна, селата Голеш, 
Войново, Стрелково, Поп Русаново, Кайнарджа, Кутло-
вица, В.Левски и Цар Асен в община Алфатар, Върби-
но и Руйно в община Дулово,селата Оногур и Балик в 
община Тервел, край Шуменското плато и Търговище, 
Разград, Цар Калоян, Поломието и срещу течението на 
Дунава – Свищов, Никопол, та чак до манастира „Иван 
Пусти“ във Врачанския балкан. Очевидно отговорът на 
този въпрос е предмет на по-задълбочено изследва-
не с други цели. В настоящия справочник предлагаме 
кратки сведения за скалните манастири и храмовете 
между Силистра и Добрич, които са малко известни 
дори и за познавачите на историята.
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Какво можем да видим на юг от Силистра?
с. Войново - най-северното от петте тракийски • 
светилища по р. Табан (Малък Канагьол).
с. Стрелково - централен тракийски храм – „Ба-• 
джалията“. Светилището е в голяма пещера, 
до която се достига по стръмна пътека и тунел. 
Върху съседна скала е издълбан жлеб, който на-
вярно е бил свързан с тракийски култови прак-
тики. 
с. Васил Левски – тракийско светилище• 
с. Поп Русаново - тракийско светилище, което се • 
намира южно от „Баджалията“, в пещера, нари-
чана „Киринджика“. Интерес представлява лаби-
ринтът в скалния венец над пещерата, изграден 
от галерия и шахта.
с. Кутловица – тракийско светилище• 

Петте скални светилища са свързани в единен кул-
тов център, посветен на трако-гетския бог Залмоксис.

В района на село Войново е открита тракийска селищ-
на могила, датирана V – IV в. пр. Хр. Тракийските хра-
мове и скални светилища възникват около 6 в. пр. Хр. и 
просъществуват до края на 3 в. сл.Хр. Това са единстве-

ните безспорно до-
казани тракийски па-
метници и светилища 
в Добруджа. Между 
тях и р. Дунав е един 
от най-внушителните 
тракийски некрополи. 
Ако внимателно се 

вгледате в олтарите и 
жертвениците, можете 
да добиете представа 
за култовите практики. 
Намерените артефа-
кти датират точно въз-
никването на светили-
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щата по сухоречието. 
Както показва прак-
тиката, през епохата 
на Първото българско 
царство нишите и пе-
щерите се превръщат 
в обител на монаси 
отшелници, за което 
съдим по оставените 
по скалите рисунки.

Не по-малко ин-
тересни са скалните обители в община Дулово. Вър-
ху левия бряг на сухоречието „Сенебир“, в местността 
„аязмото“ до с. Руйно се намира скален скит. Районът е 
особено интересен, защото наблизо е и мюсюлманско-
то алианско светилище Демир баба теке. Манастирът 
е доста голям – църква, килии, олтарна ниша, а в съсе-
ден скален венец е криптата. В единия край е изсечена 
гробна камера. Има и малко помещение за мощите на 
монасите.

Интересна базилика с внушителни размери е изсе-
чена на десния бряг на р.Канагьол, в м. „Суха чешма“ 
до гр.Алфатар. Олтарът е недовършен, недовършено 
е останало и друго помещение до църквата. Северно 
от нея се вижда почти недостъпна монашеска килия с 
вдълбано огнище. Нарича се „Гаргешката църква“ – на-
вярно намек за нейната недостъпност и усамотеност.

За любителите на историята е важно да видят и ко-
лонията ранновизантийски манастири по бреговете на 
р. Суха. Те са датирани към периода на Първото бъл-
гарско царство и са разположени по р. Канагьол между 
селата Цар Асен, Руй-
но, Върбино, Васил 
Левски и гр. Алфатар. 
Оттам е минавал път, 
свързващ Плиска и 
Преслав през Х век. 
Изброени са около 50 
скални обители, ко-
ито най-вероятно са 
били използвани до 
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нахлуването на печенегите през 11 век.
Сред тях добре 

оформен е скални-
ят скит „Хайдушките 
къщи“ до с.Голеш. Из-
граден е на две нива, 
които очертават църк-
ва и монашески ки-
лии. Скален манастир 
със същото име има и 
до с. Върбино, Силис-
тренско. Разположен 

е по пътя Дулово – Тервел и изненадва с разнообраз-
ните си помещения - църква, крипта, трапезария, олтар. 
Виждат се изсечени килии и помещение, навярно със 
стопанско предназначение. По стените са издълбани ки-
рилски надписи и други знаци.

