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Увод 
 
Необходимостта от План за управление има 
за цел да постигне баланс между 
икономическото развитие и интереса на 
еврорегиона Русе- Гюргево. 

 
Това не е законодателен документ и не 
замества законодателната рамка. Планът за 
управление събира информация за 
характеристиките на обектите, 
идентифицирането на организации и лица, 
чиито интереси са свързани с него, 
идентифицирането на рискове и 
възможности за опазване и развитие, както 
и изтъкване на глобална стратегия за 
постигане на общата цел. 

 
 
Необходимост и цел на Плана за 

управление  

 
На нивото на Румъния наличието на план за 
управление за историческите паметници не е 
уредено със закон, с изключение на 
историческите паметници, които са част от 
Списъка на световното наследство. За да се 
постигне целта за опазване и устойчиво 
развитие, е необходимо всички страни, 
участващи в управлението на обекта, да 
координират своите действия в съответствие 
с указанията, посочени в този документ. 
Основните цели на Плана за управление на 
Еврорегиона Русе - Гюргево са: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• формулиране на целите за 
управлението на истореческите обекти и 
на заобикалящата среда, от които той е 
неразделна част, имайки предвид 
всички негови компоненти (ландшафт, 
природни елементи, архитектурно-
градски събрания, археологическо и 
индустриално наследство, отделни 
паметници    и др.; 

 
• стимулиране на знанията и 
повишаване на обществения интерес 
към обектите, промотиране на 
образователната и културна стойност 
на околната среда като цяло; 

 
•установяване на стратегия за 
управление основана на принципите на 
устойчивото развитие, имайки предвид 
както опазването на културните 
ценности, така и на природните, но и 
туристическото използване и 
експлоатирането на природните 
ресурси; 

 
•идентифициране на икономическия и 
културния потенциали на обектите, 
насърчавайки участието на местните 
действащи лица в засилването на тези 
ползи; 

 
•предлагане на приоритетна програма за 
действие, която до допринесе за опазването 
и валоризиране на обектите. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

1. Описание на историческите паметници 
1.1. Локализиране 

 
Настоящото изследване се насочва към два 
елемента  на националното наследство на 
Еврорегиона Русе-Гюргево: Пантеона на 
възрожденците в Русе и Крепостта Гюргево в 
общината със същото име. Еврорегион Русе-
Гюргево, свързана структура на двете общини, 
създадена през 2001 г., се намира в 
югоизточната част на Европа, на границата 
между Румъния и България. Облагодетелстван е 
от стратегическо географско положение. 

 
На практика, регионът се намира на 
кръстовището на два от десетте пан-европейски 
коридора – VII Пан-европейски коридор (Дунав), 
който свързва Западна Европа с Черно море и 
Централна Азия, съответно IX Пан-европейски 
коридор, който свързва Скандинавия и Руската 
федерация с Южна Европа и Мала Азия. 

 
Площта на Еврорегиона е 517,8 км² и обхваща 
два градски полюса - Община Русе (България) и 
Община Гюргево  (Румъния),  към които се 
прибавя,   на българската територия,   малък по 
размери град  –  Мартен  -  и  12  селски 
населени места. 

 
От друга страна, разстоянието до двете столици 
– Букурещ и София – е само 65 км, съответно 310 
км, като двете агломерации обединяват пазар с 
около  5  милиона потребители. 

 
Пантеонът на възрожденците се намира в гр. 
Русе, в Северна България, на Дунав. В самия 
град, паметникът е разположен в западната част 
на града, на прибл. 1 км от Дунав, но и от 
границата с Румъния. 

 
Крепостта  Гюргево  е археологически обект на 
територията на община Гюргево. Община 
Гюргево е център  на окръга със същото име, 
намиращ се в Южна Румъния. Този окръг е 
важно речно пристанище и граничен пункт с 
България. 

 
Крепостта Гюргево се намира в южната част на 
община Гюргево, на прибл.  5  км от Дунав, 
разположена в кадастрален план с номер 34384, 

на кръстовището между улица Дигулуй и шосе 
Портулуй. 

 
                     Фиг.1 – Географско   

положение на Еврорегион    Русе  

Гюргево  

Източник: Google Maps 

 

1.2. Общо представяне на 
Еврорегиона Русе- Гюргево 

 
Еврорегион Русе-Гюргево е свързана 
структура на две общини, създаден през 
2001 г. Разположен е в югоизточната част 
на Европа, на границата между Румъния и 
България (станали държави-членки на 
Европейския съюз през 2007 г.), 
облагодателстван е от стратегическо 
разположение. 
 
Еврорегион Русе-Гюргево е с площ 517,8 
км² и се състои от два градски центъра – 
Община Русе (България) и Община Гюргево 
(Румъния). 
 
Регионът се намира на кръстопътя на два 
от десетте пан-европейски коридора – VII 
Пан-европейски коридор (Дунав), който 
свързва Западна Европа с Черно море и 
Централна Азия, съответно IX Пан-
европейски коридор, който свързва 
Скандинавия и Руската федерация с Южна 
Европа и Мала Азия. 
 



 

Разстоянието до двете столици е: 65 км – 
Букурещ, съответно 310 км – София. 
 
„Мостът на дружбата” е единствената 
връзка между Румъния и България в 
продължение на  60 години. 
Благодарение на географското си 
положение, Еврорегионът е прекосяван от 
над  80%  от транзита на стоки между  
Румъния,  България,  Гърция и Турция 
(прибл. 10 млрд евро годишно). 
 
Двете общини отдават изключителен 
интерес както на връзките на 
трансгранично сътрудничество, така и на 
икономиката, с цел устойчиво развитие,
 където туризъмът заема 
много важно място. Дунав е основната 
река в Еврорегиона Русе-Гюргево,
 простирайки се върху площ 
от 2860  км,  от които 1075 км минават 
на територията на Румъния, между 
Бузиаш и Черно море. 

 
• Област Русе – е една от  28-те области 
в  България,  като се състои от осем 
общини: Русе, Бяла, Иваново, Борово, 
С л и в о  п о л е , Д в е  М о г и л и  и  
В е т о в о ,  к ъ д е т о  
а д м и н и с т р а т и в е н  ц е н т ъ р  е  
г р а д  Русе. 

 
Община Русе е 5-ят по големина град в     
България, разположен в северната част 
на Дунав, на надморска височина прибл. 
50 м над морското равнище, на 496 м 
спрямо течението на Дунав. 

 
Разположен е на 320 км н а  северо-
изток от столицата София,  н а  203  н а  
северо-изток  от Варна, на 106 км 
североизточно от Велико Търново. 

 
Като важно речно пристанище на 
страната, тук се намира основната 
транзитна зона на стоките, които се 
изнасят и внасят от Румъния, Украйна и 
Руската федерация. 

 
Град Русе е най-големият индустриален 
център на България, с важна роля в 
икономиката на страната и на вързките 

на международно сътрудничество, като 
тук се намира една от най-големите 
рафинерии. 

 
Това е единственият град на Дунав, в 
участъка, който пресича България (и    
Румъния),    който разполага с летище. 

 
Освен това Русе представлява и важен 
административен, образователен, 
индустриален, търговски, медицински, културен, 
туристически и сервизен център в 
Североизточна България. 

 
Климатът е умереноконтинетален, 
като основните реки са Янтра и 
Русенски Лом. 

 

По отношение на природните ресурси, от 
тук се експлоатират кариери от кварц и 
варовик. 

 
Поради местоположението си, област Русе 
е с голямо предимство, благодарение на 
климата и почвата, благоприятни за 
развитието на селскостопанския сектор, 
като тук е и една от най-старите 
селскостопански изследователски станции 
- Сливо поле. 
 

 
Фиг.2 - Регионът Русе 

Източник: Google Maps 

 
 

•Окръг Гюргево – р а з п о л о ж е н  
е  в  Ю ж н а Р у м ъ н и я , в  
Р у м ъ н с к а т а  р а в н и н а , с 



 

площ от 3.526 км². 
 
От гледна точка на 
инфраструктурата, окръгът 
облагодетелстван от факта, че в 
неговите граници се осъществява 
връзка между три основни вида 
транспорт: сухопътна, жп и речна. 

 
Пристанище Гюргево представлява 
едно от основните пристанища в 
дунавския участък. 

 
Единственият мост над Дунав 
между Румъния и България 
”Мостът на дружбата”, който 
свързва Гюргево и Русе, е с 
дължина  2,8 км, с т р у к т у р а т а  
м у  е  о т  д в е  н и в а  2 (горната 
част е за сухопътен трафик, а 
долната – за жп трафик). 

 
Хидроложката мрежа се състои от 
реките, които напояват  територията  
на окръга (Арджеш и нейтите 
притоци– Дъмбовица, Сабар, 
Няжлов;     Дунав     –     основният 
колектор). 

 
Община Гюргево е център на окръг 
Гюргево. Името Гюргево се 
споменава за първи път през XIV в. 
Това е п ъ р в и я т  г р а д  в  Румъния с 
жп линия (Букурещ--Гюргево) и с 
първата телеграфна линия. 
 
Това е среден по размер град в Румъния,     
к о й т о  е  в а ж е н  т р а н с п о р т е н  и  
т р а н з и т е н  ц е н т ъ р  за стоки и хора 
към Балканите и Мала Азия. 
Пристанище Гюргево е най-близо до 
столицата на Румъния (65 км), която 
няма собствен достъп  до речен или 
морски транспорт. То служи за 
административни, образователни, 
медицински, търговски, индустриални и 
др. 
 

 
Фиг.3 - Окр. Гюргево 

Източник: Google Maps 
 

Локализиране   и   ограничаване на 
историческите паметници    
 
Пантеон на възрожденците 

 

 

 
Фиг.4 Разположение на Пантеона на възрожденците 

в рамките на гр. Русе, България 
Източник: Google Maps 

 

Пантеон на възрожденците 
-   разположен е в центъра на гр.  Русе, 
на пл.   ”Възрожденски”,   
идентифициран е с кадастрален номер   
634427.2.5778. Г раничи с: 
-на север – Парк на възрожденците; 



 

-на изток – бул. Съединение; 
-на юг – общински стадион; 

-на запад -   Генерално консулство на 
Руската Федерация; 

 
Крепостта Гюргево 

 

 
Фиг.5 – Разположение на крепостта Гюргево 

в рамките на 
община Гюргево, 
Румъния 

Източник: Google Maps 
 

Крепостта Гюргево – намира се в 
южната част на община Гюргево 
(ул. Дигулуй), която се вписва 
географски в 43°54’3”N 25°58’26”E,  
в южната зона н а Румъния,   на 
брега на Дунав. 

 
Тя е ограничена от: 
-на север – северната предна част на 
бул. 1907; 
-на североизток – североизточната 
предна част на ул. Константин 
Доброджяну Геря, северната 
предна част на ул. Паркулуй и ул. 
Епископией; 
-на юг –южната предна част на ул. Фьост 
Алпине; 
-на запад – ул. Дигулуй. 

 
Тя няма маркиран достъп за движение на 
пешеходци, като единственият достъп е 
местен обществен път в източната част 
(шосе Портулуй). Парцелът е ограден с 
метална ограда и се руши. 

 
1.3. Туризъм 

Туризмът е сложен социално-
икономически феномен, оказващ 
голямо влияние върху националната 
икономика. От международна гледна 
точка той представлява една от 
важните дейности на съвременната 
цивилизация и социален живот, която 
се развива заедно с политическото, 
икономическото, научното и 
културното развитие. 
Туризмът съчетава икономически и 
социални фактори, подчертавайки 
жизнения стандарт и промените в 
поведението на населението. 
На международно ниво секторът има 
две основни насоки, а именно 
културният туризъм и туризмът, свързан 
с наследството - това е видът туризъм с 
най-важния и бърз темп на растеж в 
световен мащаб.1 
 
Туристическата индустрия е много 
трудна за контрол и планиране, както 
заради туристите, които имат 
нереалистични очаквания за 
събитието, свързано с откриването на 
културното наследство, така и заради 
туристическите агенции, които често се 
фокусират върху увеличаване на 
потока от туристи. 

 
Понастоящем се практикува туризмът 
”hit-and-run” по културните обекти, 
който е отрицателен поради 
отражението върху паметниците - 
отпадъци, консумация на вода, трафик и 
др. 

 
Проблем в областта на туризма 
представляват туристите, които 
преминават през двете страни и нямат 
желание да посетят туристическите 
атракции, разположени в тях. 

 

 
1 From cultural tourism to creative tourism - Part 1: The 
changing context of cultural tourism, Greg Richards si Julie 
Wilson, Arnhem: ATLAS, ianuarie 2008, ISBN 978-90-75775-30-3 

 



 

За да подкрепи икономиката, 
еврорегионът се нуждае от значителни 
инвестиции в туризма, като по този 
начин се създава привлекателна среда 
за туристите. 

 
Туризмът е дейността, която използва 
най-видимо и широко „културното и 
природно наследство“ на една 
държава/регион/местност. 

 
Еврорегион Русе-Гюргево притежава и 
много уникални природни ресурси, 
освен културните, които могат да 
привлекат значителен брой туристи. 

 
Районът има резервати и природни 
паркове (обекти от обществено 
значение, зони със специална защита на 
птиците - включени в Натура 2000 г.) - 
гори, каньони и големи влажни зони, 
където могат да се намерят редки 
видове, някои по пътя на изчезване. Те 
включват: 
 

Природен парк „Русенски Лом“ – 
обявен за народен парк през 1970, с 
площ от 3408 ха, един от 10-те 
природни паркове на България. 

 
Състои и се от зона тип каньон, с 
пещери и скалисти образувания, по 
поречието на реката със същото 
име и в него се срещат 60 вида 
дървета и храсти, 22 вида риби, 10 
вида земноводни, 19 вида влечуги 
и 193 вида редки птици; 

 
Парк Липник – с площ от около 
2000 ха и различни видове дървета 
(липа); 

 
Пещерата „Орлова чука“  –  това е 
втората по големина пещера в 
България, с дължина 
приблизително  15   км; 

 
Природен парк „Комана“  –   с 
площ от над 25.000 ха, с уникален 
резерват на румънския божур; 

 
Природен резерват Кама Дину-
Пъсърика 
– е зона от острови, разположени 
по поречието на река Дунав, 
простираще се на площ от 2400 ха; 
представлява речна гора с редки 
видове водни растения, гъби и 
мъхове; 

 
 Също така в еврорегиона Русе-
Гюргево има и голям брой обекти, 
изградени по наследство, имащи 
голямо туристическо значение. 

 
Русе 

 
Градът има възможностите, 
необходими за развитието на 
туристическия сектор. Видовете 
туризъм на разположение на 
района са тези от културен тип 
(експлоатационен/познавателен), 
селски и екологичен, като те се 
определят от самото географско 
местоположение, местния 
транспорт, богатото културно-
историческо наследство, но и от 
красивите природни ресурси, 
концентрирани върху сравнително 
малка територия. 

 
По отношение на разнообразието, 
на територията на област Русе се 
откриват многобройни защитени 
зони, като природен парк „Русенски 
Лом“,  4 туристически атракции и 8 
обекта, които са част от 
Европейската екологична мрежа 
Натура 2000. 

 

Природен парк „Русенски Лом“ е 
признат заради каньоните по долината 
на реката, които са покрити от различни 
видове дървета и храсти, живописни 
скални образувания, но и голямо 
разнообразие от птици. 

 
В близост до този природен парк се 
намира пещерата Орлова чука, 
археологически резерват с национално 



 

значение, където са открити останки от 
праисторически хора, пещерни мечки и 
други артефакти. 

