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ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящата „Методология за провеждане на тридневен религиозен маршрут е 
част от проекта „Мултикултурно наследство и яхтинг сред природното наследство 
на Черно море за развитие на устойчив и креативен туризъм в трансграничния 
регион Констанца-Добрич“/ MULTICULTYA, код на проекта ROBG-366, Програма за 
трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020; 
Приоритетна ос 2 „Зелен регион“. 

Основната цел на проекта е да разнообрази туристическото предлагане и да 
удължи сезона чрез валоризиране на основните характеристики на района: 
материално и нематериално мултикултурно наследство (мултикултурализъм) и 
яхтинг сред природното богатство на Черно море чрез развитието на иновативен 
и креативен туризъм. 

Културен туризъм и неговите компоненти 

Най-общо казано, културният туризъм е алтернативен вид туризъм, който се 
отнася до бита и културата на хората. Един от неговите компоненти е креативният 
(творчески) туризъм, съвременна, модерна форма на културно-опознавателен 
туризъм, насочен към задоволяване потребностите на съвременния турист за 
изучаване и откриване на нови и непознати места, култури и хора. Вид туризъм, 
който предлага на посетителите възможност да изразят творческия си потенциал 
чрез активно участие в културни събития, курсове и уъркшопове, които са 
характерни за туристическата дестинация, където пребивават. 

Друг компонент на културния туризъм, за разлика от селския туризъм, показва 
бита и културата на градската среда и бива наричан „сити туризъм“. Близо до 
него е архитектурният туризъм, когато оригиналният стил на сградите и 
монументите привличат посетители. Много важно направление на културния 
туризъм е докосването до религиозната култура, обособено в понятието 
„религиозен туризъм“. Предвид съществуващото море от религии, това понятие 
има също няколко подвидове. Нека споменем най-важните от тях. Кога всъщност 
и защо се е появила религията? 

Откакто свят светува човек е опознавал нашата земя. Не са му били известни 
много неща и той е изпитвал страхопочитание към природните и небесни сили. 
Ето защо от най-дълбока древност той е търсел упование и закрила за себе си, за 
своите деца и близки, изпращайки молби и дарове до всесилните богове. 
Изобразявал ги под формата на различни идоли и кумири, разчитайки да получи 
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от тях здраве, късмет и по-благосклонна съдба. Прекланял се пред особени 
предмети, дървета, скали, планински върхове. Посещавал загадъчни пещери, 
странни места и непознати природни явления, за да умилостиви боговете. Това 
днешната наука обозначава като култов туризъм, отнасящ се до култа към 
земята, богинята майка, съзидателната сила и необяснимите природни явления. 
При култовия туризъм се посещават предхристиянски храмове, скални скитове, 
светилища, проницалища, капища, оброчища от епохата на езическия период.  

 Минавали векове и хилядолетия, появили се множество  религиозни 
водачи, които проповядвали любов и разбирателство между хората, закони, които 
да бъдат спазвани с цел усъвършенстване на човешкия дух, живот, в хармония с 
природата и хуманно отношение към всичко и към всички. През последните две 
хилядолетия се открояват синът божи Исус Христос, пророците Мохамед, Йехова, 
Буда и други, създали различни религиозни учения, издигащи в култ човешките 
добродетели, както, и почит, и преклонения към всевишния Бог. Развиват се 
религиозни поклоннически турове с посещения на свети места, мощи и икони на 
светци, църква и манастири, джамии и синагоги, свързани с религиозната вяра. И 
днес съществуват храмове на християнството, исляма и юдейството в Добруджа, 
неслучайно наречена мултикултурна и мултирелигиозна. Само в християнството 
съществуват православни, католически, протестантски, арменски, гръцки, руски, 
староверски храмове, всички разпространяващи по свой начин вярата Христова и 
спазването на християнските ценности и ритуали.  

 За всеки местен, трансграничен или чуждестранен турист предлагаме 
примерен тридневен маршрут, включващ най-известните, а така също и някои от 
по-малко познатите религиозни храмове от окръг Констанца и област Добрич. 
Това са над 50 манастири, църкви, джамии, синагоги, както и други свети места. 
Мостреният маршрут се предлага, за да бъде ползван от туристически бюра, 
туроператори и туристически агенти, от туристически и транспортни организации, 
екскурзоводи, аниматори, планински и маршрутни водачи. И най-вече от 
хотелиери в по-слабите крила на туристическото лято – пред- и следсезона. 

Религиозен туризъм и неговите разновидности: 

 Култов туризъм – това са най-старите вярвания в древността, храмове и 
светилища, свързани с езическите варвания; 

 Халал туризъм е свързан с посещение на храмове от мюсюлманската вяра. 
Всеки мюсюлманин е длъжен поне веднъж в живота си, ако има 
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физическата и финансова възможност, да посети свещената джамия на 
Аллах в Мека – това е ежегодният Хадж. Стотици хиляди мюсюлмани отиват 
на поклонение в Мека всяка година. Мека е свещен мюсюлмански град в 
Саудитска Арабия. Най-важният обект в града е храмът Кааба, смятан от 
мюсюлманите за първия храм на земята. Той се намира в двора на 
Свещената или наричана още Голямата джамия. В него е вграден Черният 
камък. Поклонниците обикалят Кааба – кубовидният „Божи дом“ в Мека – 
най-голямата светиня на исляма. След молитвите в Мека те се отправят към 
хълма Арафат, където пророкът Мохамед произнесъл последната си 
проповед. Всяка година в рамките на пет дни над 2 милиона души идват на 
хадж в Мека и Медина.  

 Поклоннически туризъм – този вид туризъм на Балканите е известен още от 
Средните векове. Хаджия и хаджийка са лица, които са ходили на 
поклонение (хаджилък). Поклонението при християните се извършва чрез 
посещение на Божи гроб при олтара на църква „Възкресение Христово“ в 
Йерусалим и на Светите земи. Всеобщо известно е, че от векове 
хаджилъкът и посещението на Божи гроб в Йерусалим е най-
разпространеното религиозно пътуване за християни поклонници от цял 
свят. 

