
 
ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ В ГРАД МУРФАТЛАР 

 

1. Описание на природните туристически ресурси  

Природните ресурси на град Мурфатлар, които представляват голяма туристическа 

привлекателност, могат да бъдат много ценна основа за разширяването на местните и 

трансграничните туристически дейности, съответно за екотуризма. 

Резерватът „Фънтъница Мурфатлар“ и природният резерват "Гората Фънтъница 

Мурфатлар” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резерватът „Фънтъница Мурфатлар“ е място с обществена важност, включено в 

мрежата Натура 2000, която припокрива защитена природна зона от национален 

интерес, като и двете защитават гора с висока ботаническа и зоологическа стойност, 

гората Фънтъница. Резерватът се намира в южната част на града, а достъпът до 

защитената зона е лесен, на пресечната точка на националния път 22C, свързващ 

Констанца откъм Мурфатлар с пътя Констанца - Остров - национален път 3 (DN 3). 

Името "Фънтъница" се отнася до единствения постоянен извор в защитената зона. 

Резерватът обхваща сравнително стръмен бряг на хълма и плато на височина около 90 

м над морското равнище. Районът се пресича от тесни и плитки долини, а в основата е 

ограничен от широка долина, съседна на бившия напоителен канал Басараб - Негру 

Вода. Биогеографският район е степ, с варовикови склонове и хълмово плато, 

формирано от варовици от сарматската епоха, покрити със слой чернозем. Климатът е 

умерено-континентален, с влияние на морския климат.  

В резервата се намират над 500 вида растения, характерни за южната част на 

Добруджа, като преобладават понтийските елементи, следвани от балканските, 

континенталните, субсредиземноморските и евроазийските. Фауната съдържа 

множество видове животни, характерни за Добруджанските степни райони. 



Присъстващите редки видове, изброени в приложение II към Директива 92/43 / ЕИО на 

Съвета относно опазването на естествените местообитания и на видовете дива флора 

и фауна, включват бозайници - европейски лалугер (Spermophilus citellus), степна 

скачаща мишка (Sicista subtilis) и пъстър пор (Vormela peregusna), земноводни и 

влечуги - добруджанска сухоземна шипобедрена костенурка (Testudo graeca) и ивичест 

смок (Elaphe quatuorlineata), както и многобройни безгръбначни. По отношение на 

растенията, изброени в споменатото приложение, в резервата има два вида: червено 

усойниче (Echium russicum) и Pulsatila grandis. Към тях се добавят още 69 важни 

растителни видове, които могат да бъдат открити в резервата.  

В рамките на резервата туристическата инфраструктура е сравнително развита, 

включваща съоръжения за настаняване, за обществено хранене и за минимален отдих, 

както и пътеки и трасета за походи. Към този момент резервата е най-важният 

природен туристически обект на града и района Мурфатлар, обект на наследство, 

разположено в по-широка област от туристически интерес. 

 

Варовиково езеро 

 

Варовиковото езеро е много малко известно и в същото време уникално и 

изключително достъпно в пейзажа на района. Езерото се е образувало в леглото на 

изоставена кариера за добив на вар и креда, с наситено синьо-тюркоазена чиста вода. 

Белите стени от креда, които го заобикалят, и малкото степна растителност му 

придават странен живописен изглед. Легендата за това място разказва, че водата на 

езерото променя цвета си според сезона. Езерото се намира на около 1,5 км южно от 

центъра на населеното място и на 300 метра южно от Мурфатларския скален 

комплекс, като е частично достъпно с кола, от пътя Констанца - Остров - национален 

път 3 (DN 3) по чакълест и неравен път. 



Хълмовете от креда, покрити с лозя 

 

В южната част на град Мурфатлар се намират хълмове и възвишения с ниски височини 

от 100-105 м, които образуват разнообразен и атрактивен релеф. Хълмовете се състоят 

от пластове от бяла креда, които се редуват с тънки слоеве сива глина1. Тези хълмове 

имат отлична почва за лозаро-винарските култури, които доминират пейзажа.  

