
В последствие ще се пристъпи към разработване на Вашия профил, който се 
състои от следната информация: 

Визия за развитие на град/ комуна- 23 АВГУСТ 

Името, от появатана селището, предишни имена: В миналото, Татладжак/Татлъджак 
Маре и Домница Елена, на турски Büyük-Tatlıcak. 
 
Празник на града: Ден на комуната-23 август 
 

I. Географско местоположение, територия, достъпност: (карта на територията, 
съседи, площ  в км2, близост до транспортни коридори, покритие от мобилни 
оператори) 

 
Комуната е разположена в централната източна  част на окръга, на брега на 
Черно море (въпреки че нито едно от населените места не е точно на брега на 
морето) и на брега на езерото Татладжак. Пресича се от националния път DN39, 
който свързва Констанца с Мангалия и с Балчик. През източната част на комуната 
минава и железопътната линия Констанца-Мангалия, която се обслужва от 
малката гара Пескаруш. В съседство е с административните територии на 
комуните Костинещи, Топраисар, Амзача, Печиняга и град Мангалия. Състои се 
от селата 23 август (център на комуната), Дулчещи и Мошнени. 
Заема площ от 74,94 км². 
 

II. Население - брой населени места, брой на населението, етнически групи 
Населението на комуна 23 август възлиза на 5.483 жители, повечето от тях 
румънци (86,34%),   татари (7,9%). За 4.83% от населението етническата 
принадлежност не е известна. 
 

III.  Образование, здравеопазване, правосъдие: брой и видове образователни и 
здравни учреждения, съд, прокуратура, полиция 
Образователната дейност в комуната се осъществява в 3 детски градини и 3 
училища. 
В общината има  диспансер, ветеринарен  пункт и 2 аптеки. 
 

IV. Природни и културни забележителности: (защитени територии, 
туристически места, национални и транснационални събития, местни 
занаяти, местни продукти, настаняване и  хранене) 
Четири обекта от комуна 23 август са включени в списъка на историческите 
паметници в окръг Констанца като паметници от местен интерес, като всички те 
са класифицирани като археологически обекти. Три от тях се намират около 
центъра на комуната: селище от гръко-римската епоха (III век пр.н.е.- ІV в. 
пр.н.е.) на малък полуостров на югозападния бряг на езерото Татладжак; римско 
селище (II-IV в. н.е.), намиращо се между езерото Татладжак и морето; и района 



в западния край на езерото Татладжак, с останки от селища от римската и 
ранносредновековната епоха, принадлежащa към културата Дриду (VІІ-Х век). 
Четвъртият обект е селска вила, разположена на 1 км югозападно от бившето 
Държавно земеделско стопанство (IAS) в село Мошнени. 
     

V. Местна икономика - доминиращи сектори, структуриране на предприятията, 
заетост, изследователски институти 
От икономическа гледна точка комуна 23 август се характеризира с предимно 
селскостопански и зоотехнически профил, дейности, практикувани и 
понастоящем в индивидуален режим или в организирани учреждения от 
асоциативен тип. 
На административната територия на комуна 23 август действат 26 търговски 
дружества, семейни асоциации, физически лица, повечето от които в областта 
на продажбите на дребно. 
Голяма част от възрастното  население на комуна 23 август работи във 
корабостроителницата в Мангалия, но има и много хора, които работят в 
Констанца, в различни търговски дружества. 
Основните  фирми, предлагащи работа са представени от фабриката за 
деликатеси и строителната площадка за изграждане на спортен кампус, където 
са привлечени около 150 работници. 
Повечето жени работят сезонно в  обекти, разкрити  по Черноморието. 
 

VI. Източници на информация: (уебсайт, контакти с туристическия 
информационен център, културен център, детски център, бизнес център, 
спешен телефон и др.) 
 
https://primaria23august.ro/ 
http://comuna.info/harta-23-august-ct/ 
 

 

https://primaria23august.ro/
http://comuna.info/harta-23-august-ct/


В последствие ще се пристъпи към разработване на Вашия профил, който се 
състои от следната информация: 

Визия за развитие на град/ комуна - АДЖИДЖА 

Името, от появата на селището, предишни имена: Името на селището не се знае точно, 
тъй като не е намерен писмен източник с такава информация, но е възможно да е 
споменатият от Херодот и Страбо Стратонис. На турски Acıçay, на гръцки Aghikos. 
 
Празник на града: Дни на населеното място: В село Лазу денят на населеното място се 
отбелязва с празника на църквата "Възнесение Господне" - през месец май 
В село Аджиджа- денят на населеното място се чества на 26 октомври - празника на 
църквата "Свети Димитър". 

I. Географско местоположение, територия, достъпност: (карта на 
територията, съседи, площ  в км2, близост до транспортни коридори, 
покритие от мобилни оператори) 

 
 
 
Комуна Аджиджа е разположена в югоизточния край на Румъния, граничейки 
на север с град Констанца, на юг с град Ефорие, а на изток с Черно море. 
Площта между тези административни граници е 4.528 ха. В комуната завършва 
магистралата А4, която заобикаля Констанца от запад, разтоварвайки 
движението близо до село Лазу по националния път DN39, който свързва 
Констанца с Мангалия и по-нататък към Балчик (България). При Аджиджа от 
този път се разклонява националният път DN38, който води на югозапад до 
Негру Вода и по-нататък в България към Добрич. Аджиджа е административен 
център  на едноименната комуна. ЖП гара по маршрута Констанца - Мангалия. 
Морско пристанище. 
 

II. Население - брой населени места, брой на населението, етнически 
групи 
Аджиджа е комуна в окръг Констанца, Добруджа, Румъния, състояща се от 
село Аджиджа (административен център на населеното място), Лазу, 
санаториума Аджиджа и морската зоологическа градина Аджиджа. 
Населението на комуна Аджиджа възлиза на 6.992 жители, повечето от които 
румънци (82,08%). Основните малцинства са татарите (6,39%) и турците 
(1,16%). За 9,73% от населението етническата принадлежност не е известна. 
 

III. Образование, здравеопазване, правосъдие: брой и видове 
образователни и здравни учреждения, съд, прокуратура, полиция 

 Образователната дейност в комуната се осъществява в две детски градини и две 
училища. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Turc%C4%83


 Медицинската помощ се предоставя от окръжната спешна клинична болница 
„Св. Андрей ”Констанца, която в Аджиджа има уникално за страната разпределение: 
Външно отделение на остеоартикуларна туберкулоза в Аджиджа- единственото 
отделение в страната, където се лекува туберкулоза, разположена в други органи, 
различни от белите дробове. Най-честата форма на небелодробна туберкулоза е 
остеоартикуларната. Някога отделение на бившата болница по фтизиология, 
външното отделение в Аджиджа, където трима  лекари ортопеди с допълнителна 
специализация по остео-артикуларна туберкулоза осъществяват своята дейност, бе 
прочута и в чужбина, в миналото. 
 

IV. Природни и културни забележителности: (защитени територии, 
туристически места, национални и транснационални събития, местни 
занаяти, местни продукти, настаняване и  хранене) 
Туристически обекти:  
Морски дюни 
Резервацията на морските дюни в Аджиджа, формирана след 1990 г. под 
закрилата на Морската биологична станция „Проф. Д-р Йоан Борча ”и от 2004 
г. Под закрилата на Университета "Александру Йоан Куза" в Яш. Така курортът 
е интегриран в Румънския институт за морски изследвания. 
 
Местни събития: 
Дни на населеното място: в село Лазу денят на населеното място се отбелязва с 
празника на църквата "Възнесение Господне" - през месец май 
В село Аджиджа - празника се чества на 26 октомври - на празника на църквата "Св. 
Думитру" 
Празник на църквите 
 

V. Местна икономика - доминиращи сектори, структуриране на 
предприятията, заетост, изследователски институти 
Специфични за района дейности: 

Икономически 
Търговски 
Индустриални 

Основни икономически дейности: 

Пристанищни услуги 
Селско стопанство 
Селски туризъм 

Икономическата дейност в Аджиджа се осъществява на няколко нива: 
пристанищна дейност в пристанището Констанца Юг- Аджиджа , товарен 
трафик и производствена дейност в свободната зона Аджиджа, товарен 
транспорт по железопътна линия, автомобилен път и по канала Дунав Черно 
море, мебелна промишленост, хлебарство, търговия, туристически услуги и 
др. 

           Важна дейност, осъществявана на територията на комуна Аджиджа, е 
също и селското стопанство (обработка на земя и животновъдство). Отглеждат 
се пшеница, ечемик, малцов ечемик, слънчоглед, царевица и др., и се 
отглеждат млекодайни крави и овце. 



    Аджиджа е известна в цялата страна и поради съществуването тук, на 
морския бряг, на престижно медицинско заведение, носещо името на своя 
основателпроф. д-р Василе Климеску, което работи тук от годините между 
Първата и Втората световни войни. 

    Остеоартикуларният санаториум "д-р Василе Климеску" е специализиран в 
лечението на болести на опорно-двигателната система (ревматизъм и 
остеоартикуларна туберкулоза). 

 

 
VI. Източници на информация: (уебсайт, контакти с туристическия 

информационен център, културен център, детски център, бизнес център, 
спешен телефон и др.) 
https://www.primaria-agigea.ro/ 
 

 

https://www.primaria-agigea.ro/


В последствие ще се пристъпи към разработване на Вашия профил, който се 
състои от следната информация: 

Визия за развитие на град / комуна - ЧЕРКЕЗУ 

Името, от появата на селището, предишни имена: В миналото Керкезкиой, 
на турски Çerkezköy, на немски Tscherkess 
 
Празник на града:- 
 

I. Географско местоположение, територия, достъпност: (карта на територията, 
съседи, площ  в км2, близост до транспортни коридори, покритие от мобилни 
оператори) 

 
 
Черкезу е административен център  на едноименната комуна в окръг Констанца, 
Добруджа, Румъния. Намира се в южната част на окръга, на разстояние   67 км 
югозападно от Констанца и на 30 км  юг-югозапад  от Мангалия, в платото Негру 
вода, близо до границата с  България.  
 

II. Население - брой населени места, брой на населението, етнически групи 

Черкезу се състои от селата Касчиоареле, Черкезу (административен център на 
населено място), Магура и Вироага.  

Село Качулаци (в миналото Чалмаджа) е обединено със село Вироага 
вследствие на административната реформа от 1968 г. 

Населението на комуна Черкезу възлиза на 1.399 жители, повечето от тях 
румънци (91.49%). За 8,51% от населението етническата принадлежност не е 
известна. 

 
III. Образование, здравеопазване, правосъдие: брой и видове образователни и 

здравни учреждения, съд, прокуратура, полиция 
 
Образованието е представено от начално училище „Марин Войня“ - Черкезу 
Структури: начално  училище № 1, Вироага- ЦДГ Касчоареле 
ЦДГ Черкезу. 
 

IV. Природни и културни забележителности: (защитени територии, 
туристически места, национални и транснационални събития, местни 
занаяти, местна храна, настаняване и обществено хранене) 
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Turc%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/German%C4%83


Събитията, провеждани в комуната, са:  
Празник на църквите: 
Чудодейният извор - Черкезу 
"Свети Димитър" - Вироага 
"Свети Михаил и Гаврил" - Касчиоареле 
"Свети Никола" - Мъгура 
Деня на героите 
 

V. Местна икономика - доминиращи сектори, структуриране на предприятията, 
заетост, изследователски институти 
 
Населеното място е разположено в южната част на Добруджа, на 72 км от 
окръжния град, на границата с България, като специфичните дейности за района 
са селското стопанство, животновъдството, също така и обработването на земя. 
 

VI. Източници на информация: (уебсайт, контакти с туристическия информационен 
център, културен център, детски център, бизнес център, спешен телефон и др.) 
 
http://primariacerchezu.ro 
 

 

http://primariacerchezu.ro/


В последствие ще се пристъпи към разработване на Вашия профил, който се 
състои от следната информация: 

Визия за развитие на град  ЧЕРНАВОДА 

Името, от появата на селището, предишни имена:  В древността: Аксиополис (Черна 
вода) 
 
Празник на града:  Кметството на град Чернавода организира в средата на месец 
август на празника Света Богородица дните на града. 
Събитията са многобройни и разнообразни, по време на трите дни, гражданите, от 
най-малките до най-големите, участват в състезания с награди, забавни игри, паради 
с карнавални костюми, кулинарни изложби и много, много музика за всички възрасти 
и вкусове.  
Три празнични дни в Чернавода, три дни на веселие, радост, през които искаме да 
оставим настрана ежедневните си притеснения и да станем по-близки и по-приятелски 
настроени.  
 

I. Географско местоположение, територия, достъпност: (карта на 
територията, съседи, площ  в км2, близост до транспортни коридори, 
покритие от мобилни оператори) 

 

 
 
Намира се на 59 км от град Констанца. 
Град Чернавода е достъпен за хората и стоките чрез следните комуникационни 
пътища:  
Национален път DN 22C Чернавода - Констанца (44 км), продължен от DN 3A, 
магистрала A3 Букурещ-Констанца; DN 2A чрез DJ 223 Ханул Морий - Чернавода - Йон 
Корвин (DN 3); каналът Дунав - Черно море (64,2 км), река Дунав; Железопътна линия 
Букурещ - Констанца.  
   Връзката между DN 22C, магистрала A3 и града е чрез моста „Св. Мария ”, който 
пресича канала Дунав - Черно море и е бил пуснат в експлоатация през 2004 г. Същият 
мост осигурява и достъпа до жп гара Чернавода Под. 
Обща площ: 4973 ха, от които : 470 ха застроени, 4503 ха незастроени 
Районът  се покрива от следните мобилни оператори  
    Orange România 
    RCS & RDS 
    Telekom Romania Mobile Communications 
    Vodafone România 
 

II. Население - брой населени места, брой на населението, етнически групи 
 
Население: 20.105; Домакинства: 3964, бр. жилища - 3781  



По-голямата част от жителите са румънци (87,59%). Основните малцинства са турците 
(2,7%) и ромите (2,23%). За 6,52% от населението етническата принадлежност не е 
известна 
 
 

III. Образование, здравеопазване, правосъдие: брой и видове образователни 
и здравни учреждения, съд, прокуратура, полиция 
 

Брой детски градини: 6 
Брой училища: 3 
Брой гимназии: 2 
 
 

IV. Природни и културни забележителности: (защитени територии, 
туристически места, национални и транснационални събития, местни 
занаяти, местна храна, настаняване и обществено хранене) 

 
Исторически и археологически музей 
 – е домакин на групата статуи "Мислителят" и "Седнала жена", шедьовър на 
неолитната скулптура, открити в Чернавода в гроб в погребалния некропол на 
хълма София.  
Крепостта Аксиополис  
Археологическото откритие от 1898 г., намиращо се на 4 км от Чернавода, на 
десния бряг на Дунав, е стара крепост в разцвет по времето на Траян, съборена 
и превърната в руини през тежките времена на варварското нашествие. В 
близост до него се намират следи от Каменния вал (Валул луи Траян). 
Мостът "Ангел Салини"  
Това е най-важното постижение на инженера Ангел Салини - открит на 14 
септември 1895 г., има дължина от 4088 м между левия и десния бряг на 
долината на Дунав. Новостите, внесени от Салини, се състоят в прилагането на 
неговите изобретения, надстройката от греди с конзоли и подпорни мостови 
конструкции, от мека стомана, вместо прахообразното желязо, използвано по 
това време. По онова време е бил най-дългият мост в Европа и един от 
основните метални мостове с излаз на море.  
Църквата „Св. Императори Константин и Елена”  
Православна църква, построена през 1882-1895г. Църквата принадлежи към 
архитектурата на византийския стил, построена е на равно място в кръстовидна 
форма, в средата има голям купол от тухла и камък. През 2001 г. църквата и 
картините са реставрирани. Включена е в списъка на историческите паметници 
от национален интерес.  
Римо-католическата църква с храм „Раждането на свети Йоан 
Кръстител”  
През 1936 г. от Архиепископията е била закупена сграда, която е 
функционирала като седалище на енорията и параклис до 1950 г., когато е 
национализирана от комунистическите власти,  о  общинският свещеник, от 
италиански произход, е арестуван. Енорията е възстановена през 1991 г., като 
параклисът е в напреднала  деградация. През 1997 г. започват строителни 
работи по новата местна църква, които завършат през 2003 г..  
Православна дървена църква „Св. Апостол Андрей”  
Построена в марамурешки стил, мястото на поклонение се откроява с 



елегантността на конструкцията. Основният камък е положен през 2000 г., като 
строителството завършва през 2003 г. 