От 2006 година територията на сухоречията е обя-
вена за защитена зона. Днес тя попада в Натура 2000.
Освен това е и важно орнитологично място. Тук е мяс-
тото, където в края на август се събират над 37000 
щъркели преди да потеглят на юг. Сред обитателите на 
долината можете да срещнете 10 вида птици, които са 
включени в Червената книга. Скалите предлагат иде-
ални условия за гнездене на белоопашатия мишелов, 
а има сведения и за египетски лешояд. В обектива на 
фотоапарата могат да попаднат скални лястовици и 
техните интересни, подобни на ладии гнезда, червен 
ангъч, тръстиков дрозд, овесарки, бухал.
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РАзСТояНИЕ мЕЖДУ 
НАСЕЛЕНИТЕ мЕСТА по мАРшРУТА 
В кИЛомЕТРИ
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НякоЛко СЪВЕТА кЪм НАчИНАЕщИ
И по-СЛАБо поДгоТВЕНИ ТУРИСТИ

Спазването на няколко прости правила при турис-
тическите походи може да ви спести неприятни изживя-
вания или по-сериозни инциденти. От голямо значение за 
безопасно придвижване по маршрутите са предварител-
ното им разучаване и изборът на подходящата екипиров-
ка, метеорологичните условия и правилната преценка за 
собствената физическа подготвеност. 

Избор на необходима екипировка:
проверете внимателно всички системи на велоси-• 
педа;
проверете дали вземате инструменти за неотлож-• 
ни леки ремонти;
изберете раница с носеща шина;• 
подходящи и удобни туристически обувки (с по-го-• 
лям грайфер за пешеходците)
удобни и практични туристически дрехи в зави-• 
симост от сезона, за преходи през по-студените 
месеци е препоръчително да се избягват дънки и 
трикотажни дрехи;
топлaта връхна дреха е задължителна – за почив-• 
ките, ранната сутрин и вечерите;
дъждобрани – освен за себе си, туристът е хубаво • 
да носи и един за раницата, тъй като при валежи 
най-важно е багажът да остане сух;
слънчеви очила, слънцезащитни кремове и репе-• 
лент;
лекарства от първа необходимост;• 
карта, компас, пътеводител;• 
добре зареден мобилен телефон, GPS, в случай • 
че разполагате с такъв;
любителите на лагеруването под открито небе • 
трябва да са екипирани освен с палатка, със спа-
лен чувал, шалте, туристическо котлонче;
сложете в багажа нож, кибрит и стар вестник;• 
проверете батериите на фенера.• 
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Подреждане на раницата:
багажът се разпределя в полиетиленови пликове, • 
като във външните джобове на раницата се поста-
вят вещите, до които е необходим бърз и лесен 
достъп (храна, дъждобран, карта, компас);
в тази част на раницата, която ще бъде към гърба • 
на туриста, се поставят меки вещи, дрехи, за да не 
убива нищо;
правилното пристягане на ремъците също е от съ-• 
ществено значение – ако са хлабави предизвикват 
охлузвания и претривания на кожата, а стегнатите 
затрудняват кръвоснабдяването;
общото тегло на раницата трябва да е съобразено • 
с физическите възможности на туриста.

За избора на подходящ маршрут е най-важно да се 
осведомим за неговата дължина, продължителност и де-
нивелация. При по-продължителни маршрути трябва да 
се проучат възможностите за лагеруване и места за нас-
таняване, възможностите за набавяне на храна и вода. 
Добре е да се проучат разписанията на обществения 
транспорт в района. За целта се ползват карти и пътево-
дители, а ако имате възможност добре е и да се допитате 
до по-опитни туристи и местни жители. Маршрутът след-
ва да е съобразен с възможностите на всеки от участни-
ците в похода. 