 Пилигримски туризъм – това понятие се използва при вярващите, 
изповядващи католицизъм. Най-известния поклоннически маршрут в 
католическия свят се нарича Ел Камино или Пътят към Сантяго в Галиция, 
Испания. Той е дълъг 800 км, част от които се извървяват пеш, посещава се 
от милиони туристи от цял свят и освен нарастващия положителен имидж 
на страната, в хазната й влизат всяка година над 10 милиарда евро от тези 
религиозните пътувания.  
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Всъщност един пророчески сън от 9 век е в основата на легендата за Свети 
Яков, един от Христовите Апостоли. Той, заедно с брат си Свети Йоан 
Богослов Апостол Петър са най-приближените ученици на Иисус Христос и 
само тримата са свидетели на Преображенето Господне.  На страниците на 
Новия Завет е записано, че цар Ирод Агрипа „убил Якова, брата на Йоан, с 
меч“ през 44 година. Легендата разказва, че негови последователи 
поставили тялото му в саркофаг и решили да го погребат възможно най-
далеко от Йерусалим в най-северозападната част на Иберийския полуостров 
в една малка пещера, недалече от бъдещия град Сантяго де Компостела. 
Днес неговите мощи се съхраняват в катедралата на града, световен център 
на пилигримския туризъм. 

 

Ето как е организиран целият маршрут Ел Камино. Това е една добра практика, 
особено важна на потенциалните организатори на поклоннически пътувания в 
Румъния и България. Нека видим най-важните негови акценти. 

Класическият Път Ел Камино се намира в Северна Испания. Това е пътуване по 
пътя на Свети Яков, който води началото си от преди повече от хиляда години, 
когато поклонници от цяла Европа тръгват към Сантяго де Компостела в Испания, 
в търсене на чудеса и покаяние и да отдадат почитта си към Светия Апостол – 
Апостола, който е погребан в катедралата. В онези дни, сред поклонниците са 
били дори кралски особи и папи, които е трябвало да рискуват живота си, заради 
бандити, болести, вълци, трудни преходи през реки и опасни срещи с маврите. 
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Днес тези предизвикателства вече не съществуват, което позволява на хиляди 
хора да направят този преход с далеч по-малко трудности. 
Мнозина започват пътуването си от скалистите Пиринеи от северната страна на 
границата с Франция или в Ронсевал от испанската страна.  
В Ронсевал можете да се регистрирате и да получите специален паспорт, наречен 
Credencial, който ви идентифицира като peregrino (поклонник) и ви дава 
възможност да отсядате в малки страноприемници по пътя, наречени refugios. 
Всеки ден можете да вървите сами, по двойки или в група, в зависимост от 
настроението ви. Това не е състезание. Всеки сам определя собственото си 
темпо, воден от ясни указателни табели. 
Ел Камино е дълъг около 800 километра. За това разстояние се преминава през 
много разнообразни гледки и преживявания. Пътят преминава през лозя, 
напращели от грозде, готови за прибиране на реколтата овощни градини с ябълки 
и круши, през пролетта силно ароматизирани от мащерка, покрай огромни 
зеленчукови градини, над пустинни местности, брулени от вятъра Meseta. 
Изкачват се хиляди метри денивелация до уединени планински села, като El 
Cebreiro с традиционни келтски кръгли каменни къщи. Пътят се спуска към 
зеленени галисийски пасища. 
По време на прехода можете да видите най-различни и разнообразни постройки. 
От исторически манастири от XVI век през болници, изградени някога още от 
рицарите на Малта, до съвременните панелни комплекси. Въпреки, че всички 
основни места за настаняване предоставят душове и двуетажни легла, като в 
общежитие, някои от тях могат да включват общи кухни, телефони, пералня или 
до компютри с интернет. Те подслоняват от 20 до 800 туристи всяка нощ. Таксите 
са скромни, от 3-5 евро на вечер до дарение, което можете да направите по ваша 
преценка. Не навсякъде има легла, затова е добра идея да си носите спален 
чувал. 
Хора по Ел Камино има през цялата година. Летата са претъпкани с хора и са 
много топли, с малко или без никаква сянка в много участъци от пътя. Пролетта и 
есента са най-подходящи за преходи. Времето е по-добро и тълпите са по-малко. 
Температурите могат да варират, а зимата може да бъде доста студена и със 
сняг. Бъдете подготвени за дъжд по всяко време на годината, но най-вече в 
зелената Галиция. 
Кой поема по пътя към Сантяго днес? Хиляди туристи от всички възрасти и от 
целия свят. Броят им непрекъснато расте, като през последните две години 
бройката превишава 200 000! Но кое е онова, което привлича хората към Ел 
Камино? За мнозина това е самотата и възможността да отвлекат вниманието си от 
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този пощурял свят, да размишляват, да затвърдят вярата си, да търсят отговори и 
да намерят вдъхновение. Това е идеално място, което е по-близо до медитацията, 
отколкото до маратона. За други това е шанс да видят нови неща, рядко срещани 
експонати на изкуството и архитектурата, като например великолепния дворец 
Асторга, построен от известния архитект Антонио Гауди. Това е шанс да се 
разходите по древни римски пътища и сводести каменни мостове като Paso 
Honroso. По пътя можете да видите замъци, построени от рицарите тамплиери, 
пищни фонтани, фрески, скулптури и реликви в малки римски църкви. 
За някои това е просто възможност да вземат участие в една богата традиция на 
скитащите по същия път и в същия дух поклонници, наброяващи милиони през 
последното хилядолетие. Разбира се, огромен плюс е възможността да се 
наслаждавате на богатата култура на Испания. Ако имате късмет, може да 
пристигне в някое село, по време на тяхната корида с бикове или по време на 
фестивала Saint, който е характерен със запомнящата се местна кухня, 
традиционни костюми, игри и паради. Или просто се насладите на дегустацията 
на традиционни деликатеси. Имате прекрасен избор от наденици, овчи сирена от 
баския регион, бадемови сладкиши Portomarin, Торта де Сантяго, украсена с меч 
и др. Пийнете си вкусни вина, от марки каквито няма да можете да си купите или 
да опитате другаде. 
Каквато и да е вашата мотивация, хората които ще срещнете по пътя си, винаги са 
готови да ви помогнат, ако имате нужда. От най-скромния селянин, до най-
богатия човек, всеки ще ви се отзове на помощ. Peregrinos са ходили по този път 
от хиляда години и хората по тези места са закърмени с тази традиция и често 
подслоняват туристи. Често можете да видите бутилки с вода, висящи над вратите 
на някои ханчета, част от символиката от времената, когато ханджиите са миели 
краката на поклонниците. 
Преминаването на Ел Камино може да отнеме около 26-30 дни, ако имате 
намерение да го направите на един път. Или може да отнеме толкова дълго, 
колкото искате. Много хора практикуват походи от две седмици едната година и 
остатъка на следващата. Колоездачите обикновено им отнема две седмици за 
целия маршрут. 
Когато най-накрая пристигнете в свещения град Сантяго де Компостела, 
емоционалният финал на това вълнуващо пътешествие е да присъствате на 
Peregrino. Това е литургия, при която се използва най-голямата кадилница в света 
Botafumeiro. Тя се върти напред-назад, почти на нивото на тавана от осем мъже. 
Посетете и гробницата на апостол Яков. Всички поклонници, които успешно са 