 
V. Местна икономика - доминиращи сектори, структуриране на 

предприятията, заетост, изследователски институти 
 

Заетост на работната сила 
Професионалното информиране и консултиране се осъществяват от специализирани 
центрове, организирани в рамките на агенциите по заетостта. Информирането относно 
пазара на труда, установяването на професионалния път, оценяването и самооценката 
се осъществяват чрез самоинформиране, чрез предоставяне на индивидуални или 
групови консултантски услуги, предлагани на хората, които търсят работа, или в 
рамките на клубовете за работа, организирани от агенциите по заетостта. 
Атомната електроцентрала в Чернавода е уникална в Румъния. В момента 
функционират блокове I и II, които заедно произвеждат около 18% от потреблението на 
електроенергия в страната. 
 

VI. Източници на информация: (уебсайт, контакти с туристическия 
информационен център, културен център, детски център, бизнес център, 
спешен телефон и др.) 

http://www.primaria-cernavoda.ro 
 
Туристически информационен център : 0241-487175 

 

http://www.primaria-cernavoda.ro/


В последствие ще се пристъпи към разработване на Вашия профил, който се 
състои от следната информация: 

Визия за развитие на град/ комуна  КОМАНА 

Името, от появата на селището, предишни имена: Село Комана през 19 век е било 
малко, но старо турско село, чиято дата на създаване е неизвестна. Това село се е 
казвало Мустафа АЧИ, „Мустафа до дървото. 
 
Празник на града: В последната неделя на месец май се организира Денят на комуната. 
 

I. Географско местоположение, територия, достъпност: (карта на територията, 
съседи, площ  в км2, близост до транспортни коридори, покритие от мобилни 
оператори) 

 
Комуна Комана е разположена в южната част на окръг Констанца, граничейки: на 
север и изток с комуна Амзача, на юг с комуна Албещи, на запад с комуна 
Кирноджени 
Общината се пресича от националния път 38 Констанца-Негру Вода. 
 

II. Население - брой населени места, брой на населението, етнически групи 
 
Комуна Комана се състои от три села: Комана, Татару и Пелину. Село Орзари (в 
миналото Еребилер) е обединено със село Комана вследствие на 
административната реформа от 1968 г.. 
Населението на комуна Комана възлиза на 1.804 жители, повечето от тях 
румънци (84,59%), с татарско малцинство (8,37%). За 5,99% от населението 
етническата принадлежност не е известна. 
 

III. Образование, здравеопазване, правосъдие: брой и видове образователни и 
здравни учреждения, съд, прокуратура, полиция 
 
Образование: В комуна Комана има основно училище  и училище по изкуства и 
занаяти от IX - X клас. Също така в село Татару има основно училище, а в Пелину 
начално училище. Тези образователни заведения се обслужват от 27 учители, от 
които 11 са квалифицирани учители и 11 са квалифицирани възпитатели и 
учители. Учениците, които пътуват ежедневно, имат осигурен транспорт. 
 
Здравеопазване: В района на комуната работи диспансер, който е обслужван от 
лекар и двама здравни специалисти. В комуната няма фармацевтични пунктове. 
В комуната има и полицейски участък. Също така, в  Местния съвет има Служба 
за социално подпомагане, която има един служител. 



IV. Природни и културни забележителности: (защитени територии, туристически 
обекти, национални и транснационални събития, местни занаяти, местни 
продукти, настаняване и  хранене) 
Местни събития: 

В последната неделя на месец май се организира Денят на комуната  

 
V. Местна икономика - доминиращи сектори, структуриране на предприятията, 

заетост, изследователски институти 
 
Специфични за района дейности: 

Селско стопанство 
Зоотехника 
Обработка на земеделска земя 
Животновъдство 

Като се има предвид, че районът е 100% земеделски, съществуват предпоставки 
за развитие на селски туризъм. 

 
VI. Източници на информация: (уебсайт, контакти с туристическия 

информационен център, културен център, детски център, бизнес център, 
спешен телефон и др.) 
 
https://www.primaria-comana.ro 

 



В последствие ще се пристъпи към разработване на Вашия профил, който се 
състои от следната информация: 

Визия за развитие на град/комуна - КРУЧА 

Името, от появата на селището, предишни имена: В миналото се е наричало Сатишкиой, 
на турски Satıșköy. 
Празник на града:- 
 

I. Географско местоположение, територия, достъпност: (карта на територията, 
съседи, площ  в км2, близост до транспортни коридори, покритие от мобилни 
оператори) 

 
 
Комуна Круча е разположена в централната част на Добруджа, в западния ѝ 
сектор, а именно платото на Доробант, южно от платото Касимча. Територията 
на комуната се простира в посока север-юг и включва  котловините, създадени 
от долините Галбиори, Круча, Ступина и Шириу, като с изключение на 
последната, останалите се включват в долината Бояджик. 

Комуната се състои от шест села, Круча, административен център на комуната - 
разположено сравнително в центъра на административния район, Балтаджещи - 
намиращо на 8 км южно от центъра на комуната, Галбиори - намиращо се на 6 км 
югоизточно от административния център, Ступина - намиращо се на 6 км 
северозападно от Круча, Кришан и Шириу, намиращи се на 9, съответно 13 км в 
североизточна посока от центъра на комуната. 

Комуна Круча граничи на север с населените места Хория, Сараю и Вултуру, на 
юг с населените места Силищя, Доробанцу и Търгушор, на изток с населените 
места Пантелимон и Рунку, и на запад с населените места Топалу, Дунав и 
Сеймени. 

Площта на комуната е 24.374 ха, от които 929,111 ха са заети от градската зона 
на 6-те компонентни населени места на комуната. 

Комуната се пресича  от Национален път 2A (Европейски път E60) Констанца - 
Урзичени, който пресича селата Галбиори, Круча и Ступина. 

Други пътища са окръжният път 224 Круча - Балтаджещи и окръжният път 226B, 
който свързва DN2A и комуна Пантелимон. 

II. Население - брой населени места, брой на населението, етнически групи 
Наименование на администрираните населени места: 
Круча, Ступина, Галбиори, Кришан, Шириу, Балтаджещи 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Turc%C4%83


 
Населението на комуна Круча възлиза на 2.945 жители, като по-голямата част от 
жителите са румънци (93,38%). За 6,04% от населението етническата 
принадлежност не е известна. 
 

III. Образование, здравеопазване, правосъдие: брой и видове образователни и 
здравни учреждения, съд, прокуратура, полиция 
 

От 1990 г. образователната система на територията на комуна Круча се представлява 
от следните образователни институции, подчинени на Училищния инспекторат на окръг 
Констанца.: 

- 6 детски градини с целодневна програма, по една във всяко село-компонент на 
комуна Круча; 

- 5 начални училища, по едно във  всяко компонентно населено място: Балтаджещи, 
Кришан, Галбиори, Шириу и Ступина; 

- Училище за изкуства и занаяти с класове I-X - Круча. 

Понастоящем на територията на района съществува диспансер, подчинен на Окръжната 
дирекция за обществено здравеопазване Констанца, който работи с двама семейни 
лекари, подпомаган от необходимия здравен персонал. 

 
IV. Природни и културни забележителности: (защитени територии, 

туристически места, национални и транснационални събития, местни 
занаяти, местна храна, настаняване и обществено хранене) 

Туристически обекти:  

Манастирът "Свети кръст", с храмът "Чудодейния извор" 

Части от територията на комуна Круча, съответно гората и езерото Балтаджещи, бяха 
включени в туристическа зона № 3, разположена на брега на река Дунав, в 
северозападната част на окръга. 

Посочените  части на територията на комуната се припокриват върху хълма (резервата) 
Алах Баир, с надморска височина 204 м, разположен на запад от село Круча и на 
североизток от село Балтаджещи. Достъпът до резервата се осъществява по комуналия 
път, пресечен от окръжния път Круча - Балтаджещи. Площта на резервата е 10 ха, 
доказващ значението от гледна точка на флората, на фосилната  фауна, но и от геоложка 
и геоморфологична гледна точка. 

Местни събития: 

Празникът на "Чудодейния извор" 
Калоян (фолклорен ритуал), зимни обичаи, коледари 
 

   
V. Местна икономика - доминиращи сектори, структуриране на предприятията, 

заетост, изследователски институти 
Специфични за района дейности: 



Селско стопанство 
Животновъдство 
Търговия 
Производство на млечни продукти 

Основни икономически дейности: 

Селско стопанство (отглеждане на зърнено-житни култури, слънчоглед) 
Лозарство 
Овощарство 
Животновъдство 
Търговия 
Фабрика за преработка на мляко 

 
VI. Източници на информация: (уебсайт, контакти с туристическия 

информационен център, културен център, детски център, бизнес център, 
спешен телефон и др.) 
http://www.crucea.judetul-constanta.ro 
 

 

http://www.crucea.judetul-constanta.ro/


В последствие ще се пристъпи към разработване на Вашия профил, който се 
състои от следната информация: 

Визия за развитие на град/ комуна ЕФОРИЕ 

Името, от появата на селището, предишни имена:  Съгласно някои документи,   
Ефорие Суд е основано през 1899 г. от болярина Йоан Мовила и е било наречено Бъиле 
Текиргьол-Мовила, но също така Бъиле Мовила или Текиргьол-Мовила. Ефорие Суд 
между двете световни войни се е наричало Кармен Силва, това е поетическия 
псевдоним  на кралицата на Румъния Елизабет. 
Ефорие Норд се е образувало през 1894г. 
 
Празник на града: Дните на град Ефорие се провеждат всяка година през месец 
август, под мотото „Еуфория на Ефорие“. Както местните жители, така и туристите се 
наслаждават в продължение на няколко дни на естрадни музикални рецитали на 
известни артисти, демонстрации на бойни изкуства, фолклорни спектакли, 
демонстрации на спортни и народни танци, както и стендъп комедийни моменти. 
 

I.  Географско местоположение, територия, достъпност: (карта на 
територията, съседи, площ  в км2, близост до транспортни коридори, 
покритие от мобилни оператори) 

 

 
 
Ефорие е град в окръг Констанца, Добруджа, Румъния, формиран от компонентните 
населени места Ефорие Норд и Ефорие Суд (административен център). Градът е 
основан през 1966 г. чрез административното обединяване на сегашните компоненти 
населени места. 
Курортът е разположен на крайбрежната ивица между езерото Текиргьол и Черно 
море, между Аджиджа на север и Ефорие Суд на юг, на около 15 км от Констанца. В 
Ефорие Норд можете да стигнете по шосе: 15 км южно от Констанца по DN39 (E 87) и 
29 км северно от Мангалия, или по железопътна линия: 14 км южно от Констанца по 
линията Констанца-Мангалия, жп гара Ефорие Норд. 
Градът граничи на север с комуна Аджиджа, на юг с комуна Тузла, на изток с Черно 
море, а на запад с езерото Текиргьол. 
Обща площ : 9,22км2 
Тази зона се покрива от следните мобилни оператори  
    Orange România 
    RCS & RDS 
    Telekom Romania Mobile Communications 
    Vodafone România 
 
II. Население - брой населени места, брой на населението, етнически групи 
 



Население: приблизително 10.000 жители 
Населението на Ефорие възлиза на 9.473 жители, увеличавайки се в сравнение с 
предишното преброяване през 2002 г., когато е са регистрирани 9.465 жители. [1] 
Повечето от жителите са румънци (80,62%). Основните малцинства са татари (3,56%), 
роми (3,25%) и турци (2,21%). За 9,61% от населението етническата принадлежност не е 
известна. Градът е съставен от две различни населени места, намиращи се на около 4 
км едно от друго: Ефорие Норд и Ефорие Суд. 
 

III. Образование, здравеопазване, правосъдие: брой и видове образователни 
и здравни учреждения, съд, прокуратура, полиция 
 

Основните образователни заведения в град Ефорие са: 

• Училищна група "Кармен Силва" - Ефорие суд - I - XII клас - 24 класни стаи, 
закрита спортна зала, спортно игрище 

• Основно училище – Ефорие Норд – 10 класни стаи  

 

• Ефорие Суд се препоръчва за лечение на ревматични, дерматологични и костни 
заболявания. Тук има и санаториум за деца с ревматични заболявания, с 
постоянен режим. Здравният център "Бъиле Речи", разположен в близост до 
езерото Текиргьол, осигурява лечение със солена вода от езерото и   лечение 
"Джеровитал" при физическа слабост и рахит. 

В Ефорие Норд се намират Санаториум "Гранд Ефорие Норд", Клинична болница 
за възстановяване, физикална медицина и балнеология Ефорие Норд - "Стяуа 
де Маре", "Ефосан" Ефорие Норд. 