  

2. Описание на антропогенните туристически ресурси    

Град Мурфатлар се състои от две местности - градската местност Мурфатлар и селото 

Симинок. Територията на местността е рязко пресечена от канала Дунав-Черно море, 

като на изток-североизток е разположена най-голямата част на града, неговия 

административен и боществен център, а в източната част на канала - индустриалната 

зона, жилищната част на града и селото Симинок.  

Археологически и архитектурни паметници   

Мурфатларския скален комплекс 

На около 1 км източно от центъра на град Мурфатлар, на южния бряг на канала Дунав-

Черно море, се намира археологическия обект Мурфатлар-Басараб, уникален паметник 

на територията на Румъния. Археологическият ансамбъл, открит през 1957 г., 

представлява комплекс от паметници, които образуват за румънското средновековно 

изкуство най-стария познат архитектурен и живописен документ, чиито елементи 

напомнят за скалните църкви в Кападокия2. Християнското светилище от X-XI в. се 

състои от малки църкви, килии, крипти и гробове, лабиринтни галерии и жилища, 

                                                           
1 План за управление на защитената зона ROSCI 0083 Фънтъница Мурфатлар, достъпен на 
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2016-05-12_PM_Fantanita_Murfatlar.pdf 
2 Arta de tradiție bizantină în România. Autor: Monahia Atanasia (Adela Vaetisi), Editura Noi Print, 2008, 
2008г. 



изкопани в кредата, по настоящем защитени от закона и класифицирани като паметник 

от национален интерес3.   

 

Паметникът не може да бъде посещаван, тъй като извършените актуални  

консервациионни дейности  са незначителни, нито пък паметникът е устроен така, че 

да осигурява защита на посетителите. Културната и духовната стойност на този 

паметник позволяват непрякото му остойностяване за туристите и посетителите, които 

не се нуждаят от непосредствен контакт с обекта на техния интерес. 

Общата площ на обекта е около 3500 квадратни метра, като най-необикновените 

елементи са шест малки църкви4, издълбани в във варобиковия бряг на хълма 

Тибишир. Стените са украсени с кръстовидни и геометрични знаци, кръстове с 

различни форми и размери, човешки или животински образи. Също така, има 

неразгадани рунически надписи, и думи с палеославски или гръцки символи. 

Разгаданите надписи са с религиозно-възпоменателен характер. На една от църквите 

има надпис на кирилица "leat 6500" - 6500 години от сътворението на света, което 

означава 992 г. сл. Хр., смятан за референтна година за датиране на комплекса. Тези 

надписи и мотиви са елементи с изключителна стойност за опознаването на културата 

на епохата, в този период на  ясно формиране на румънския народ5.  

                                                           
3 Министерство на културата и националната идентичност, Списък на историческите паметници 2015, 
достъпно на http://www.cultura.ro/lista-monumentelor-istorice 
4 Trasee turistice în zone cultural religioase, проект "Туристическо популяризиране на района Остров-
Адамклиси", финансиран от Регионалната оперативна програма 2003-2007, ноември 2012 г., достъпен  на 
http://traseeostrovadamclisi.judetul-constanta.ro/trasee  
5 Ansamblul rupestru Murfatlar. Autori Oana Damian, Mihai Opreanu, представен  в Асоциацията 
Архитектура Възстановяване Археология  (A.R.A.), 4 април 2003г., достъпна на  
http://www.simpara.ro/ara4/a4_02_06.htm 



Железопътна гара Мурфатлар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Железопътната гара Мурфатлар е част от първата железопътна линия, построена в 

Добруджа и в същото време в цялата Османска империя - по това време Добруджа е 

била под османско владичество6. Архитектурният комплекс на гарата се състои от две 

основни тела, гара Мурфатлар и водната кула, обслужваща  локомотивите с пара в 

началото на XX век, както и  водните помпи на кулата. Както гарата, така и кулата са 

исторически паметници, защитени от закона7.  