 
Основни правила за устройване на бивак:

за по-сериозни и продължителни преходи се пре-• 
поръчва използването на двуслойна палатка;
изборът и изграждането на лагер е препоръчител-• 
но да се правят поне час и половина – два преди 
да се стъмни;
хубаво е лагерът да е в близост до източник на • 
вода и дърва за лагерен огън, като същевременно 
не е далеч от избрания маршрут;
необходимо е да се избягват някои места за из-• 
граждане на бивак – високи ветровити места; в 
основата на склонове, улеи, под ронливи скали, 
заради вероятността от падане на скални отломки; 
в близост до сухи или самотни дървета, които при 
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буря могат да се скършат или да попадне мълния 
върху тях. Изграждането на лагер в дъната на сухи 
речни корита може да доведе до затруднения при 
порои и обилни валежи;
паленето на лагерен огън на територията на парко-• 
ве, резервати и защитени територии е разрешено 
само на регламентирани с указателни табели мес-
та, а допълнително има и няколко чисто практични 
правила - огън се пали в предварително изкопана 
плитка дупка в земята, която е заобиколена с ка-
мъни. Мястото около огнището задължително се 
изчиства от суха трева и клони, огнището трябва 
да бъде на безопасно разстояние от палатките и 
сухи дървета; преди да заспите или да напуснете 
бивака се уверете, че огънят е напълно изгасен.
при напускане на бивака съберете всички отпадъ-• 
ци в полиетиленови торбички и ги вземете, за да 
ги изхвърлите в първия контейнер с такова пред-
назначение.

ДоЛЕкАРСкА помощ

Когато тръгваме на път не трябва да забравяме, че не 
всичко можем да предвидим, но колкото по-внимателно 
планираме пътешествието си, толкова по-малко са рис-
ковете да развалим чудесните мигове от досега си с при-
родата. Затова няма да е излишно в багажа си да сложим 
малка аптечка с най-необходимите медикаменти и посо-
бия за оказване на първа помощ. Не разчитайте особено 
на готовите комплекти, които ще ви предложат в аптеката. 
Какво да сложим в пакета за индивидуална долекарска 
помощ:

превързочни материали - поне две марли разли-• 
чен размер;
бинт с различна ширина;• 
ластичен бинт – един брой;• 
триъгълни кърпи – две;• 
стерилен памук едно пакетче;• 
лейкопласт - една ролка;• 
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анкерпласт или санпласт - по няколко лепенки с • 
различни размери;
латексови ръкавици - два чифта;• 
предпазна маска за обдишване;• 
ножичка;• 
пинцети;• 
безопасни игли - поне шест;• 
термоодеало;• 
ремък или тънък маркуч за кръвоспиране;• 
реферска свирка - може да помогне при викане за • 
помощ.

Какви медикаменти трябва да добавим в аптечката
Най-важното правило тук е да вземем само такива ле-

карства, които знаем как да употребяваме и за които сме 
сигурни, че няма да навредят на здравето.

При превързочните материали е необходимо да поста-
вим:

кислородна вода;• 
риванол;• 
йод;• 
йодасепт паста;• 
дефламол при изгаряне;• 
алергозан - мехлем;• 

Болкоуспокояващи и противотемпературни:
аналгин - хапчета и ампули;• 
аспирин (желателно е да е разтворим);• 
спазмалгон, папаверин, босколизин;• 
лидокаин спрей или за мазане – има локално обез-• 
боляващо действие;
парацетамол или нурофен при температура.• 

Други медикаменти:
амоняк – при виене на свят; • 
медицински въглен - при отравяне (без отравяне с • 
киселини, соли);
течен витамин „С” - за неутрализиране на змийска • 
отрова;
церукал против повръщане;• 
смекта или имодиум при разтройство.• 

Ако сте подценили необходимостта от аптечка, а все 
пак ви се наложи да оказвате първа помощ можете да се 
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справите и с методите от „наръчника на баба”.
За превързочни материали можете да използвате час-

ти от дрехите, които носите в раницата. Нарежете или на-
късайте на ивици чиста тениска, риза и използвайте за 
превръзка. Ако ще превързвате повърхностна рана най-
напред я почистете с вода. За дезинфекция и кръвоспи-
ране на порезна рана и ожулване смачкайте паламида и 
я поставете върху раната. Още по-лесно – смачкайте ня-
колко стръка коприва така, че върху раната да потече сок 
–действа и кръвоспиращо. За кръвоспиране се използва 
и лапа от смачкан върболист (расте по влажни ливади). 
Отвара от смрадлика е добро средство за дезинфекция. 
Ако не познавате нито едно от тези растения или не се 
намират около вас, то също има вариант - препикайте ра-
ната.