 
 

IV. Природни и културни забележителности: (защитени територии, 
туристически места, национални и транснационални събития, 
местни занаяти, местна храна, настаняване и обществено 
хранене) 

 

Сред най-важните събития, организирани от местните власти, са следните: 

• Дните на град Ефорие – периода 10 -15 август 
• Международен фолклорен фестивал за млади изпълнители " Добруджа – 

красива градина" - периода юни - юли 
• Международен турнир по шах - юни 
• Национално първенство по стрелба с лък - септември 
• Курортът Ефорие Норд съчетава развлекателния туризъм с балнеоложкия 

туризъм, лечения с природни фактори: солена вода, сапропелова кал от 
езерото Текиргьол, морска вода, прочутото лечение с Джеровитал, Езерото 
Текиргьол се намира  в покрайнините на населеното място Ефорие Норд, на 
брега на Черно море. 

• Това е най-богатото на терапевтична кал езеро в Румъния, съставено от 
органични елементи, смесени с минерални вещества, което е основен елемент 
при лечението на множество ревматични, респираторни заболявания или 
заболявания на периферната нервна система. 



•  Това е най-голямото солено езеро в нашата страна, с площ от 11,7 км2. Този 
речно-морски лиман, който някога е бил морски залив, в момента образува 
животински резерват, където живеят сред други животни над 124 вида птици, 
много от които са рядкост. Езерото също е важна база за отдих, тъй като е 
оборудвано с множество лодки и катери. 

"Европа Яхт Клуб" е първото частно развлекателно пристанище в Румъния, 
изградено по западни стандарти, и се намира на няколко минути от центъра на 
града, на плажа пред хотел "Европа". Достъпът по националния път позволява 
директна връзка на автомобилите с пристанището. Пристанището може да 
побере едновременно до 60 лодки, а сред предлаганите услуги са: даване под 
наем на платноходни кораби, уроци по гмуркане и корабоплаване. Всяка година 
през месец август тук се организира Черноморската рега, събитие от интерес за 
любителите на водните спортове. В това състезание участват много 
платноходки и паралелно се организират изложби на луксозни лодки. 
 

Езерото Текиргьол е известно с качествата на солената (минерализираната) 
вода и сапропеловата кал, използвана за лечение на различни заболявания. 

Плажът на Ефорие Норд се простира на площ от около 3 км, достигайки максимална 
ширина, в южната част от 100м. Той е защитен от седем широки диги, които 
предпазват тесните части на брега от вълни и течения. 
Езерото Белона, разположено в южната част на курорта, отделя езерото Текиргьол от 
морето и е благоустроено между 1958-1959 г. с цел отдих, на мястото на два солени 
водоема. Има площ от около 1 ха и е с морска вода. 

Други възможности за отдих: 

• Летният театър в Ефорие Норд е разположен в централния парк, има капацитет 1800 

места. 

• Централния парк "Ефорие Норд" 

• Православната църква "Рождество Богородично" в Ефорие Норд 

• Тенис игрища 

• Мини-голф игрища 

• Гледане на театрални пиеси и филми в лятното кино 

• Прекарване на свободното време на басейни, плажове, спортни игрища 

  

 
V. Местна икономика - доминиращи сектори, структуриране на 

предприятията, заетост, изследователски институти 
На територията на град Ефорие развиват дейност около 750 стопански субекти, 
основното им занимание е туризмът, градът е обсипан с хотели, ресторанти и вили, с 
концентрирана дейност между юни и септември. Също така в град Ефорие има и 
субекти, които извършват постоянна дейност, свързана с обществена храна, барове, 
минимаркети, аптеки, доставка на различни материали, строителни материали, 
строителни работи и вътрешен дизайн, транспорт, лечение, спа. 
         



VI. Източници на информация: (уебсайт, контакти с туристическия 
информационен център, културен център, детски център, бизнес 
център, спешен телефон и др.) 

http://www.primariaeforie.ro 
https://www.info-eforiesud.ro 
https://www.info-eforienord.ro 
Дом на културата "Кармен Силва" 0241-741 866 
 
 

http://www.primariaeforie.ro/
https://www.info-eforiesud.ro/
https://www.info-eforienord.ro/


 

В последствие ще се пристъпи към разработване на Вашия профил, който се състои от следната 
информация: 

Визия за развитие на град/ комуна - ХЪРШОВА 

Името, от появата на селището, предишни имена: Най-вероятно през втората половина 
на I век сл. Хр. се е изградила крепостта, известна от римските източници с името 
Карсиум, Карсио, Карсо, (топоним от тракийски произход, свързано със скалния аспект 
на района, от който произлиза и актуалното, славянизирано наименованиена населеното 
място. В документите от времето на османското владичество крепостта е отбелязана с 
името Харисова, а на германските карти от XVII-XVIII век я откриваме с имената 
Chirschowa, Hirsowe, Kersova, а през XIX век - Hirsowa. През XVII век известният 
пътешественик Евлия Челеби, който е посетил местността, уточнява, че името идва от 
израза „odovan hîrs geliyor“, което в превод означава „идва мечката (хърш) от шес 
(равнина). Тези слова са били изговорени от султана при завладяването на крепостта.  
 
 Празник на града: Дни на Хършова, отбелязвани всяка година с концерти с естрадна 
музика, театрални представления, официални откривания на изложби, представяния на 
книги, спортни състезания, образователни дейности и състезания. 
 

I. Географско местоположение, територия, достъпност: (карта на територията, 
съседи, площ  в км2, близост до транспортни коридори, покритие от мобилни 
оператори) 

 
 

Град Хършова се намира в северозападната част на окръг Констанца, на десния 
бряг на река Дунав на 10 км от вливането на  ръкава   Борча в река  Дунав. 
Разстоянието, което го отделя от окръжния град, град Констанца, е 85 км. На 100 
км на североизток се намира град Тулча, на около 100 км на северозапад се 
намира град Браила, на около 60 км на запад се намира град Слобозия. Граници на 
север и изток с територията на комуна Чобану, на югоизток с комуна Хория, на юг 
с река Дунав (на левия бряг е островът Яломица), на запад с река Дунав (на 
отсрещния бряг е Големият остров Браила). Площта на територията е 10.902 ха. 
           Градът има в състава си 2 населени места, самият град и село Ваду-Оий, 
разположено на 10 км северозападно в непосредствена близост до пътния мост 
Джурджени-Ваду-Оий. 
  
Комуникационни пътища 
  



-     сухоземни пътища, като градът се пресича от DN 2A, E60. От Хършова започва 
към окръг Тулча DN 22A, а със съседните комуни се свързва чрез окръжни 
пътища, всичките асфалтирани.  
           Пътният транспорт се осъществява в пропориця от 93,1% по модернизирани 
улици, дължината на пътната мрежа   във вътрешността на града е 29,0 км, от 
които 20,0 км модернизирани пътища. 

 - Тази зона се покрива от следните мобилни оператори  
    Orange România 
    RCS & RDS 
    Telekom Romania Mobile Communications 
    Vodafone România 

 

II. Население - брой населени места, брой на населението, етнически групи 
Наименование на администрираните населени места: 

Градът има в състава си 2 населени места, самият град и село Ваду-Оий, разположено на 
10 км северозападно в непосредствена близост до пътния мост Джурджени-Ваду-Оий. 

Населението на град Хършова възлиза на 9.642 жители, което е по-малко от предходното 
преброяване през 2002 г., когато са регистрирани 10.097 жители. По-голямата част от 
жителите са румънци (76,78%). Основните малцинства са турците (8,43%) и ромите 
(5,31%). За 9.12% от населението етническата принадлежност не е известна.   

 
III. Образование, здравеопазване, правосъдие: брой и видове образователни и 

здравни учреждения, съд, прокуратура, полиция: 
 
Теоретична гимназия „Йоан Котову” 
Основна дейност, която развива: начално, прогимназиално и гимназиално образование. 
  
Общообразователно училище № 1 
Основна дейност, която развива: основно и прогимназиално образование 
  
Селскостопанска училищна група 
Основна дейност, която развива: гимназиално образование, училище за изкуства и занаяти 
     
Детска градина с удължено работно време „Тик – Питик” 
Основна дейност, която развива: предучилищно образование. 
  
Целодневна детска градина „Прикиндел” 
Основна дейност, която развива: предучилищно образование. 
   
Териториална болница Хършова 
Основна дейност, която развива: медицински услуги 
  
Градски медицински диспансер 
Основна дейност, която развива: медицински услуги 
   
Полиция на град Хършова 
Основна дейност, която развива: полицейски дейности 
   



Сектор на гранична полиция Хършова 
Основна дейност, която развива: наблюдение на морския трафик по река Дунав 
         
Пристанищна администрация Хършова 
Основна дейност, която развива: надзор и контрол на безопасността на корабоплаването по река 
Дунав 
  
Районен съд Хършова 
Основна дейност, която развива: правосъдие 
  
Прокуратура към Районен съд Хършова 
Основна дейност, която развива: провеждане на наказателни преследвание. 
  
 

IV. Природни и културни забележителности: (защитени територии, туристически 
места, национални и транснационални събития, местни занаяти, местна храна, 
настаняване и обществено хранене) 
 

Крепостта Карсиум -  римска и римо-византийска крепост. Историците смятат, че най-
вероятно Карсиум е издигната още през втората половина на І в. сл. Хр. По-късно, по 
време на дакските войни, през 103 г. сл. Хр., император Траян укрепва крепостта с 
каменни стени. 
Вдревните документи от  II и VII в. сл. Хр,. Крепостта е често   споменавана   
В днешно време туристите могат да видят внушителни стени, като например "Кулата на 
коменданта", но и монументална стена, на Дунав, където някога е имало пристанище. 
Това пристанище е функционирало през 17-18 века, до тогава, когато крепостта е била 
разрушена. 
Канарите на пристанището Харшова - туристите ще бъдат изумени от уникалните 
пейзажи, които времето и природата са издълбали по този маршрут на долния Дунав; 
Celea Mare - Valea lui Ene - Този резерват е защитена зона. Какво се крие тук? Останките 
от гора, която има реална възраст от стотици години, която "е обличала" в миналото 
Добруджанското плато; 
Музеят Карсиум - Туристите, които прекрачат прага му, могат да видят предмети, 
характерни за неолитните култури (Хаманджия, Гумелница), културата на желязната 
епоха, а също така и следи от еволюцията на римската, римо-византийската и 
средновековната цивилизации по долен Дунав. 
Някои от тези свидетелства на историята са избирани и биват разглеждани с възхищение 
в национални или международни изложби. 
За да се усети духовността, която заобикаля този район, трябва да се посетят и църквата 
"Св. Константин и Елена" и манастира "Продромица" Хършова. 
Джамията, построена през 1812 г., и православната църква „Св. императори 
Константин и Елена ”са почти единствените свидетелства за монументалната 
архитектура от XIX-XX век. Термалните води в близост до населеното място могат да 
затвърдят статута на бъдещ балнеоложки център, а манастирът "Продромица"-като 
център на вселенския туризъм. 
Тукашният музей, открит от кралят на Румъния, успешно допълва атракциите на мястото. 
 
 

V. Местна икономика - доминиращи сектори, структуриране на предприятията, 
заетост, изследователски институти 

Икономическият профил на града беше и е агроиндустриален. 



До 1989 г. над 25% от трудоспособното население работи в селскостопански единици в 
града (бившето I.A.S. (Държавно земеделско предприятие), C.A.P. (Земеделска 
производствена кооперация), Зеленчукопроизводна асоциация и S.M.A. (Станция за 
селскостопанска техника). 
           След 1989 г. населението, занимаващо се с тази дейност, намалява значително, 
като през 1996 г. има 275 работещи, а в края на 2000 г. - 132 работещи. 
В края на 2000 г. структурата на стопанските субекти в нашия град се представя по 
следния начин: 

• 7 с промишлена дейност; 
• 11 със селскостопанска дейност; 
• 5 със строителна дейност; 
• 16 с транспортна и телекомуникационна дейност; 
• 54 с дейност по предоставяне на услуги; 
• 129 с търговска дейност; 
• 17 с други дейности. 

Селско стопанство 
           Град Хършова разполага с площ от 7.445 ха земеделска земя, от които 2976 ха са в 
район с напоителни съоръжения.  
     
Промишленост 
 
Промишлената дейност се осъществява в малък брой стопански субекти, които имат 
непрекъсната променливост на служителите, с преминаването в безработица на 
значителен брой служители. 
           
Търговия и услуги 
 
Търговията и услугите се осъществяна на територията на града чрез няколко частни 
търговски дружества. В момента има 98 търговски единици, в които работят като 
служители 302 души. Освен това 84 лица,   по силата на  закон № 54/1990, извършват 
търговска дейност. Сред услугите, предлагани на населението, можем да споменем: 
шивачество, обущарство, фризьорство, ремонт на радио-телевизори,  бояджиски услуги, 
почистване, дърводелство, автосервиз. 
 

VI. Източници на информация: (уебсайт, контакти с туристическия информационен 
център, културен център, детски център, бизнес център, спешен телефон и др.) 

 
http://www.primaria-harsova.ro 
www.roturism-info.ro 
Дом на културата Хършова  (0241) 870.301 

http://www.primaria-harsova.ro/
http://www.roturism-info.ro/
tel:0241870.301


В последствие ще се пристъпи към разработване на Вашия профил, който се 
състои от следната информация: 

Визия за развитие на града/ комуната - ЛУМИНА 

Името, от произхода на селището, предишни имена: На немски Kodschalie, на 
турски Kocaali, в миналото Коджалия, Коджа-Али, Валя Нягра. 
 
Празник на населеното място: Денят на комуна Лумина, празник, който се провежда 
всяка година през месец май, събитие, отбелязвано със спектакли с народна музика, 
танцови състави и татарски борби. 
 

I. Географско местоположение, територия, достъпност: (карта на територията, 
съседи, площ  в км2, близост до транспортни коридори, покритие от мобилни 
оператори) 

 
 
Лумина се намира на 17 км северно от град Констанца, на 10 км западно от 
балнеоложкия курорт Мамая, на 5 км северно от град Овидиу, на 7 км 
югоизточно от летището Михаил Когълничану и на 5 км от град Наводари. 
 

II. Население - брой населени места, брой на населението, етнически групи 
 
Комуната е формирана от селата Лумина (административен 
център), Ойтуз и Сибиоара. Населението на комуна Лумина възлиза на 8.948 
жители, повечето от които румънци (84,25%). Основните малцинства 
са татарите (2,98%), ромите (1,37%) и турците(1,07%). За 10,23% от населението 
етническата принадлежност не е известна. 
 

