
ГРАД МУРФАТЛАР 

 

Град Мурфатлар, макар и малко познат като туристическа дестинация, е обект на 

картата на големите исторически открития или на най-известните лозарски райони в 

Румъния. Първото име, под което е бил известен Мурфатлар, писмено 

засвиделтествано през 1855 г., е от османски произход, което е променено на Басараб 

и е върнато на Мурфатлар през последния век и половина. Археологическите останки 

в района на града свидетелстват за много по-старо селище, като най-известен е 

Монашеският скален комплекс, състоящ се от църкви, килии, разклонени галерии, 

гробове, издълбани в кредата на хълма Тибишир, вероятно най-важният 

раннохристиянски център на територията на Румъния. Макар и да не може да бъде 

посетен, пещерният комплекс може косвено да се превърне в безценен туристически 

елемент за културния и религиозен туризъм. Съжителството през вековете на 

различни етноси в Добруджа и в Мурфатлар1 е създало общности, които са устойчиви 

и пълни с легенди, фолклор и народно изкуство, които сами по себе си атракция в 

тази област. 

 

 
Едновременно с модернизацията на региона, особено чрез изграждането на първата 

железопътна линия в Добруджа2, която да улесни търговията и размените чрез 

свързването на река Дунав и Черно море, след това на моста "Карол I" в Чернавода, 

пуснат в експлоатация през 1895 г., Мурфатлар се е намерил пътя на Чернавода - 

Констанца, а железопътната гара, построена от британската компания "Danube and 

Black Sea Railway Kustendje Harbour Company Limited” (DBSR), функционира и днес и 

може да бъдат посетена. Последващите десетилетия бележат важни еволюции, 

водещи до развитието на древната провинция Добруджа, а сред градовете, които са се 

издигнали в кратък период, е и Мурфатлар. Каналът Дунав - Черно море, построен 

между 1949-1953 г. и открит през 1984 г., пресича града, пристанището Мурфатлар 

позволява транзита на насипни товари, а свободната пристанищна зона улеснява 

промишлени и търговски дейности, свързани с водния транспорт по канала. 

 

                                                           
1 При преброяването на населението през 2011 г. по-голямата част от населението се е обявила за 
румънци (84.3%), следвано от   татарите (5.5%) и ромите (2,49%). Източник: www.recensamantromania.ro 
2 Железопътната линия Чернавода – Констанца е била първата целезопътна линия в Османската империя и 
е била построена в периода 1857 – 1860г. 



 

 

 

През този промеждутък от време оголените варовикови хълмове на Мурфатлар се 

превръщат в ресурс за това, което ще бъде едно от най-големите и най-известните 

лозарски области в Румъния - лозарската област на Мурфатлар, пълен с легенди за 

хайдути. Гората Фънтъница Мурфатлар е природен резерват от 1932 г. и един от най-

известните туристически обекти на град Мурфатлар. 

 

 

След 1990 г. град Мурфатлар се развива интензивно, реализират се както публични, 

така и частни инвестиции що се отнася до публичната и туристическата 

инфраструктура, за да се популяризира имиджа на града и интересните туристически 

ресурси, някои от които дори са уникални на територия на Румъния. Град Мурфатлар 

се намира на около средата на пътя от север на юг в Добруджа, на 18 км от Констанца 

и на около 200 км от Букурещ.  

 



Историческа идентичност 

Най-важните археологически открития, доказващи  обитаването в зоната на град 

Мурфатлар, са варовиковите църкви на хълма Тибишир, открити през 1957 г. По повод 

работите във варовиковата кариера, разположена на този хълм, са били забелязани 

редица помещения, издълбани в скалата, за които  е доказано, че са скални църкви, 

галерии с места за гробове, жилища. Този скален комплекс представлява първото 

доказателство за обитавано селище на територията на града, от 992 г. сл. Хр. Много 

по-късно, започвайки от 1800 г., се появяват доказателства под формата на документи 

и официални текстове, свързани с населеното място Мурфатлар, под това име. Към 

град Мурфатлар принадлежи и селото Симинок, името му идва от едноименното цвете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Местоположение и естествена среда 

Град Мурфатлар е разположен близо до южната част на Добруджа, на около 20 

километра от Черно море и град Констанца, на линията на една от първите железници 

на сегашната територия на Румъния, Констанца - Чернавода, и на пресечната точка на 

националните пътища DN 3 и DN 22C, които свързват Букурещ, Констанца и Адамклиси 

- Остров. Град Мурфатлар включва и селото Симинок, разположено на 6 км западно от 

града, на общинския път DC27. Преобладаващият релеф в зоната, заемана от 

Мурфатлар и село Симинок, е възвишения, хълмове и долини, като градът се развива 

в долината Карасу, в района на варовиковите хълмове на Добруджа, със средна 

височина 100 м. Релефните форми и тяхната почва превръщат Мурфатлар в приятна и 

атрактивна гледка за туристите. Друг ключов фактор, който е част от идентичността на 

Мурфатлар, е хилядолетната традиция в отглеждането на лозя, благоприятствана от 

умерено континенталния климат, варовиковата почва и големия брой слънчеви дни, 

което създава идеалния микроклимат за постигане на голямо разнообразие от вина. 