 
Други природни туристически ресурси 
са: 

 
•Влажната зона    Калимок-Бръшлен    
– видове, характерни за флората и 
фауната на екосистемите в блатистата 
зона на Дунав; 

 
• Екосистемата по долината на Янтра, 
която е съставена от изключителни 
естествени образувания  
•Брегът на Дунав – където могат да се 
практикуват различни видове туризъм 

•Местата до селата Мечка – места за 
гнездене на водните птици и други 
видове ; 

 
Считани за важни за развитието на 
европейската култура, русенските 
скални манастири са включени в 
списъка на ЮНЕСКО за световно 
наследство. 

 
Сред тях могат да се изброят: 
археологическият резерват Скалните 
манастири  (в Иваново), разположен е 
на височина 38 м над пътя.  

 
Средновековният град Червен от XII-XIV 
в. представлява друг важен обукт. Тук са 
открити много,  болярски стаи, църкви, 
железарски работилници, фрагменти от 
керамика и златни предмети, карстов 
подземен източник. Също тук се намира 
и скалният манастир ”Св. Димитър 
Басарабовски”, който е обявен за 
паментик на културата с изключително 
значение. 

 
Специален туристически ресурс 
представлява архитектурата на стария 
град Русе от края на 19 век и началото 
на 20 век. Русе е един от малкото 
градове в района на Балканите, който 
има необарокова и неорококо 
архитектура и поради тази причина е 

наречен „малката Виена”. 
 

Общият брой на историческите 
паметници в града е около  60,  а сред 
най-известните са: 
 

• Пантеонът на възрожденците; 

• Паметникът на свободата; 

• Доходно здание – Театър «Сава Огнянов»; 

• Историческият център на града  (паркът 
около Историческия музей); 

• Старото музикално училище 
ул. „Александровска” – редица сгради в 
стил барок и рококо; 

• Останките от римската крепост Сексагинта 

Приста; 

• Крепостта в Червен; 

• Телевизионната кула – една от най-
високите сгради на Балканите; 

• Басарабоския манасти; 

• Католическата катедрала ”Свети Павел от 

Кръста”; 
 

По отношение на културната инфраструктура: 

• Русенската филхармония; 

• Държавната опера; 

• Театър ”Сава Огнянов”; 

• Историческият музей; 

• Националният музей на транспорта; 

• Музеят на градския бит; 

• Къща музей ”Захари Стоянов”; 
 

За разлика от Гюргево, където се 

практикува само бизнес и транзитен 

туризъм, в Русе могат да се разграничат 

няколко категории, включително градски 

и културен туризъм, религиозен културен 

туризъм, екотуризъм и колоездене, като 

последният се практикува на брега на 

Дунав. 

 

Поради близостта до столицата на 

Румъния, община Русе става транзитна 

дестинация за кратки престои. 

 

Районът също има голям потенциал за 

развитие на селски туризъм и екотуризъм, 

като запазва занаятчийските традиции на 

близките рибарски селища. Освен това 

могат да се развиват водните спортове, 

конгресният туризъм, както и културният и 

опознавателният туризъм. 



 

 
Гюргево 
Въпреки че окръг Гюргево няма 
зрелищен релеф, тъй като се намира 
в равнинна зона, природните 
ресурси са добре представени от 
природен парк, пет защитени 
природни зони и осем обекта, които 
са част от екологичната мрежа 
Натура 2000. 

 

Те имат голям и разнообразен 
туристически потенциал, особено за 
екотуризъм, приключенски туризъм, 
агротуризъм, колоездене, свободно 
време, риболов и лов. 

 
Най-важната атракция е Природен парк 
„Комана“, който включва 3 природни 
резервата: 
-Падина Тътарулуй – научен резерват 
за божур; 
-Олоага Гръдинър – научен резерват за 
бодлив залист; 
-Балта Комана – природен резерват и 
зона за защита на птиците; това е третата 
влажна зона на Румъния, но и втората 
като биоразнообразие, след делтата на 
Дунав. 

 
В състава на парка има и седем 
защитени зони, които имат специална 
ландшафтна, флористична и фаунална 
стойност. 

 
Туристическият потенциал на парка би 
се развил значително, ако се запазят 
други природни резервати, като този за 
европейски чер имел, вековни дървета 
(дъбове), хижата Фънтъна ку Нук, 
езерните съоръжения в Балта Комана, 
но и туристическите маршрути и 
разходките с лодка. 

 
В Природния парк Комана видовете 
туризъм, които се практикуват са: 
рекреационен туризъм, уикенд туризъм, 
научен туризъм, ловен и риболовен 
туризъм, приключенски и екотуризъм, 
колоездене. 

 

Зоната с острови по река Дунав е 
довела до появата на природен 
резерват Кама-Дину-Пъсърика, който е 
от типа на наводняемите речни гори, 
където са открити уязвими видове 
риби, които са на път да изчезнат. 

 
Горите са многобройни на територията 
на окръга, като заемат процент 11% - в 
горите на реките Арджеш и Дунав, на 
брега на Дунав или на останалата част от 
територията (гората Манафу, гората 
Олоага - Гръдинар, гората Падина 
Тътарулуй, гората Тешила); те са 
подходящи за свободно време, риболов 
и лов. 

 
Също така, разнообразието от 
ландшафти, но и пространствата за 
речен отдих и спортен риболов са 
осигурени от долината на Арджеш и 
нейните притоци - Няжлов, Сабар, 
Илфовъц, като по този начин създават от 
тези райони важни туристически 
атракции. 

 

На нивото на община Гюргево 
туризмът е слабо развит. В 
туристическия сектор най-значимият 
икономически растеж има културният 
туризъм и този, генериран от 
архитектурното наследство. 

 
Крепостта Гюргево се вписва в тази 
категория, благодарение на важните 
исторически събития, които са 
протекли тук преди близо 700 
години. 

 
Средновековната крепост Гюргево 
(код LMI GR- II-s-A-14756) – 
представлява най-ценната 
конструкция от историческа, 
архитектурна и мемориална гледна 
точка, която напомня за историята 
на Влашко, но и за нейните личности 
(Мирчя чел Бътрън, Влад Дракула, 
Михай Витязул, Раду Михня), но 
също и за османската 
администрация, която е 
управлявала града и неговия 



 

хинтерланд повече от четири века. 
 
Виждат се стените на старата 
крепост, започната през XIV век, 
заедно с тези на укреплението, 
развито през втората половина на 
18 век. 

 
На национално ниво,  
изследваните елементи, които се 
вписват в списъка на 
историческите паметници, са 

следните: 

 

Код LMI Име 

GR-I-s-A-14756
 (RA
N 
100530.01.01) 

Крепостта 
Гюргево 

GR-II-m-B-14876 Окръжен музей 
«Теохари Антонеску» 

GR-II-m-B-1487 Градски ансамбъл 
„Парк Алеи и 
прилежащи сгради” 

GR-II-m-B-14890 Скит ”Св. Николае” 

GR-II-m-B-14894 Мост Бизец 

GR-III-m-B-15103 Бюст на Михай 
Еминесу 

GR-III-a-B-15104 Алея на героите + 
23 бюста+ 
възпоменателна 
плоча 

 
1.4. Граници 

 
Границите са дефинирани, за да се 
осигури целостта, запазването, 
засилването и валоризирането 
качествата на историческия 
паметник, но и на естествената и на 
изградената му рамка. Те могат да 
се постигнат, чрез прилагането на 
специални регламенти, определени 
от плановете и регламентите за 
благоустройство, одобрени и 
заверени от местните и 
централните публични власти. 

Затова, трябва да се предотврати 
унищожаването на изградените 
имущества, които имат 
историческо, градско, мемориално 
значение, както и деградацията на 
ландшафта и да се промени 
възприемането на тяхното качество. 

 
Пантеон на възрожденците 
Пантеонът на възрожденците е 
разположен в югозападната част на 
Парка на възрожденците, на мястото на 
съборената църква ”Вси Светии”. 
На юг се отделя от улица ”Ниш”. 
Кадастралните граници на Пантеона на 
възрожденците са: 63427.2.4763, 
63427.2.4764, 63427.2.1647, 63427.2.4762, 
63427.2.4768, 63427.1.268, 63427.2.5627, 
63427.2.4813, 63427.2. 
Крепост Гюргево 
Границата на историческия паметник 
се простира върху парцел с площ 
37.560 м². 
Зоната, където се определя 
идентифицираният археологически 
потенциал, е ограничена от улиците Йон 
Лука Караджиале, бул. 1907, улица 
Доброджяну Геря, улица Ген. Бертелот, 
Парка на алеите, улица Каналулуй, 
железопътната зона, коритото на канала 
Св. Георги, като тя се затваря пред улица 
Йон Лука Караджале, пресичайки улица 
Каналулуй. 
Към тази зона се добавя и част от 
сградите, обърнати към описаните по-
горе имоти, където в миналото са били 
разположени бастиони от руско-
османското укрепление, но също така и 
зона, обърната на югоизток, където са 
открити археологически свидетелства, 
които са тясно свързани с моста, 
свързвал остров Рамадан с крепостта на 
острова. 
Нейната граница започва от парцелите 
на църквата „Св. Йерарх Николай“ и тази 
на Румънската разузнавателна служба, 
следвайки посоката на „кръглата кула“, 
променяйки посоката си на югозапад, 
пресичайки канала Кама и Фьост Алпине. 
Защитната зона на паметника е 
ограничена от оста на жп линията пред 
улица Дигулуй, следваща оста на тази 



 

улица, до пресичането с границата на 
зоната с открит археологически 
потенциал. След тази граница 
очертанията й следват към Алеята на 
растенията. 
Към защитната граница се добавят и 
към имотите, обърнати към Алеята 
на растенията, точно до улица 
Портулуй, където пресича 
железопътната линия и продължава 
към новия мост над канала Св. 
Георги / Кама / Плантелор. 
Границата продължава по шосе 
Портулуй, до улица Фьост Алпине, 
около 200 метра, следвайки тази 
точка до пресечката на пътя, който 
ограничава на запад приюта на 
кучета , като следва границата да се 
затвори по оста на железопътната 
линия.2 

 
Източник:  Проучване за определяне границите на 
паметника и на защитната зона  – CPECB-UAUIM 
(Център за проектиране към Университета по 
архитектура и градоустройство ”Йон Мику”, Букурещ), 
2015 
1.5. Описание на обектите 

Пантеон на възрожденците – Русе 

 

2 Крепостта Джурджу – Определяне границите на Паметника и на 

защитната зона, Център за изследвания, проектиране, изпълнение и 
консултации Букурещ ООД 

 

 

 
Фиг.7.- Пантеон на възрожденците – Русе 

Източник:   https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Pantheon_ 

Пантеонът на възрожденците е 
национален паметник и костница. 
Издигнат е в памет на българите, дали 
живота си за свободата на страната. Тук 
са костите на 39 известни българи, които 
са се борили за свободата. 

 
Заедно с тах са и 453 души, които са 
били част от четата на Ботев,  
Червеноводската въстанническа честа, 
но и други революционери, чиито 
имена са изписани във вътрешността. 

 
В средата под позлатения купол е горял 
вечен огън.    Пантеонът е разположен 
на мястото на старото гробище на града, 
в Парка на възрожденците   . 

 
Новата сграда е отворена за поетители 
през 1978 г. През 2011 г., Пантеонът е 
„християнизиран“, с поставяне на кръст 
върху купола му. 

 
Освен паметник костница,  пантеонът е и 
своеобразен символ на националното 
помирение – там почиват и останките на 
разстреляните водачи на офицерския 
бунт на русофилите в Русе през 1887 г. – 
майор Атанас Узунов, майор Олимпи 
Панов, Тома Кърджиев и други. 

Фиг.6. – Рамкиране на 
крепостта Giurgiu 



 

 
В периода    1996-2018,     Пантеонът е 
най-посещаваният музей в Русе, с брой 
на посетителите между   7    000    и    10    
000    души. 

 
На 20 февруари  2004 г.,  за пръв път в 
Пантеона на възрожденците се 
провежда церемония в чест на 
Освобождението на гр. Русе. От тази 
дата,  събитието е станало част от 
календара на събитията на града, което 
се празнува и понастоящем. 
Церемонията включва песни, тематични 
за периода на Националното 
възраждане, слово на кмета на община 
Русе   и на директора на Националния 
регионален исторически музей, 
молитва, поднасяне на венци пред 
вечния огън. 

 
Всяка година, на 27 март, 
Математическата гимназия в Русе 
почита легендарната революционерка 
Баба Тонка в Пантеона на 
възрожденците. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Фиг.7.- Пантеон на възрожденците – Русе 
Източник:   

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Pantheon_ 

 

Крепостта Гюргево – Гюргево 
 

 
Фиг.9 - Крепостта Джуруджу – община 

Гюргево 
Източник: Google 

 
Крепостта     Гюргево е с площ 37.550 м² 
и е разположена в община Гюргево. 
Разположението е в южната част на 
града,  на канала        Кама-Плантелор. 
 
Тя граничи на север с публичната жп 
инфраструктура C.F.R. S.A., на изток с 
шосето Портулуй, на юг с канала Кама-
Плантелор, а на запад с публичното 



 

пространство на община Гюргево. 
 
В центъра на крепостта е разположена 
наблюдателна кула на няколко нива. 
 
Крепостта се състои от квази-триъгълно 
заграждение, с правоъгълни ъглови кули и кула, 
разположена в средата на едната страна. 
 
Теренът, на който е разположена крепостта, 
няма ясно предназначение, което може да се 
счита за празна територия с неуредено 
предназначение. 
 
В момента останките на крепостта са покрити от 
спонтанна растителност, но и от отпадъци, 
събрани през годините. 
 
Това рушене намалява съществуването и 
значението на останките, които не са толкова 
добре познати от жителите на града. 
 
  
Според списъка, приложен към Заповедта на 
министъра на културата № 2.828 / 2015 г., 
изменена от приложение № 1 към Заповедта на 
министъра на културата и вероизповеданията № 
2.314 / 2004 г. относно одобряването на Списъка 
на историческите паметници, актуализиран и на 
Списъка на изчезналите исторически 
паметници, с последващите изменения от 
24.12.2015 г.: 
 
Крепостта Гюргево е археологически обект, 
класифициран в група А (исторически паметник 
с национална и универсална стойност), намира 
се на позиция 1, код на LMI GR-IsA-14756, 
намира се в община Гюргево, на левия бряг на 
ръкава Св. Георги, западно от шосето Портулуй, 
датирана от XIV-XVIII в., Средновековна ера. 
 
Обектът е близо до исторически паметници, 
според LMI 2015: 
 

229 G  R  -  I  I  - 
m-B-14846 

Кеюл де 
пиатра 

По канала 
Св. Георги 

263 G  R  -  I  I  - 
m-A-14880 

Фрагмент от 
стената на 
турската 
крепост Tabia 

ул.   
Дунърии, 

зад 
парцелите  

276 G  R  -  I  I  - 
m-B-14890 

Църквата ”Св. 
Николае” 

ул. Мирчя 
чел Бътрън 

279 G  R  -  I  I  - 
m-B-14894 

Мостът 
Бизец 

шосе 
Портулуй, 
над канал 
Св. Георги 

 
 

Фиг.10.1. - Крепостта Гюргево – община Гюргево  
Източник: Google 

 

1.6. История на обектите 
Пантеон на възрожденците 

 

 

 

 



 

Пантеонът на възрожденците е 
сравнително нов исторически паметник, 
построен е през  1977 г., на мястото на 
старото гробище на града. 