III. Образование, здравеопазване, правосъдие: брой и видове образователни и 
здравни учреждения, съд, прокуратура, полиция 
 
В комуна Лумина има 4 общообразователни училища (2 Лумина, 1 Ойтуз, 1 
Сибиоара) и три детски градини. На територията на комуната развива дейност и 
частна гимназия. 
Медицинската помощ се осигурява от 5 индивидуални кабинета за семейна 
медицина и 4 дентални кабинета.  

 
IV. Природни и културни забележителности: (защитени територии, 

туристически места, национални и транснационални събития, местни 
занаяти, местна храна, настаняване и обществено хранене) 
 
Събития: Денят на комуна Лумина 
Sweet Fest Лумина-Благотворителен търг за торти 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Lumina,_Constan%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Oituz,_Constan%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sibioara,_Constan%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2ni
https://ro.wikipedia.org/wiki/T%C4%83tarii_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Romii_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Turcii_din_Rom%C3%A2nia


Купата на комуна Лумина по тенис на маса 
      

V. Местна икономика - доминиращи сектори, структуриране на предприятията, 
заетост, изследователски институти 
 
Търговията е на първо място в структурата на местната икономика по области на 
дейност, следвана от селското стопанство, животновъдството и добивната 
промишленост на материали  от каменната кариера. 
Въпреки, че има голям потенциал за развитие, комуна Лумина все още е в 
икономически  преход. При тези условия се цели развитие и модернизация на 
селското стопанство, разширяване на общинската инфраструктура  и 
увеличаване дела на услугите. 

Специфични за района дейности: 

Селско стопанство 
Животновъдство 

Основни икономически дейности: 

Добивна промишленост на материали от каменната  кариера   

 
VI. Източници на информация: (уебсайт, контакти с туристическия 

информационен център, културен център, детски център, бизнес център, 
спешен телефон и др.) 
 
https://www.primaria-lumina.ro 

 
 

https://www.primaria-lumina.ro/
https://www.primaria-lumina.ro/


В последствие ще се пристъпи към разработване на Вашия профил, който се 
състои от следната информация: 

Визия за развитие на града / комуната : МИХАИЛ КОГЪЛНИЧАНУ 

Името, от появата на селището, предишни имена: Документалните свидетелства 
датират от I век пр.Хр., по време на римската окупация, като местността се е наричала 
„Викус Клементианенсис“. В средата на XIII век, по време на османската окупация, 
градът се е наричал „Кара Мурат”; през 30-те години на миналия век градът се е наричал 
„Фердинанд I“, а  през 1948 г. той  получава името „Михаил Когълничану”. 
 
Празник на града: Ден на комуната - 8 ноември 
 

I. Географско местоположение, територия, достъпност: (карта на територията, 
съседи, площ  в км2, близост до транспортни коридори, покритие от мобилни 
оператори) 

 
 
Михаил Когълничану, в миналото Карамурат, е комуна в окръг Констанца, 
Добруджа, Румъния, формирана от селата Михаил Когълничану 
(административен център), Палазу Мик и Пиатра. Площта ѝ е 165,5 км² и е 
разположена в югоизточната част на Румъния, на платформата на Централното 
добруджанско плато, източната страна на долината на Меджидия, в типична 
равнинна зона 
Комуната се намира на разстояние от 26 км от град Констанца и граничи със 
следните населени места: Лумина и Корбу на изток, Кастелу, Куза Вода, Николае 
Балческу на запад, Търгушор и Коджалак на север, Овидиу и Лумина на юг. 
Железопътен транспорт 
Комуна Михаил Когълничану няма ж.п. пътническа мрежа, но има железопътна 
товарна мрежа, която свързва международното летище Михаил Когълничану с 
ж.п. мрежата Констанца-Меджидия-Тулча. 
На разстояние   9 км от комуната, в  място Николае Балческу, има 
ж.п.пътническа мрежа, която осигурява връзката с градовете Констанца, 
Меджидия и Тулча. 
Въздушен транспорт 
На територията на комуната се намира международното летище Михаил 
Когълничану, което функционира като резервно летище на международното 
летище Хенри Коанда-Отопени, а през летния период осигурява въздушни 
връзки с всички важни градове в Европа. 
Летището разполага с писта за излитане-кацане с дължина 3.500,00 м и има 
работен капацитет от 6 самолета / час. 
 
 



II. Население - брой населени места, брой на населението, етнически групи 
Населението на комуна Михаил Когълничану възлиза на 9.978 жители, повечето 
от които румънци (87.31%). Основните малцинства са татарите (3,24%) и ромите 
(2,45%). За 5,74% от населението етническата принадлежност не е известна. 
 

III. Образование, здравеопазване, правосъдие: брой и видове образователни и 
здравни учреждения, съд, прокуратура, полиция 
 
В комуна Михаил Когълничану функционират 14 образователни институции, с 
дейности в публичния сектор, както следва: 
– осем детски градини, от които четири в    Михаил Когалничану и по една в 
селата Пиатра и Палазу Мик, социална група Сибиоара и социалната група 
„Черес”; 
– пет общообразователни училища, от които две в населеното място Михаил 
Когълничану и по едно в селата Палазу Мик и Пиатра, както и в социалната група 
„Черес”; 
– Теоретична гимназия „Михаил Когълничану“, разположена в Михаил 
Когълничану. 
Медицинската помощ в комуна Михаил Когълничану се осигурява с помощта на: 
– четири кабинета по семейна медицина; 
– три кабинета по дентална медицина; 
– частен кабинет за обща медицина; 
– частен дентален кабинет. 
Всички тези кабинети работят към Медицинския диспансер на Михаил 
Когелницану. 
Фармацевтичните услуги се предоставят от две аптеки, разположени в 
населеното място, в компонентните села на комуната няма фармацевтични 
пунктове. 
 

IV. Природни и културни забележителности: (защитени територии, 
туристически места, национални и транснационални събития, местни 
занаяти, местна храна, настаняване и обществено хранене) 

Туристически обекти: 

Природни резервати: гората Ситорман и хълмовете Ситорман, с екосистема от степ, 
флора и фауна със средиземноморско влияние, хълмове със степни божури и минзухари, 
Кристалната пещера с подземна река, езерото Ташаул (частично), река Касимчя, потокът 
Аджигабул  
Културни ценности: 
Неолитните селища в Ситорман, римският Викус в Ситорман (принадлежат на културите 
Хаманджия и Гумелница)-Пиатра, 
Римският Викус в Ситорман (мини)-Пиатра, 
Еморианът в "Ратарие" (на източния бряг на езерото Ташаул)-Пиатра, 
Католическата църква (построена през 1897 г. в готически стил, паметник с особена 
историческа стойност) -Михаил Когълничану, 
Православната църква (построена през 1934 г. - във византийски стил)- Михаил 
Когълничану, 
Румънският етнографски музей - Михаил Когълничану, 
Паметникът на героите (двора на кметството), 
Водопроводната система - Пиатра, 
Вятърните творения на хълма Ситорман – Палазу Мик, 



Православна църква - Пиатра, 
Джамия - Пиатра, 
Мюсюлманско гробище - Пиатра, 
Мюсюлманско гробище - Михаил Когълничану, 
Джамия - Михаил Когълничану, 
Паметникът на пехотинците 

Местни събития: 

Денят на комуната - 8 ноември 
Денят на Европейския съюз - 9 май, провеждат се различни дейности от учениците и 
преподавателите от Теоретичната гимназия "Михаил Когълничану" 
Местни обичаи: 
Ботезул Каилор (в превод/кръщение на конете) - 6 януари на светия празник Богоявление 
Татарски борби-Куреш - всяка година през месец юни 
Всяка година се провеждат кулинарни изложби за преработка на млечни продукти, както 
и дейности за представяне на продуктите, получени от преработката на вълна, 
организирани в музея с  ароманска специфика "Георге Челея" от Културната фондация на 
Арменския музей. 

V. Местна икономика - доминиращи сектори, структуриране на предприятията, 
заетост, изследователски институти 

Специфични за района дейности: 

Селско стопанство 
Зоотехника 
Услуги 
Търговия 
Дребно предприемачество  

Основни икономически дейности: 

Развъждане и търговия на животни 
Обработка на земеделска земя 
Търговия със зърнени храни 
Разнообразна търговия 
Строителство 

 
VI. Източници на информация: (уебсайт, контакти с туристическия 

информационен център, културен център, детски център, бизнес център, 
спешен телефон и др.) 
 

http://www.mk-primaria.ro 

 

http://www.mk-primaria.ro/


В последствие ще се пристъпи към разработване на Вашия профил, който се 
състои от следната информация: 

Визия за развитие на града / комуната  НЕГРУ ВОДА 

Името, от появата  на селището, предишни имена:  Karaömer до 1878г. и след това 
Caraomer до 1926г. 
 
Празник на града: Всяка година в последната неделя на месец юни общината организира 
Дните на града Негру-Вода, събитие, подкрепено финансово и от местни спонсори. 
Властите отбелязват празника с дейности  за всички категории публика, като 
например фолклорно представление и селски празник в гората в Негру-Вода.  
 

I. Географско местоположение, територия, достъпност: (карта на територията, 
съседи, площ  в км2, близост до транспортни коридори, покритие от мобилни 
оператори) 

 
 
Град Негру Вода се намира в южната част на окръг Констанца, на 48 км от град 
Констанца (10 км по DN39 и 38 км по DN 38), бидейки граничен град с Република 
България, от която се намира само на 6 километра. На север са комуните 
Кирноджени и Комана, на изток граничи с комуна Албещи, а на запад с комуна 
Черкезу. Градът има директна комуникация с град Мангалия, разположен на 33 
км по DJ 391. Железопътната линия, свързваща Добруджа и България, минава 
през населеното място, като друга железопътна транспортна линия е Меджидия-
Негру Вода.  
 

II. Население - брой населени места, брой на населението, етнически групи 
Негру Вода е с площ от 164 км² и включва в състава си и селата Дарабани и 
Вълчеле, както и местността Гръничеру, която е   обезлюдена, но все още 
фигурира в номенклатурата на румънските населени места (90,86%). Основните 
малцинства са ромите (2,93%) и турците (1,06%). За 4,58% от населението 
етническата принадлежност не е известна. 
 

III. Образование, здравеопазване, правосъдие: брой и видове образователни и 
здравни учреждения, съд, прокуратура, полиция 
 
В момента образователните заведения за учениците от Негру Вода са 
Теоретичната гимназия Негру-Вода, начално  училище № 1 Дарабани, основно 
училище №2 Валчеле, целодневна детска градина Негру Вода, целодневна 
детска градина Дарабани, целодневна детска градина Вълчеле. 
Градът няма болница или диспансер, като най-близкото здравно заведение е в 
Мангалия. Вместо това тук работят двама семейни лекари. 



В населеното място имат седалища  Полицията на град Негру Вода и Гранична 
полиция. 
 

IV. Природни и културни забележителности: (защитени територии, 
туристически места, национални и транснационални събития, местни 
занаяти, местна храна, настаняване и обществено хранене) 

• Туристически атракции: Гората Негру Вода (50 ха) от покрайнините на града, 
обявена за ловен резерват 

• Карстово езеро Гълдау (само през пролетта, в зависимост от валежите) 
• Джамията Кара Омер в града, която датира от 1867г. 
• Природния резерват Гората Хаджиени, намиращ, се на около 15 километра 

разстояние. 
   

• Исторически паметници: Археологическият обект на Негру Вода, намиращ се на 
края на езерото в северната част на населеното място. 

• Селище от X век, ранносредновековна епоха, намираща се на края на езерото в 
северната част на населеното място. 

• Комплекс древни надгробни могили, намиращи се на края на езерото в северната 
част на населеното място. 

   
V. Местна икономика - доминиращи сектори, структуриране на предприятията, 

заетост, изследователски институти 
 
Специфични за района дейности: 

Селско стопанство 
Зоотехника 
Услуги 
Търговия 
Дребно предприемачество 

Основни икономически дейности: 

Селско стопанство 
Зоотехника 

 
VI. Източници на информация: (уебсайт, контакти с туристическия 

информационен център, културен център, детски център, бизнес център, 
спешен телефон и др.) 
 
http://www.primaria-negruvoda.ro 

 



В последствие ще се пристъпи към разработване на Вашия профил, който се 
състои от следната информация: 

Визия за развитие на града/ комуната /ОВИДИУ 

Името, от появата на селището, предишни имена: Като селище, съгласно документите 
от онова време, населеното място Овидиу датира от 1650 г., под името Силисте, по-късно  
името  на населеното място, дадено от турците, е Canara/Kanara. 
 
Празник на града: Дните на град Овидиу, празник, отбелязван с концерти и спектакли, 
но и с фойерверки, които могат да бъдат наблюдавани както от местните жители, така и 
от хората, дошли от други райони. 
 

I. Географско местоположение, територия, достъпност: (карта на територията, 
съседи, площ  в км2, близост до транспортни коридори, покритие от мобилни 
оператори) 

 
 
Площ:82,63 км² 

 Град  Овидиу е разположен на туристическия маршрут на румънското черноморие, на 10 
км от Констанца и на 15 км от курорта Мамая, намирайки се на DN 2A - националния път 
Букурещ - Констанца, който съответства на европейския път E 60.  
На изток градът се къпе от водите на Сютгьолското езеро, на североизток от каналът 
Дунав - Поарта Алба - Мидия, на югоизток се намира кварталът Палазу Маре, който 
принадлежи към град Констанца, на запад – комуна  Порта Алба, а на север – комуна 
Михаил Когълничану. 
Вътрешен и международен транспорт: 

• международно летище Михаил Когълничану, намиращо се на 12 км северно от 
населеното място Овидиу; 

• железопътни линии: железопътна линия Букурещ – Констанца; 
• европейски пътища: E 60 ( DN 2 ) 
• окръжни пътища: DJ 228 
• комунални пътища: Овидиу - Пояна 
• речни, морски пътища, каналът Дунав – Поарта Алба – Мидия – Нъводари, 

с пристанище в Овидиу; 
• като транспортни средства се използват микробуси, собственост на частни фирми 

със седалище в гр. Констанца  
- Тази зона се покрива от следните мобилни оператори  
    Orange România       
    RCS & RDS 
    Telekom Romania Mobile Communications 
    Vodafone România 



 
 

II. Население - брой населени места, брой на населението, етнически групи 
Овидиу е град в окръг Констанца, Добруджа, Румъния, формиран от 
компонентното населено място Овидиу ( град) и селата Кулмя и Пояна. Според 
преброяването, извършено през 2011г., населението на град Овидиу възлиза на 
13.847 жители, повечето от които румънци (81,01%). Основните малцинства са 
татарите (3,02%), турците (2,51%) и ромите (1,83%). За 11,37% от населението 
етническата принадлежност не е известна. 
   