http://www.interregrobg.eu/


                                                 

   
www.interregrobg.eu 

 

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз 
 

8 

преминали Ел Камино, получават официален сертификат Компостела, 
доказателство за тяхното поклонение. 
Така звучи разказа на всеки втори, преминал по Ел Камино в Испания. В 
организацията на маршрута няма нищо необикновено. Всичко е направено 
възможно най-семпло и е запазено така, както е било преди 1000, че и повече 
години. 

И в Румъния, и в България туристическите организации все още подценяват 
възможностите на подобни поклоннически маршрути и на религиозния туризъм 
като цяло. Но наложилите се „добри практики“ в Испанея, Франция и Португалия 
в Европа показват, както удовлетвореността на взелите участие поклонници, така 
и отличните финансови резултати за организаторите на религиозни турове. 

Но докато в Испания са били пренесени само мощите на Свети Яков Старши или 
по баща Зеведеев, то на територията на България и Румъния са пребивавали 
Светите Апостоли Андрей, Филип, Амплий, а Свети Павел и Ерм в Южна България. 

Нека проследим йерархията и да се обърнем към неоспоримите факти, свързани 
с най-близкият човек до Исус Христос и първия повикан от него – Свети Апостол 
Андрей.  

 

 
Свети Апостол Андрей Първозвани 

Наречен е неслучайно Първозвани, защото той е първият Апостол, тръгнал след 
месията. Най-вероятно е бил ученик на Йоан Кръстител. Андрей е по-големият 
брат на Симон – бъдещия Свети Апостол Петър. След кръстната смърт на Христос, 
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съгласно разпределението между апостолите, Свети Андрей обикаля дълги 
години цялото Черноморско крайбрежие, Мала Азия, Грузия и Скития, достигайки 
Молдова, Киев в Украйна и Нижни Новгород в Русия. Но повече от едно 
десетилетие той посещава многократно, проповядвайки Христовата вяра, най-
многолюдните тогава градове Одесос – Варна, Доростор – Силистра и Томис – 
Констанца.  Из цяла Добруджа, където има аязмо с лековита вода,  водата бликва 
след като св. Андрей Първозвани удря с жезъла си на това място и препоръчва да 
се вдигне храм около него.  

Пристигайки най-напред в Одесос, той ръкополага за първи епископ на 
днешна Варна Амплий – един от 70-те апостоли. Свети Андрей посещава цяла 
Тракия и много места в Дакия, разпространявайки Христовата религия. Имайки и 
открити врагове, Апостолът се е виждал принуден често пъти да се приютява в 
една тайна пещера, разположена между днешните три града Констанца, Добрич и 
Силистра, днес край село Йон Корвин в Румъния.  

Какво по-благородно и богоугодно дело от разработване поклоннически 
маршрут „По стъпките на Свети Андрей Първозвани“ с визиране територията на 
окръг Констанца и област Добрич? Както и включването към него на всички 
православни и нехристиянски храмове, отворени за поклонници.  

Това е истинско предизвикателство пред туристическите индустрии на 
Румъния и България, то може да доведе милиони поклонници, да подобри 
имиджа, да удължи краткия морски туристически сезон и да бъде сериозен 
източник на приходи. 

Основни принципи при разработване на религиозен маршрут: 

Основните принципи са: 

1. Толерантност като отношение спрямо отделните религии и течения в тях, 
предвид факта, че всяка религия проповядва, че господ всъщност е един и 
същ, той просто е наричан с различни имена; 

2. При подбора на религиознит храмове да се акцентира върху тези, които са 
по-атрактивни със своята история, легенди, както и съвременната им 
даденост и чудесата, които внушават; 

3. Предпочитания спрямо транспортното средство и най-вече седалките на 
автобуса да бъдат задължително двойно повече от пътуващите, това се 
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налага по няколко причини, пътуват възрастни хора, ходи се километри 
наред пеш, краката оттичат и т.н. 

4. Предпочитания спрямо главните удобни пътища, или ползване на така 
наречените „царски пътища“, за да бъде пътуваното истинско 
удоволствие; 

5. Недопускане придвижване по един и същ маршрут при отиване до 
крайната цел и връщане от нея, когато маршрутите са различни в двете 
посоки, това дава много предимства, поклонниците могат да видят повече 
и да преживеят много повече. 