Той е издигнат в чест на революционерите, които 
са се борили за свободата на българите, тук са и 
останките на някои от най-известните борци: 
Любен Каравелов, Захари Стоянов, Стефан 
Караджа, Панайот Хитов, Тонка Обретенова, 
Никола Обретенов, Ангел Кънчев, Панайот Волов 
и др. 
 
Българските революционери са се борили за 
свободата на страната, в събития като Руско-
турската война (1877-1878) - довела до 
възстановяването на българската държава въз 
основа на Санстефанския договор от 1878 г. 

 
Договорът, подкрепен и написан от Петър 
Велики, принуждава Османската империя да 
върне на България голяма част от територията, 
която са завоювали през XIV век. На Берлинския 
конгрес същата година е приет Берлинският 
договор, според който териториите на 
българската държава, основана със 
Санстефанския договор, са разделени на три 
части.: 

 
• Княжество България и зони, съседни 
на столицата София; 
• Източна Румелия – автономна 
провинция на Османската империя; 
• Македония и Лозенград (най-голямата 
част), възстановени от Османската 
империя. 

 
На 6 септември 1885 г. Източна Румъния става 
част от Княжество България след мирно 
обединение, въпреки че княжеството всъщност 
и по закон е независима нация на Османската 
империя до 1908 г., когато България обявява 
провъзгласяването на независимостта си. 

 
Декларацията от 1908 г., която означава 
освобождение от турско робство, всъщност е 
второто освобождение на България. 

 

След завладяването на първата българска 
империя (1018 г.), първото освобождение 
на България води до създаването на 
втората българска империя, след 

въстанието на Асен и Петър срещу 
Византийската империя през 1185г. 

 
Крепостта     Гюргево     -     община 
Гюргево 
 
Крепостта  Гюргево,  заедно с  град   
Гюргево, вървят заедно когато стана 
въпрос за историческите събития, които 
имат на преден план крепостта на острова, но 
също така и тази, реализирана през втората 
половина на XVIII век. 

 

Особено внимание е обърнато на периода, 
съответстващ на първата половина на 19-ти 
век, когато на града се случват драстични 
трансформации, както и на крепостта, които 
слагат край на средновековния период и 
поставят началото на модерния. 

 

Според данните се приема, че крепостта 
Гюргево е построена през XIV век от 
генуезците. Според историците, първото 
споменаване на крепостта е в документа Codex 
Latinus Parisinus (началото на XV в.), носеща 
името Зорио, което означава "пустинно място". 

 

По време на атестацията на крепостта има 
различни мнения, като някои историци 
предполагат, че тя е съществувала преди 1396 
г., само че земята е била опустяла поради 
османските военни кампании срещу 
християните3. 

 

Има няколко хипотези относно датирането на 
укреплението. Една от тях е смятала, че 
крепостта е издигната чрез преструктурирането 
на старо укрепено ядро, което се приписва на 
византийските императори или на първите 
бесарабци.4

 

 

Друга хипотеза е, че крепостта датира от 
времето на Мирча чел Бътрън, поради 
археологическите разкопки от преди 70 
години.5

 

 
3 Дан Къпъцъна, Археологически изследвания ..., стр. 142. 
4 Николае Бълческу, История на румънците при Михай Вода 
Витязул, Букурещ, 1878, стр. 163; Георге Сион, оп. цит., стр. 
1; Теодор Октавиан Георгиу, Смаранда Бика, Реституции: 
Градове в началото на Румънското средновековие, 
Букурещ, Издателство Фондация Архитекст, 2015 г. 
5 Георге И. Кантакузино, Средновековни крепости от 



 

 

През 1420 г. Мехмет побеждава Михаил, син 
на Мирча чел Батрен, и по този начин 
завладява крепостта Гюргево, по това време 
крепостта Гюргево и съседна територия от 200 
км² попадат под властта на Османската 
империя. 

Друг важен момент в историята на крепостта е 
годината 1595 г., където на преден план е била 
армията на Михай Витязу и османската, водена 
от Синан паша. Така крепостта придобива важен 
контекст, заедно с моста, който свързва 
румънския бряг, тук се води цялата битка между 
армията на Михай Витязу и тази на Синан Паша. 

 
С голямата победа при Гюргево, Михай Витязу 
успява да запази крепостта, но едва след две 
години турците възвръщат крепостта, 
възстановяват я и я разширяват, като по този 
начин достига през 1599 г. просторна площ, 
където е можело да се поберат прибл. десет 
хиляди души, в сравнение с 300, какъвто е бил 
първоначалният капацитет от средата на XV век. 

 
Последният румънски войвода, който се опитва 
да завладее крепостта, е Михня III, през 
септември 1659 г., но след месец на обсада 
научава за поражението на своите съюзници и 
се оттегля в центъра на страната. 

 
Друг важен период в развоя на крепостта е през 
втората половина на осемнадесети век, когато 
се случват няколко конфликта между руснаци, 
австрийци и османци, като последните се 
опитват да запазят владението си на север от 
Дунав. 

 
Заради тези последователни войни, 
крепостта е пострадала и е унищожена 
до голяма степен. 

 
1.7. Архитектурна и архитектоническа 

информация 
1.7.1. Архитектурни и градски 
елементи 

 

 
Влашко през XIII-XVI в., Енциклопедично издателство, 
Букурещ, 2001, стр. 199, 2015 - авторът споменава и 
хипотезите за датирането във византийската епоха или 
ранните бесарабски времена, без да ги оборва ; Йон Барня, 
Пол Черноводяну, Константин Преда, оп. цит., стр. 219-237. 

Пантеон на възрожденците 
 
Пантеонът е паметник костница на 453 
национални герои. Сред тях са активисти на 
църковното движение, на просвещението, 
участници в легията Раковски, участници в 
четата на Филип Тотю, Панайот Хитов, Стефан 
Караджа, Хаджи Димитър, Христо Ботев, 
участници в Априлското въстание, доброволци 
от Руско-турската война. Строителството на 
Пантеона започва през 1977 г. под 
ръководството на архитект Никола Николов, 
архитект Данаил Кънев, художник Димитър 
Бойков и скулптора Никола Терзиев-Желязото. 
Построен е през зимата на 1977-1978 г. на 
мястото на бившето гробище на църквата "Вси 
Свети. Открит е през 1978 г. по случай 100-
годишнината от освобождението на българите 
от под властта на Османската империя. 
 
Пантеонът на възрожденците има 
формата на пресечена пирамида, която 
завършва с купол. 

 
Крепостта Гюргево 

 
Крепостта е изградена от квази-
триъгълно заграждение, подсилено с 
правоъгълни ъглови кули, свързани с прави 
неносещи стени и кула в средата на едната 
страна (северо-изток). 

 
Към него се добавят неносещи стени (на 
запад и юг), които се укрепват с нови кули 
или чрез удвояване на дебелината на 
старите неносещи стени (североизток), за 
да укрепят и възстановят защитните им 
характеристики. 

 
Като крепост представител на 
преддържавния период (XI-XII век), с 
планиметрична и пространствена 
структура, отбранителни атрибути, 
конструктивни решения и скулптурен 
ефект, крепостта Гюргево е сред малкото 
средновековни укрепления във Влашко.  

 
Град Гюргево е урбанизиран според 
развитието през османския период, като 
има отбранителна система, чието ядро е 
съставено от крепостта на острова. 



 

 
 
Последователно укрепените райони 
(крепостта на острова, крепостта бастион 
на брега) и укрепеният град (табия) 
придават на обекта голяма градска 
стойност. Естественият контекст на 
паметника е имал да страда, поради 
промяната на водотока, чрез системните 
му интервенции и превръщането на 
островите Рамадан и Чорою в 
индустриални платформи. 

 
В резултат на насипните работи и чрез 
изсушаване на района на север от 
крепостта директната връзка с водата, 
довършителна за острова и крепостта, е 
прекъсната. 

 
Водната връзка може да бъде 
възстановена с водното огледало на 
канала Кама на противоположния бряг, 
като по този начин се реконструира 
специфичния ландшафт на речните 
брегове и така се използва потенциалът на 
района докрай. 

Взаимоотношенията с градския и 
природния контекст са определящите за 
характера на изградения ансамбъл, 
имащи възможност да бъдат засилени 
чрез интервенции на реконструкция на 
съседите.6 

 
Въпреки че руините на крепостта са засегнати от 
последните укрепвания и допълнения, но и от 
защитните работи на защитната дига, 
елементите, които са били част от 
отбранителната система през вековете, стените, 
кулите, строителните детайли, творбите на 
природната топография все още са 
последователни за паметник от категорията на 
археологическите руини, като могат да предават 
тези ценности. 
 
1.7.2. Ландшафтни единици 

 

 
6 Крепостта Джурджу – Определяне границите на 
паметника и на защитната зона 
- Център за изследвания, проектиране, изпълнение и 
консултации Букурещ ООД 

Пантеон на възрожденците 
 

Почти всички радетили на националното 
възраждане, почетени в Пантеона, са загинали в 
Русе. От 1860 г. до края на века Русе е най-
важният център в България, така че 
присъствието на националния елит е оправдано. 
Бившето гробище в Русе сега е преобразувано в 
Парк на героите от Възраждането, който е 
категоризиран като елемент от недвижимото 
наследство от национално значение. 

 
През XIX век на гробището са уредени парцели с 
различни имена: православни християни, евреи, 
католици, протестанти. Австрийските, френските 
и английските войници са погребани тук едва 
след Първата световна война. По време на 
Втората световна война също е създаден участък 
за войниците, които са част от Червената армия. 

 
Всяко гробище има ограда и отделен вход. 
Единствената част от гробището, която остава 
днес, е тази на войниците от бившия Съветски 
съюз. 

 
През 1998 г. Общинският съвет в Русе решава да 
възстанови църквата "Вси Светии" с дарения от 
жителите на Русе. 

 
Крепостта Гюргево 

 
Средновековният паметник е включен в 
исторически ландшафт, намиращ се в 
непрекъсната метаморфоза на 
дунавските острови. 
 
Разположена на един от тези острови, крепостта 
притежава стратегическо предимство, а именно 
отбраната, поради водите на реката и нейните 
ръкави, които са обграждали крепостта. Поради 
алувиални отлагания и ерозия, както и разливи 
и суши, крепостта променя своята топография 
във времето. 

 
С течение на времето настъпват промени в 
ландшафта и поради факта, че Крепостта 
Гюргево се е превърнала в малък 
полуостров, чрез своето обединение с 
града. Този „съюз“ възниква чрез 
пристанищните подредби през втората 
половина на 19 век, изграждането на 



каменния кей през 1876 г., разширяването 
на железопътната система, както и 
изграждането на моста Бизец. 

 
Понастоящем островът, на който е 
построена Крепостта Гюргево, се е 
превърнал в ниска, наводняема речна 
гора, свързана с брега. На този остров, 
който е станал сух, днес се намира 
незавършеният археологически обект на 
средновековни останки. 

 
Геоморфологичната стабилност на обекта 
се осигурява от устройствата, които имат за 
цел да защитят паметника и брега зад него 
от водите на Дунав. 

 
 С присъствието на дигата, построена през 
70-те години на миналия век, 
историческият ландшафт се променя до 
голяма степен, като обхваща 
приблизително една трета от повърхността 
на средновековното укрепление.   7 

 
Топографията е уникална поради ниската 
кота на терена, поради изходящата му 
форма, заобиколена от меандър на 
мъртвия ръкав (Канала Кама), който е 
разделял бившия остров от големите 
острови, разположени между него и 
главния поток на Дунав (Св. Георги и 
Рамадан). 

 
Географската и климатичната специфика са 
довели до разширяване на спонтанната 
растителност (дървета и храсти), които 
присъстват само по склона, който граничи 
с мястото до сушата, а дърветата растат 
само на по-високия бряг, на известно 
разстояние от руините. 

 
Археологическият обект има добра видимост, 
чрез по-ниската кота спрямо жилищната зона 
или пътищата, но и чрез премахване на 
периметъра на инвазивната растителност. 

 

В близост до крепостта няма други строежи, 
църковната кула, силозът и заводският комин са 
единствените елементи, построени по-високо, 

 
7 Георге Сион, op. cit., p.3. 

но които са разположени на достатъчно 
разстояние, за да не нарушават общата 
атмосфера на мястото. 

 
В югоизточната част на крепостта, на брега на 
канала Кама, е създадено пространство за водни 
спортове и шоу програми; на насипа на канала 
ще бъдат подредени седалки, а в 
полузаровените павилиони, хангари за лодки, 
съблекални, както и други спомагателни 
функции. Благоустрояването му е на режим с 
малка височина, нарушава само общата 
атмосфера на руините на крепостта, която по 
този начин става видима само от височината на 
перваза, а не от острова. 

 
Като цяло няма сериозни разминавания между 
компонентите, които изграждат ландшафта, като 
настоящият външен вид на обекта е 
задоволителен. 

 
Единственият основен проблем по отношение 
на ландшафта е защитната дига, която чрез 
разположението си от едната страна на 
археологическия обект затваря укреплението на 
крепостта, което е от съществено значение в 
контекста на историческия ландшафт. С 
изключение на този проблем, останалите 
компоненти на ландшафта (културно-природен, 
архитектурен, технически) са благоприятни за 
развитието на приятна екологична среда, като 
допълнителна причина за експлоатацията и 
приемането на ландшафтния потенциал. 
Присъствието на Дунав също е предимство на 
обекта, но не е достатъчно важно за подкрепа на 
такъв проект. Следователно Крепостта Гюргево 
има потенциал за озеленяване, но трябва да се 
преосмисли разположението й, но и близостта 
на обекта и брега, както и на островите на юг от 
археологическия обект. 

 



 

 

 
Фиг.11. - Крепостта Гюргево 

Източник: https://audiotravelguide.ro/крепостта-griugiu/ 
 

Уникалността на крепостта Гюргево се 
дължи на разположението й и 
отбранителните предимства на терена, 
който е представен от група острови в 
околностите на Дунав, пред брод, по важен 
търговски път. 

 
Крепостта се намирала на малък остров, 
по-късно разширена с по-голямо 
укрепление, на брега. 
Отбранителните и конструктивни принципи 
на съответните епохи водят до 
трансформации на историческите 
ансамбли. 

 
Както припокриването, така и взаимното 
свързване на многобройните етапи на 
изграждане, унищожаване, 
преизграждане, трансформация, 
представляват голям интерес поради 
принадлежността на ограничената серия от 
средновековни укрепления на територията 
на Влашко. 

 
2. Оценка и цели 
2.1. Състояние на опазване на 
историческите паметници и на 
защитената зона 

 
Жизнеността на дадена територия се 
определя от нейната културата и е 
показател за качеството на живот на 
жителите. За да се осигури най-добър 
живот, е необходимо най-отговорното 
управление на природните и човешките 

ресурси, но и подходящи социокултурни 
услуги и съоръжения. 

 
По този начин се създава процесът на 
консолидиране на съществуващата 
инфраструктура, но и нейното подобряване 
и разширяване, като подкрепя човешкото 
развитие на общностите, като повишава 
качеството на живот и насърчава 
културните ценности. 

 
За да се осигури достъпът до и участието на 
всички в културата, тази инфраструктура 
трябва да бъде разпределена на цялата 
територия. 

 
Културата е важен инструмент за социално 
и икономическо съживяване, което я прави 
незаменима в местните / регионални 
планове за развитие. Целта на опазването 
на историческите паметници е да се 
запазят историческите им свидетелства. 