III. Образование, здравеопазване, правосъдие: брой и видове образователни и 
здравни учреждения, съд, прокуратура, полиция 
В град Овидиу съществуват следните учебни заведения: Технологична гимназия 
„Йон Подару” Овидиу, Общообразователни училища от I-VIII клас,  №1 и №2 
Овидиу, Общообразователно училище Кулмя, Общообразователно училище 
Пояна, четири целодневни детски градини, Културен център Овидиу, Градски 
спортен клуб Овидиу. 
 
В град Овидиу  диспансер за хора с 6 медицински специалисти, 11 медицински 
служители , един частен кабинет за обща медицина със стационар и лечебна 
зала. 

 
IV. Природни и културни забележителности: (защитени територии, туристически 

места, национални и транснационални събития, местни занаяти, местни 
продукти, настаняване и  хранене) 
 
От туристическа гледна точка  град Овидиу разполага с  хотел със 17 стаи и 34 
легла, могат да се организират екскурзии до остров Овидиу и да се прекарват 
мини почивки в почивната станция Чишмя в непосредствена близост до града, 
оборудвана с 30 ваканционни къщи и ресторант с традиционна добруджанска 
кухня, с капацитет от около 400 места, където могат да се организират 
празнични трапези и незабравими партита под  съпровода на местната група  за 
народна музика.  
Също така, на разстояние 100 м. от брега на Овидиу на Сютгьолското езеро се 
намира остров Овидиу, където има рибен ресторант и многобройни възможности 
за развлечение.   
          

V. Местна икономика - доминиращи сектори, структуриране на предприятията, 
заетост, изследователски институти 

 Някои социално-икономически елементи определят положението на населеното 
място Овидиу сред останалите населени места на окръга, като например значителното  
увеличение на населението, поради географското разположение, силното развитие на 
индустриалните дейности в близките райони - град Констанца - което влияе на 
териториалната мобилност на населението. 
Понастоящем съществуват следните промишлени или аграрно-промишлени единици:   
каменни кариери (Dobromin АД и Uranus-Pluton ООД), пристанището Овидиу при канала 
Дунав-Поарта Алба-Мидия (където се товари и разтоварва баласт и пясък), Шлюз1 ( 
Канал), консервна фабрика "Munca", Agroserv (селскостопански части), База 13 Овидиу 
(доставки за селскостопанския сектор), фабрика за облекла, един склад за лекарства и 
един за химикали, 8 селскостопански дружества, обработващи  площ от около 5000 ха  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Turcii_din_Rom%C3%A2nia


обработваема земя, 100 ха  лозя, 200 ха  овощни градини, кланица за преработка на месо 
и мляко. 

   
 VI. Източници на информация: (уебсайт, контакти с туристическия 
информационен център, културен център, детски център, бизнес център, спешен 
телефон и др.) 
http://www.primariaovidiu.ro 
 
Културен център Овидиу 0241-253 056 

 

http://www.primariaovidiu.ro/
tel:0241-253%20056


В последствие ще се пристъпи към разработване на Вашия профил, който се 
състои от следната информация: 

Визия за развитие на град/ комуна: ПЕЩЕРА 

Името, от появата на селището, предишни имена:  Изглежда, че името произлиза от 
пещера, която мигриралите овчари са изкопали за подслон по време на студените зими.  
 
Празник на града: Ден на комуната - 1 май 
 

I. Географско местоположение, територия, достъпност: (карта на територията, 
съседи, площ  в км2, близост до транспортни коридори, покритие от 
мобилни оператори) 

 
 Комуна Пещера е съставена от селата: Пещера- център на населено място, 
Ветерану на 4 км от центъра на комуната, Извору Маре на 7 км, Ивринезу Маре 
на 5 км и Ивринезу Мик на 7 км. Комуникацията между компонентните села се 
осъществява от модернизираните пътища DJ 222 Меджидия-Пиетрени; DJ 223B 
Пещера-Ивринезу-Расова; DC 55 Пещера-Абруд; DC 28 Изворул Маре-Чокърлия. 
Комуна Пещера се намира в централната зона на окръг Констанца и на 
южнодобруджанското плато, на разстояние 55 км от град Констанца и 15 км от 
град Меджидия, и се простира на площ от 194,9 км². Има за съседи: на север 
село Мирча Вода, на североизток град Меджидия, на югозапад Расова, на изток 
Чокърлия, на югоизток Кобадин и на юг Делени.  
 

II. Население - брой населени места, брой на населението, етнически групи 
 Населението на комуна Пещера възлиза на 3.307 жители, по-голямата част са 
румънци (96,46%). За 3,45% от населението етническата принадлежност не е 
известна. 
 

III. Образование, здравеопазване, правосъдие: брой и видове образователни и 
здравни учреждения, съд, прокуратура, полиция 

Образователният процес се осигурява от четири детски градини, четири начални 
училища,  и Училище за изкуства и занаяти Пещера (I — X клас) 

 
IV. Природни и културни забележителности: (защитени територии, 

туристически места, национални и транснационални събития, местни 
занаяти, местна храна, настаняване и обществено хранене) 

Туристически обекти: 

Четирите църкви, разположени в село Пещера, Извору Маре и Ивринезу Мик 



Пещерата Пещера, разположена в северната част на населеното място Пещера, на улица 
Пещерика 
Мултиетническият музей Пещера 

Местни събития: 

Ден на комуната - 1 май 
Празник на 4-те църкви: 
Пещера - 15 август 
Извору Маре - 8 ноември 
Ивринезу Маре - 7 януари 
Ивринезу Мик - 8 септември 
Ден на училището - 1 юни 
Празнично осветление в Парка Букурией Пещера (6 декември - 10 януари) 

 
V. Местна икономика - доминиращи сектори, структуриране на предприятията, 

заетост, изследователски институти 

Комуна Пещера е с  аграрен  херектер. Специфичната дейност на района е селското 
стопанство: зеленчукови култури, лозя,  и животновъдство. Земеделската площ  на 
комуната е 17049 ха, от които обработваема земя 13308 ха, пасища 3321 ха, ливади 4 ха, 
лозя, лозарски разсадници и овощни градини 416 ха, гори и други земи с горска 
растителност 1439 ха. В структурата на обработваната площ   най-голям дял имат 
културите: царевица, пшеница, ечемик, рапица и слънчоглед. Зоотехническият сектор 
търпи непрекъснато развитие, във всяко село на комуната бяха създадени земеделски 
стопанства, което доведе до увеличаване на числеността на животните: говеда, 
овце/едър рогат добитък, дребен рогат добитък, кози, свине, както и птици. Продуктите 
от зоотехническия сектор се предлагат на пазарите на селскостопански продукти и храни 
в Меджидия и Констанца. 

Около 25 търговски дружества и семейни асоциации развиват дейност на територията на 
комуната, най-вече  със селскостопански профил, но също така и с търговия, услуги, 
промишлено производство и др. От тези по-важни като икономическа тежест, в селското 
стопанство, са: Agro Star Company, Agrozoo Company, Cris Agro Group, Roma Farm, Fortuna 
Farm, Grup Cereal Agrozoo и др. 

 
VI. Източници на информация: (уебсайт, контакти с туристическия 

информационен център, културен център, детски център, бизнес център, 
спешен телефон и др.) 
http://www.comunapestera.ro 
 

 

http://www.comunapestera.ro/


В последствие ще се пристъпи към разработване на Вашия профил, който се 
състои от следната информация: 

Визия за развитие на град  / комуна/ ПОАРТА  АЛБА 

Името, от появата на селището, предишни имена: Poarta Albă  е приблизителен превод 
на оригиналното име Alakapî  на татарския език, което означава Аркада (или Свод). 
Географът Григоре Данеску е вписал населеното място  в Географския статистически и 
исторически речник на окръг Констанца, появил се през 1897 г., като го е кръстил 
Алакапа, Алакап или Алакапо.  

 
Празник на града: "ДНИТЕ НА КОМУНА ПОАРТА АЛБА", празник, който се чества ежегодно 
през последната събота и неделя на месец юли. 
         По време на тържеството се провеждат културно-артистични, развлекателни 
дейности, включващи участие на учениците от общобразователните училища в комуната и 
на Селскостопанската училищна група Поарта Алба, както и на децата от детска градина 
№ 1 от  Поарта Алба. 
        Също така, в рамките на това събитие са поканени представителни имена на 
народната и леката румънска музика. 
 

I. Географско местоположение, територия, достъпност: (карта на територията, 
съседи, площ  в км2, близост до транспортни коридори, покритие от 
мобилни оператори) 

 
 
Комуна Поарта Алба има площ от 65,53 км² и се намира на 23 км от град 
Констанца и съответно на 15 км от град Меджидия, в източната част на окръга. 
На север от  Поарта Алба е село Нисипари, на изток - село Назарча, на запад - 
Валя Дачилор, а на юг - град Басараби 
Населеното място се пресича по цялата си дължина от националния път 
Констанца-Чернавода. 
 В състава си включва селата Поарта Алба, център на комуната, и Назарча 
(Галесу), намиращо се на разстояние 3 км. Местоположението на комуната по 
железопътната линия Констанца - Букурещ създава добри условия за 
комуникация с другите комуни в района и дори с целия окръг. Обществените 
пътища са общо 64,5 км, от които 3,5 км асфалтирани, 21 км настлани с 
камък, 10 км черни пътища. 
 

II. Население  - брой населени места, брой на населението, етнически групи 
Населението на комуна Поарта Алба възлиза на 5.208 жители, повечето от които 
са румънци (92,47%). За 5,26% от населението етническата принадлежност не е 
известна. 
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2ni


III. Образование, здравеопазване, правосъдие: брой и видове образователни и 
здравни учреждения, съд, прокуратура, полиция 
Комуна Поарта Алба има седем учебни заведения, от които:  
 

• една гимназия, 
• три училища с тридесет и седем класни стаи 
• три детски градини с три класни стаи 

На територията на комуната има и жилищен център за възрастни хора. 
В Поарта Алба е разположен и едноименният затвор с максимална сигурност, 
построен първоначално за настаняване на задържаните, използвани в работата 
по строежа на канала Дунав - Черно море. 

 
IV. Природни и културни забележителности: (защитени територии, 

туристически места, национални и транснационални събития, местни 
занаяти, местни продукти, настаняване и  хранене) 

 

Туристически обекти: 

Паметникът на бившите политически затворници 
Двата плавателни канала Дунав-Черно море 

 
 

V. Местна икономика - доминиращи сектори, структуриране на предприятията, 
заетост, изследователски институти 

Специфични за района дейности: 

Селско стопанство 
Преобладаващите култури са: царевица, пшеница, слънчоглед, зеленчуци, картофи 

Основни икономически дейности:  

Зърнени култури, лозя 
Зеленчукопроизводство 
Животновъдство 
Селскостопански услуги 
Търговия 

 
 

VI. Източници на информация: (уебсайт, контакти с туристическия 
информационен център, културен център, детски център, бизнес център, 
спешен телефон и др.) 
http://primariapoartaalba.ro 
 

 

http://primariapoartaalba.ro/


В последствие ще се пристъпи към разработване на Вашия профил, който се 
състои от следната информация: 

Визия за развитие на града / комуната /ТЕКИРГЬОЛ 

Името, от появата на селището, предишни имена: Tekirghiol, турски Tekirgöl, 
означаващо "езерото на барбунята". 
 
Празник на града: Всяка година през месец август Текиргьол се подготвя за честването 
на Дните на града, белязани със танцови и музикални спектакли, художествени изложби, 
татарски борби и фойерверки. 
 

I. Географско местоположение, територия, достъпност: (карта на територията, 
съседи, площ  в км2, близост до транспортни коридори, покритие от 
мобилни оператори) 

 
Текиргьол се намира на 15 км от Констанца, на 2 км от Ефорие Норд, на 4 км от 
Мовилица. Намира се в крайната югоизточна част на Румъния (окръг Констанца), на брега 
на езерото Текиргьол (12 кв. км , 10-15 м дълбочина ) на 16 км от град Констанца, близо 
до Черно море (3 км). 
Достъп по DN 38 или през окръжния път, който свързва курорта Ефорие Норд с Текиргьол 
(покрай езерото). 
Има площ от 46,07 км². 

II. Население - брой населени места, брой на населението, етнически групи 
     
Населението на град Текиргьол е 7292 жители. По-голямата част от жителите 
са румънци (77,1%). Основни малцинства са татарите (9,23%) и турците (5,9%). За 
6,97% от населението етническата принадлежност не е известна.  
 

III. Образование, здравеопазване, правосъдие: брой и видове образователни и 
здравни учреждения, съд, прокуратура, полиция 
 
Учебните заведения в Текиргьол са гимназия, училище и две детски градини. 
В града има пет лечебни бази, един балнеоложки санаториум за възрастни и 
един за деца с двигателни увреждания (с постоянен режим), санаториум за деца 
с ревматични заболявания и рахит, както и лечебна база на открито за аеро-
хелиотерапевтични сеанси, компреси със студена кал от езерото, последвано от 
къпане в езерото. 
    

IV. Природни и културни забележителности: (защитени територии, туристически 
места, национални и транснационални събития, местни занаяти, местни 
продукти, настаняване и  хранене) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_turc%C4%83


Текиргьол е сред първите курорти в Румъния с фармацевтична компания, която 
използва съставки, извлечени от езерото Текиргьол за терапевтични цели. 
"Текир" е козметичната терапевтична марка, която използва съставки като 
сапропелова кал и солена вода в състава на своите продукти. Известни продукти 
са сапуните с натурални съставки, масажните масла и кремовете за грижа за 
кожата. 
 

Туристически обекти: 

Балнео-санаториум Текиргьол 
Манастир „Света Богородица” 
Павилион Бъй Речи 

Немска църква 

Църквата "Свети пророк Илие Тесвитянул"  

 
V. Местна икономика - доминиращи сектори, структуриране на предприятията, 

заетост, изследователски институти 
 
Специфични за района дейности: 

Селски туризъм 
Балнеоложки туризъм 
Услуги 

Основни икономически дейности: 

Търговия  
Туризъм 

 
VI. Източници на информация: (уебсайт, контакти с туристическия 

информационен център, културен център, детски център, бизнес център, 
спешен телефон и др.) 

• http://www.techirghiol.com/ Сайт, посветен на град Текиргьол 
• http://www.primariatechirghiol.ro/home.htm Сайта на кметство Текиргьол 
• http://www.tratamentbalnear.ro/techirghiol 

 
 

http://www.techirghiol.com/
http://www.primariatechirghiol.ro/home.htm
http://www.tratamentbalnear.ro/techirghiol


В последствие ще се пристъпи към разработване на Вашия профил, който се 
състои от следната информация: 

Визия за развитие на град/ комуна - ТУЗЛА 

Името, от появата  на селището, предишни имена:  Стратонис, ”Capul Tuzla” 
 
Празник на града: Ден на населеното място - 8 септември всяка година. 
 

