


1. Нашият кратък пътеводител на България

2. Област Рила- Пирин 

3. Област Велико Търново

4. Област Южно Черноморие 

5. Област Северно Черноморие

6. Област Дунавска равнина

7. Област Долината на розите

Какво ще представим?



https://tourbuilder.wi
thgoogle.com/builde
r#play/ahJzfmd3ZW
ItdG91cmJ1aWxkZ
XJyEQsSBFRvdXI
YgIDg7cqVqQsM

https://tourbuilder.withgoogle.com/builder#play/ahJzfmd3ZWItdG91cmJ1aWxkZXJyEQsSBFRvdXIYgIDg7cqVqQsM


Област Дунавска равнина





Маршрут: Видин Лом Козлодуй Свищов Силистра



Какво може да види във Видин?

Крайдунавският парк

Бабини Видини Кули

На територията на парка са разположени театъра, 
джамията и библиотеката на Пазвантоглу, турската 

поща, Римската крепостна стена, няколко паметника и 
други забележителности. 

Основите са поставени през Х век, но същественото изграждане 
се реализира по време на Второто българско царство. Иван 

Срацимир, български цар, последен е живял в крепостта преди 
падането на България под османско владичество.



Какво може да видим в Лом?

Вековен чинар Антична крепост Алмус 

Основите са поставени през Х век, но 
същественото изграждане се реализира по време 
на Второто българско царство. Иван Срацимир, 

български цар, последен е живял в крепостта преди 
падането на България под османско владичество.

В резултат на редовните 
археологически разкопки са 

проучени 70 м от западната 
крепостна стена на крепостта.



Ботевият парк

Какво може да видим в Козлодуй?

Създаден на мястото, където през май 
1876г Христо Ботев и неговата чета слизат 

от кораба "Радецки" на родна земя. Има 
висок каменен обелиск, издигнат през 1936г, с 

надпис "Той не умира".

Построен е през 1851 г. в корабостроителницата „Обуда“, 
гр. Обуда. Наименуван е на австрийския фелдмаршал Йозеф 

Радецки. На 16 май и 17 май 1876 г. „Радецки“ плава към Виена. 
На палубата му, предрешени като обикновени пътници, от 

няколко пристанища се качват четниците и техният 
войвода Христо Ботев.

Кораб „Радецки“



Какво може да видим в Свищов?

Крепост Калето
Часовникова Кула 

На хълм почти в центъра на Свищов се намира крепост, 
чиито руини се издигат на стратегическо място, 

разкриващо невероятна гледка на изток, запад и север. 
Хълмът е укрепен далеч в миналото. 

Изградена от майстор Богдан през 1763г, а през 
1890 г е поставен нов часовников механизъм, 

изработен в Австрия. 



Какво може да видим в Силистра?

Крепостта "Меджиди табия"

Римската крепост Дуросторум Римска гробница

Един от най-добре запазените 
образци на османската 

фортификация от средата на XIX в. 
Днес този форт е единственото 

съоръжение, останало от 
крепостта Силистра.

Създаден е преди около 2400 години 
като крепост. В областта има 

много римски останки. Тук се намира 
една от най-ценните в 

Европа късноантична гробница с 
древни стенописи от 4 век.

Римската гробница със стенописи е един от 
най-блестящите паметници на гробничната 

архитектура не само в България, но и на 
Балканите през късната античност. 

Открита е случайно през 1942 г. в южните 
покрайнини на Силистра, там където се 

развива некропола на Дуросторум.



Растения в горите 

тополавърба



глухар рис

вълк

лисица

дива свиня

сърнаязовец

язовец

Животни в горите



Животните в Южна Добруджа

скакалци
степен пор



Птичи свят

диви патици

гъски

яребици

гургулици

пъдпъдъци



Защитени животински видове в резерват  „Сребърна“

патици

къдроглави пеликани
чапли



Анализ на екологична обстановка
Хилядолетното използване на територията на Дунавската 
равнина дава съществено отражение върху съвременното 

състояние на природната среда. Горските и степни 
пространства са превърнати в обработваеми земи. 

Крайречните заблатени пространства са осушени и също се 
обработват.

В резултат на неправилно използване на почвите в редица 
части на равнината се установява деградация /в резултат 

на ускорена ерозия и засоляване/ и замърсяване с тежки 
метали на почвите. Това води до намаляване на тяхното 

почвено плодородие. Обширни площи са превърнати в 
неизползваеми и пустеещи земи.

Какво се случва с крайречните гори?

Какво причиняват бракониерите?



Екологичен символ

Логото символизира зоната на маршрута, в 
случая река Дунав; началната точка Видин- Бабини 

видини кули и крайната точка резервата 
Сребърна в Силистра с нейния символ пеликана.