 
Опазването на историческите 
паметници налага постоянна поддръжка, 
включваща и тази на подходящата рамка. 
Ако тя съществува, всяка нова конструкция 
трябва да се пази, а всяко разрушаване и 
подредба, които биха могли да променят 
количеството и съотношенията на 
цветовете, трябва да бъдат забранени. 8 
 

Пантеон на възрожденците 
 
Пантеонът не е ценно недвижимо културно 
богатство по Закона за културното наследство, 
но е неразделна част от бившето гробище Русе 
(днес Национален парк на възрожденците), 
което е разположено и категоризирано като 
културна ценност с национално значение. 

 
Чл. 45 от Закона за културното 
наследство: Класификацията на 
недвижимите културни ценности се 
извършва въз основа на: 1. тяхната 
принадлежност към определен 

 
8 Държавен комитет      за     строителство,      
архитектура и систематизация,   Дирекция 
„Исторически паметници”   – Исторически 
паметници     –     Изслезвания и реставрационни 
работи 



 

исторически период; 2. научната и 
културната област, към която се отнасят; 
3. пространствената им структура и 
териториален обхват; 4. степента на 
застрашеност. 

 
Чл. 46 - Според принадлежността им 
към определен исторически период 
недвижимите културни ценности са: 
праисторически, антични, 
средновековни, възрожденски, от ново и 
най-ново време. 

 
Според научната и културна област, към която се 
отнася Националният парк на възрожденците, 
той попада в следните категории: 

 
1.  Историческа:  исторически: сгради, 
съоръжения, други структури и паметни 
места, свързани със забележителни 
исторически събития и личности; 
(съгласно  Чл.  47,  ал.  2) 

 
2. Архитектурни сгради: 
архитектурно-строителни: сгради, 
съоръжения, конструкции, части или 
съчетания от тях, които имат 
историческа, естетическа, техническа, 
културно- и производствено-техническа, 
пространствена и функционална 
стойност; (съгласно Чл. 47, ал. 3) 

 
3. Художествена: произведения на 
изящните и приложните изкуства - 
неразделни елементи от 
пространствената среда, в която или за 
която са създадени;  (съгласно  Чл.  47, 
ал.  4) 

 
4. Урбанистична:    обособими части от 
селищна територия и селищни 
образувания, чиито елементи са 
пространствено свързани и могат да се 
разграничат топографски;   (съгласно   
Чл.   47,   ал.   5) 

 
5. 5. Културен ландшафт: съвкупността от 

пространствено обособени устойчиви 
културни напластявания, резултат от 
взаимодействие на човека и природната 
среда, характеризиращи културната 

идентичност на дадена територия;  
(съгласно  Чл.  47, ал.  6) 
 
6. Парково и градинско изкуство: 
исторически паркове и градини от 
значение за развитието на 
паркоустройственото изкуство и наука; 
(съгласно Чл. 47, ал. 7) 

 

Според пространствената структура 
и териториалния обхват 
недвижимите културни ценности са 
групови – а) ансамбъл:  
териториално обособима структура 
от обекти на недвижимото културно 
наследство, чиито елементи се 
намират в определени смислови, 
пространствени и естетически 
връзки помежду си и с 
прилежащата им среда. (съгласно 
Чл. 48, ал. 2,a) 

 
Според културната и научната 
стойност и обществената значимост,   
Паркът се вписва в категорияга 
„национално значение" - 
археологическите резервати, както 
и други културни ценности с 
изключителна стойност за културата 
и историята на страната”. 

 
Крепостта Гюргево 

 
Съгласно националното законодателство, 
по отношение на Крепостта Гюргево, в 
Стратегията за териториално развитие на 
Румъния (SDTR), сред общите цели е 
„защита на природното и недвижимото 
културни наследство и валоризиране на 
елементите на териториалната 
идентичност” (ПН 4). 

 
Опазването на природното и недвижимото 
културно наследство и валоризирането на 
елементите на уникалност и идентичност 
са съществени условия за постигане на 
устойчиво развитие на националната 
територия.  

 
Чрез OS 4.2. Защита и рехабилитация на 
застроеното наследство, с цел запазване на 



националната идентичност и повишаване 
на привлекателността на културните 
пространства със специален туристически 
потенциал, се уточнява, че Румъния има 
уникално културно наследство, 
характеризиращо се с разнообразни 
форми и цели на проявление, от градове 
до църкви, от имения до музеи, на открито, 
разпределението на паметниците с 
архитектурно-историческа стойност е 
сравнително балансирано на нивото на 
националната територия. 

 
Въпреки наличието на това разнообразие 
от културното наследство, голяма част от 
него е в упадък и в напреднала степен на 
влошаване, като е необходимо да се 
осъществят конкретни проекти за 
архитектурна реставрация, за да се запазят 
ценностите и да се използва потенциалът, 
даден от наследството, като точка на 
привличане и съживяване на районите, но 
и включването им в туристическите мрежи. 
 

– Актуалното състояние на крепостта 
Гюргево е в постоянно рушене заради 
продължителното изоставяне  (от  1829 
до 1955 г. – година, в която е решено за 
първи път да се защитава и опазва 
обекта, чрез кратко обследване). 

 
– Актуалното състояние на крепостта 
Гюргево е в непрекъсната деградация 
заради продължителното изоставяне  
(от  1829 до 1955 г. – година, в която е 
решено за първи път да се защитава и 
опазва обекта, чрез кратък 
изследователски епизод). 

 
През 1975 г. започват систематични изследвания 
и след археологически разкопки се появяват все 
повече елементи от укреплението. Пак през тази 
година са извършени първични консервационни 
работи, състоящи се от покриване на 
разкопаните стени с циментова замазка - 
неподходяща от гледна точка на материала, 
което е вредно за историческите структури. 

 
Други интервенции, извършени по крепостта, са 
повдигането на фрагментите от стени, открити 

при разкопки9 на дълбочина до 3 м, но и 
този път, работите не са подходящи, от 
факта, че свързващото вещество (цимент) е 
избрано неподходящо, което доведе до 
резултати, които не могат да бъдат оценени 
положително и които понастоящем водят до 
влошаване на автентичния материал на 
паметника, променяйки неговото разбиране. 

 
Към всичко това се добавят видимите 
допълнения със сглобяеми части от 
стоманобетон (части от лозарски стълбове, 
ръбове или зидария, неподдържани и 
неподходящи като оборудване), които 
подчертават несигурните решения и 
изпълнението на рехабилитацията на крепостта. 

 
Всички работи, извършени без проект, който да 
включва изследвания по отношение на 
материалите и конструктивните композиции, 
тяхното неопазване, несъвместимостта на 
предлаганите нови материали, но и 
установяване на съгласувано отношение, водят 
до акцентиране върху състоянието на рушене на 
обекта. 

 

В момента има зони, които не се виждат 
над земята, единствените които се 
наблюдават са зидарията, добавена през 
периода 1970-1990 г., като те пречат на 
интерпретирането на паметника. 

 
След дълго изоставяне на дейностите по 
нея, крепостта е в много лошо състояние. 
Влошаването на строителните материали и 
конструкции е повсеместно, така че 
големите сегменти от първоначалната 
зидария са застрашени от разрушаване; 
всичко това налага приемането на добре 
подготвени спешни интервенции върху 

 
9 Дан Къпъцъна, Археологически изследвания ..., стр. 168. В 
края на 70-те години отговорен за опазването на паметника 
изглежда, че е бил Вирджил Врабие, член на 
изследователската група, тогава директор на музея в 
Гюргево. Дан Къпъцъна, Вирджил Врабие, Кристина 
Хархою, предварителен доклад за археологическите 
проучвания в Слобозия, в „Археологически материали и 
проучвания. XIII-та годишна сесия на докладите ”, Орадя, 
Музея на Кришана, 1979, стр. 373. Впоследствие не се 
споменават лица, отговорни за тази дейност, като 
отговорността вероятно е отговорност на ръководителя на 
археологическата площадка. 



 

историческия паметник. 
 

• Защитни зони на историческите 

паметници   
 
Съгласно Чл. 8 ал. (1) от Закон № 
422/2001 за защитата на 
историческите паметници, за всеки 
исторически паметник се създава 
защитна зона, чрез която се 
осигурява интегрирано опазване на 
историческия паметник и на 
неговата изградена или естествена 
рамка. 

 
Под зона за защита се разбира 
терен, съставен от кадастрални 
парцели, разположени около 
историческия паметник, с цел да 
се подпомогне за неговото 
неизменение. 

 

През тази зона преминават обществени 
комунални услуги, но има и строителните 
разпоредби както за опазване на естествената 
среда на паметника чрез премахване или 
намаляване на всякакъв вид замърсяващи 
фактори, така и за поддържане на архитектурно-
градската рамка на паметника, чрез одобрение и 
надзор над строителството, но и запазването на 
археологическия потенциал 

 
2.1.1. Посочване на възможните  
опасни операции или опасности 
за историческите паметници 
(рискови фактори, действащи 
независимо или съвместно) 
2.1.1.1. Неадекватни 
рехабилитационни/преобразувател
ни работи  

 
Предвид лошото състояние на запазване на 
елементите на наследството, особено на град 
Гюргево, към което се добавя липсата на добре 
разработена градоустройствена наредба, 
целяща да осигури защитата на всички ценни 
компоненти на историческата тъкан, съществува 
опасност от интервенции, които да намалят или 
отменят стойността им. 

 

2.2. Идентифициране и потвърждение 
на елементите, важни за
 управлението на историческите 
паметници и на защитената зона 

 
Планът за управление установява 
механизми за защита, запазване и засилване на 
културната стойност на два исторически 
отстанки от национално значение: Пантеонът на 
възрожденците и Крепостта Гюргево в 
Еврорегиона Русе-Гюргево. 

 
2.2.1. Обща цел 

 
Общата цел е да се повиши привлекателността 
на два исторически обекта с национално 
значение: руините на крепостта Гюргево и 
Пантеона на възрожденците, като се включат в 
туристически маршрут, което да помогне на 
икономиката. 

 
Съгласно Стратегия за социално-икономическо 
развитие на окръг Гюргево 2014-2020, 
разработена от S.C. Agora Est Consulting ООД, 
общата цел се състои от  
(ОЦ1) ” промотиране развитието на 
туристическата икономика на ниво окръг чрез 
защита на наследството и разработването на 
инфраструктура, която улеснява 
разработването на услугите”, а като 
специфични цели се наброяват (СЦ1) 
”Модернизиране на културната 
инфраструктура и нейното използване като 
средство за повишаване на културното ниво в 
градска и селска среда; промотиране на 
креативните индустрии”, (СЦ4) ”Развитие 
на обектите от наследството като 
туристически цели чрез формиране на 
партньорства, намиране на интегрирани 
решения за общността и не на последно място 
получаване на финансиране”. 

 
Сред индикативните действия, чрез които 
целите трябва да бъдат постигнати, са 
дейностите по реставрация, защита и 
валоризирането на обектите, паметниците и 
културните, исторически и художествени 
ансамбли, включително инфраструктурата за 
достъп до тях. 

 



 

2.2.2. Специфични цели 
 
Планът зауправление има за цел да осигури 
организационна рамка за опазване на ресурсите 
на културното наследство и на историческите 
паметници Пантеон на възрожденците и 
Крепост Гюргево. 
 
I. Познаване и промотиране на 
движимите и недвижимите 
имущества, изследване на стойността и 
значението на историческите паметници, 
оценка на тяхното опазване и безопасност 

 
Познаването на значението на 
историческите паметници на наследството 
на Еврорегиона Русе-Гюргево, е 
жизненоважно за запазването и 
промотирането на тези елементи. По този 
начин, историческите паметници са 
културни реликви, които имат голям 
исторически заряд, които са свидетелства 
за събития, случили се преди стотици / 
хиляди години, и необходимостта те да 
бъдат запазени и защитени е 
задължителна за запазването на 
културната идентичност на съответната 
територия. 

 
Съгласно чл. 537 от Гражданския 
кодекс, недвижимите активи по своето 
естество са земите, изворите, водните 
течения, вкоренените насаждения, 
конструкции и всякакви други работи, 
трайно фиксирани в земята, платформите и 
други съоръжения за експлоатация на 
подводните ресурси, разположени по 
континенталния шелф, както и всичко 
което , естествено или изкуствено, е 
вградено в тях с постоянен характер. 

 
Препоръката за защита на движимото 
културно наследство (приета на 28 
ноември 1978 г.) определя движимото 
културно наследство, включително 
исторически, представящо свидетелства за 
човешка, археологическа, историческа, 
художествена и научна дейност. 

 
Те са представени от резултатите от 
археологическите изследвания 
(инструменти, керамика, надписи, монети, 

бижута, оръжия или погребални останки), 
части, получени в резултат на 
демонтирането на антропологични, 
етнологични, художествени предмети, 
ръкописи, архивни документи10 

 
Оценката на състоянието на 
историческите паметници е 
необходима за установяване на 
приоритетите за започване на бъдещите 
работи, които имат за цел да 
рехабилитират културните паметници, при 
условие че културната им идентичност е 
запазена. 

 
Стратегии: 
- събиране на информация и данни, за да се 
разбере и разпространи универсалната стойност 
на Пантеона на възрожденците и на крепостта 
Гюргево в пряка връзка с еврорегиона Русе-
Гюргево; 
 

II. Опазване на историческите 
паметници и на културните 
имущества, които са в опасност 
или в напреднало състояние на 
деградиране, реставриране и 
опазване на работите,  
обезопасяване и надзор 

 
За да се защити и опази наследството, е 
необходимо да се знае в дълбочина неговата 
универсална стойност (чрез инвентаризация), 
както и неговия специален потенциал, като 
важен фактор за осигуряване на устойчивото 
развитие на региона. 

 
Стратегии: 
-опазване и защита на културното 
наследство за настоящите и бъдещите 
поколения; 

 
-интегрираното опазване цели преди 
всичко да предотврати необратимите ефекти, 
причинени от факторите водещи до деградация, 
идентифицирани по-горе, и да поддържа и 
запази целостта и автентичността на паметника; 

 
10http://portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=13137&URL_DO=DO_ 
TOPIC&URL_SECTION=201.html 
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-опазването на културния и на 
природния ландшафт в границите на 
запазване на неговата универсална 
стойност; 

 
- анализ на всички рискове, свързани с 
градоустройството, влиянието на околната 
среда, природните бедствия, натиска на туризма 
в съответствие с окръжните и регионалните 
стратегии за развитие; 

 
-реализиране на план за опазване, 
защита и   валоризиране на културните 
останки; 

 
- установяване на приоритети и дефиниране на 
етапите на защита и консервация, реставрация; 

 
- осигуряване на финансови ресурси за 

възстановяване от национални фондове и за 
привличане на частни и европейски 
фондове; 

 
- рехабилитиране и реставриране на 

архитектурното наследство; 
 
- реактивен мониторинг – 

въздействия, които засягат 
опазването на историческия 
паметник. 

 
III. Защитата на културното 

наследство в съответствие с 
действащото законодателство 
се ползва от подкрепата на 
участващите страни в тази 
дейност: публични власти, 
специализирани институции, 
граждански общества, 
развитието на културното 
наследство 

Законодателството в Румъния 
Валоризирането на културното и 
природно наследство  в 
Еврорегиона Русе-Гюргево, в 
местен контекст, е регламентирано 
от следното законодателство: 

 
•Закон 422/2001 за защитата на 
историческите паметници установява 

определението за исторически паметници, 
подчертавайки тяхната класификация. 
Основата на този закон се състои в 
интервенциите върху паметниците. 

•Закон № 182/2000 за защита на 
културното националното 
движимо наследство регламентира 
специфичните дейности за защита 
на историческите паметници. 