I. Географско местоположение, територия, достъпност: (карта на територията, 
съседи, площ  в км2, близост до транспортни коридори, покритие от мобилни 
оператори) 

 
Комуна Тузла се намира в югоизточната част на окръг Констанца, на брега на 
Черно море, на 20 км от град Констанца и на 20 км от Мангалия; 
Компоненти: Тузла - административен център; комуната се състои само от 
едноименното село. 
 
Пътища за достъп: E 87, DN 39; 
 
Площ: 54,09 км²; 
 
Комуна Тузла се намира в централната източна част на окръга, на брега на Черно море, 
на 25 км от град Констанца. 
 
Комуна Тузла граничи на север с градовете Текиргьол и Ефорие Суд, на запад с комуна 
Топрайсар, на югозапад с комуна 23 август, на югоизток с Костинещ, а на изток с водите 
на Черно море. 
На 3-4 км югоизточно от населеното място Тузла, бреговата линия, почти праволинейна, 
рязко навлиза в морето на място, наречено нос Тузла. На брега, издигащ се на 30 м 
надморска височина има стар фар. 
 
 

II. Население - брой населени места, брой на населението, етнически групи 
 
Населението на комуната в Тузла е 6.711 жители, като повечето са румънци 
(89%). Основните малцинства са татарите (4,38%) и турците (2,53%). За 3,87% от 
населението етническата принадлежност не е известна. 
 

III. Образование, здравеопазване, правосъдие: брой и видове образователни и 
здравни учреждения, съд, прокуратура, полиция 
 

Общ брой учебни заведения - 3, от които: 



- 1 детска градина с 6 класни стаи, 
- 2 училища с 15 класни стаи,  

В комуна Тузла има културен дом и библиотека. 

Медицинската помощ се осигурява от диспансери и частни кабинети в населеното 
място. 

Ситуация на международните отношения на сътрудничество: Тузла е побратимена с 
населените места: Гуре - Турция и Хрушова - Молдова 

 
 

IV. Природни и културни забележителности: (защитени територии, туристически 
места, национални и транснационални събития, местни занаяти, местни 
продукти, настаняване и  хранене) 

Атракции: 

Разположена на брега на Черно море, Тузла притежава тесен, див и живописен плаж, 
много търсен от тези, които ценят спокойствието. 
     Тузла се е превърнала в голяма атракция за любителите на силни усещания, тъй 
като на летище  Тузла се изпълняват скокове с парашут и полети за развлечение. 
Също така, летището в Тузла е домакин на Aero G.P "Tuzla Fly In", авиационно събитие 
(еквивалентно на Формула 1), което събира най-добрите военни и цивилни пилоти от 
страната и чужбина в забележителен акробатичен спектакъл. 

Туристически обекти: 
 
- черноморското крайбрежие; 
- джамия; 
- църква, построена от М. Когълничану; 

Местни събития: 

Ден  на населеното място на 8 септември всяка година 
Küreş през август 

 

 
V. Местна икономика - доминиращи сектори, структуриране на предприятията, 

заетост, изследователски институти 
       
Комуната е с  предимно аграрна насоченост, разполагайки с 5820 ха земеделска 
площ, от които 4464,64 ха обработваема площ, 373,3 ха пасища, 167 ха овощни 
градини.  
- Отглеждането на зеленчуци се практикува на малки площи като съществува 
възможност за разширяване на тези култури при условие, че се осигурят 
съвременни работни технологии, напоителни системи, оранжерии и солариуми; 
Тук могат да се отглеждат напълно органични зеленчуци, много търсени на 
вътрешния и външния пазар; 



- На територията на комуната има около 150 ха земя за устройване на овощни 
градини с плододайни дървета и още 30 ха за лозя - при условие, че се осигурят 
ефикасни работни технологии и центрове за събиране, обработка и усвояване на 
плодовете; 
- Пчеларството е друга област, която може да бъде развита, като се има предвид 
богатата и разнообразна естествена флора и фактът, че няма замърсяване; 
- Инвестициите в зоотехническия сектор са в съответствие с европейските 
стандарти  и в момента в комунаТузла функционират една козеферма и една 
овцеферма. 
 

VI. Източници на информация: (уебсайт, контакти с туристическия 
информационен център, културен център, детски център, бизнес център, 
спешен телефон и др.) 
 

 
www.primaria-tuzla.ro 
Tuzla - Wikipedia 

http://www.primaria-tuzla.ro/
http://www.primaria-tuzla.ro/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Tuzla,_Constan%C8%9Ba


В последствие ще се пристъпи към разработване на Вашия профил, който се 
състои от следната информация: 

Визия за развитие на града/ селото/ комуната: ВАЛУ ЛУИ ТРАЯН 

Името, от произхода на селището, предишни имена: "Hasancea" (на турски Asanca[2], 
ValuluiTraian) 
 
Празник на града: Ден на плодородието, организиран под формата на пазар за 
зеленчуци и плодове. 
  

I. Географско местоположение, територия, достъпност: (карта на територията, 
съседи, площ  в км2, близост до транспортни коридори, покритие от мобилни 
оператори) 

 
 
Валу луй Траян е център на едноименната комуна от окръг Констанца. 
Комуна  Валу луй Траян е формирана от едно населено място, появило се 
според новото административно-териториално деление през 1967 г., от 
селата Валу луй Траян и Валя Сяка, и двете разположени на линията на 
трите римски валове, наречени на Траян и по-точно най-важния от тях, 
Каменния вал. На 1–2 км на север се простира големият земен вал, а на юг 
на пресекулки - малкият земен вал. Има площ от 63,29 км². Валу луй Траян 
се намира по протежението на националния път и железопътната линия 
Констанца-Чернавода с дължина от 4,5 км. От двете страни има успоредни и 
перпендикулярни улици. 
 

II. Население - брой населени места, брой на населението, етнически групи 
 
Населението на комуна Валу луй Траян възлиза на 12.376 жители. Повечето от 
жителите са румънци (78,25%). Основните малцинствата са татарите (9,81%), 
ромите (1,8%) и турците (1,58%). За 8,27% от населението етническата 
принадлежност не е известна. 
 

III. Образование, здравеопазване, правосъдие: брой и видове образователни и 
здравни учреждения, съд, прокуратура, полиция 
 

Образователната дейност в комуна Валу луи Траян се осъществява от 2 целодневни 
детски градини и от двете основни училища от I-VIII клас. 
В общината има индивидуални медицински кабинети за семейна медицина. 
 

IV. Природни и културни забележителности: (защитени територии, туристически 
места, национални и транснационални събития, местни занаяти, местни 
продукти, настаняване и хранене) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Valu_lui_Traian,_Constan%C8%9Ba#cite_note-Karasu-2


 
Туристически обекти: 

Траяновите валове - построени по време на император Коман  

Местни събития: 

Ден на плодородието 
Полски празник 
Ден на татарите 

 
V. Местна икономика - доминиращи сектори, структуриране на предприятията, 

заетост, изследователски институти 
      

Специфични за района дейности: 

Селско стопанство 
Промишленост 
Изследвания 

Основни икономически дейности: 

Отглеждане и търговия с животни 
Обработка на земеделска земя 
Търговия със зърнени храни 
Различни видове търговия 
Строителство 
Дървопреработваща индустрия 

 
VI. Източници на информация: (уебсайт, контакти с туристическия 

информационен център, културен център, детски център, бизнес център, 
спешен телефон и др.) 
 

www.valu-lui-traian.ro 
ValuluiTraian - Wikipedia 

http://www.valu-lui-traian.ro/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Valu_lui_Traian,_Constan%C8%9Ba


ПРОФИЛ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ 
 
 

Наименование на организацията: 
Екологична неправителствена организация Маре Нострум – 

Констанца 
 

Английско име: NGO Mare Nostrum 
 
 
Регистрация:  
Маре Нострум е нестопанска, аполитична и независима екологична 
асоциация от Констанца, създадена през 1994 г. по инициатива на 
млади специалисти от различни области, свързани с морските 
изследвания и опазване на околната среда, които осъзнават, че науката 
сама по себе си не може да реши сериозните екологични дисбаланси в 
Черноморския регион. 
 
 
тип:    X Сдружение        X в частна полза 
 
 
 
Данни за контакт: 
Адрес: ул. Богдан Вода, № 16, гр. Констанца 
Телефон: +40 241 612422 
e-mail: office@marenostrum.ro 
Уебсайт: https://www.marenostrum.ro/ 
 
Представител / лице за контакт и неговата длъжност в организацията: 
Михаела Къндя Мирея (MIHAELA CANDA MIREA) 
Изпълнителен директор на НПО Маре Нострум 
 
Членства в други организации: - 
 
Област на дейност: Опазване на околната среда  
  
 
Каква е вашата дейност / Целеви групи: 
 
Маре Нострум е организация, отворена за всички граждани, загрижени 
за влошаване околната среда по румънското крайбрежие, чиято мисия 
е да определя промяната на съвременните практики и нагласи на 
местните общности; лицата, вземащи решения и други групи по 
интереси, с тези, които осигуряват рационалното опазване и 
използване на ресурсите, естествено от румънския крайбрежен район. 
Фокусирайки се върху партньорството и уважението към околната 
среда, Маре Нострум се активизира в посока на обществената 



осведоменост, екологичното образование и създава натиск върху 
лицата, вземащи решения за ефективната защита на черноморската 
среда и румънското крайбрежно пространство.  
 
 
Териториален обхват: 
 
Транснационален: Румъния, България, Турция, Украйна 
 

Дейности, продукти, услуги: 

- Образование - Промяната винаги идва с усилие и това усилие се 
нарича ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ, най-мощният 
механизъм / инструмент за спасяване на черноморската екосистема и 
опазване биологичното разнообразие, но не само. Образованието за 
устойчиво развитие е широко понятие, което включва въпроси за 
околната среда, социалното, икономическото и успешното управление. 
Всяко действие, което имаме, е изградено, за да се обучава устойчиво. 
Това е постоянно усилие, което носи също толкова трайни резултати. 
Всеки ден ние обучаваме възрастни и млади хора да променят 
разрушителното поведение към околната среда. Ние изграждаме 
поколение на промяната в света, което ще бъде пример за Румъния и 
Европа. 
 
- Биоразнообразие - Опазването на биоразнообразието е ключов 
момент в дейността на неправителствената организация Маре Нострум, 
включена в стратегическия й план на развитие. Ежегодно ние 
реализираме проекти и предлагаме решения на институциите, които са 
упълномощени да гарантират, че фауната и флората, специфични за 
морските екосистеми, няма да изчезнат скоро. От дейностите за 
мониторинг на делфини, до обширни европейски стратегии за опазване 
на биологичното разнообразие или проекти, финансирани от Европа, 
усилията на организацията в тази област се удвояват и от дарения от 
любители на околната среда. Повече от 10 години ние изграждаме по 
тази линия и с всеки проект, който изпълняваме, сме по-близо до 
постигане на стратегическите ни цели: 

• Осигуряване непрекъснатост на екологичния мониторинг на морското 
и крайбрежното биоразнообразие 

• Идентифициране на натиска и заплахите с цел тяхното отстраняване 

• Идентифициране на практически решения за опазване на природните 
ресурси 

• Подкрепа за прилагане стратегии за опазване на биоразнообразието 
и природните ресурси 



 
- Защитени територии - Опазването на биоразнообразието е една от 
стратегическите насоки на неправителствената организация Маре 
Нострум. По този начин организацията осъществява множество проекти, 
които популяризират живописните райони на Добруджа и предлагат 
алтернатива на класическия туризъм, защитавайки биоразнообразието 
в райони като: каньоните на Добруджа, Аллах Баир, Канарауа Фетий и 
област Казиан. В тези области биоразнообразието е застрашено от 
човешки посегателство. Нашите усилия доведоха до прекратяване на 
обществените (антропни) дейности в тези региони, както и до 
създаването на интерактивни туристически маршрути, с идеята да се 
насърчава уникалността на тези райони. 

През годините неправителствената организация Маре Нострум 
организира и координира поредица от проекти, насочени към опазване 
биоразнообразието и защитените територии (чрез самофинансирани 
проекти, но и финансирани чрез програми като Life Natura, GEF-SGP, 
Phare CBC, POS, съвместна оперативна програма за ТГС, съвместна 
оперативна програма на Черно море). 

- отпадъци - От 1999 г. управлението на отпадъците е приоритет за 
Маре Нострум, която извърши първия мониторинг на плажа по 
европейски модели. Оттогава година след година организацията спазва 
традицията да наблюдава плажните части на румънския бряг, като 
прави доклади относно ситуацията с отпадъците. 

На тази тема сме посветили много проекти, тъй като една от ключовите 
цели на Маре Нострум е рационалното използване на ресурсите. Като 
общество ние считаме себе си отговорни за отпадъците, които 
произвеждаме. Много от тях могат да бъдат рециклирани, за да се 
намали консумацията на суровини. 

Екипът ни от специалисти и доброволци непрекъснато наблюдава 
наличието на отпадъци на различни места: плажа, града, водата, за да 
постигнем амбициозната ни цел: да ги намалим през следващите 4 
години. 
Всяка година алармираме относно количествата отпадъци, 
съществуващи на румънските плажове, и се опитваме да убедим 
отговорните органи да предприемат действия за спиране на това 
явление. Считаме, че образованието на туристите и местните жители е 
много важно и нашите кампании имат медийна подкрепа, за да 
достигнат до основната публика. 

Ние настояваме за по-малко отпадъци както в града, така и на 
румънските плажове от пластмаси и цигари, чието разлагане е 
токсично. Ние предлагаме алтернативи всеки ден и сме отворени за 
всички иновативни решения. 



Въведохме първите програми за селективно събиране в градовете 
Нъводари, Меджидия и Мангалия, като се убедихме, че най-доброто 
решение е рециклирането на отпадъци да става при източника на 
тяхното производство и че хората трябва да са наясно, че е тяхно 
задължение да се грижат за съдбата на отпадъците, които произвеждат. 

 
- Зелени пространства - Градските зелени пространства представляват 
белия дроб на един град. Искаме да дишаме чист въздух и да имаме 
достатъчно пространство, за да прекараме свободното си време. Искаме 
паркове за нас и нашите деца и искаме да сме конкурентоспособни на 
европейските градове по отношение на зелена площ на глава от 
населението. 
Ние се застъпваме за повече зеленина в града и помагаме чрез 
засаждане или обособяване на обществени градини. 