 

 

Достъп и транспортна инфраструктура, обществена туристическа инфраструктура   

  

Привилегированото положение на Мурфатлар, по пътя Букурещ - Констанца осигурява 

многостранен достъп, чрез много видове пътища: пътен достъп към и откъм румънско-

българската граница, връзката с Генерал Тошево, пътен достъп Букурещ-Мурфатлар и 

Констанца-Мурфатлар, многостранен пътен достъп на ниво на крайбрежието и на най-

важните населени места - Чернавода, Мамая/Наводари, Мангалия - Ефорие, 

Остров/Адамклиси. Въздушният достъп се осигурява чрез международно летище 



Михаил Когалничану, окръг Констанца, намиращо се на около 40 километра от 

Мурфатлар, и железопътен достъп чрез магистралата Букурещ - Констанца. Много 

важен за развитието на туризма, каналът Дунав - Черно море е оборудван с  каменен 

път. Достъпът по реката е за товарен транспорт.  

Що се отнася до обществената туристическа инфраструктура, местната публична власт 

е реализирала важни европейски проекти за устройването на приоритетни 

туристически атракции, като например оборудването със сигнализация и улични 

съоръжения на най-атрактивните маршрути в гората Фънтъница, включително 

изграждането на две места за наблюдение на птици, създаването на обширни места за 

туристическо информиране и популяризиране, тестването на велосипедни и 

пешеходни пътеки.  

 

Туристически информационни системи 

 

Град Мурфатлар и най-вече туристите имат полза от  съществуването на Националния 

център за туристическо информиране и популяризиране3, акредитиран през 2017 г., 

член на националната мрежа от центрове, създадена по Регионалната оперативна 

програма 2007-2013. Мисията на Националния център за туристическо информиране и 

популяризиране Мурфатлар е да предостави безплатна информация и насоки на 

туристите и посетителите на град Мурфатлар, като включително взима участие и в 

организирането на събития с туристически конотации. Центърът разполага с 

оторизиран туристически водач.  

Що се отнася до сигнализирането, посещаемите туристическите ресурси, или тези с 

потенциал, са маркирани с информационни тотеми, разположени в ключови точки, 

най-вече в местата на достъп. Посока и минимална информация за частните ресурси 

се осигуряват от указателни табели, разположени в близост до тях. Освен това, на 

хълма Тибишир, който доминира чрез позицията си целия град и се вижда от главните 

пътища за достъп, бе поставено името на града с 4-метрови букви.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 http://cniptmurfatlar.ro 

 



Туристически профил на Мурфатлар и неговата зона на влияние 

 

Мурфатлар е разрастващ се градски център, който става все по-привлекателен поради 

публичните и частните инвестиции, както и усвояването на европейските фондове, 

поради което е от съществено значение да се обърне внимание на туристическия 

профил от двойна перспектива: градски и природен туризъм. Мурфатлар може да 

бъде туристическа дестинация в природата, като се възползва от съществуващите 

ресурси в града: природен резерват „Фънтъница Мурфатлар“, оборудван за приемане 

на туристи и с голям потенциал за развитие, както и уникалния пейзаж, създаден от 

варовиковите хълмове, покрити с лозя и варовиковото езеро. На градско ниво 

ресурсите с местно и национално културно-историческо значение могат да бъдат 

градските туристически вектори: скален комплекс "Мурфатлар", църквата "Рождество 

Богородично" и други места за поклонение, конака Когалничану, жп гара Мурфатлар, 

канала Дунав-Черно море и др. Но това, което представлява репутацията на 

национално ниво и само на град Мурфатлар, това е връзката му с виното Мурфатлар, 

едно от най-ценните вина в Румъния, с дълга история, с легенди и устойчиви ресурси. 

Тя може да бъде връзка между двата вида туризъм: градски и природен, чрез 

насърчаване на местни културни и кулинарни преживявания, характерни за Мурфатлар 

и неговата зона на влияние, избата „Домениул Владой“ или Центъра за изследване и 

развитие на лозарството и винопроизводство в Мурфатлар.  

 

 

 



Видове туризъм, приложим в Мурфатлар 

- Източната част на Мурфатлар: културен туризъм и туризъм, основан на 

опознаването, или научно-технически  туризъм 

- Западната част на Мурфатлар: природен туризъм и културен туризъм на по-

късен етап 

- На градско ниво: лозаро - винарски и опознавателен туризъм. 

Градът има привилегировано положение на основния пазар за посетителите и 

местните туристи, а именно Черноморското крайбрежие, но също така и румънско-

българската граница за трансграничен туризъм, разположен  на важните туристически 

маршрути в окръг Констанца. Тази позиция се засилва от много лесния достъп до и от 

Мурфатлар, по шосе и по железопътен транспорт, непряко по въздух, в най-важните 

посоки: Букурещ и Констанца, България - до Генерал Тошево, във вътрешността на 

окръга до Адамклиси - Остров,  и България - Силистра, Чернавода - брега на река 

Дунав, и местно -  брега на канала Дунав-Черно море и на частни пътища по 

хълмовете  на града.  

Веднъж пристигнали в дестинацията в Мурфатлар, туристите са посрещнати с 

атракции и комплексни туристически обекти: защитени природни зони от европейски 

интерес, като Фънтъница Мурфатлар, уникален културен обект за страната, скалния 

манастирски комплекс. Тези два върха на природното и културно наследство се 

вместват в  местното градско и туристическо пространство - непознати природни 

места, приятни пейзажи, исторически, архитектурни, технически и обществени 

паметници. Цялото това наследство е абсорбирано от репутацията, която Мурфатлар е 

изградил за повече от сто години, като изключителен лозаро-винарски център с дълга 

история и висококачествени продукти по международни стандарти. Освен това, 

местната общност оценява и отбелязва своята мултикултурна идентичност, а 

културният и социален живот на града илюстрира чрез безброй събития и препратки  

амалгамата от етнически общности и историята на мястото.  

 

 