 
Настоящият закон регламентира следните 
теми: изследвания, инвентаризация и 
класификация в националното мобилно 
културно наследство; пазене, съхраняване 
и гарантиране на сигурността на 
мобилните културни ценности; опазване и 
възстановяване на класифицирани 
културни стоки; движение на 
класифицираните движими имущества; 
правният режим на откритите движими 
археологически имущества; финансиране 
на специфичните дейности на мобилното 
културно наследство; специализирани 
органи и институции; връщане на движими 
културни ценности, незаконно напуснали 
територията на държава-членка на ЕС; 
възстановяване на движими културни 
имущества, незаконно напуснали 
територията на Румъния. 

 
Законодателството в България 
На нивото на България защитата и 
валоризирането на историческите 
паметници е представена от Закона за 
културното наследство. По този начин 
опазването и защитата на културното 
наследство на Република България са 
регулирани, като държавата гарантира 
защита на културното наследство, 
независимо от местоположението. 

 
Културното наследство представлява 
материални и нематериални, движими и 
недвижими ценности, културни и 
исторически ценности, които запазват 
националната си идентичност и имат 
научно значение. 

 
Законът за културното наследство 
регламентира следните глави: 



 

националната система за опазване на 
културното наследство; нематериално 
културно наследство; материално културно 
наследство; опазване на недвижимото 
културно наследство; гарантиране статута 
на недвижимото културно наследство; 
правата и задълженията на собствениците 
и ползвателите на недвижимото културно 
наследство; целта на териториалното 
развитие; концесия на недвижими 
културни ценности; опазване на 
движимото културно наследство; 
идентификация и регистрация на 
културното наследство; правата и 
задълженията на собствениците и 
потребителите на движимжто културно 
наследство; комерсиализация на движимите 
културни ценности; временен износ и износ на 
мобилни културни ценности; връщането на 
незаконно взети културни ценности, които 
имат статут на национално богатство; 
археологическо културно наследство; опазване 
и възстановяване на културните ценности; 
възпроизвеждане и разпространение на 
културни ценности; представяне и 
документиране на културни ценности; контрол 
на културните ценности; административни 
мерки. 

 

IV. Подчертаване ролята на 
историческите паметници като 
факто на социално сближаване 
за устойчиво, образователно и 
туристическо развитие на 
национално и международно ниво 

 
Ролята на историческите паметници е едно от 
най-живите свидетелства за историческото 
минало на една територия. 

 
Сред тези ползи са и икономическите, т.е. 
чрез включването на историческите паметници в 
един туристически маршрут, който да привлича 
колкото се може повече туристи, както в 
национален, така и в международен план, но и 
чрез образоване на населението за значението 
на запазването на тези ценности, което в 
дългосрочен план ще донесе само ползи. 

 
Стратегии: 
- подобряване на възприемането на широката 
общественост и повишаване на нейната 

осведоменост за важните аспекти на 
историческите паметници; 
- промотиране на културния туризъм чрез 
информиране на населението за историческите 
събития, случили се по тези обекти; 
- социално-икономическо валоризиране - цел 
на икономическия растеж в Еврорегиона; 
идентифициране на канали за популяризиране 
и валоризиране на природното и културното 
наследство; 
 
 

2.2.3. Фактори, които 
влияят на 
управлението 
2.2.3.1. Наследството като 
двигателн за регенерация 

 
Културното наследство като ресурс не 
може да предостави всички възможности 
за регенерация. 

 
Съществува обаче голям потенциал за 
подобни дейности, чрез използването на 
културното наследство. Повторното 
използване на исторически сгради при 
регенерационните дейности, но след 
цялостна програма за реставрация, може 
да доведе до спестяване на финансови и 
материални ресурси и намаляване на 
въздействието на операциите върху 
околната среда. 

 
Чрез повторно използване на 
съществуващия изграден фонд могат да 
бъдат покрити част от функционалните 
нужди на населеното място. В допълнение, 
елементите на културното наследство 
придават дълбочина и историческо 
значение на съседствата, в които се 
намират и идентичност на цялата зона. 

 
Регионът Русе-Гюргево, където са 
разположени двата паметника, е 
регион с важен човешки и 
икономически потенциал. 

 
Пантеонът на възрожденците и 
Крепостта Гюргево имат уникално 
културно-историческо значение и 



настоящият план има за цел да 
възроди паметниците чрез 
опазване и рехабилитация. 

 
По този начин е необходимо да се извърши 
правилен анализ на съществуващата 
ситуация, който ще се основава на 
природните и културни ценности на 
обектите, включително техните 
материални и нематериални аспекти, както 
и регионът, в който те се намират. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.2.3.2. SWOT анализ 

 

 

Силни страни (S) Слаби страни (W) 

- географското положение на Еврорегиона, 
разположен в района на Балканите, на 
кръстовището на два пан-европейски коридора 
(пан-европейски коридор VII и пан-европейски 
коридор IX); 
-съществуването на единствения автомобилен и 
железопътен мост над Дунав, който свързва 
Румъния с България – „Мост на дружбата”; 
- многобройни обекти на недвижимото културно 
наследство, но и множество културни институции 
(музеи, мемориални къщи, театри, опера, 
филхармония, публични библиотеки); 
- ежегодно се организират множество големи 
културни събития, които биха могли да привлекат 
голям брой туристи; 
- приятен местен климат, с многобройни 
алтернативи за прекарване на свободното време, 
особено на открито; 
-наличието на две големи пристанища (16 
пристанищни басейна), които имат сложна и 
интермодална инфраструктура за обработка на 
стоки от различни видове; 
Гюргево управлява един от първите трансгранични 
бизнес центрове в Румъния 
- Данубиус център; 
- към който се добавя Румъно-българска търговско-
промишлена палата; 
- активното участие на местните власти в 
привличането и задържането на наемателите, 
предоставяне на концесия на терени, бизнес 
услуги, промотиране на региона и др. 

-застаряващо население, с естествен прираст и 
отрицателна миграция; 
 
- необразовано население, за да разбере 
стойността на историческите паметници в областта; 
 
- застаряваща работна сила и висок процент на 
безработица; 
 
-неизползване на максимум на селскостопанския 
потенциал, който регионът предлага, като има 
ниска селскостопанска производителност, тъй като 
селското стопанство се практикува като поминък на 
населението; 
 
- малкък брой туристи, повечето от които просто 
минават през района; 
 
- инфраструктурата за настаняване е недостатъчна 
като количество и качество; 
 
- интензивният пътен трафик в граничния пункт е 
основният източник на замърсяване; 
 
- лошото състояние на пътищата, както и 
оборудването и пътната маркировка; 

Възможности (O) Заплахи (T) 
-осигуряване на европейски средства за големи 
проекти за хора с увреждания в различни области, 
включително защита на културното наследство; 
 
- уникални природни ресурси, които могат да 
привлекат значителен брой туристи - природни 
резервати, както и природни паркове (обекти с 
обществено значение, специални зони за защита на 
птиците и фауната; 
 
- включени в мрежата Натура 2000 – които 
обхващат гори, каньони, големи влажни зони, в 
които са открити редки видове, застрашени 
видове); 

-миграцията на квалифицираната работна ще 
доведе до създаване на недостиг на работна ръка в 
определени области; 
 
- икономическата и политическата нестабилност в 
Румъния и България може да повлияе негативно на 
местната бизнес среда и местната нестабилност; 
 



 

2.2.3.3. Управление на околната среда 
 
До 1989 г. индустриалната дейност (особено 
химическият комбинат в Гюргево) е основен 
източник на замърсяване на Еврорегиона. 
Понастоящем основните източници на 
замърсяване са много интензивният 
автомобилен трафик през граничния пункт, в 
допълнение към неадекватното управление на 
отпадъците, дейността на икономическите 
агенти и парниковите емисии на ТЕЦ в двата 
града, които работят на основата на изкопаеми 
горива. 

 
Замърсяването на въздуха се причинява главно 
от фини прахови частици с концентрация по-
висока от нормалната граница (те са причинени 
от битовия сектор - централно отопление, 
битово и промишлено газифициране, 
последвано от транспортния сектор.). 

 
Напоследък са направени значителни 
инвестиции за намаляване на нивото на 
замърсяване в еврорегиона, а именно: 

 
• изграждане на система за дистрибуция на 
природен газ в Община Гюргево, което намали 
консумацията на изкопаеми горива за 
отопление на домовете; 
• монтаж на филтър  в трите термоелектрически 
централи; 
•инвестиции на частните компании за 
адаптиране към стандартите за околна 
среда в Европейския съюз; 
• затваряне на нерегламентираните депа 
за отпадъци; 
• модернизиране на авто парка на 
обществения транспорт; 
• подновяване на авто парка на хората, 
чрез отпускане на правителствени 
субсидии за предаване на старите и 
излезли от употреба автомобили; 
• субсидиране на закупуването на 
инсталации за производство на теплинна 
енергия от възобновяеми източници; 
• обявяване на някои зони за защитени; 

 
2.2.3.4. Липса на поддръжка и 
деградиране на елементите на 
наследството 

 

Като цяло положението на елементите на 
наследството е в криза, особено в 
Румъния. Физическото им състояние се 
влошава прогресивно и загубите, 
произтичащи от тази незаинтересованост, 
са невъзстановими. Всички възникнали 
разминаващи се въпроси трябва да бъдат 
решени, за да доведат до широк консенсус 
за опазването и защитата на наследството. 

 
Пантеон на възрожденците 

 
Паметникът  има много структурни 
проблеми 
– слаба изолация и вентилация, 
които водят до спиране на "вечния огън" 
поради изпускането на отработените 
газове. 

 
Поради краткото време за строителни 
работи, кратките срокове за довършване и 
неблагоприятните метеорологични 
условия, мраморната облицовка се 
напуква през пролетта на 1978 г. С течение 
на годините плочките се отлепят, някои от 
тях са откраднати. Газовите, отоплителните 
и звуковите инсталации постепенно се 
извеждат от експлоатация. През 1991 г. 
Пантеонът е затворен за посетители, тъй 
като музеят не може да го поддържа. 

 
През 1996 г. паметникът е отворен 
отново за посетители, като са 
реставрирани бронзовите букви, ел. 
инсталацията и осветлението. 
 През 2010 г. входът на сградата е 
възстановен. Голяма част от стилобатът е 
премахнат, извършена е частична 
хидроизолация и озеленяване. 
В пространствата на коридора е 
създадена параклисът на Пантеона  
-    „Св.  Паисий Хилендарски”, а 
върху купола му има поставен кръст. 
Други открити повреди са: цялата фасада 
от бял мрамор с дебелина 2 см върху 
циментовата мазилка е в изключително 
лошо състояние. Прибл. 90% от плочките са 
напукани или разделени от фасади. 
Същата оценка може да бъде дадена и за 
кръглата тераса около Пантеона, като 
наклонените участъци представляват дупки 
над основното пространство в основното 



 

ниво на Пантеона. 
 
Поясът на купола на Пантеона е 
практически компрометиран, а в 
големи участъци се вижда все още 
медната плоча - златната основа. 
 
Що се отнася до осветлението през нощта, 
сградата не е правилно осветена. Офисните 
пространства вътре в Пантеона също се 
нуждаят от интервенция - почистване на 
стенните плочи, подобряване на интериора, 
подмяна на осветлението, подмяна на 
канализационни и водопроводни тръби и др. 

 
Крепостта Гюргево 

 
Изоставянето на сградите е вече стара 
тенденция, проявяваща се независимо 
от режима на собственост. 
 
Така, в настоящия момент,  крепостта  Гюргево 

се намира в непрекъснато състояние на рушене, 

като то е толкога силно, че през зимата 

останките от крепостта не се виждат. 

 

Интензивното рушене се наблюдава във влошаване на 

материалите и градивните конструкции, но и вголеми 

сегменти от първоначалната зидария, които са в опасност 

да бъдат изгубени. 

 

Сред причините, които са довели до 

деградирането на крепостта Гюргево са: 

 

• липсата на ограда, която ограничава неоторизирания 

достъп; 

• незаконно депониране на отпадъци в зоната; 

• навлизане на вода от езерото Каналул 
Плантелор; тя ”нахлува” в терена при всяко 
наводнение или значително покачване на водата, 
превръщайки обекта в езеро, нещо, което 
благоприятства ерозията на руините във времето; 
•цялостна липса на интерес на представителите 
на местните публични власти по отношение на 
идентифицирането на финансови ресурси за 
реставриране/ опазване на крепостта и 
благоустрояване на зоната, с цел туристическо 
валоризиране; 

 

Други елементи, които оказват отрицателно 

влияние върху крепостта Гюргево, са: 

•неподдържани зелени площи и свободни територии, 

които са източник на дискомфорт и замърсяване поради 

неправилната им поддръжка; 

•липса на капитализация на ключови елементи 

на цялостно ниво; 

•липса на подравняваща растителност по 

второстепенните улици (ул. Паркулуй, алея 

Плантелор, ул. Джордже Кошбук); 

•остарял и слаб характер на растителността; 

• липса на обществено пространство за 

валоризиране на крепостта (градски дизайн, павета, 

обществено осветление). 

 

Сред недостатъците на района, които влияят 
пряко на средновековната крепост Гюргево, 
могат да се посочат тези, свързани с 
укрепването на канала, който заобикаля 
северната част на крепостта, но и 
реализирането на защитната дига на юг, която 
на практика е разделила това укрепление, 
обхващайки голяма част от него. 

 

Реализирането на хидротехническите 
подобрения е довело до промяна на 
природната среда, която е защитавала 
крепостта векове наред, остров Св. Георги 
става част от градската територия. 

 
Друга неизправност е генерирана от 
топлофикационната система по 
улица Дигулуй и Алея Плантелор. 
Двете успоредни тръби, монтирани 
върху стоманобетонни стълбове, 
разделят zăna tradițională de loisir, 
прекъсвайки непрекъснатостта на 
гледката от града към канала Кама / 
Плантелор/ Св. Георги. 

 
Магистралните тръби създават 
силна визуална бариера, като по 
този начин елиминират 
възможността за органична 
приемственост, установена между 
района на парка Алеи и ландшафта 
на речната гора, развит към Канала 
Плантелор и Дунав. Това е 
подчертано от наличието на 
бетонната ограда, обграждаща 
собствеността на бившата военна 
част. 

 
Неотдавнашното изграждане на 



 

индустриални халета (Фьост Алпине) или 
на силози (алея Плантелор, до Рибния 
пазар) са други обекти, които са 
несъвместими с историческите руини.  
Наличието на индустриални халета, отоплителни и 

електрически мрежи като фон на историческия 

монумент представлява недостатък за него, тъй 

като присъствието на тези обекти е наложено без 

да е съобразено с качеството на ландшафта и 

присъствието на археологическия ансамбъл. 
 
Изоставянето на някои сгради и земи (бул. 
1907, ул. Мирча чел Бътрън и ул. Дигулуй, 
но и източния край на изследвания 
периметър) представлява друг недостатък. 
Наред с тези изоставени сгради, 
неустойчивата растителност, изоставените 
земи, но и разрушените конструкции нямат 
място в зона с максимален потенциал за 
развитие, особено по отношение на 
разширяването на функциите за 
свободното време. 

 
Всичко изброено, както и периодичното изгаряне на 
отпадъци, са основните отрицателни елементи, 
довели до деградацията на наследството, 
превръщайки крепостта Гюргево от емблемата 
на града в руини. 

 
Състоянието на крепостта налага да се приемат 
добре подготвени аварийни интервенции и след 
това да се извърши подробен проект за 
възстановяване и подобряване. 