 

Конакът Когълничану   

Конакът Когълничану е едно от малкото румънски имения от модерната епоха, 

запазени до днес в Добруджа, обявен за исторически паметник от национален 

интерес. Паметникът е построен в еклектичен стил през втората половина на XIX век. 

Сградата включва детайли, специфични за западна архитектура от XIX век, както и 

елементи с мавританско влияние. В момента в имението Когълничану е настанена 

детска градина, което не позволява то  да бъде посещаван. 

  

Архитектурното наследство на град Мурфатлар включва редица къщи, датирани от 

края на XIX век - началото на ХХ век, като например: къщата Стаматопол (1899), 

къщата Омер Бечир бей, както и други къщи, считани за ценни за местната общност.  

                                                           
6 Istorie și identitate la turcii din Dobrogea, coordonator Adriana Cupcea și Kozak Gyula, Editura Institutului 
pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, Cluj, 2017 
7 Министерство на културата и националната идентичност, Списък на историческите паметници 2015, 
достъпен на http://www.cultura.ro/lista-monumentelor-istorice 



 

Места за поклонение: църквата "Рождество Богородично "се намира на улица "Матей 

Корвин", под номер 3, и е на повече от 100 години, включена е в списъка на 

историческите паметници от национален интерес. Манастирът "Свети Теотим" е нов 

религиозен обект, датиращ от 2001 г. и е построен на хълма Тибишир, над 

Мурфатларския скален комплекс. Места на поклонение, издигнати през последните 

години: новата църква "Св. Императори Константин и Елена" - Мурфатлар, църквата 

"Св. Йерарх Никола" в село Симинок, петдесетната църквата "Мараната" - Мурфатлар", 

християнската баптистка църква "Бетания"- Мурфатлар и джамията.  

 

Старият център на град Мурфатлар 

 

Старият център е административния център на града, където се отличават защитени 

сгради от културно наследство от края на XIX - началото на XX век: къщата  Стаматопол 

(1899), имението Михаил Когалничану, къщата Омер Бечир бей, църквата "Рождество 

Богородично" (1903-1906), както и железопътната гара, както и сградите от културно 

наследство с местна стойност, като например сградата на кметството.  

 

Лозарски области и лозаро-винарски атракции 

 

Лозарска област Мурфатлар  

Една от най-известните и стари винарски зони в Румъния, лозарската зона Мурфатлар, 

се простира по хълмовете, които обграждат града от изток, на площ от около 3000 

хектара.  Историята на лозарската област8 започва от древни времена - по много 

светски и религиозни паметници в района присъстват митични герои, увенчани с 

филизи и грозде, с препратки към култа на Дионисий (Бакхус, Bacchus),  изтъкващи 

                                                           
8 Analele Dobrogei „Dobrogea – Cincizeci de ani de viață românească 1878 – 1928". Публикация, отпечатана по 
повод петдесетгодишнината от повторното присъединяване на Добруджа. Cultura Națională, București 1928  



стойността както и сега, на почвите, образувани върху варовикови сарматични 

находища и благоприятния излаз на хълмовете на бреговата линия. След 

опустошителното нахлуване на филоксерата в края на XIX век отглеждането на лозя се 

подхваща отново с присадени сортове, съответно чужди сортове, повечето френски, 

като на места се запазват и стари румънски сортове. Лозарската област се е 

разраснала и развила в резултат както на изследванията и инвестициите, така и чрез 

репутацията, с която преди е била свързвана - приела е името "Царски лозя", като 

признание за качеството на виното от крал Карол II през 19399 година. Понастоящем, 

лозарската област Мурфатлар, изцяло частна, се състои от 3000 хектара лозя, а един 

туристически обект оживява лозарската област с типични еонологични туристически 

събития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Център за изследване и развитие на лозарството и винарството - Мурфатлар 

Изследователският център с дълга история, създаден е през 1887г. 10 на 4,8 хектара, 

счита се за ядрото на сегашния лозарски център Мурфатлар. Първоначалната дейност 

на центъра е разсадникът за храсти и лози с роля за намаляване на ефектите от 

сушата в Добруджа. По настоящем в центъра се организират дегустационни 

мероприятия, които могат да бъдат интегрирани в по-широк проект за насърчаване на 

енологичния туризъм в района на Мурфатлар.  