Направихме първите вертикални градини в училищата на Констанца и 
събрахме над 9000 подписа за гражданска инициатива в защита на 
градската зелена площ. 

Проекти и програми: 

 
EDU 10 

Проект, който помогна на Констанца да предприеме повече стъпки за 
ефективен подход към устойчиво развитие. 

Всичко започва от идеята за образование на Марка 10. Накратко, EDU 
10, проект, финансиран от OMV PETROM, който помогна на 
неправителствената организация Маре Нострум да приложи 
концепцията за образование за устойчиво развитие в общностите на 
Констанца. Въз основа на концепции като екологична ефективност, 
иновации и активно участие, проектът има за цел да създаде 5 екоклуба 
във всяка партньорска институция, за да могат да материализират 
идеите, които студентите имат за своята общност. Насочихме 
вниманието си към общностите извън Констанца, където нуждата е по-
голяма, а възможностите са по-малки. По този начин бяха създадени 
екоклубове в Коджелак, Кобадин, Мошнини, Печиняга и Римнику де 
Жос, където над 100 ученици избраха да бъдат част от проекта. 

Всяка група се включи в 4 курса за обучение (общо 20 курса), заедно с 
експедиции за събиране на данни, 30 сухоземни и 15 водни. Освен това 
искахме да насърчим инициативата и да увеличим участието на 
учениците в живота на общността, така че всяка група да получи сумата 
от 800 евро, за да реализира мини-проект. Учениците идентифицираха 
нуждите на своята общност или училище, затова решиха да закупят 
пейки, кошчета за боклук, цветя, дървета, да преобразят училищата и 



парковете в местността, дори да проведат информационни сесии пред 
останалите жители. 

Проектът се проведе между май и декември 2017 г. 

 
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЧЕРНО МОРЕ 

Проектът „Образование за Черно море“ продължи 16 месеца, от май 
2014 г. до септември 2015 г. 

Отговорността за околната среда е на настоящото поколение. Чрез 
„Образование за Черно море“ неправителствената организация Маре 
Нострум продължи поредицата проекти, които мобилизират човешките 
ресурси и отправят призив към всички възрастови групи да  подобрят 
качеството на живот. Организацията има за цел да разработи програма 
за образование за устойчиво развитие, да създаде умения за 
различните целеви групи, да постигне желанията за устойчиво развитие 
в румънското крайбрежие и да повиши осведомеността на близо 20 000 
души относно значението на устойчивото развитие на румънското 
крайбрежно пространство и на Черно море. Една от най-важните 
дейности, включени в този проект, е събирането на отработено масло. 
От 1 ноември 2014 г. НПО Маре Нострум включи училищата в Констанца 
в състезание с награди за училища, които събират най-голямо 
количество отработено масло. 

Други дейности, успешно проведени от неправителствената 
организация Маре Нострум през 2014 г., бяха събирането на данни за  
лова на трите вида делфини в Черно море, както и  сесиите за 
информиране и осведомяване в клас по различни теми, като: „Опазване 
на черноморските делфини“, „Черно море и значението на неговото 
опазване“, „Проблемът с морските отпадъци по Черноморието“ и 
„Необходимостта от събиране на използвано растително масло“. 

 
Проект EMAS 

Проектът продължи 18 месеца, от 21 април 2012 г. до 21 октомври 2013 
г., с общ бюджет от 533 670 евро и беше финансиран чрез Програмата 
за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г. 
Развитието на туристическата инфраструктура и безотговорното 
използване на природните ресурси оказват вредно въздействие върху 
околната среда: хотели с неконтролирано изхвърляне на отпадъци и 
отпадни води, свръхконсумация на ресурси (електричество, вода и 
използване на високо енергоемко оборудване). 

За да ограничи пагубното въздействие върху околната среда, НПО Маре 
Нострум стана партньор в трансграничния проект EMAS - „Повишаване 



на осведомеността за трансграничния туристически клъстер за  
управление и опазване на околната среда“, финансиран чрез 
Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-
2013. Всички действия в рамките на проекта бяха насочени към разумна 
експлоатация и ефективна защита на околната среда на ниво туризъм. 
Бяха създадени две публикации, които дават отговори на често срещани 
проблеми в социалната и екологичната област. Също в рамките на този 
проект беше създаден важен и иновативен източник на информация за 
опазване на околната среда и борба с изменението на климата, а 
именно зелен уеб портал, достъпен на английски, румънски и български 
език. 

Основната цел на проекта беше да направи хотелските управи по-
отговорни към околната среда и да управляват ресурсите рационално. 
Беше предоставена информация и консултации по отношение на EMAS 
и еко-етикети. 

Партньори по проекта: НПО Маре Нострум, от Констанца, Румъния, 
Търговско-промишлена палата (ТПП) Добрич, България – водещ 
партньор и Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА“ -   
България. 
 
Румънско-българска мрежа от органични предприемачи 

 
Проведен в периода април 2017 г. - октомври 2018 г., проектът има за 
цел да насърчи предприемаческата активност сред хората от 
трансграничния район Констанца-Добрич, особено тези, които се 
интересуват от производството на биологични храни, тяхната доставка 
и промоция, предлагайки възможност за развитие на ниша и подкрепа 
на устойчива икономика. 

Основната цел на проекта беше засилване на трансграничното 
партньорство и контакти чрез изграждане мрежа от предприемачи в 
областта на биологичното производство и пазарите. По-конкретно, 
проектът имаше за съпътстващи цели: 

1. Създаване условия на труд в биологичното поле чрез обучение и 
семинари по биологично производство, сертифициране и маркетинг. 
2. Подобряване знанията за храните и биологичното производство като 
основа за развитие на екологичната икономика в трансграничния 
регион. 
3. Създаване условия за взаимодействие и партньорство с обучаващи 
организации и училища в областта на екологичното предприемачество. 
4. Повишаване привлекателността на региона чрез организиране на 
международни фестивали и пазари „Подаръци от природата“ между 
Констанца и Добрич. 



За да се изпълнят целите на проекта, бяха проведени редица дейности, 
които помогнаха на производителите на био храни в Констанца, но и в 
района на Добрич. Тези дейности включват: 

• Провеждане маркетингово проучване на био храни. Въпросникът беше 
приложен в областите Добрич (200 въпросника) и Констанца (200 
въпросника) сред целевите групи. Въз основа на този анализ бе 
разработена обща стратегия за развитие на „Румънско-българската 
мрежа за екологично предприемачество“. 

• Бяха внедрени 3 модула за обучение, посветени на органичното 
предприемачество: „Същност на биологичните храни и европейското 
законодателство“, „Създаване на бизнес с био храни“ и „Маркетинг“ 
• Виртуален уъркшоп, посветен на представяне общата стратегия за 
развитие на „Румънско-българската мрежа за екологично 
предприемачество“ и уеб портала „Приятелски настроени 
трансгранични предприемачи,“ 

Също така, участниците имаха възможността да открият органична 
храна и да познаят най-добрите практики в регионите на Констанца и 
Добрич, както чрез посещения в био фермите, така и чрез 2 посветени 
събития, фестивал в Добрич, България и изложение в Констанца, където 
повече от 20 производители от двата региона имаха възможност да 
изложат продукцията си. Освен това, тези две събития предоставиха 
възможност на участниците да обменят опит и да си партнират. 
Също в рамките на проекта беше създаден и уеб порталът 
„Трансгранични природосъобразни предприемачи“, който включва 
общи разпоредби относно биологичните храни, стратегията „RBOEN“, 
възможности за стартиране, зелени франчайзи, човешки ресурси – 
информация към кандидати за работни места и виртуален пазар, където 
производителите са в пряк контакт с потребителите и се запознават с 
всички резултати от проекта. 

Опазването на биоразнообразието е ключов момент в дейността на 
неправителствената организация Маре Нострум, включена в  
стратегическия план на организацията. Ежегодно ние реализираме 
проекти и предлагаме решения на институциите, които са 
упълномощени да гарантират, че фауната и флората, специфични за 
морските екосистеми, няма да изчезнат скоро. От дейностите за 
мониторинг на делфини, до обширни европейски стратегии за опазване 
на биологичното разнообразие или проекти, финансирани от Европа, 
усилията на организацията в тази област се удвояват и от дарения от 
ценители на околната среда. Повече от 10 години ние изграждаме по 
тази линия и с всеки проект, който изпълняваме, сме по-близо до 
постигане на стратегическите ни цели: 



• Осигуряване непрекъснатост на екологичния мониторинг на морското 
и крайбрежното биоразнообразие 

• Идентифициране на натиска и заплахите с цел тяхното отстраняване 

• Идентифициране на практически решения за опазване на природните 
ресурси 

• Подкрепа за прилагане стратегии за опазване на биоразнообразието 
и природните ресурси 

 
Постижения: 

ЗЕЛЕНИЯТ КАМПУС 

Разработеният през 2007 г. съвместно с Юридическия факултет на 
Университета „Овидий“ в Констанца проект „Зеленият кампус“ имаше 
видими и устойчиви резултати за жителите на града. Като част от 
проекта бяха засадени разсади, цъфтящи растения, храсти и тревна 
площ, за да се подобри обликът на площадите до университетския 
кампус „Овидий“ в Констанца. За да постигнат основната цел, 
доброволците на организацията се включиха в озеленяването на района 
и пребоядисването на пейките. 

По този начин подарихме на Констанца парче зелена площ, на която 
жителите и студентите се радват и сега. 

 
КАМПАНИЯ „СЪБИРАНЕ ИЗПОЛЗВАНО РАСТИТЕЛНО МАСЛО“ 

Целта на проекта бе да се повиши нивото на информираност на 
населението и заинтересованите страни относно необходимостта от 
устойчиво управление на използваното растително масло. 

Пилотният проект за неправителствената организация Маре Нострум 
„Аз също събирам отработено масло“ започна от реалната необходимост 
да се регулира какво се случва с растителното масло след неговото 
използване. 

Смятан за токсичен отпадък, отработеното хранително масло се 
регулира на законодателно ниво със специални правила, които 
задължават както икономическите оператори, които имат кухни и 
използват масло, така и физическите лица да събират остатъчното 
масло отделно и да го предават за рециклиране на този вид отпадък. 
Ако в случая с икономически институции ситуацията може да бъде 
донякъде контролирана, що се отнася до физическите лица, контролът 
е почти невъзможен, като по-голямата част от количеството отработено 
масло от домакинствата достига до канализацията или боклука. 



Целта на проекта беше да се повиши информираността на населението 
относно необходимостта от устойчиво управление на използваното 
растително масло. За постигането на тази цел бяха организирани 
състезания, мобилна каравана, множество информационни кампании, 
кампании от врата до врата, кампании в образователни институции и 
повече от 10 000 души от окръг Констанца бяха информирани за 
необходимостта от събиране на използвано растително масло. За 
стимулиране на обществеността бяха наградени всички, които донесоха 
5 литра използвано растително масло. 

Повече от 5 години след изпълнението му проектът продължава да има 
резултати: доброволци събират ежегодно над 10 000 литра използвано 
растително масло и го предоставят на организацията по рециклирането 
му.  

 
ACCOBAMS проекти 

Партньор на международната организация ACCOBAMS (Споразумение 
за опазване на китоподобните риби в Черно море, Средиземноморието 
и съседни райони на Атлантическия океан) от 2013 г., НПО Маре 
Нострум осъществява дейности и проекти по линията за опазване  
китоподобните в Черно море, една от основните цели на 
споразумението. 
Ежегодно специалистите в организацията извършват сухоземно и водно 
наблюдение на делфините и китоподобните. В него участват, както 
доброволци към организацията, така и обучаеми и преподаватели от 
образователните институции на окръг Констанца. 

Проектите, осъществявани под егидата на ACCOBAMS, са насочени към: 
- Увеличаване местния и регионалния капацитет на изследователите за 
справяне с проблемите, свързани с оценката на наличността и 
разпространението на китоподобните в Черно море; 
- Осигуряване непрекъснатост на качествено и количествено събиране 
на данни за китоподобните от румънските води на Черно море; 
- Повишено участие и информираност на местното население, както и 
на туристите за опазването на китоподобните (оперативни групи и 
мрежа за наблюдение, поведение при извънредни ситуации и др.) 

Участието в национални и международни конференции, свързани с 
опазване на делфините е друга основна дейност на проектите, 
осъществявани в партньорство с ACCOBAMS. Нещо повече, експертните 
познания на специалистите от НПО Маре Нострум са признати на 
европейско ниво, като нашите колеги заемат позицията на лидери на 
екипи в европейски проекти за въздушно и други видове наблюдения 
на наличността на китоподобните риби.  



ПРОФИЛ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ 
 
Наименование на организацията: Асоциация „Институт за насърчаване 
на туризма и приложната икономика“ (ИНТПИ) Констанца 
Английско име: Association “The Institute for the Promotion of Tourism 
and Applied Economy”  
 
Регистрация: (моля, посочете годината) - 2009 г. 
 
тип:    X асоциация            X в частна полза 
 
Данни за контакт: 
Адрес: бул. Александру Лапушняну № 104 блок TS15II, партер, 
Констанца 
Телефон: +40 760 660 568 
електронна поща: bobemihai@yahoo.com 
Уеб страница: http://iptea.ro/ 
 
Представител / лице за контакт и неговата длъжност в организацията: 
Михай Андрей Бобе - президент 
 
Членства в други организации: - не 
 
 
Области на дейност: 
  

• Опазване на околната среда 
       

• Социални дейности 
 

• Младежки дейности 
 

• Култура  
 
 
Каква е вашата дейност / Целеви групи: (посочете) 
 
Асоциацията на ИНТПИ управлява туризма, образованието, научните 
изследвания, икономиката, професионалното обучение, включително 
на договор, основано на това как да прилага правителствени политики 
на различни нива на системите; предлага на организации, които имат 
една и съща сфера на дейност, да обединят усилията си чрез законови 
условия на сътрудничество, за да постигнат общи цели; подкрепя 
неправителствените организации за изпълнението на важни проекти в 
Румъния; сътрудничи си с институции в страната и чужбина за 
концептуални разяснения, за създаване на политики и стратегии, които 
да се въвеждат в областите: туризъм, икономика, образование и др. 
 