 При слънчево изгаряне имате няколко варианта - всич-
ки са свързани с хранителните продукти от запасите в ра-
ницата. Класическият вариант е киселото мляко. Намаже-
те изгорялото място и не го излагайте на слънце. Можете 
да използвате сок от лимон, краставици или домат.

 При навехнато и премазано място (най-често пръст) 
правите компрес със счукана глава лук. Отнема болката 
и температурата от премазаното. Забрала рана може да 
наложите с лист от живовлек и след това да превържете.

За облекчаване на болката от ужилване от насекомо 
може да използвате оцет и да натриете мястото. Същата 
работа може да свърши и натриване с бъз.

Медицинският въглен може да бъде заменен от стър-
готини от добре обгоряло дърво. 

Правила при първа помощ
1. Преценете бързо ситуацията – как се е стигнало до 

инцидента и какви са възможните последствия за постра-
далия, кои са най-сериозните рискове за живота и здра-
вето му.

2. Пристъпете към оказване на помощ. Погрижете се 
първо за обилно кървящите рани. Едновременно с кръ-
воспирането вижте дали пострадалият има дишане и 
пулс.
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Как се прави изкуствено дишане 
и сърдечен масаж
Първо се уверете, че дихателните пътища са свободни.
Главата трябва да е максимално назад, а раменете 

трябва да са на високо. Поставете приспособлението за 
обдишване в устата на ранения, използвайте марля да 
покриете уреда, поемете дълбоко въздух, запушете носа 
и подайте на пострадалия малко повече от половината. 
Поставете дланите една върху друга в горната трета на 
гръдния кош и натиснете пет пъти силно с интервал от 
няколко секунди между всяко притискане. На всеки пет 
притискания обдишвайте. Ако има друг човек с вас, добре 
е той да поеме едно от действията. Продължавате така 
до възстановяване на жизнените функции. Не се отказ-
вайте до 25-30 минути.

Първа помощ при счупване на крайник
В този случай трябва да обездвижим крайника като се 

обхванат и двете съседни на счупеното място стави. За 
шиниране можем да използваме статива на фотоапарата, 
клони от близкото дърво. Ако нямаме нищо подобно под 
ръка, в зависимост от това къде е счупването, просто при-
вързваме крайника така, че да го обездвижим. Счупени-
ят крак можем да пристегнем към здравия, а ръката към 
гръдния кош.

Първа помощ при слънчев и топлинен удар
Сиптоми на слънчев удар: отпадналост, главоболие, 

гадене, повръщане, световъртеж, загуба на съзнание.
Ако усетите някой от тези признаци веднага вземете 

мерки. Намерете сянка и се установете с пострадалия 
под нея. Намокрете кърпа и направете компрес на гла-
вата. Ако пострадалият е в съзнание и може да приема 
течности дава му се обилно да пие вода.

Симптомите на топлинният удар приличат на слънче-
вия удар, но тук могат да се появят конвулсии и крампи на 
отделни мускули. Ако е налице неволното треперене на 
мускулни групи и няма изпотяване, то тогава се касае за 
топлинен удар.

Какво трябва да предприемем:
Разхлабваме всички дрехи, които пристягат тялото и 
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започваме опит за понижаване на телесната температу-
ра. Това можем да постигнем с обтриване на тялото със 
студена вода, поставяне на мокри кърпи или бутилки със 
студена вода под мишниците, на корема и на чатала. Ако 
пострадалият е в съзнание му се дават течности.

Не подценявайте това състояние, защото може да до-
веде до спиране на дишането.