 
3. Стратегия за туристическо 
промотиране в Еврорегиона Русе-
Гюргево 
3.1. Визия 

 
До 2030 г. Еврорегионът Русе-Гюргево ще се 
превърне в най-атрактивната туристическа 
дестинация на румънско-българската граница, в 
представителен туристически център, с 
качествени публични пространства и културни 
забележителности, свързан към мрежата 
дунавски метрополиси и в Югоизточна Европа. 

 
Зоната Русе-Гюргево ще се превърне в основната 
ваканционна дестинация за туристи от Букурещ 
и Североизточна България, където ще извършват 
развлекателни и спортни дейности сред 
природата (агротуризъм, риболов, екологичен 

туризъм, водни спортове). Големият брой 
туристи ще превърне Еврорегиона в истински 
конкурент на регионално ниво. 

 
Туристическият сектор ще се развива и поради 
възловата точка на Европейската железопътна и 
морска пътна транспортна мрежа, в пресечната 
точка на основните потоци от стоки и хора 
между Мала Азия, която свързва метрополисите 
от Балканския регион, централната зона и 
североизточната част на Европа, като всички те 
се обслужват от модерна и достъпна 
инфраструктура. 

 
По-конкретно, през 2030 г. основните елементи на 
културно-историческото наследство в Еврорегион 
Русе-Гюргево, а именно Пантеонът на 
възрожденците в Русе и Крепостта в Гюргево ще 
бъдат рехабилитирани и съхранени, като ще бъде 
запазена тяхната историческа идентичност и са 
основната атракция за хората, които желаят да 
практикуват културен туризъ. 

 
Както Пантеонът на възрожденците в 
Русе, така и крепостта в Гюргево 
представляват културното наследство на 
градовете, в които се намират и са 
изключетелно важни за историята на 
българския и румънския народ. 

 
След изпълнението на плана за 
управление, Пантеонът на възрожденците 
в Русе и крепостта в Гюргево, техните 
универсални ценности ще бъдат запазени 
и защитени, като по този начин ще бъдат 
известни за бъдещите поколения. 

 
Устойчивото развитие на обектите ще се 
осъществява, като се поддържа баланс 
между запазването на идентичността и 
популяризирането на специфичните 
аспекти, като се използват техните 
исторически, културни и икономически 
ценности. 

 
В бъдеще двата исторически паметника ще 
се развиват в тясна връзка с градовете, към 
които принадлежат, но и с другите 
териториални административни единици, 
които са в тяхна близост, като се нуждаят 
от интегрирана политика, взаимозависима 
от развитието на зоната, но която ще 



 

запази и развие първоначалната им 
дестинация, а именно - исторически 
паметници. 

 
В допълнение към тези 2 елемента от 
културното наследство, туристическият 
сектор се развива и благодарение на 
останалите елементи, които имат 
туристически потенциал, природен или 
антропичен, чрез създаване на 
туристическа верига. 

 
Еврорегионът Русе-Гюргево има 
стратегическо географско положение, като 
се намира на кръстовището на два от 
десетте паневропейски коридори 
(паневропейски коридор VII и 
паневропейски коридор IX), което е реално 
предимство за това. 

 
Ако понастоящем по отношение на 
туризма зоната се прекосява само от 
туристи, в бъдеще, чрез развитието и 
опазването на културното наследство, но 
също така познавайки историческото 
значение на двата паметника, туристите ще 
избират Еврорегион Русе-Гюргево като 
дестинация за пътуване, а не само за 
транзитна зона до друга дестинация. 

 
3.2. Визия за развитие на 
общините 3.2.1.Промотиране на 
паметниците, които са обект на 
настоящия план за  управление 

 

В рамките на Общинската програма за 
развитие на туризма са разработени осем 
маршрута, които включват възможности за 
култура, религия, селска среда и екотуризъм на 
територията на община Русе, както и в област 
Русе. 

 
Туристите имат възможност да поискат 
екскурзовод, но и улесняване на 
транспортирането им до местата, които са в 
близост до община Русе. 

 
Тези услуги се предоставят от Регионалния 
исторически музей в Русе. Един от тези 
маршрути е маршрут номер 4 - „Героите на 
свободата “, който включва посещение и важна 

информация за обекта с национално значение - 
Пантеона на възрожденците, гробницата на 
Захари Стоянов, паметникът на Стефан Караджа, 
паметникът на Баба Тонка, музеят „Захари 
Стоянов", но и Паметника на свободата. 

 
Двете общини, Русе и Гюргево ще търсят 
възможности за подкрепа на местни и 
регионални туристически инициативи. 

 
Модернизираните и реновирани обекти, 
Пантеонът в Русе и крепостта Гюргево ще станат 
места с местно и национално значение, чрез 
различните събития и тържества, които ще бъдат 
организирани тук. 

 
Дейностите по проекта ще допринесат за 
обединяването на общностите и икономиките 
между Русе-Гюргево, като по този начин участват 
в устойчивото развитие на Еврорегиона. 

 
• Създаването на туристическа верига 
чрез включване на няколко елемента с 
местно и национално значение 

 
Създаването на интегриран туристически 
маршрут има за цел да включи в система 
обектите на българо-румънското историческо 
наследство, в съвместния трансграниченрегион 
между двете партньорски общини - Русе 
(България) и Гюргево (Румъния), като 
предпоставка за динамичното и конкурентно 
развитие на културния туризъм. 

 
Общият маршрут се разглежда като инструмент 
за представяне на историческото минало на 
общностите, живеещи в еврорегион Русе-
Гюрегво по систематичен, организиран и 
атрактивен за туристите начин. 

 
Двете емблематични точки на интерес, които 
формират „гръбнака“ на трансграничния 
маршрут, са Пантеонът на възрожденците в Русе 
и Крепостта Гюргево в Гюргево. 

 

И двата обекта са с историческо значение, 
изискват рехабилитация и модернизация, 
така че туристическият интерес за тях се 
увеличава, осигурявайки устойчиво 
използване на тяхната културна стойност. 

 



 

Целта на проекта „Реконструкция и 
представяне на значими културни 
забележителности с висок туристически 
потенциал в Еврорегион Русе-Гюргево “ е да 
подобри туристическата привлекателност 
на трансграничния регион Русе-Гюргево, 
като предостави помещения за устойчиво 
използване на културно-историческото 
наследство, като по този начин допринесе 
за икономическото благосъстояние на 
местните общности, до растеж на местната 
икономика (особено на МСП) и до по-
високо ниво на заетост. 

 
Разположени от двете страни на Дунав, 
градовете Русе и Гюргево споделят 
подобна история, култура и традиции. 
Географското сближаване между 
градовете предполага обща основа по 
много въпроси относно материалното и 
нематериалното наследство на Русе и 
Гюргево. Освен това има исторически 
сведения, че до средновековието селищата 
от двете страни на Дунав са образували 
единен град. 

 
Впоследствие обаче водната бариера се 
превръща в граница на държавния 
суверенитет, но и на културно отчуждение. 
Днес, чрез присъединяването на България 
и Румъния към Европейския съюз, Русе и 
Гюргево са свързани чрез общия си 
ангажимент за сътрудничество и 
установяването на общи стратегически 
цели за преодоляване на подобни 
предизвикателства и проблеми. 

 
В момента регионът между двете общини 
е най-голямата градска агломерация и 
важен транспортен център по цялата 
българо-румънска граница. 

 
Регионът има дългосрочен Генерален план 
за развитие, който съдържа стратегически 
проекти в различни области, като 
приоритет за общините Русе и Гюргево. 

 
Историческите връзки и териториалното 
сближаване обаче все още не са се 
материализирали в общи туристически 
продукти, които разкриват общото между 
градовете, разделени от държавна 

граница, но в същото време обединени от 
принадлежността си към района на Дунав. 

 

В същото време туризмът е от съществено 
значение за широкото портфолио от местни 
политики, планирани и провеждани от властите 
на Русе и Гюргево. Това се отразява както в 
стратегическите документи, така и в характера 
на проектите и инициативите, реализирани на 
общинско ниво. 

 
Като се има предвид всичко по-горе, ясно е, че 
разширяването на потенциала на 
трансграничния туризъм и създаването на общи 
туристически продукти и услуги ще засили 
растежа на туристическия бранш в двата града, 
подобрявайки туристическия профил и 
създавайки добавена стойност за местните и 
туристическите общности. 

 
Маршрутът ще изгради мрежа между няколко 
обекта на културно-историческо наследство в 
региона, за да се създаде интегриран, 
атрактивен и конкурентен трансграничен 
туристически продукт. Паметниците, които биха 
могли да бъдат включени в туристическия 
маршрут, заедно с паметниците, които са 
предмет на този план за управление са: 

 
Обекти в Русе: 

 
• Ивановските скални църкви; 
• Средновековният град Червен; 
• Римската крепост ”Сексагинта Приста”; 
• Църквата ”Св. Троица”; 
• Манастирът ”Св. Димитър 
Басарабовски” в Басарабово; 
• Къща -музей „Баба Тонка”; 
• Музеят „Градски бит” (Къщата на 

Калиопа); 
• Паметникът на свободата; 
• Католическата църква ”Свети Павел от 

Кръста”; 
• Екомузей с аквариум; 

 
1. Ивановски скални църкви 

 
Ивановските скални църкви представляват група 
монолитни църкви, параклиси и манастири, 
изсечени от твърд камък и напълно различни от 
другите манастирски комплекси в България, 



 

разположени близо до село Иваново, на 20 км 
южно от Русе, на високите скални брегове на 
Русенски Лом, на 32 м над реката. 

 
Комплексът се отличава с красивите си и добре 
запазени средновековни стенописи. 

 
Църквите се намират в природен парк 
Русенски Лом. 

 
Фиг.12. Ивановски скални църкви 

Източник:https://lh4.googleusercontent.com/-

k29qim3ZZ5c/TYr_ 

dIdt4mI/AAAAAAAAQT0/YXeqOpiZczM/s1600/IMG_9120.J

PG 
 

 
2. Средновековен град 

Червен 
 

Средновековният укрепен град Червен се 
намира на разстояние около 30 км южно от 

град Русе, в границите на Природен парк 
Русенски Лом. 

 
 Градът е наследник на византийски 

град от VI век и постигна най-голям 
напредък през 14 век. 

 
Средновековният град е включвал 
вътрешен град - крепост, разположена на 
високо скално плато и външен град, 
разположен в подножието. 

 
Червен е един от най-големите военни и 
административни, икономически и 
духовни центрове на втората българска 

империя (1235 век е станал седалище на 
резиденцията на епископ Червен. 

 
В неговите населени места са създадени 
редица скални манастири. През 1388 г. е 
завладян и съборен от османските турци. 

 
В първоначалния период на Османското 
господство той запазва административните 
си функции, но постепенно намалява. През 
17 век настъпва нов период на 
икономическо възраждане. 

 
Замъкът, крепостните стени, два подземни 
водни канала, 13 църкви, социални и 
административни сгради, много 
резиденции и други интересни и значими 
открития са направени по време на 
археологическите проучвания в региона. 

 

Сред тях са поредица от съкровища от монети, 
бижута, паметници, керамика, предмети от бита, 
инструменти за занаятчии, оръжия и др. 

 
Посещението на обекта може да се 
осъществи с автомобил или пеша. 

 
Пътеките около средновековните 
останки могат да бъдат съчетани с 
разглеждане на природните репери в 
природния парк. 

 
Има екологични маршрути, които водят до 
повечето от тях. В близост се намира и красивата 
пещера Орлова Чука. 

 
- В непосредствена близост се намират и два 
други интересни обекта 
- Ивановските скални църкви, включени в 
списъка на ЮНЕСКО за световно културно 
наследство, и Басарбовски манастир - 
единственият действащ скален манастир в 
България. 

 
Средновековният град Червен е обявен за 
археологически резерват с Резолюция № 953 на 
Министерския съвет от 1997 г. 

 
 
 



 

 
Фиг.13. Средновековният град Червен 

Източник:
 https://Българияtravel.org/en/object/124/Srednovekoven_ 
grad_Cherven#map=6/42.750/25.380 

 

3. Римската крепост Сексагинта Приста 
 
Сексагинта Приста се намира в град Русе, 
над Дунава. Крепостта е била открита в 
края на 19 век от Феликс Каниц, въз основа 
на разстоянията между градовете, 
отбелязани на карти с римски маршрути. 

 
При строежи и изкопни работи в двора на 
Военния клуб са регистрирани останки от 
крепостта, но археологически проучвания има 
в периода 1976-1978г. и 2005-2006.  В резултат 
са открити около 50 м от северозападната 
крепостна стена и кула, шест сгради, храм на 
Аполон и Принципията – щаба на военната част 
в Сексагинта Приста. 

 
Извършено е консервиране на откритите 
структури през 1976-1978 г. и през 2002 г. е 
отворена експозиция на открито “Сексагинта 
Приста”. В изминалите оттогава години обекта 
е социализиран и сега е сред посещаваните 
музейни експозиции. 

 

Традиционно името на крепостта се превежда 
като “Пристанище на 60-те кораба”. След 
анализирането на всички достъпни извори е 
установено, че кастелът получава името си във 
връзка с събития от края на І век, а именно 
Дакийските войни на император Домициан 
(85-89 г.). Тогава през р. Дунав, при устието на 
р. Русенски Лом е прехвърлен един римски 
легион, състоящ се приблизително от 6000 
човека. Точно 60 кораба от типа пристис са 
били необходими за тази акция. В чест на 
победата над даките кастелът получава новото 
си имe. 

 

 
Източник: https://www.mirela.bg/en/estate-in-
България/Roman- Fortress-Sexaginta-Prista-zxi26014.html 
 

4. Църквата ”Света Троица” 
 

Катедралата "Света Троица" е един от най-
популярните обекти в Русе поради древната си 
история и уникална архитектура. Камбанарията 
е с 5 камбани и е с височина 19 метра, 
построена е в шестоъгълна форма от камъните 
от укрепителните съоръжения около русчушката 
крепост. Днес катедралата може да се похвали с 
музейна експозиция, която включва колекция от 
картини и стенописи, както и редица 
религиозни предмети, включително дрехи и 
оригинално евангелие от 16 век, в което е 
записана датата на построяването на църквата. 

Фиг.14. Римската крепост Сексагинта 
Приста 

http://www.mirela.bg/en/estate-in-bulgaria/Roman-
http://www.mirela.bg/en/estate-in-bulgaria/Roman-


 

 

 
Фиг.15. Църквата ”Света Троица” 

Източник: https://www.tripadvisor.in/Attraction_Review-
g608699- d 8321620 - Reviews-Sveta_Troitsa_Cathedral- 

Русе_ Русе_ Province.html 
 
5. Манастирът ”Св. Димитър Басарабовски” 
 
Манастирът „Свети Димитър Басарабокси“ е 
българо-православен скален манастир близо до 
град Русе в Североизточна България. 
 
Носи същото име като близкото село Басарбово 
и е на около 35 метра над река Русенски Лом, 
южно от Дунава. 
 
Въпреки че е основан през Втората българска 
империя, най-старото писмено споменаване на 
манастира датира от XV век в османски данъчен 
регистър. 
 

Манастирът става известен през XVII век, 
след смъртта на св. Димитър Басарбовски, 
за която споменава св. Паисий 
Хилендарски в книгата „История 
Славяноболгарска“. 
 
Свети Димитър Басарбовски бил пастир и 
водел аскетичен живот в манастира. Умира 
през 1685г. 

 
Погребан е в селската църква, но по време 
на руско-турската война от 1768-1774 г. 
генерал Петър Салтиков се съгласява да 
пренесе мощите му в Русия. 
 