Винарската изба "Домениул Владой" (домейн Владой)  

Винарската изба "Домениул Владой"се намира в село Симинок,  принадлежащо към 

град Мурфатлар, на около 5 километра от центъра на град Мурфатлар. Отглежданите 

сортове лозя са както местни, така и международни, за бели вина - Пино Гри, 

                                                           
9 Murfatlar – Basarabi, localitate dobrogeană. Monografie. Юни 2012г. 
10 Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație  www.statiuneamurfatlar.ro 



Совиньон Блан, Мускат Отонел, Шардоне, Тамъйоаса ромъняска, Фетяска регала, 

Ризлинг италиански, а за червени вина - Мерло, Каберне Совиньон, Фетяска нягра, 

Сира. В рамките на винарската изба "Домениул Владой"  могат да се правят дегустации 

на вино, както и посещения на винарската изба и лозарската област.  

 

Обществени паметници  

  

Паметникът на героите Мурфатлар 

Паметникът на героите Мурфатлар е издигнат през 1995 г. в памет на героите, които 

са се борили и  паднали жертва  в Първата световна война (1916-1918 г.). Той се 

намира в град Мурфатлар, към изхода към Констанца.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паметникът от Стража, най-високият паметник в Румъния, се намира на 9 километра   

на юг от Мурфатлар. Достъпът до паметника може да се стане пеша, с велосипед или с 

кола, по чакълест път. Паметникът е с форма на ангел, издигнат е в района на 

бившето село Стража, разрушен е по време на комунистическия период, за да се 

построи канала Дунав-Черно море. 

 

Индустриални паметници 

 

Каналът Дунав-Черно море 

Каналът Дунав - Черно море е един от най-дългите плавателни канали в света, 

съкращавайки разстоянието по Дунав между Черна вода и Констанца с около 400 км. 

Каналът се обслужва от пристанищата Чернавода, по река Дунав, и пристанищата  



Констанца и Мидия-Нъводари в Черно море. Каналът е колективна работа на 30 

научноизследователски и проектантски института, която включва над 33 500 подробни 

проекта за разчет и строителство, подписани от над 1000 специалисти11. Въпреки 

всичко това, нечовешките усилия, невъобразимите ресурси, човешките жертви и 

мъченията, с които се е реализирал този проект, състоял се между 1948 и 1952 г. като 

трудов лагер, правят канала Дунав - Черно море и едно от най-противоречивите 

постижения на комунистическия режим.  

 

 

 

Събития с туристически потенциал 

 

Годишните културни и религиозни програми за възпоменание на героите, които се 

организират в Мурфатлар и Симинок, подчертават както интереса на местната общност 

към организирането, участието и поддържането на събития, които я обединяват и 

гарантират нейната идентичност, така и възможността на местни власти и институции 

да организират и съфинансират събитията. И двата аспекта са от съществено значение 

за развитието и насърчаването на местния и трансграничния туризъм.  

 

IV.3. Елементи на идентичност  на град Мурфатлар 

 

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. 
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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. 

 

Културно-етническа и религиозна идентичност 

Като цяло Добруджа е зона на сливане на религии, традиции и националности, в 

рамките на истинска мултикултурна и междуетническа люлка, основаваща се на 

разбиране и уважение. Това етническо, религиозно и културно единение определя 

привлекателността на туристическите продукти тип "Wanderlust" в окръг Констанца, 

освен главната атракция на морския бряг, плажа, чрез богатството на историческото и 

културно наследство.   

 