Първа помощ при ухапване от змия
Опитайте се да идентифицирате змията. Това ще по-

могне на лекарите да приложат адекватно лечение. В 
България има четири отровни вида - пепелянка, усойни-
ца, остромоцунеста усойница и каменарка. Първите два 
вида са най-разпространени.

Усойницата обитава преди всичко планините в Бъл-
гария, но трябва да знаем, че е едно от най-студеноус-
тойчивите влечуги и се среща чак до полярния кръг. Хапе 
когато е застрашена. Цветът зависи до голяма степен от 
местообитанието. Има светли екземпляри с ромбовидни 
шарки на гърба, главата й е голяма и почти плоска и на 
нея има Х или V образно петно. Срещат се и изцяло черни 
екземпляри без каквато и да е шарка.

Пепелянката има пепеливокафява окраска, зигзагооб-
разна ивица на гърба. Главата е триъгълна и е увенчана с 
характерното за вида рогче.

 Специалистите дават различни и противоречиви съ-
вети за оказване на първа помощ, но са единодушни, че 
трябва по най-бързия начин да потърсим квалифицирана 
помощ при лекар. Преди това трябва да промием раната 
със студена вода и сапун, допуска се поставяне на охлаж-
дащ компрес.

Не бива да се разрязва мястото около раната, защото 
отровата ще попадне в кръвоносната система. Не бива 
да се изсмуква с уста - може да бъде фатално за пома-
гащия, ако има рана в устната кухина или развален зъб. 
Ако сте направили стягаща превръзка над ухапаното мяс-
то следете за оток и на двадесетина минути охлабвайте 
превръзката, за да може мястото да се кръвоснабдява. 
Потърсете веднага лекарска помощ.
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Ужилване от насекоми
Извадете жилото, като го изстържете с острието на 

джобното ножче или нокът. Направете студен компрес. 
Може да намажете мястото с алергозан.

Ухапване от кърлеж
Кърлежът трябва да се отстрани колкото може по-ско-

ро. Най-добре е това да се направи много внимателно с 
пинцета, като се издърпва постепенно. Завъртането на 
кърлежа по посока обратно на часовниковата стрелка 
(най-популярното схващане) може да доведе до оставане 
на част от него в кожата, което да наложи хирургическа 
намеса. Ако имате празно шишенце, вземете кърлежа за 
изследване. След това ухапаното място третирайте с ри-
ванол, кислородна вода или йодасепт и ЗАДЪЛЖИТЕЛ-
НО ИДЕТЕ НА ЛЕКАР.
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РЕчНИ кИЛомЕТРИ 
по ДоЛНоТо ТЕчЕНИЕ НА Р. ДУНАВ

537 р. Янтра 270 км 

530 остров Батин до км 523

515  Стълпище

510  остров Кама - Дину

503  остров Люляк

497  р. Русенски лом

495 Русе

493 Гюргево

489 Дунав мост

482 Мартен

480 остров Алеко

479 Сандрово

468 остров Лунгу

464 Ряхово

460 остров Мишка

454 острови Бръшлен

437 остров Радецки

433 Тутракан

432 р. Аржеш

430 Олтеница

428 остров Косуй

413 Малък Преславец

407 остров Гарван

403  Попина

399  остров Въръщи

393  остров Ветрен

375  Силистра

374  Държавна граница България - Румъния
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РАзпИСАНИЕ 
НА АВТоБУСНИ ЛИНИИ

6 Автобусна линия
кв. „Средна Кула“ – кв. „Долапите“ – Дом на културата
Дом на културата - кв. „Долапите“ - кв. „Средна Кула“

Часове на тръгване от Асфалтова база
Делник
04:20, 05:40, 06:15, 07:00, 07:40, 08:35, 09:15, 10:20, 10:45, 11:50, 12:25, 
13:15, 13:55, 14:45, 15:35, 16:10, 17:05, 17:45, 18:40, 19:25, 20:25, 21:55
Събота
05:25, 06:55, 08:25, 10:05, 11:35, 13:15, 14:45, 16:15, 18:05, 19:45
Неделя
05:25, 06:55, 08:25, 10:05, 11:35, 13:15, 14:45, 16:15, 18:05, 19:45
Часове на тръгване от Дом на културата
Делник
05:00, 06:20, 07:00, 07:50, 08:35, 09:20, 10:00, 11:05, 11:40, 12:35, 13:10, 
14:00, 14:50, 15:25, 16:20, 17:00, 17:55, 18:40, 19:40, 20:10, 21:15, 22:35
Събота
06:10, 07:40, 09:20, 10:50, 12:30, 14:00, 15:30, 17:20, 19:00, 20:30
Неделя
06:10, 07:40, 09:20, 10:50, 12:30, 14:00, 15:30, 17:20, 19:00, 20:30