Пътят е минавал през Румъния. По това 
време в тази страна е имало чумна 
епидемия. 

 
Легендата гласи, че когато мощите на 
светеца са влезли в Букурещ, хората са 
престанали да умират от чума. 
 
Жителите на града помолили генерала да 
остави тялото на светеца там. 
 
Днес мощите му се намират в Букурещ, в 
църквата "Св. Константин и Елена". През 1937 г. 
отец Хрисант се установява в Басарбовския 
манастир и го възражда. 
 
Манастирът отбелязва празника си на 26 
октомври - Деня на Св. Димитър.Той е 
единственият действащ скален манастир в 
новата история на България. 
 

 
Източник:

 https://www.wikidata.org/wiki/Q1549352#

/media/ 

File:Iglesias_rupestres_de_Basarbovo,_България,_2016-

05-27,_ DD_23.jpg 

 

 

 

Фиг.16.  Манастирът ”Св. Димитър 
Басарабовски” 

http://www.tripadvisor.in/Attraction_Review-g608699-
http://www.tripadvisor.in/Attraction_Review-g608699-
http://www.wikidata.org/wiki/Q1549352%23/media/
http://www.wikidata.org/wiki/Q1549352%23/media/


 

6. Къща-музей ”Баба Тонка” 
 
Музей „Баба Тонка“ е ключова експозиция за 
разбиране и представяне на българското 
Възраждане. 
 
Той представя приносът на семейство 
Обретенови и Баба Тонка в осъществяването на 
задачите на Възраждането – движение за 
самостоятелна църква, просвета и 
революционна борба. 
 
В първоначалния си вариант той е открит по 
инициатива на Окръжния комитет на 
Българската комунистическа партия в Русе на 2 
юни 1958 г. в чест на VІІ конгрес на БКП в къщата 
на Никола Обретенов. 
 
Сградата е строена в периода 1907-1908 г., а 
през 30-те г. на ХХ век в нея Обретенов посреща 
множество гости от града и страната, което е 
предпоставка за превръщането на дома му в 
къща музей. 
Музеят „Баба Тонка” се разполага в двуетажна 
сграда с приземие. 
 
Началото на експозицията е вторият етаж, 
където са представени темите: Баба Тонка и 
Семейство Обретенови; Читалище „Зора”, 
Четите на Ф. Тотю, П. Хитов, Ст. Караджа и Х. 
Димитър; Русенски революционен комитет, 
Червеноводската чета от 1875 г., Априлското 
въстание и Ботевата чета от 1876 г. 
 

 

 

Фиг.17. Къща-музей ”Баба Тонка” 
Източник:  https://www.tripadvisor.com/ 
 

7. Музей „Градски бит” (”Къщата на 
Калиопа”) 

 

Къщата на Калиопа  е строена е през 
60-те години на XIX в. Експозицията в 
Музея на градския бит е от по-късен 
период, в сравнение със стила на 
къщата. 

 

Експозицията акцентира върху  знаците 
на Модерността в ежедневието и 
празничността на  русенци от края на 
XIX и началото на XX в. Музеят на 
градския бит е отворен за посетители 
през 1987 г. Това е първият у нас 
етнографски музей, който представя 
градска (буржоазна) култура. 

 

На първия етаж временни изложби 
представят различни колекции от 
фондовете на музея, илюстриращи 
развитите търговски и културни връзки 
на града с Европа, както и бързо 
усвояваните от русенци нови културни 
модели на празник и всекидневие. 

 

Вторият етаж на къщата представя 
примерен интериор на богат градски 
дом с характерни помещения – салон 

http://www.tripadvisor.com/


 

за гости, музикален салон за домашни 
концерти, стая на домакинята и спалня. 

 

 
Фиг.18. Музей „Градски бит” (”Къщата на 
свободата”) 

Източник:  https://www.mirela.bg/en/estate-in-
България/House- museum-Urban-Life-of-
Русе-zxi25704.html 

 

8. Паметникът на свободата 

 
Паметникът на Свободата в Русе е 
проектиран в началото на XX век от 
италианския скулптор Арнолдо Дзоки. 
С течение на времето е придобил 
значение като един от символите на 
града и е част от герба му. 
Композицията е пирамидална. Статуята 
на върха представлява фигура на жена, 
която държи меч в лявата си ръка, 
сочейки в дясната посока, откъдето са 
дошли освободителите. Единият от 
двата бронзови лъва при основата 
разкъсва с уста робските вериги. 

Източник:  http://tina-

calatorieintimpsispatiu.blogspot.com/2011/09/ паметникът-

libertatii.html 

 

9. Католическата църква ”Свети Павел от 
Кръста” 

 

Катедралата ”Свети Павел от Кръста” е 
римокатолическа църква в град Русе, 
България, катедрала на Никополската 
епархия. Храмът е посветен на основателя на 
отците-пасионисти - Свети Павел от Кръста. 

 

Построена през 1890 г. по проект на италианския 
архитект Валентино, катедралата е перфектен 
пример за готическа ренесансова архитектура. 
Интериорът е декориран със скулптури и витражи. 

 

Била е катедрала на епископ Евгений Босилков, 
епископ на Никопол, който е бил екзекутиран от 
комунистите през 1952 г. 

 

 
Фиг.20. Католическата църква ”Свети Павел от 
Кръста” 

Източник: https://en.wikipedia.org 
 
 

 

 

Фиг.19. Паметникът на 

http://www.mirela.bg/en/estate-in-bulgaria/House-
http://www.mirela.bg/en/estate-in-bulgaria/House-
http://tina-calatorieintimpsispatiu.blogspot.com/2011/09/
http://tina-calatorieintimpsispatiu.blogspot.com/2011/09/


 

10. Екомузей с аквариум 
 

Музеят е открит през 2014 г. и се намира на 
площад „Александър Батенберг“, като е 
единственият по рода си в цялата страна. 

 

Музеят представя разнообразие от живи 
видове от защитените територии, по поречието 
на река Дунав, както и съвместното 
съществуване на човека и природата. 

 

Също така, там се намира най-големият 
сладководен аквариум в България, с риби от 
Дунав и от реките, които се вливат в него. 

 

Друго специално внимание на тази експозиция 
е посветено на праисторически животни, като 
има представен модел на вълнестия мамут, в 
реални размери. 

Изложена е и най-добре запазената част, 
уникална в света, от друг вид мамут - долната 
челюст на Mammuthus rumanus. 

 

 
Фиг.21. Екомузеят с аквариум 

Източник:
 https://www.museumРусе.com/images/expositions/ 

aquarium/EKOMUZEY.jpg 
 
Обекти в Гюргево: 
• Кулата с часовник; 
• Мостът  Bizetz; 
• Пристанище Гюргево; 
• Паркът Алеи; 
• Окръжният музей ”Теохари Антонеску”; 
• Атенето ”Николае Бълънеску”; 

• Скитът ”Св. Йерарх Николае”; 
• Църквата ”Успение Богородично”; 
• Църквата ”Благовещение” (гръцка 
православна църква); 

 
За да се увеличи туризмът в община Гюргево, е 
необходимо да се създаде туристически 
маршрут, в който да се включат няколко 
елемента от културно-историческо значение в 
града. Наред с крепостта Гюргево, в 
осъществяването на този туристически маршрут 
трябва да бъдат включени и следните елементи: 

 
1. Кулата с часовник - е атракция, която 
привлича вниманието на туристите, които 
избират Гюргево като туристическа дестинация 
или просто минават; тя се намира на площад 
Унирии в центъра на града. 

 

Поетът Чезар Болиак казва за 
часовниковата кула, че това е „голямо и 
красиво минаре“; друго мнение е това на 
историка Николае Йорга, като уточнява: „в 
средата наблюдателна кула, като 
забравено минаре, издигаща се от 
градина, която огражда стените на 
централния пазар“. Кулата е построена от 
османски гарнизон, следвайки плановете 
на европейски инженер и във военния стил 
на онова време. 

 
Популярното мнение, че кулата е 
построена от генуезците, които се 
предполага, че са основатели на града, е 
напълно погрешно, казват музеографите. 
Също толкова погрешно е впечатлението, 
че тя е издигнат от турците като минаре на 
прозорец или джамия. 

 
Тази конструкция е служила от времето на 
османското владичество като 
наблюдателна кула и огнище. Кулата, чиято 
конструкция е леко наклонена, е издигната 
от турците след 1700 г., когато градът е под 
османска администрация, те контролират 
Дунав и на двата бряга, за да наблюдават 
околностите. Това става възможно 
благодарение на факта, че кулата е била с 
височина 22 метра, надминавайки всяка 
друга сграда наоколо. 

 

http://www.museumruse.com/images/expositions/


Най-старата картичка на кулата е от 1837 г., 
дело на френския художник Рафет. През 
1839 г. часовникът е монтиран и са 
направени малки ремонти на горната му 
част, направена от дърво, докато горната 
част е реконструирана през 1883 г. 
Часовникът, струващ 300 кралски жълтици, 
е монтиран от часовникаря Манолаке от 
Букурещ. 

 
Не след дълго камбаната на часовника е 
заменена, защото звукът й изобщо не се е 
чувал. Камбаната е разтопена и отлята 
отново в Букурещ, като е направена поа-
голям. Кулата, наследство от турците, 
изработена от шестоъгълен камък, с 
височина 22 м и диаметър 5 м, е 
ремонтирана от известни архитекти от 
онова време. 
През 1883 г. е издигнат върхът, който е 
запазен и до днес. Стаите около кулата са 
построени между 1835-1838; Между 1839-
1877 г. магистратът и полицията на града са 
се помещавали в тях, а след войната за 
независимост те са останали с места за 
кафе и бюфет, а през лятото за градина. 
През 1836 г. са закупени пожарникарски 
маркуч, два барела, необходими за 
пожарната служба и два пъстри коня. 
Маркучът се е съхранявал в часовниковата 
кула. През 1840 г. са наети и трима носачи 
(сакаджии), които постоянно стоели в 
конюшнята. Така е създадена пожарната 
служба в Гюргево. 

 
Кулата се възприема от жителите на 
Гюргево като паметник с 
изключително значение, като се 
предвид, че тя е част от герба на 
града. 

 

 
Фиг.22. Кулата с часовник 

Източник: https://www.romaniaturistica.ro/turnul-
ceasornicului- 
Гюргево 

2. Мостът Бизец (код LMI GR-II-m-B-
14894) е първият сухопътен и жп 
хоризонтално извит мост в Европа, 
построен е под напътствието на 
инженерите Ангел Салигни и Йон 
Йонеску-Бизец, въведен в експлоатация 
през 1905 г. 

 
Уникалността му се придава от извитата форма, 
като по това време решението представлява 
техническа новост в Европа. 
 
През 2007 г., поради интензивния трафик и 
пренаселеността на този мост, е изграден нов 
мост, по-висок, с 4 платна, като старият мост е 
изведен от експлоатация, днес остава с 
пешеходен достъп и като паметник. 
 

http://www.romaniaturistica.ro/turnul-ceasornicului-
http://www.romaniaturistica.ro/turnul-ceasornicului-


 

 
Фиг.23. Мостът Бизец 

Източник:
 http://2.bp.blogspot.com/_1JpSOk9w9sE/ScOghI

58B0I/ AAAAAAAABqo/x_kO7Gh1SNU/s1600-
h/16479774.jpg 

 
 

3. Пристанище Гюргево е едно от 
основните пристанища на Дунав. То 
притежава също терминален контейнер. 

 
 
 
 

Изт очник:
 https://realitateadeГюргево.net/s-ar-putea-accesa-si- 
за-пристанище-Гюргевоfonduri-europene-за-
развитието- infrastructurii-portuare/ 
 

4. Парк Алеи (кос LMI GR-II-a-B-
14878) е на над 180 г один и , 

изграждането му е реализирано по 
инициатива на генерал Киселеф. В 
Парк Алеи се извършва благоустрояване в 
продължение на много години, от 1831 г., 
когато е започнало и 
систематизирането на града. 

 
През 1840 г. тук са засадени 200 липи и 
едновременно с това е построен бюфет и 
музикален павилион. Традицията на 
музиката в парка се запазва и до днес. Това 
е една от първите романтични градини в 
Румъния. С течение на времето паркът се 
променя, запазвайки само част от 
първоначалната структура на алеите и 
растителността. Статуите в парка Алеи 
също са произведения на изкуството и 
исторически паметници. Най-важният, от 
художествена гледна точка, е бюстът на 
Михай Еминеску. 

 
Друг важен паметник е този, посветен на 
френската армия, като почит към командира на 
съюзническите войски на Балканския 
полуостров, по време на Първата световна 
война, маршал Фош. Паметникът е монтиран 
през 1920 г., когато името на маршал Фош също 
е дадено на парка. 
 
В парка са разположени впечатляващи статуетки 
-  23 бюста на някои герои от войната за 
независимост от 1877 г. (Валтер Маречиняну, 
Димитрие Лемня, Майор Шонцу, серж. Филип 
Илиеску и др.), Монтиран в парка Алеи по 
случай 100-годишнината от това историческо 
събитие, през 1977 г. Те са дело на важни 
скулптори, сред които Борис Караджя, Василе 
Гордуз, Елена Аврамеску, Жана Гертлер, Хория 
Фламманд и др. 

 
В края на 19 век паркът се е превърнал в алея, 
популярна сред жителите на Гюргево, като тук 
се организират всички важни събития на града. 
Илюстрациите от края на 19 век показват 
съществуването на кокетна градина, с високи 
дървета, с артезиански фонтани. След време 
паркът е разширен на запад, добавяйки площ, 
която почти удвоява първоначалната, а на изток 
на мястото на бившето кметство е създадена 
спортна база, като по този начин се създават 
повече възможности за свободното време. 

 

Фиг.24. Пристанище 

 

http://2.bp.blogspot.com/_1JpSOk9w9sE/ScOghI58B0I/
http://2.bp.blogspot.com/_1JpSOk9w9sE/ScOghI58B0I/


 

 

 

 
Фиг.25. Паркул Алеи 

Източник: https://audiotravelguide.ro/parcul-alei-Гюргево/ 
 

5. Окръжен музей ”Теохари 
Антонеску” (код LMI GR-II-m-B-
14876) е разхоложен на ул. К.Д. Г е р я , 
Гюргево, окр. Гюргево. 

 

Създаден през 1934 г., той работи от 1977 г. в 
сградата на бившата префектура Влашка, сама 
по себе си исторически паметник. Входът е 
маркиран с по-голям обем, подчертан от рамка 
със стръмни и изобилни декоративни склонове. 
 
Снимките, направени в началото на 20 век, 
показват съществуването на декоративни 
елементи, които са били изгубени в резултат на 
реконструкциите, направени през миналия век 
(междувоенния период). Фронтоните и 
орнаментите около пролуките изчезват, 
капителите, които бележат ъгловите гънки, 
профилите на рамките и корнизът са опростени, 
като са приети същите варианти и за балконите 
на основната фасада. 

 
Музеят има 5 секции: мемориална история, 
етнография, история, археология, реставрация-
консервация. Секцията за археологията дава 
информация за почти всички епохи - от 
праисторията до Средновековието. 
Наследството на етнографската секция идва от 
древните села от областта Влашка, върху които 
днешният окръг Гюргево се припокрива и 
съдържа 1700 предмета. 

 
Секция „Мемориална история” - тук са поместени 
старите и библиофилни депозити за книги, 

мемориални документални фондове, работилница 
за реставрация на хартия и подвързване на книги, 
както и компютърна зала. Към тази секция е 
добавено управлението на друг обект – 
паметната къща на писателя Петре Гелмез в 
селска община Гогошари, открита през 2004 г. 
 