 
Териториален обхват: 
Транснационален Румъния, България 
 
 
Дейности, продукти, услуги: 
Асоциацията ИНТПИ извършва дейности от общ интерес, включващи: 
- Опазване на околната среда; 
- Подпомагане на равното и недискриминационно третиране; 
- Популяризиране и развитие на туризма, запазване на националните 
традиции и идентичност; 
- Улесняване обмяната на опит между държавите; 
- Насърчаване и опазване на природните ресурси; 
- Укрепване на демокрацията; 
- Асоцииране с национални и международни институции с цел да се 
улесни обмяната на опит; 
 
Проекти и програми: 
Проект „Услуги и съвместни инициативи за устойчива заетост и 
мобилност на работната сила в трансграничния район на област Добрич 
и окръг Констанца” - INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 
Насърчаване целостта на пазара на труда в трансграничния регион 
Добрич-Констанца, създаване на устойчиви условия за мобилност на 
труда, заетост и предприемачество. 
• Провеждане проучване по текущото състояние на пазара на труда в 
трансграничния регион. Разработване на път за устойчива заетост и 
мобилност на работната сила; 
• Развитие на трансгранична мрежа „Ro-Bg работни места“; 
• 3-дневен семинар „Мобилност на работната сила в трансграничния 
район Добрич - Констанца“; 
• Работилница „Маршрут за устойчива заетост и мобилност на работната 
сила в трансграничния район Добрич - Констанца“; 
• Разработване и предоставяне на 3 съвместни програми за обучение по 
предприемачество за еко и селски туризъм, културен туризъм, спорт и 
приключенски туризъм; 
• Четири информационни събития относно възможности за 
предприемачество; 
• 3 съвместни обучения за иновативно предприемачество; 
• Иновативна платформа за електронно обучение „Готов за моята (нова) 
работа“; 
• Изготвяне на езикови курсове „Румънски за българи“ и „Български за 
румънци“ 
• Раздел „Меки умения“ на платформата за електронно обучение; 
• „Информация и съвети“; 
• Дългосрочни възможности за заетост: Създаване на трансграничен 
център за обучение през целия живот; 
• Популяризиране и пилотиране на платформата за електронно 
обучение и Центъра за учене през целия живот; 



• Инициатива за заетост на младите хора: Координация на обучението 
по социални умения и кариерни консултации; 
• 2 курса по чужд език; 
• 2 панаира за намиране на работа в Добрич и Констанца; 
 
Проект „Преодоляване на бариерите чрез невербална комуникация (БЕЗ 
БАРИЕРИ)“ - Програма за трансгранично териториално сътрудничество 
Румъния-България 2007-2013 г. 
Цели на проекта: 
Обща цел: Подпомагане общото развитие на трансграничния регион 
Констанца-Силистра чрез разширяване социалното и културно 
сътрудничество между младите хора; 
Конкретна цел: преодоляване бариерите в сътрудничеството между 
младите хора от трансграничния регион Констанца-Силистра чрез 
стимулиране използването на общите символи и инструменти при 
социално-културната комуникация. 
 
Дейности по проекта: 
Дейности по управление на проекти; изработване на изследването 
„Радиография на тревогите в свободното време на младите хора от 
Констанца и Силистра“; организиране на 2 дебата - „Младите хора и 
обществото“, „Младите хора рисуват своето бъдеще“; създаване на 
виртуални младежки клубове; клубни срещи „Изражения на стил“, 
„Кънки“, „Младежка музика“, „Младежки и граждански живот“; срещата 
„Преодоляване на бариерите чрез невербална комуникация“; 
организиране на Творческия лагер „Пантомимата - начин на изразяване 
без бариери на младите хора“; визуализация на проекта. 
 
Резултати от проекта: 
1 проучване, разпространено в 1500 екз. (1000 RO и 500 BG); 2 дебати 
(1 RO и 1 BG) - 20 участници / дебат; 1 уеб страница на клубове, 4 
клуба, създадени от 4 срещи (2 в RO и 2 в BG) - 20 участници / среща; 
1 промоционална среща - 20 участници; 1 творчески лагер - 30 
участници; 1 филм, пуснат в местна медия и във формат DVD / CD (1500 
екземпляра RO и 500 екз. BG); 1 радио предаване; 4 пресконференции 
(2 RO и 2 BG); 2500 листовки, 400 плакати, 4 банери, 200 рекламни 
шапки и 200 печатни Т-шъртки, 15 медийни съобщения; 
 
Целеви групи: 
Младежи от Констанца-Силистра (14-35 години) (170 участници) 
 
Постижения: Взаимодействие с младите хора, образователни дейности 
и дебати за младите хора, но и практически дейности; взаимодействие 
с предприемачи от различни области 
 

 



ПРОФИЛ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ 
 
Наименование на организацията: Асоциация НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА 
ПРОМОЦИРАНЕ НА ИНТЕРМОДАЛЕН ТРАНСПОРТ Констанца 
Име на английски език: Romanian Intermodal Association – CNPTI 
Constanţa  
 
Регистрация: 2006 г. 
 
 
тип:    X асоциация 
 
 
Данни за контакт: 
Адрес: Приграден порт Портал 2, сграда Бурса ноуа (Bursa Noua) ет.1, 
Констанца 
Телефон: +40.241.601502 
електронна поща: 
http://www.ria.org.ro/ria/index.php?option=com_contact&Itemid=83 
Уеб страница: http://www.ria.org.ro 
 
Представител / лице за контакт и неговата длъжност в организацията: 
Костел Станка (Costel STANCA) - Генерален мениджър 
Членства в други организации: - 
 
 
Област на дейност: 
  
Насърчаване на интермодален транспорт 
Подобряване на комуникацията между обществените и частните 
транспортни организации. 
 

Каква е вашата дейност / Целеви групи:  
 
Професионалната асоциация „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРОМОЦИРАНЕ 
НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ТРАНСПОРТ“ (CNPTI) е създадена по съвместна 
инициатива, от една страна на подразделения, подчинени на 
Министерството на транспорта, строителството и туризма, а от друга - 
на Асоциацията на корабособствениците и операторите на речни 
пристанища в Румъния, като професионална асоциация с нестопанска 
цел, която се обръща към всички юридически лица, които искат да 
популяризират областта на интермодалната транспортна дейност и 
дейностите, свързани с тези превози. 
 
Асоциацията има за цел да събере подходяща информация от всички 
компании, които се интересуват от интермодален транспорт и да я 
разпространява сред своите членове и сред обществеността, за да се 



създаде правилен образ на полезността и ползите от интермодалния 
транспорт. В същото време Асоциацията има за цел да стане румънски 
кореспондент на Европейската мрежа за насърчаване на 
интермодалните превози. 
 
Териториален обхват: 
Транснационален: Румъния, България, Австрия, Германия, Франция, 
Белгия, Холандия и др. 
 
Дейности, продукти, услуги: 
Основни цели: 
- разработване на най-качествени интермодални транспортни 
логистични услуги 
- Фактор за насърчаване на иновативни технологични проекти, които 
стимулират развитието на интермодален транспорт 
- Ангажиране в големи рекламни проекти, в които да се популяризират 
условията на интермодален транспорт, наличен в Румъния 
- интеграция в европейската верига от центрове за промоция, развитие 
на услуги за идентифициране и привличане на национални и 
европейски фондове за развитие на интермодален транспорт 
 
Вашите проекти и програми: 
 

CIPROC  

- развитие и популяризиране на центрове за насърчаване морския 
транспорт на къси разстояния и свързване на морския транспорт с 
интермодален транспорт. 
Финансира се през РП7 
Продължителност - 6 месеца 
 

 

- е част от плана за действие NAIADES, 
представляващ едно от действията на ЕК, насочени 
към развиване използването на навигацията като част 

от интермодални товарни решения, с цел създаване на европейска 
мрежа за устойчив, конкурентоспособен и екологичен транспорт. 

Финансира се през РП7 
Продължителност - 4 години 
 
 

 
- идентифициране, интегриране и по-нататъшно 

развитие на информационните услуги (като речната информационна 



система) с цел ефективно подпомагане на транспорта по вътрешните 
водни пътища и логистиката. 
Финансира се през РП7 
Продължителност - 3 години 
 
 

 
- Европейските уеб платформи и концепциите за 
обучение за интермодален транспорт по вътрешните 

водни пътища предоставиха съвременни концепции за обучение, както 
и платформи за електронно обучение за интермодален транспорт в 
Европа. 
Финансиран от Марко Поло II 
Продължителност - 2 години 
 
 
Безопасност в интермодалността 
- Разработване и предоставяне на професионални програми за 
персонал, участващ в интермодални дейности, с цел насърчаване на 
нови професионални компетенции 
Финансиран от Phare 2005 
Продължителност - 1 година 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОФИЛ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ 
 
Наименование на организацията: Културна асоциация „Гранд шоу” в 
Констанца 
Английско име: Cultural association „GRAND SHOW“ 
 
Регистрация: 2004 г. 
 
тип:    X асоциация       X в частна полза 
 
 
Данни за контакт: 
Адрес: ул. Михаил Когълничяну 24, гр. Констанца 
Телефон: +40 760 660 570 
електронна поща: dana.ciubotaru88@yahoo.com 
           Уеб страница: http://www.nobarriers.ro/en 
 
Представител / лице за контакт и неговата длъжност в организацията: 
Даниела Бобе – член 
 
Членства в други организации: - 
 
 
 
Област на дейност: 
  

• Социални дейности 
 

• Младежки дейности 
 

• Култура 
 

• Спортни и атрактивни дейности 
 
 
 
Каква е вашата дейност / Целеви групи: (посочете) 
 
Сдружението „Гранд шоу” има за цел да популяризира културата, 
култовете, както и образованието; Защита на културното наследство; 
Популяризиране на образа на Добруджа с местните ценности; 
Популяризиране на културните ценности (театър, живопис, филм, 
фолклор, традиционни обичаи, ритуали, народни танци, спортни 
дейности) както сред младите хора, така и сред възрастните. 
 
 
Териториален обхват: 



Транснационален: Румъния, България 
 
 
Дейности, продукти, услуги: 
Целите на Асоциацията са следните: 
- Организиране изложби на изкуството и културата; 
- Откриване и обучение на млади таланти в училищата; 
- Създаване фолклорни групи и танцови състави; 
- Изработване на традиционни румънски костюми; 
- Създаване на любителски театрални състави; 
- Организиране на художествени изложби; 
- Организиране на спортни състезания; 
- Организиране на културно-образователни дейности; 
- Подкрепа на културата в социалния живот; 
- Стимулиращи дейности за млади хора с голям творчески потенциал; 
- Културен обмен и взаимовръзки с подобни организации от чужбина; 
- Извършване на всякакви други дейности със социален, културен, 
образователен, спортен характер, които са в рамките на предложената 
цел. 
 
 
Вашите проекти и програми: 
 
Проект „Преодоляване на бариерите чрез невербална комуникация (БЕЗ 
БАРИЕРИ)“ - Програма за трансгранично териториално сътрудничество 
Румъния-България 2007-2013 г. 
Цели на проекта: 
Обща цел: Подпомагане на общото развитие на трансграничния регион 
Констанца-Силистра чрез засилване социалното и културно 
сътрудничество на младите хора; 
Конкретна цел: преодоляване бариерите в сътрудничеството между 
младите хора от трансграничния регион Констанца-Силистра чрез 
стимулиране използването на общите символи и инструменти на 
социално-културната комуникация. 
 
Дейности по проекта: 
Дейности по управление на проекти; изработване на изследване 
„Радиография на тревогите в свободното време на младите хора от 
Констанца и Силистра“; организиране на 2 дебата - „Младите хора и 
обществото“, „Младите хора рисуват своето бъдеще“; създаване на 
виртуални младежки клубове; клубни срещи „Изразяване на стил“, 
„Кънки“, „Младежка музика“, „Младежки и граждански живот“; срещата 
„Преодоляване на бариерите чрез невербална комуникация“; 
организиране на Творчески лагер „Пантомимата - начин на изразяване 
без бариери на младите хора“; визуализация на проекта. 
 
Резултати от проекта: 



1 проучване, разпространено в 1500 eкземпляра (1000 RO и 500 BG); 2 
дебата (1 RO и 1 BG) - 20 участници / дебат; 1 уеб страница на клубове, 
4 клуба, създадени от 4 срещи (2 в RO и 2 в BG) - 20 участници / среща; 
1 промоционална среща - 20 участници; 1 творчески лагер - 30 
участници; 1 филм, пуснат в местна медия и във формат DVD / CD (1500 
екз. RO и 500 екз. BG); 1 радио предаване; 4 пресконференции (2 RO и 
2 BG); 2500 листовки, 400 плакати, 4 банери, 200 спортни шапки и 200 
печатни Т-шъртки, 15 медийни съобщения; 
 
Целеви групи: 
Младежи от Констанца-Силистра (14-35 години) (170 участника) 
 
Постижения: Взаимодействие с младите хора, образователни дейности 
и дебати за младите хора, но и практически дейности; взаимодействие 
с предприемачи от различни области 
 

Проект „Румънската и българската младеж си сътрудничат чрез изкуство 
и традиции“ 
Програма за териториално сътрудничество Румъния и България 2007-
2013 
http://www.rbyat.ro/ 
Цели на проекта: - Обща цел: изграждане на устойчиво сътрудничество 
между общностите на Констанца-Силистра, чрез повишаване 
информираността на младите хора за културните и социалните 
особености на района; 
- Конкретна цел: укрепване на социалната и културна съгласуваност в 
Констанца-Силистра чрез обмен на млади хора и връзки между тях; 
  
Дейности по проекта: - Информация и сътрудничество на младите хора 
по традиции и обща история; 
                            - Образователни дейности в областта на изкуството 
и трансграничните традиции; 
                            - Образователни дейности по отношение на общата 
трансгранична история; 
                            - Общ фестивал на фолклорните традиции; 
                            - дейности по управление, визуализация и 
промотиране; 
  
Резултати от проекта:  
- 2 образователни лагера (1 в RO, 1 в BG; 40 участници); 
- 1 лагер на визуалните изкуства (RO; 20 участници); 
- 1 лагер по обща история (RO, 20 участници); 
- 2 тематични дебати (1 в RO, 1 в BG; 40 участници); 
- 1 информационна среща на младите хора „Предимствата на общите 
точки в историята и трансграничните традиции“ (RO; 20 участници); 
- 1 фестивал за фолклорни традиции (RO, 40 участници); 



- 1 Ръководство „Румъния и България - страни членки на ЕС: 
възможности за професионално и личностно развитие на младите хора“ 
(400 екземпляра); 
- 1 брошура „Туристически маршрути за млади хора в трансграничния 
район Констанца-Силистра“ (400 екз.); 
- 1 филм за насърчаване на културното и художествено сътрудничество 
сред младите хора; 
- 1 филм, популяризиращ общите исторически ценности на Констанца-
Силистра. 
  
Целеви групи: 180 млади хора от трансграничния район Констанца-
Силистра (възрастова група 15-35 години) 
Продължителност и изпълнение на проекта в месеци: 12 месеца 
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