7 автобусна линия
кв. „Долапите“ - кв. „Средна Кула“ – Кооп.Пазар – г.Разпределителна
Часове на тръгване от Долапите
Делник
05:00, 06:30, 06:55, 07:10, 08:20, 08:50, 09:55, 10:20, 11:25, 12:55, 13:55, 
14:45, 15:25, 16:30, 16:50, 17:05, 18:05, 18:20, 19:55
Събота
04:45, 06:10, 07:40, 09:20, 10:50, 12:30, 14:00, 15:30, 17:20, 18:50, 20:45
Неделя
06:10, 07:40, 09:20, 10:50, 12:30, 14:00, 15:30, 17:20, 18:50
Часове на тръгване от г.Разпределителна
Делник
05:45, 06:25, 07:2 0, 08:05, 09:10, 09:35, 10:40, 12:10, 13:10, 13:50, 14:40, 
15:45, 16:05, 16:20, 17: 15, 17:35, 17:50, 19:05, 20:45
Събота
05:25, 06:55, 08:35, 10:05, 11:45, 13:15, 14:45, 16:35, 18:05, 20:00, 21:30
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Неделя
06:55, 08:35, 10:05, 11:45, 13:15, 14:45, 16:35, 18:05, 20:00

16 автобусна линия
Дом на културата – гара Долапите
Часове на тръгване от Дом на културата
Делник
07:00, 08:30, 09:00, 10:30, 13:10, 14:20, 15:10, 16:00, 17:40
Събота
07:00, 08:30, 09:00, 10:30, 13:10, 14:20, 15:10, 16:00, 17:40
Неделя
07:00, 08:30, 09:00, 10:30, 13:10, 14:20, 15:10, 16:00, 17:40
Часове на тръгване от гара Долапите
Делник
07:50, 09:20, 09:50, 11:20, 14:00, 15:00, 16:00, 16:50, 18:30
Събота
07:50, 09:20, 09:50, 11:20, 14:00, 15:00, 16:00, 16:50, 18:30
Неделя
07:50, 09:20, 09:50, 11:20, 14:00, 15:00, 16:00, 16:50, 18:30