Най-важният мемориален фонд идва от 
литературния историк Николае Картожан. Той 
съдържа информация за много писатели, историци и 
учени родени в населените места в окръга, част от 
творческия път на които е преминал по влашките 
земи или чиито пътувания през Гюргево са оставили 
значителни следи върху живота и работата им: Йон 
Барбу, Теохари Антонеску, Никифор Крайник, 
Николае Дъръску, Петре Гелмез, Емил Кулиан, 
Думитру Карнабат, Виктор Карпис, Йон Виня, 
Тудор Виану, Димитри Болинтиняну, И.А. 
Басарабеску, Еманоил Букуца. 

 
Секция „Етнография” - има наследство, 
което произхожда от повечето села на старата 
област Влашка, с която се припокрива днешният 
окръг Гюргево. Около 1700 предмета, 
подредени в пет колекции. 

 
Секция „История” има за тема тема 
представянето на местната история чрез 
подчертаване на основните моменти от 
еволюцията на град Гюргево и околността, от 
средновековната ера до Великия съюз от 1918 г.. 

 
Представено е създаването на град Гюргево, 
периодът на битките, водени от Михай Витязул с 
Османската империя, исторически паметници 
(манастири, църкви, светски сгради), но и някои 
свидетелства за съвременността (17 век - 
XVIII) създадени до освобождението на Гюргево, 
след, мира от Адрианопол (1829). 

 
Значителните моменти от съвременната 
румънска история са илюстрирани чрез 
представяне на приноса на местните жители за 
събитията от 1848 г., за войната за независимост 
от 1877-1878 г., както и за Първата световна 
война (1916-1918 г.). 

 
В същото време се подчертават постиженията, 
които индивидуализират Гюргево на 
национално ниво: първият кораб, построен в 
румънските княжества (Марица, 1834), първата 
телеграфна линия (1853), първата железопътна 



линия (1869), първият хоризонтално извит мост в 
Европа (Бизец, 1906). Началото на ХХ век е 
илюстрирано в изложбата чрез показване на 
някои технически предмети и мебели, както и 
някои представителни художествени творения 
(декоративно изкуство, живопис). 

 
За участието си в Първата световна война Гюргево е 
удостоен с "Френския военен кръст", за щетите 
претърпени по време на окупацията на Централните 
сили (ноември 1916 - ноември 1918 г.), награда, 
присъстваща в изложбата. 

 

Секцията валоризира и комуникира 
наследството чрез изложби (временни и 
пътуващи) и в рамките на научните прояви. 
Важните колекции са тези на стари книги 
(уникати), нумизматика, фотографии, 
оръжия, пластично и декоративно изкуство 
(Румънска живопис), керамика 
(европейски и ориенталски фаянс от 19 
век). 

Секция за археология - началото на 
археологията на Гюргево е свързано с 
името на професор Йон Андриешеску, 
който между 1929-1930 г. предприема 
първите систематични изследвания на 
територията на Румъния, в Ойнаку, в 
окръг Влашка. 

Откритото в тази кампания наследство, 
заедно с предмети от последвалите 
разкопки, извършени от Думитру Берчу 
в Тангъру, Пиетреле и Петру Рареш, 
съставляват първоначалното 
наследство на музея 
 

 
Източник:  https://Гюргево-net.ro/ 

 
 
6. Атенеум ”Николае Бълънеску” – 
по модел на гръцки храм и имащ фасадата 
символа на румънския орел, Атенеум 
„Николае Бълънеску“ е построен само за 
няколко месеца през 1940 г., след 
филантропския жест на адвоката Николае 
Бълънеску, който решава да събори къщата 
си и с получените материали да изгради 
един истински храм на културата на 
Гюргево. 

 
Таказ започва историята на атенеума в 
Гюргево, филиал на Румънския 
атенеум в Букурещ, който дотогава е 
съществувал (от 1876 г.) в сградата на 
гимназията, известна под името 
Заломит. 

След няколко културни предназначения и след 
национализиране по времето на комунистите, 
атенеумът е изоставен в началото на 1990 г. и е 
оставен в руини. 
 
Модернизиран и открит през 2009 г., на 23 април, 
деня на Гюргево, Атенеумът е домакин на 
литературни вечери, научни симпозиуми, театрални 
вечери, изложби, спектакли, симфонични концерти, 
конференции - удовлетворяващи най-разнообразните 

Фиг.26. Окръжен музей  ”Теохари 
Антонеску” 



 

вкусове и културни наклонности. 

 
Фиг.27. a.Атенеум ”Николае Бълънеску” 

Източник:https://zigzagprinromania.com/blog/ateneul-
nicolae- balanescu/ 

 

 
Източник:   https://api.showpass.ro/media/locatii/sany03281.jpg 
 

7. Скит ”Св. Йерарх Николае” (код LMI 
GR- II-m-A-14890) 

 
Построен е малко след като Гюргево е 
даден на Влашко, в резултат на 
разпоредбите на Адрианополския 
договор. 

 
Той е бил до 1830 г .  м охам е дан ска  
джам и я (съгласно документите, 
притежавани от Националната 
комисия за историческите паметници), 
като не се знае датата на построяване 
на тази джамия, нито имената на 
авторите. 
 

През 1830 г. джамията е преобразувана в 
православна църква, с името "Свети 
Николай", на името на цар Николай I на 

Русия, като това решение е взето между 
1828-1829 г. в резултат на освобождението 
на град Гюргево от османска окупация и на 
връщането на Гюргево на Княжество 
Влахия 

 
Църквата „Свети Йерарх Николае“ напомня 
за момента на преминаването на града и 
за територията около нея в 
администрацията на румънската държава, 
но и за дълбоката преконфигурация на 
градската структура на населеното място, 
решена от управителя на Молдова и 
Мунтения, руския генерал Павел 
Димитриевич Киселеф. 

 

 
Фиг.28. Църквата ”Св. Йерарх Николае” 

Източник: https://www.crestinortodox.ro/biserici-
manastiri/schitul- sfantul-nicolae-Гюргево-143830.html 

 
 

8. Църквата ”Успение Богородично” 
 

Историята ни показва, че до 1829 г., когато 
Договорът от Адрианопол, окупираните 
Турну, Гюргево и Браила преминават в 
румънската администрация, християните в 
тези територии не могат да строят места за 
поклонение над земята или да имат 
камбани в тях. 

Фиг.27.б. Атенето ”Никоае 
Бълънеску ” 

http://www.crestinortodox.ro/biserici-manastiri/schitul-
http://www.crestinortodox.ro/biserici-manastiri/schitul-


 

 
Поради това християните ще трябва да 
прибягнат до изграждането на църкви, вкопани 
под земята. 
 

 
 

Фиг.29. Църквата ”Успение Богородично” 
Източник:  http://wikimapia.org/68322/ro 

 
Подобни места за поклонение са съществували и 
в Гюргево, защото в картата на букурещките 
църкви през 1810 г., публикувана в списанието 
„Румънска православна църква“, се споменава и 
„свещеникът Раду син попа Иван, ръкоположен 
за свещеник от Владика Червено кир Кирил, в 
църквата в Гюргево от годината 1802 г. 25 
август.” 

 
Също така, като се грижи за жителите на този 
град, турският съд на Гюргево припомня в своето 
решение от 1806 г. за ремонтите, извършени в 
църквата „Успение Богородично”. 

 
Издигната е между 1840-1852 г., точно на 
мястото на бивша епископална църква, 
единствента християнска православна 
църква от османската власт. 

 
До 1829 г. тя е известна като "Новата църква" и 
отначало неофициално, а после и официално се 
счита за катедралата на Гюргево. 

 
В специализирани издания е посочено, че 
църквата с посвещението „Успение 
Богородично“ е построена на мястото, където се 
вижда днес, между 1840-1852 г. С течение на 
времето тя претърпя няколко големи 
трансформации. Планът на църквата е от тип 
базилика, с кули на кораба и верандата, 
изградена е от печени тухли с варов разтвор, 
разположени върху каменна основа. 
 

9. Църквата    ”Благовещение”    
(гръцка) 

 
Като добре познато пристанище в Дунав, 
търговски център и многоетническо 
селище, Гюргево, все още има 
свидетелства за отминалите времена. Сред 
местата за поклонение, посветени на Бога, 
срещаме на ул. Мирча чел Бътрън, в стария 
център на града, до кулата с часовника, 
гръцката църква „Благовещение”. 

 
Църквата ”Благовещение” е 
издигната през 1863 г. от гръцката общност 
в града, която получава съгласието на 
владетеля Александру Йоан Куза и в нея се 
служи на гръцки език, с някои 
прекъсвания. 

 
В продължение на 15 години богослуженията на 
големите празненства се огласявали и от 
румънски свещеници, като във времето, 
църквата, все по-често се посещавала от 
румънските православни. Храмът е завършен 
през 1865 г., осветен е на 12 декември, в деня 
на Свети Йерарх Спиридон. 
 
Между 1866 и 1867 г. църквата е изрисувана от 
Георги Тътъреску, с маслени бои, революционен 
процес по това време, а Александру Ипсиланте 
и Негропонте са сред важните ктитори. Сега в 
църквата се намират частици от мощите на св. 
великомъченица Екатерина и одеждите на 
благочестива Парашкева. 
 

http://wikimapia.org/68322/ro


 

 
Фиг.30. Църквата ”Благовещение” 

Източник:http://църквата-buna-западire-
Гюргево.crestinortodox.ro/ 
istoric/църквата-tinerilor-din-Гюргево-374 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://biserica-buna-vestire-giurgiu.crestinortodox.ro/
http://biserica-buna-vestire-giurgiu.crestinortodox.ro/


 

3.3 План на действие 
Специфични цели Дейност  Приоритет 

(A,B,C) 
Време за 

реализира
не 

Индикатори 
за 
мониторинг 

 
 
 
 
1.  Познаване и популяризиране на 
движими и недвижими имоти, 
проучване на стойността и 
значението на историческите 
паметници, оценка на тяхното 
опазване и безопасност 

1.а. Създаване и популяризиране на триезичен уебсайт 
(английски, румънски и български), посветен на 
историческите паметници в Еврорегиона Русе-Гюргево, 
чрез закупуване на домейн и аутсорсинг на уеб услуги 

 
 
 

B 

 
 
 
2020-2021 

 
Трафик, брой 
посетители, 
форум и др. 

– 1.б. Създаване на културни изследователски центрове, 
специфични за историческите събития, случили се по тези 
обекти (Пантеон на възрожденците 
- Русе и Крепостта Гюргево - Гюргево) 
- инвестиране в тези центрове, състоящо се в разработване 
на човешки ресурс, специализиран в това отношение, но 
също и създаване на пространства, подходящи за 
дейностите (лаборатории, учебни кабинети) 

 
 
 
 
 

B 

 
 
 
 
 
2020-2023 

 
Брой 

специализир
ан персонал, 

брой 
обучителни 

зали/ 
лаборатории; 

брой 
участници 

2.Опазването на историческите 
паметници и културните 
недвижими имущества, които са 
в опасност или в напреднало 
състояние на деградиране, 
реставриране и опазване на 
работите, безопасност и надзорз 
над тях 

 
2.а. Реализиране на 
рехабилитационни/р е с т а в р а ц и о н н и  
р а б о т и  на историческите паметници 

 
 

A 

 
 

2020-2025 

 
 

- 

2.б.  Оборудване на паметниците, 
принадлежащи към недвижимото културно 
наследство със системи за сигурност, 
наблюдение и осветление 

 
 

A 

 
 

2020-2025 

 
 

- 

3. Защита  на културното 
наследство в съответствие с 
действащото законодателство, 
бенефицирайки от подкрепата на 
страните, участващи в тази дейност: 
държавни органи, специализирани 
институции, граждански общества за 
развитието на културното 
наследство 

 
 
3.а. Курсове за повишаване на осведомеността за 
необходимостта от защита на природното и 
културното наследство на персонала на 
държавните органи, специализирани институции 

 
 
 
 
 

B 

 
 
 
 
 

2020-2030 

 
 
 
 

Брой 
участници 

 
 
 
 
 
4. 4. Акцент върху ролята на 
историческите паметници като фактор 
за устойчиво социално, образователно 
и туристическо сближаване на 
национално и международно ниво 

4.а. Съживяване и валоризиране на 
историческия център на 2 общини (Русе, 
Гюргево)  

 
C 

 
2020-2030 

Брой 
туристи, 
публикации, 
брой 
участници 

4.б. Организиране на училищни състезания - за 
научаването на някои исторически факти и личности, 
специфични за местната история 

 
 

C 

 
 

2020-2030 

 
Брой 

участници 

4.в. Организиране на културни събития за отбелязване 
на важни моменти от местната история, традиции и 
обичаи 
(Карнавал в Русе, Дни на музиката, Есенни дни на 
изкуствата и науките, Дни на град Гюргево и др.) 

 
 
 

C 

 
 
 

2020-2030 

 
 

Брой 
участници 



 

4. Заключения 

 
Местоположението на еврорегион Русе-
Гюргево, в югоизточната част на Европа, на 
границата между Румъния и България, е 
стратегическо. 
 
Той е на кръстовището на два от десетте 
общоевропейски коридора: 
Паневропейски коридор VII (Дунав) - 
свързва Западна Европа с Черно море и 
Централна Азия и Паневропейски коридор 
IX - който свързва Скандинавия и Руската 
федерация. Южна Европа и Мала Азия. 
 
Еврорегионът е разположен на добро 
разстояние от двете столици (65 км от 
Букурещ и 310 км от София). 
 
В момента, поради своето географско 
положение, през Еврорегиона преминава 
над 80% от товарния трафик между 
Румъния, България, Гърция и Турция. Тук се 
добавят стоките, които преминават през 
Еврорегиона по река Дунав, като Черно 
море се намира на разстояние 250 км 
(Пристанище Констанца). 
 
В момента в Еврорегиона се пътува само от 
хора, които се отправят към Гърция / 
Турция, за да прекарат ваканциите си. 
Поради своя туристически потенциал, 
Еврорегионът може сам да се превърне в 
дестинация за почивка на туристите. 
 
От културна гледна точка, районът 
разполага с висок туристически потенциал, 
поради историческите събития, случили се 
преди стотици години, след които са 
останали истински следи, които 
потвърждават тези факти. 
 
Настоящият план за управление се 
фокусира върху два от основните 
исторически паметници на еврорегиона 
Русе-Гюргево: Пантеонът на 
възрожденците и крепостта Гюргево. 
 
Двата паметника са истински културни 
ценности, които заслужават специално 
внимание, за да бъдат запазени, защитени 
и предадени на бъдещите поколения. 

 
За съжаление, в момента те не са в добро 
състояние за привличане на туристи, като 
Крепостта в Гюргево е в състояние на разруха и 
през зимата е незабележима поради снежната 
покривка. 
 
Тези исторически елементи изискват бърза 
интервенция, чрез която да се запази 
културната им идентичност. Така, 
разкопките ще се превърнат в 
привлекателни обекти за туристите, 
желаещи да открият истинската си история. 
 
Запазването и защитата на тези елементи е 
силно необходимо и това ще се осъществи 
чрез осъзнаване на значението им за 
местния и регионалния туризъм от 
институциите, които са отговорни за 
управлението им. 
 
Освен това, за да се повиши нивото на 
туризма, е необходимо да се популяризира 
и Еврорегионът, което ще подчертае 
високия му потенциал. 
 
В заключение, Еврорегионът има висок 
потенциал по отношение на културното и 
природното наследство, но е необходима 
бърза интервенция върху обектите с такъв 
исторически заряд. 
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