6. При включване религиозни обекти е редно да се търси баланс между 
големи и известни храмове и съчетанието им с по-малки и не толкова 
познати, някои от тях могат да се окажат истински съкровища.    

Как би изглеждал един мострен религиозен маршрут по територията на 
област Добрич, България и окръг Констанца: 

Над сто са религиозните храмове в трансграничния регион, а включвайки и 
намерените основи на древни храмове от археолозите през последните години, то 
броят им ще се окаже доста до голям. Добавяйки и цялата гама от религии в 
Добруджа, както и различните видове християнство, може би техният брой ще се 
окаже двойно по-голям. Предлагаме тридневен поклоннически маршрут с 50 
обекти от цялата религиозна гама на мултирелигиозна Добруджа. Тук религиите 
взаимно се зачитат и уважават и така е вече векове наред. Маршрутът започва от 
Добрич и завършва в него, като включва по една нощувка в Румъния и в България. 

КАРТА НА РЕЛИГИОЗЕН ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТ  
 В ОБЛАСТ ДОБРИЧ, БЪЛГАРИЯ И ОКРЪГ КОНСТАНЦА, РУМЪНИЯ 

 

http://www.interregrobg.eu/


                                                 

   
www.interregrobg.eu 

 

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз 
 

11 

 

 
 

СХЕМА НА РЕЛИГИОЗЕН ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТ  
 В ОБЛАСТ ДОБРИЧ, БЪЛГАРИЯ И ОКРЪГ КОНСТАНЦА, РУМЪНИЯ” 

 
Тръгване от Път №  По- 

сока 
Изми- 
нати 
км 

Пристигане в Обект Координати 

ПЪРВИ ДЕН 
Тръгване сутринта от паметника на „Св. Св. Кирил и Методий“ площад „Свобода“ – 

Добрич 
Координати 43.568811, 27.830220 

град Добрич 71, 207  СЗ 53 град Тервел 1. църква „Св. Георги  
Победоносец“ 

43.74738, 
27.40943 

град Тервел 7102, 
7103 

С, 
СИ 

25 с. Оногур, 
с. Балик, 

с. Ефрейтор 
Бакалово       

2. скални 
манастирски 

комплекси „Гяур 
евлери” (Християнски 

къщи), 
„Тарапаната“(Лицето) 

 43.82095, 
27.57794, 
 43.82063, 
27.60417, 
 43.82127, 
27.62844, 
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Сандъкларъ маара 
„Раклена пещера“,  
 Почитаната скала      

(Шан кая) 

43.81692, 
27.62306 

с. Ефрейтор 
Бакалово 

7103 СИ 16 село 
Крушари 

3. храм „Св. 
Димитрий 

Мироточиви“ 

43.81574, 
27.75559 

село 
Крушари 

293 С 8 село 
Александрия 

4.манастир „Св. 
Пророк Илия“ в 
местност Текето 

43.90394, 
27.73273 

село 
Александрия 

293 СИ 9 село Абрит 5. основи на 5 римски 
базилик в крепост 

Залдапа 

 
43.88433, 
27.80706 

село Абрит 2903 СИ 45 гр. Генерал 
Тошево 

6.църква „Св. 
Димитрий Солунски“ 

43.69663, 
28.03454 

град 
Генерал 
Тошево 

29, 
Е675 

/DN38/, 
DC16, 
DJ391 

СЗ 79 село Остров 7. манастир 
„Дервент“ 

44.10650, 
28.02453 

 

село Остров DN3 И 28 село Йон 
Корвин 

8. пещера на Св. 
Андрей и манастир 

„Св. Андрей“ 

44.09087, 
27.82543 

село Йон 
Корвин 

DN3 И 19 село 
Адамклиси 

9. манастир „Св. 
Филип“ 

44.09132, 
27.92822 

село 
Адамклиси 

DN3 И 9 село Делени 10. манастир 
„Рождество 

Богородично“ 

44.1063, 
28.0245 

село Делени DN3 И 23 село 
Кобадин 

11. манастир „Св. 
Мария Магдалена“ 

44.0801, 
28.24634 

село 
Кобадин 

DN3 СИ 21 град 
Мурфатлар 

12. манастир „Св. 
Теотим“ 

44.1675, 
28.40692 

град 
Мурфатлар 

DN3 СИ 1 град 
Мурфатлар 

13. централна 
джамия  Мурфатлар 

44.17208, 
28.41119 

град 
Мурфатлар 

DN3 СИ 3 град 
Мурфатлар 

14. църква 
„Рождество 

Богородично“ 

44.17247, 
28.40921 

град 
Мурфатлар 

DN3 И 23 град 
Констанца 

НОЩУВКА  

    ВТОРИ ДЕН   
град 

Констанца 
   град 

Констанца 
15. дървена църква 

„Св. Мина“ 
44.2047, 
28.63934 

град 
Констанца 

   град 
Констанца 

16. гръцка църква 
„Метаморфозис“ 

44.1771, 
28.65623 

град 
Констанца 

   град 
Констанца 

17. арменска апостол. 
църква „Св. Мария“ 

44.17644, 
28.65867 
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град 
Констанца 

   град 
Констанца 

18. църква „Св. 
Николай Стари“ 

44.17261, 
28.66104 

град 
Констанца 

   град 
Констанца 

19. катедрала „Св. 
Св. Петър и Павел“ 

44.17116, 
28.66090 

град 
Констанца 

   град 
Констанца 

20. католическа 
църква „Св. Антон от 

Падуа“ 

44.17211, 
28.6598 

град 
Констанца 

   град 
Констанца 

21. джамия „Карол I“ 
(„Махмуд II“)   