Русе - пиргово
Русе - Пиргово Шанс  07:35 Пн Вт Ср Чт Пт
Русе - Пиргово Искра 10:00 Сб Нд 
Русе - Пиргово/Мечка Шанс 05:25 Пн Вт Ср Чт Пт
Русе-Пиргово/Мечка
Русе - Пиргово/Мечка Искра 06:50 Пн Вт Ср Чт Пт
Русе - Пиргово/Мечка Искра 07:40 Сб Нд
Русе - Пиргово/Мечка Искра 09:30 Пн Вт Ср Чт Пт
Русе - Пиргово/Мечка Искра 11:00 Пн Вт Ср Чт Пт
Русе - Пиргово/Мечка Искра 11:30 Сб Нд
Русе - Пиргово/Мечка Искра 13:15 Пн Вт Ср Чт Пт
Русе - Пиргово/Мечка Искра 14:00 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Русе - Пиргово/Мечка Искра 15:30 Пн Вт Ср Чт Пт
Русе - Пиргово/Мечка Искра 16:30 Сб Нд
Русе - Пиргово/Мечка Искра 16:45 Пн Вт Ср Чт Пт
Русе - Пиргово/Мечка Искра 17:15 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Русе - Пиргово/Мечка Искра 18:15 Пн Вт Ср Чт Пт
Русе - Пиргово/Мечка Искра 19:30 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Русе - Пиргово/Мечка Искра 22:05 Сб Нд
Русе - Пиргово/Мечка Искра 22:30 Пн Вт Ср Чт Пт 
Пиргово - Русе Искра 06:00 Сб Нд
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Пиргово - Русе Искра 07:05 Пн Вт Ср Чт Пт
Пиргово - Русе Искра 09:40 Сб Нд 
Пиргово/Мечка - Русе Искра 05:00 Пн Вт Ср Чт Пт
Пиргово/Мечка - Русе Искра 07:30 Сб Нд
Пиргово/Мечка - Русе Искра 07:40 Пн Вт Ср Чт Пт
Пиргово/Мечка - Русе Искра 08:35 Пн Вт Ср Чт Пт
Пиргово/Мечка - Русе Искра 11:25 Сб Нд
Пиргово/Мечка - Русе Искра 09:25 Пн Вт Ср Чт Пт
Пиргово/Мечка - Русе Искра 11:10 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Пиргово/Мечка - Русе Искра 12:55 Пн Вт Ср Чт Пт
Пиргово/Мечка - Русе Искра 13:10 Сб Нд
Пиргово/Мечка - Русе Искра 15:40 Пн Вт Ср Чт Пт
Пиргово/Мечка - Русе Искра 16:25 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Пиргово/Мечка - Русе Искра 17:10 Пн Вт Ср Чт Пт
Пиргово/Мечка - Русе Искра 18:40 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Пиргово/Мечка - Русе Искра 21:10 Сб Нд
Пиргово/Мечка - Русе Искра 21:10 Пн Вт Ср Чт Пт 

Русе - Цар Самуил Искра 11:30 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Русе - Цар Самуил Искра 15:00 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Русе - Цар Самуил Искра 19:00 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Цар Самуил - Русе Искра 08:15 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Цар Самуил - Русе Искра 14:15 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Цар Самуил - Русе Искра 18:10 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 

Русе - Попово Метеор 15:00 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Русе - Попово Метеор 18:30 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 
Попово - Русе Метеор 09:00 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Попово - Русе Метеор 13:00 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 
Русе - Сеслав ЕT Панков 12:55  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Русе - Сеслав Искра 18:40 Пн Вт Ср Чт Пт Сб
Русе - Звънарци Анидел 17:35 Пн Вт Ср Чт Пт
Русе - Ряхово Искра 10:00 Пн Вт Ср Чт Пт
Русе - Ряхово Искра 16:00 Пн Вт Ср Чт Пт
Русе - Ряхово Искра 17:00 Сб
Русе - Ряхово Искра 17:30 Нд 
Сеслав - Русе Искра 07:10 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Сеслав - Русе Искра 11:00 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Сеслав - Русе ЕT Панков 16:10 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Ряхово/Звънарци - Русе Искра 07:00 Пн Вт Ср Чт Пт
Ряхово - Русе Искра 09:40 Пн Вт Ср Чт Пт
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Ряхово - Русе Искра 12:50 Пн Вт Ср Чт Пт
Ряхово - Русе Искра 09:40 Сб
Ряхово - Русе Искра 12:50 Нд 