44.17332, 
28.65972 

град 
Констанца 

DN39, 
E87 

ЮГ 14 град 
Текиргьол 

22. манастир „Св. 
Мария“ 

44.05213, 
28.60122 

град 
Текигьол 

DN39, 
E87 

ЮГ 34 град 
Мангалия 

23.  църква „Св. 
Апостол Андрей“ 

43.8146, 
28.57972 

град 
Мангалия 

   град 
Мангалия 

24. джамия „Есмахан 
султан“ 

43.81019, 
28.58323 

град 
Мангалия 

DN39, 
9/E87 

ЮГ 20 село 
Дуранкулак 

25. църква „Св. 
Архангел Михаил“ 

43.69405, 
28.52683 

село 
Дуранкулак 

9/Е87 ЮГ 18 град Шабла 26.  църква „Св. 
Харалампий“ 

43.5354, 
28.53209 

град Шабла 901 ЮИ 22 Рез. Яйлата, 
с.Камен 

бряг 

27. скална църква 
„Св. Св. Константин и 

Елена“ 

43.43833, 
28.53829 

резерват 
„Яйлата“ - 
село Камен 

бряг 

901 ЮГ 6 село Свети 
Никола, 

нос 
Калиакра 

28. църква „Св. 
Николай Чудотворец“ 

29. параклис „Св. 
Николай Чудотворец“ 

43.43461, 
28.48920 
43.2138    
28.2756 

село Свети 
Никола 

901 ЮГ 7 село 
Българево 

30. манастир „Света 
Екатерина“ 

43.40609, 
28.41414 

село 
Българево 

901 СЗ 8 град 
Каварна 

31. храм „Св. Георги“ 43.43272, 
28.33921 

град 
Каварна 

9 3 19 село 
Гурково 

32. църква „Св. 
Димитър Солунски“ 

43.48427, 
28.22222 

с. Гурково 9 3 19 град Балчик  НОЩУВКА  
    ТРЕТИ ДЕН   

град Балчик 9 3 19 град Балчик 33. църква „Св. Петка 
Търновска“ 

43.42617, 
28.15942 

град Балчик    град Балчик 34. църква Св. 
Николай Чудотворец 

43.42523, 
28.16254 

град Балчик    град Балчик 35. църква „Св. 
Георги Победоносец“ 

43.40846, 
28.16559 

град Балчик    град Балчик 36. църква „Св. Св. 
Константин и Елена“ 

43.40617, 
28.16542 

град Балчик    град Балчик 37. джамия „Тургуд 
Реис“ 

43.40537, 
28.16863 

град Балчик    град Балчик 38. параклис „Стела 
Марис“ в Двореца  

43.40439, 
28.14897 
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град Балчик 9 ЮИ 14 село 
Кранево 

39. църква Св. Бого-
родица – достойно ест 

43.34705, 
28.05572 

село 
Кранево 

9 ЮИ 7 село 
Оброчище 

40. манастир „Св. 
Атанас-  теке „Ак 

Язълъ баба“ 

43.39326, 
28.0542 

село 
Оброчище 

   село 
Оброчище 

41. църква „Успение 
Богородично“ 

43.40316, 
28.0466 

село 
Оброчище 

71 ЮЗ 5 село Църква 42. параклис/църква 
„Св. Спас“ 

43.414609, 
28.01577 

село Църква 71 СЗ 27 град Добрич 43. храм „Св. 
Троица“ 

43.56817, 
27.82052 

град Добрич    град Добрич 44. арменска църква 
„Св. Ованес“ 

43.56957, 
27.83232 

град Добрич    град Добрич 45. „Теке джамия“ 43.57113, 
27.83041 

град Добрич    град Добрич 46. джамия „Хаджи 
Осман“ 

43.57113, 
27.83041 

град Добрич    град Добрич 47. църква „Св. 
Климент Охридски“ 

43.56394, 
27.83977 

град Добрич    град Добрич 48. храм „Св. Георги“ 43.5661, 
27.83185 

град Добрич    град Добрич 49. „Успение 
Богородично“ – бивша 

гръцка църква 

43.56536, 
27.83162 

град Добрич    град Добрич 50. бивша Синагога 43.56957, 
27.83232 

Финален 
обект 

   град Добрич 51. Иконна сбирка 
Художествена 

галерия 

43.568135, 
27.826564 

За да бъде създаден този маршрут 50-те религиозни обекта са обхождани няколко 
пъти. Събраната информация за тях е издадена в специална брошура. Изготвен е 
сценарий и е заснет 14 минутен филм. Идеята, и филмът, и брошурата на 
български и на румънски език да бъдат в услуга на хотелските мениджъри, на 
директори на анимационни фирми, туристически сдружения и общини. А за 
всички нетърпеливи хора от трансграничния регион и за повечето от 1 милион 
туристи ежегодно по проекта е изготвено оригинално СМАРТ приложение, което 
чрез интернет и мобилните телефони е отличен екскурзовод на няколко езика. То 
и  дава точните координати на обектите, показва разстоянията в километри между 
тях и точните посоки по световния компас. 

Съотношение разходи – ползи 
А) разходи  
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За разлика от фестивалите по проекта, където е необходима сериозна 
организационна работа, то при религиозния тур най-важното е умело подбрания 
маршрут, който да се хареса, по-правилно казано, да «грабне» участниците в 
него. Следващата стъпка е включването в пътуването на хотелски управители, 
туроператори, специалисти от сферата културен туризъм, аниматорски фирми. 
Третата стъпка е обезпечаване на професионално обучен екскурзовод и 
преводач. 

Четвъртата стъпка е осигуряване на транспортна фирми, която в случая има и 
туроператорски лиценз, за да бъде пътуването напълно законно. Петата стъпка е 
настаняването и изхранването – 2 пълни пансиона, които включват 2 обяда и две 
нощувки с вечери и закуски. 

Как изглеждат финансовите показатели на гореупоменатите стъпки: 

 

ТРИДНЕВЕН РЕЛИГИОЗЕН МАРШРУТ – РАЗХОДИ  

№ ВИД РАЗХОД ЦЕНА В ЛЕВА 

1 Микробус за румънските участници 2 пъти по маршрут 
Констанца-Добрич-Констанца (първия и третия ден)            
107 + 107 = 214 км х 2 = 428 км х 1 лв = 

428 лева 

2 Автобус 50 местен за 23 участници (10 румънци, 10 българи, 
екскурзовод, преводач и шофьор) по маршрут Добрич- 
Манастир Дервент-Констанца-Балчик-Добрич (първия, втория  
и третия ден) Общо 510 км автобусен превоз х 1 лв =        

510 лева 

3 2 пъти обяд за 20 души х 20 лв =  800 лева 

4 2 пъти вечеря за 20 души х 25 лв =  1000 лева 

5 2 нощувки със закуски за 20 души х 50 лв =  2000 лева 

6 3 дни беседи на екскурзовод х 100 лева = 300 лева 

7 3 дни устен превод от професионален преводач х 100 лева = 300 лева 

8 Входни такси за религиозни обекти 20 души х 2 обекта х 2 лв 80 лева 

9 3 дни кафе и минерална вода 40 души х 3 лева = 120 лева 

10 20 броя сертификати х 2 лева = 40 лева 
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 Общо: 4578 лева 

 Цена за 1 участник: 228,90 лева 

При задгранично пътуване един ден струва 100 лева. Тридневен маршрут излиза 
74 лева на човек на ден при настаняване в хотел 3 звезди и всеки пътува сам на 
двойна седалка в автобус. 

Какви разновидности биха били възможни за още по-специализирани 
тематични маршрути: 

В сферата на религиознаия туризъм има наложени тематични предпочитания, 
които биват търсени от поклонниците. Един от вариантите се отнася до 
наложената практика за предприемане на манастирски турове. Той би могъл да 
се премине за два дни и ще струва 35% по евтино, тоест 130 лева на участник – 
съвсем приемлива цена. Ето как би изглеждал Манастирски тур в окръг Констанца 
и област Добрич: 

МАНАСТИРСКИ ТУР В ОБЛАСТ ДОБРИЧ, БЪЛГАРИЯ И ОКРЪГ КОНСТАНЦА, 
РУМЪНИЯ: 

Тръгваме от Добрич и след 45 км на северо-изток достигаме Сухоречието на 
Суха река между общините Тервел и Крушари. То е известно с Добруджанската 
колония скални манастири от 4-6-ти век, едни от най-старите в Европа.  

През 313 г. чрез едикта от Милано император Константин Велики обявява 
толерантност към християнството и то става равнопоставено с другите религии в 
Римската империя. Легендите разказват, че духовници, приели новата вяра, се 
заселили в скалните пещери. Пристигнали и монаси християни от Сирия и 
Палестина, които по-късно заедно с местните,  пренасят  практиката на скалното 
монашество от Добруджа в Западна Европа. 

Няколкото скални манастирски комплекса са разположени между селата 
Оногур, Балик и Ефрейтор Бакалово. Те са известни като Гяур евлери, Асар 
евлери (Християнски домове и къщи), Раклената пещера и Тарапаната. Източно 
от тях е скалният манастирски комплекс Шан кая – Почитаната скала и 
пещерните колонии Черната и Голямата скала (Кара кая и Балабан кая). Все още 
обаче достъпът до тях по дъното на пресъхналата река е затруднен и е 
препоръчително да се използва местен водач. 

Насочваме се на север съм село Александрия и след 15 км достигаме 
Александрийския манастир „Свети Пророк Илия“. Според легендите някога 
свети Илия минал през село Габер, замръкнал и помолил за подслон. Ала никой 
не го приютил в дома си. Обиден и разгневен, той пришпорил магаренцето си, 
прелетял долчинката край днешното село Александрия и се приземил с все сила 
върху малка гладка скала, така че чак петите му потънали. На тази скала и днес 
личат стъпките от нозете му и следите от магарешките копита. Докато 
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пренощувал край нея, изпод корените на вековните брястове бликнала бистра, 
лековита вода, която извира и до днес. 
Манастирът е изграден през 14 век, а в началото на следващия век е съборен от 
османската управа. През 2004 година на това място е възстановен православният 
манастир Свети Пророк Илия. А дървеният пикник край лечебното аязмо е 
отлично място за отдих. На Илинден местните  приготвят курбан за здраве, 
провеждат се фестивали и надпявания. 
       Продължаваме на север през Граничния пункт Кардам-Негру вода или 
Северняк-Добромир към Румъния, след което се насочваме на запад към село 
Остров.   
Първата ни спирка е манастирът Дервент. Той се намира на 20 км от 
българската граница и е един от най-големите в региона.  
В църквата на светата обител съществува чудодеен камък от първия храм, 
построен на това място преди две хиляди години. Вярващите коленичат пред 
„божия“ камък, докосват го и изплакват болките си. Мнозина са намерили 
изцеление. Друго чудодейно проявление на камъка е, че той непрекъснато 
нараства. Манастирът е известен и с множеството каменни Свети кръстове, 
един от които мироотдава, както и с благословения извор, наречен още 
„Лечебният извор на Свети Апостол Андрей”. Той е свидетелство за 
пребиваването на Апостол Андрей, който  проповядвал и кръщавал местното 
население в Малка Скития.  

Напускаме село Остров край река Дунав и се насочваме 60 км на изток. 
Между селата Негурени и Йон Корвин се отбиваме вдясно в южна посока към 
манастира на Свети Апостол Андрей Първозвани. Според преданието, през 
първи век след Христа светият апостол е живял тук в малка пещера известно 
време, докато е разпространявал Християнството сред народите на Балканите. 
По-късно край нея са изградени манастирски комплекс и внушителна 
катедрала. 