Русе - Силистра Искра 07:30 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Русе - Силистра Искра 08:30 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Русе - Силистра Анидел 09:30 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Русе - Силистра Хари 10:30 Пн Вт Ср Чт Пт Сб
Русе - Силистра Ивкони 11:30 Пн Вт Ср Чт Пт Сб
Русе - Силистра Искра 12:30 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Русе - Силистра Хари 13:30 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
София - Силистра Етап Адрес 13:45 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Русе - Силистра Искра 14:30 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Русе - Силистра Хари 16:15 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Русе - Силистра Хари 17:00 Пн Вт Ср Чт Пт Сб
София - Силистра Етап Адрес 17:30 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Русе - Силистра Касто 18:00 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
София - Силистра Биомет 20:00 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
София - Силистра Етап Адрес 21:45 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Русе - Тутракан ТАТ 11:00 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Русе - Тутракан ТАТ 16:00 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Силистра - София Стиф 05:30 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Силистра - Русе Стиф 13:45 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Силистра - Русе Искра  17:50 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Силистра - Русе Анидел 15:00 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Силистра - Русе Хари  08:30 Пн Вт Ср Чт Пт Сб
Силистра - Русе Хари  09:30 Пн Вт Ср Чт Пт Сб
Силистра - Русе Искра 19:10 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Силистра - Русе Хари 10:40 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Силистра - София Етап Адрес 14:15 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Силистра - Русе Стиф 19:50 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Силистра - Русе Хари  15:00 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Силистра - Русе Хари  12:00 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Силистра - София Етап Адрес 17:15 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Силистра - Русе Касто 08:10 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Силистра - София Биомет 20:00 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Силистра - София Етап Адрес 21:45 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Тутракан - Русе ТАТ 09:00 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Тутракан - Русе ТАТ 15:00  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Русе - Силистра Искра 07:30 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Русе - Силистра Искра 08:30 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
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Русе - Силистра Анидел 09:30 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Русе - Силистра Хари 10:30 Пн Вт Ср Чт Пт Сб
Русе - Силистра Ивкони 11:30 Пн Вт Ср Чт Пт Сб
Русе - Силистра Искра 12:30 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Русе - Силистра Хари 13:30 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
София - Силистра Етап Адрес 13:45 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Русе - Силистра Искра 14:30 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Русе - Силистра Хари 16:15 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Русе - Силистра Хари 17:00 Пн Вт Ср Чт Пт Сб
София - Силистра Етап Адрес 17:30 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Русе - Силистра Касто 18:00 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
София - Силистра Биомет 20:00 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
София - Силистра Етап Адрес 21:45 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 
Силистра - София Риа Лайн 04:40 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Силистра - София Риа Лайн 13:40 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 
Силистра - София Стиф 05:30 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Силистра - Русе Стиф 13:45 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Силистра - Русе Искра 17:50 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Силистра - Русе Анидел 15:00 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Силистра - Русе Хари 08:30 Пн Вт Ср Чт Пт Сб
Силистра - Русе Хари  09:30 Пн Вт Ср Чт Пт Сб
Силистра - Русе Искра 19:10 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Силистра - Русе Хари 3 10:40 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Силистра - София Етап Адрес 14:15 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Силистра - Русе Стиф 19:50 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Силистра - Русе Хари  15:00 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Силистра - Русе Хари  12:00 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Силистра - София Етап Адрес 17:15 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Силистра - Русе Касто 08:10 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Силистра - София Биомет 20:00 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Силистра - София Етап Адрес 21:45 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Силистра - София Риа Лайн 04:40 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Силистра - София Риа Лайн 13:40 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд



Българско вино от винарска изба 
Райнов и синове - с. Нисово

Българско вино, отгледано в долината на Ломовете. 
В множеството завои, врязана в дебелия пласт варовик, 

реката лениво лъкатуши сред тихи гори, бели скали и 
сочни ливади. За лозята са подбрани терени с южно 
изложение и силно варовити почви, където слънцето 

нежно да пълни със сладост всяка чепка грозде. 

Адрес: с. Нисово, общ. Иваново, 
област Русе, ул. “Св. св. Кирил и Методий”

+359 (887) 833 111; +359 (886) 623 185
http://www.raynoff.com/



   ÑÄ “Ñïîðò Òóðèñò” 

êîíñóëòàíòñêè óñëóãè ïðè ïîäãîòîâêà  
è ïðîâåæäàíå íà ñïîðòíî-òóðèñòè÷åñêè 
ìåðîïðèÿòèÿ;

ñ÷åòîâîäíî è àäìèíèñòðàòèâíî  
îáñëóæâàíå íà ôèðìè.

ãð. Ðóñå, óë. Äîíäóêîâ Êîðñàêîâ 12, 
0887 175 002, e-mail: sport.turist@mail.bg

Вилата разполага с:
осем комфортно обзаведени стаи  
с тоалетна и баня към всяка; 
обширно дворно пространство с  
басейн, тенис на маса, билярд и 
барбекю;
напълно обзаведена кухня и  
уютна трапезария с камина.

Адрес: с.Кошов 7087, общ.Иваново, обл.Русе, 
ул.“Отец Паисий“ 17; тел.: 0878488801, 082/854020

http://www.vila-angel.com
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