Свети Андрей е роден в Бетсаида (или Витсаида) в Галилея и е по-големият 
брат на Св. Апостол Петър. Бил е ученик на Свети Йоан Кръстител. Наречен е 
Първозвани, понеже пръв от апостолите бил повикан да тръгне след Христос. 
След като Исус бил разпнат, повече от 10 години той обикалял земите около 
Черно море, като достигнал Киев и Велики Новгород. Навред проповядвал вярата 
Христова, ръкоположил и първите епископи по нашите земи. Ще се поклоним 
пред характерния кръст, на какъвто е бил разпънат Светията в Патра, Гърция и 
на мощите му, част от които се пазят тук.   
В много държави съществува понятието Андреевски кръст, който се връчва за 
храброст и изключителни заслуги. Според преданието свети Андрей Първозвани 
бил разпънат на кръст във формата на буквата Х, тъй като считал себе си 
недостоен да увисне на кръст като Христовия. Поради тази причина, този кръст 
днес се нарича Андреевски. 
Манастирският комплекс впечатлява със своята монументалност. Към него е 
построена внушителна катедрала, носеща името на Светия Апостол. 
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Манастирският празник е на 30 ноември – Андреевден. Свети андрей е 
покровител на Шотландия, Русия, Сицилия, Гърция, Румъния, Прусия  и Амалфа и 
Луква в Малта и Прусия. Той покровителства рейнджърите от армията, моряците, 
рибарите, търговците на риба, плетачите на въжета, певците и изпълнителите. 
  

 

Насочваме се на изток към Констанца и на разстояние от 100 км посещаваме 
четири румънски манастира: Св. Филип“ край село Адамклиси, манастир 
„Рождество Богородично” край село Делени, манастир „Света Мария Магдалена” 
край село Кобадин и манастир „Свети Теотим” в град  Мурфатлар. 
Строителството на всички е започнало в периода 2004-2007 година. 

Манастир „Св. Филип“: Апостол Филип проповядвал Светото Евангелие за 
кратък период в Добруджа и помагал на Св. Апостол Андрей, заради това е 
считан за втори велик апостол на румънците. 

Манастирът „Св. Филип“ е осветен през 2007 година. Намира се на около 
един километър от крепостта Тропеум Траяни, където са открити мощите на 
петима светци, живели тук през IV век. Мощите са открити през 1973 г. в тайна 
крипта под най-важната базилика на крепостта. Свети Йоан Златоуст е учел 
християните при градеж на храм да поставят олтара върху мощи на светци, за да 
ги пазят от епидемии и бедствия. 

Заедно с мъчениците от Никулицел и Халмирис, мъчениците от Адамклиси 
доказват интензивния християнски живот в древната провинция Мала Скития. 

Продължаваме пътуването към село Кобадин. След 22 км вляво от пътя, на 
един от красивите хълмове, се намира Деленският манастир „Рождество 
Богородично“. През август 2003 г. отец Казиам Модоран основава манастира, 
посветен на Божията майка. С помощта на специализиран екип от региона на 
Сучава е издигната дървена църква в стила „Марамуреш“ с особено висока и 
тясна камбанария. Първото богослужение в манастира се провежда на 7 
септември 2008 година. Предлагат се възможности за ползване хотелско 
настаняване, голям църковен магазин, дървен кът за пикник, дегустация на мед, 
а всяка неделя в манастира се пече риба, която се раздава на поклонниците. 

След село Кобадин се отбиваме вдясно по главния път и посещаваме 
Манастир „Света Мария Магдалена“. Православният манастир е построен през 
2006 година с първите пет монашески килии. През 2007 година е осветен 
параклисът. В момента се изписват външните стени, както и вътрешността на 
манастира. 

Продължаваме към Мурфатлар.  Преди да влезем в града завиваме надясно.  
След около 3 километра, по все още неасфалтиран път, стигаме до монашеската 
обител Манастир „Свети Теотим“.  

Католическият гръко-румънски манастир е основан през 2006 година на 
мястото на бивши монашески поселища от 9-10 век. Той е посветен на свети 
Теотим, който според житието му  произхожда от местните „скити“ и е бил 
епископ на Томи (дн. Констанца) от 380-395 г. Той проповядвал християнството 
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сред езичниците от двете страни на Дунав и присъствал на няколко църковни 
събора в Цариград, където се срещал със Свети Йоан Златоуст.  

Манастирският комплекс „Свети Теотим“ е разположен върху невисок 
хълм, от който се открива панорамна гледка към града и канала Дунав-Черно 
море.  

От Мурфатлар се насочваме 35 км юго-източно към манастирски комплекс 
„Света Мария“ в Текиргьол. През 1928 г. румънският патриарх Мирон Кристя 
купува скромна вила в балнеоложкия град Текиргьол за лечение на свещеници. 
Постепенно базата се достроява и разширява, като добива вид на традиционен 
бранковенски манастир. Този стил е въведен от румънския владетел Константин 
Бранковяну (1654-1714), при който се следват до най-малките подробности 
правилата на симетрията, типични за италианския Ренесанс.  

През 17-ти век в Марамуреш била построена изцяло от дърво прекрасна 
малка трансилванска църква „Св. Петър и Павел“. Крал Карол Втори я 
премества през 1934 г. в Замъка Пелишор – Синая. След Втората световна война 
църквата започва да се руши и през 1951 г. патриарх Юстиниан я пренася и 
възстановява тук в Текиргьол.  

Върху чешмата в двора известният румънски скулптор Йон Джаля извайва от 
бронз статуята на Свети Пантелеймон. Този светец е живял през 4-ти век в 
Римската империя, бил известен лекар, който, след като приема християнството, 
става чудотворец и придобива дарба за изцеление на всякакви болести. Понеже 
бил християнин и извършил много чудеса, той бил заловен и измъчван. Църквата 
го почита като мъченик и като „свободен лекар“, защитник и покровител на 
медицината.  

През 1995 г. храмът „Св. Мария“ добива юридически статут на манастир под 
името „Успение на нашата Света Богородица“. Днес към него е изградена 
балнеолечебна база, както и музей с названието „Доказателства за 
християнски живот в Добруджанските земи“.   

От Текиргьол се спускаме на юг, преминаваме българската граница при Вама 
Веке-Дуранкулак и след 100 км сме в средновековната крепост на нос Калиакра. 
Скалният манастир, наричан „Св. Георги“, се е намирал в най-южния край на 
носа. Днес от него не е останало почти нищо, тъй като е бил разрушен от голямо 
земетресение през 1901 г. Първите сведения за скалния манастир получаваме от 
известния чешки археолог Карел Шкорпил, които прави описание на обителта, 
след като я заварва в края на XIX в. в сравнително добро състояние. На база 
регистриран комплекс от помещения и разкрити находки, той изказва 
предположение, че става въпрос за градски скален манастир, съществувал по 
време на разцвета на Калиакра през XIII–XIV век. 
През 1585 г. Френският пътешественик Франсуа дьо Пави в писмени източници 
споменава за манастир и скален гроб на Св. Георги.  
Манастирският комплекс е включвал вероятно повече от осем помещения., 
повечето от които, за жалост, са пропаднали в морето. 

Пристигаме след 7 км в Българево, селото, известно с най-сладките пъпеши 
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в България. Тук в началото на 21-ви век са донесени мощи на Света Екатерина от 
Русия. Местни свещеници решават, че това е добър знак и започват изграждане 
на православен манастир „Света Екатерина“, като на специално място запазват 
светите мощи. Вече са изградени църквата, осветена през 2008 година, 
едноетажните жилищни постройки и е оформено дворното пространство.  

насочваме се 40 км на запад към село Оброчище, чието име означава „място 
за оброк“. Археолози и историци смятат, че тук е съществувало древно езическо 
светилище. След въвеждане на християнството, светилището се преобразува в 
православен манастир, известен под името Свети Атанас. Всъщност Свети 
Атанасий Велики, патриархът на Александрия (Египет),  пребивавал в земите на 
днешна България от есента на 343 до пролетта на 344 година. Той е бил участник 
в Сердикийския събор, проведен в София. После пристига във Варна, тогава 
Одесос, за да отплава с кораб за Египет. В края на XIV-ти век Добруджа става 
част от Османската империя и манастирът се трансформира в теке. Текето е 
специално място за събиране на дервиши – вид ислямски монаси. Сред тях се 
появява мистичният алевитски духовен водач Ак Язълъ Баба. Той бива почитан  
като лечител и чудотворец. Погребан е в текето и се превръща в негов патрон. И 
до днес манастир Свети Атанас-теке Ак Язълъ Баба е двуобреден молитвен 
дом, уникален за християнския и мюсюлмански свят. Неговият храмов празник е 
на 2 май – денят на Свети Борис Първи Михаил – въвел в България християнската 
вяра през 864-866 год. На този ден през 373 година е починал Св. Атанасий 
Велики и затова се празнува и като пролетен Атанасовден в селото. 

На 4 км по посока Добрич е параклисът „Св. Спас“, умалена реплика на 
църквата в манастира от 12 век „Свети Спас“ в долния край на село Църква, за 
която се разказват легенди. След като църквата е била съборена от османците в 
края на 14 век, всяка година в деня на Свети Спас от изгрев до залез слънце на 
мястото на амвона блика лечебен извор. Но най-странното и най-изумителното е, 
че Свети Спас – Възнесение Господне е 40 дни след Великден и се пада винаги в 
четвъртък. Но този празник, подобно на Великден се мести всяка година! 

Това е примерен или мострен маршрут за посещение на добруджанските 
манастир, за съжаление, някои от тях все още се изграждат, други се 
възстановяват, но техните чудеса не свършват и до днес. 

Един сертификат е задължително да удостовери тези преживени чудеса!  

http://www.interregrobg.eu/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Настоящият тридневен поклоннически маршрут включва две нощувки, по една на 
румънското и на българското крайбрежие. Той започва и завършва от едно и също 
място. Напълно възможно е да се сменят както местата за нощувка, така и 
дестинацията за начало и край на маршрута. Във времеви аспект и като 
километри маршрутът може да бъде удължаван и съкращаван. Също така може и 
тематично да бъде променян и прецизиран. Маршрутът може да бъде предлаган в 
няколко варианта, както на плажни летовници, така и на специализирани групи 
религиозни поклонници и пилигрими. 

За летовници и особено за западноевропейски туристи цената би била много 
приемлива и интерес ще има. Естествено за целта е нужна много реклама, тъй 
като нито Румъния, нито България имат имидж на страни, развиващи успешно 
поклоннически туризъм. Но все от някъде трябва да се започне. Самият факт, че 
цената не е висока, дава основания за успех. 

Ако се започне със сърцевината на маршрута – Румъния и България и тръгне 
поклоннически поток, то много скоро към него ще проявят желание и Молдова и 
Украйна, както и по-далечните Гърция и Русия. В Молдова има манастири, където 
изрично се споменава, че благодарение на Свети Андрей, който е указал мястото 
на светата обител, съществува и до днес манастирът. Възхитителен е 
катедралният храм на Свети Андрей в Киев. Прекрасна е и катедралата, белязала 
кръстната смърт на Светията в Патра, Гърция.   

Чуден е светът на вярата! Той ни прави единни, извисени и по-хуманни. Дарява 
ни божествената искра, която носи просветление на душите и мислите ни.  

Организирайте или се включете в подобни религиозни турове! Очакват ви красиво 
изрисувани храмове, лечебни икони, лекуващи и нелечими болести, уникални 
мощи на светци, сбъдващи желания, атмосфера, която премахва негативните 
нагласи в живота и предначертава нова, много по-щастлива съдба. А нея – всички 
ние я заслужаваме!  

 

http://www.interregrobg.eu/
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