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НАЧАЛО: 

 

 Идея на похода: „Пътешествие на художници по р. Дунав от Видин до Свищов“.   

 Участници в похода: 

 

 Христо Наумов Ботев, на 29 август 2019 г. навършва 70 год, жител на гр. Варна от 1975 г .    

Пенсионер от май 2014 г., тегло 75 кг.,  професия IT специалист и художник. 

Лично –„ това преживяване не е само екстремен поход, а връщане към 

житейското ми минало, защото от 1949 г. до 1974 г съм живял на р. Дунав  -  

Оряхово(роден), Лом, Видин, Сомовит, Свищов, общо 25 г.“.  Пътувал 

многократно с парните и първокласни  пасажери на Българско речно плаване, с години по 

разписание акостирали на крайдунавските пристанища. В екип е тренирал на двуместен 

каяк.  За включване в похода,  тръгва от Варна за Свищов на 28/петък/ юни 2019 г.  

 

Камен Крумов, на 19 дек. 2019 г. навършва 66 г., жител на гр. Свищов, пенсионер 

от дек. 2017 г., тегло над 100 кг, професия художник. През годините за туризъм е 

карал лодка кану-каяк. Камен осигурява: лодките от Туристическо дружество „Ал. 

Константинов“ Свищов, палатките и транспорта от Свищов до Видин чрез  Иван 

Николов – приятел на частна практика за дърводелни и строителни работи... 

 

 Необходими познания и пособия за осъществяване на пътуването: лодки тип кану-каяк, 

детайлна карта за плавателният път; GSM свръзка и външни батерии за зареждане на 

телефоните; Опознаване на плавателния фарватер и линията между българската и румънска 

територия; История-общи познания; Наредба за плаване и граничен режим; Добра 

окомплектованост с опит и тренинг в гребането със съответната лодка; Физическа и 

психологича подготовка за навлизане в натуралните природни условия; Дунав е с високи 

или ниски води, при високи - труден избор за акостиране, дърветата са под вода с наличие 

на хиляди комари, гребе се продължително време от изгрев до залез при спокойни води или 

с вълни при ветровито време и от вливанията на реките, дъждът не е изключение; 

Условията са екстремни, наподобаващи сървайвър, но с осигурена храна, а водата трябва да 

се набавя.….. 

 Документиране. Лично за себе си отворих: 1) Кратък оперативен дневник за вписване на 

цифри и данни свързани с преминал ден; 2) Пътна  карта на Долен Дунав от Видин до 

устието. Специално за похода са отпечатани отделни части от поречието на Дунава, 

свързани с отделните етапи на прехода от Видин до Свищов, общо 240 р. км. Те са по-добра  

ориентация за местонахождението ни по време на прехода;  3)  Работен дневник за вписване 

на полезна информация и документиране на впечатленията и преживяното по време на 

похода – ден за ден, от бивак до бивак; Вписването ще бъде грубо и спонтанно, бързо на 

един дъх, без съблюдаване на каноните за добра писмена работа! 

     Фотография, да се разчита на моят GSM, този на Камен е от старо поколение и няма  

необходимите възможности. Телефонът ми прави добри снимки, паметта съхранява около 

2000 кадъра.  След похода снимките да се публикуват в отделен каталог или с участие в 
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бъдещо описателно издание за похода съпроводено и с наши картини. * Като отчет – по 

време на похода направих над 900 снимки, в този албум ще поместя 431 бр., с название  – 

„СНИМКИ в ЕКСПОЗЕ .....“в две части заради дигиталния обем. Надявам се да са 

достатъчни, за да може всеки от своя гледна точка да се докосне до същността на 

похода и река Дунав. 

 
Карта на Долен Дунав 

 Характер на похода. Настоящият преход не е с характера на ТИД, това е волна програма 

без поддръжка по време на плаването, в лодките се превозва целият багаж за построяване на 

бивак за отдих, нощувка, вода и храна. Според възможностите  на ден да се изминават от 20 

до 40 р. км. В основата на похода е заложено отромното желание да се създадат картини, 

при пълна свобода на пленера, в стил реализъм, абстрактна чувственост или извличане на 

сюжети от миналото на това поречие.  **(Регата - ТИД е с различни изисквания към 

плаването в зависимост от възможностите на организаторите. Утвърден е маршрута 

от Регенсбург до устието на Черно море общо около 2500 р. км, на ден да се изминават до 

50 р. км, всеки участник избира дестинацията за участие и лодката за пътуване. 

Прилагат се различни варианти към поддръжката по време на пътуването: 1) всяка лодка 

си транспортира багажа,  няма съпровождащ кораб,  лагер за нощумка по- избор; 2) 

лодките съпровождани от кораб, в лодките се поставят само най-необходимите неща, по 

възможност покрай брега се движи линейка, превоза на багаж – храна и спални 

принадлежности са на кораба или на бреговия транспорт, спиране за нощувка само на 

предварително определени пристанища. Например ТИД през тази година до Русе са 

изминати 2000 р. км за 75 дена, процедурно плаването се осъществява по вариант 1).  (….)  

 Дунавският фарватер между България и Румъния – 2019 г. Пътуват предимно товарни 

конвои – тип „буксир-толкач“ обикновено привързани до 9 товарни секции, има и 

самоходни баржи. В зависимост от сезона пътуват международни туристически пасажери, 

някой от които спират във Видин, Никопол, Свищов, Русе и Силистра. След 1990 г. между 

българските пристанища на р. Дунав не пътуват никакви пасажери за обслужване на 

населението от тези поселища, дори и за разходка. Мечтата за пътуване по р. Дунав може да 

се осъществи с наш или чужд круизен кораб и то с тръгване протоколно от Виена.... Другата 

възможност е сървайвър с лодка..................... Това е днешната реалност! 
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 ИСТОРИЯ: (извадки от дигитален ръкопис „Река Дунав и Пристанище Свищов – хроника 

през погледа на художника“/, съдържа  дванадесет раздела, автор Хр. Н. Ботев) 

  ** История и защо история? Въпрос на разбиране, защото едно спускане по р. Дунав с лодка не 

е само развлечение и есктремно преживяване, необходимо е да се знае и нещо повече за нея, да 

има дори мълък прочит към вековната история. Ако липсва разбирането и чувството за 

пътуване насред тази велика европейска река, вековната люлката на много народи, то ще си 

остане пейзаж от впечатления и оцеляване сред тези условия. За твореца тръгнал към 

природата,  е предизвикателство да погледне образите в дълбочината на тяхното изобразяване и 

влагане на отношение към минало-настояще-бъдеще! 

 Река Дунав извира от планината Шварцвалд (Черна гора) в Германия, тече на изток в 

продължение на 2888 км и се влива в Черно море.  > При вливането си в Черно море Дунав се 

разделя на три ръкава – Килийски, Сулински и Георгиевски. Най-северният – Килийският ръкав, 

е граница между Румъния и Украйна. Средният ръкав — Сулинският, е най-пълноводният и 

най-дълбокият. Между Килийския и Георгиевския ръкав има площ 4340 km². > В река Дунав 

има 120 малки наносни острова, 70 от тях са български. Най-големи са: Житния остров (дълъг 

100 км и широк 25 км) – в Словакия, Маргит и Чепел – в Унгария, и Персин (42 кв. км) – в 

България. >Най-големият пролом в Европа e Дунавският пролом Железни врата, между 

Сърбия и Румъния(132 км). Най-тясната част на пролома е широка само 150 м, но точно тук 

Дунав достига най-голямата си дълбочина – 50 м. С право се казва - Дунав е река на 

континента Европа > Дунав и културата. На земята има редица реки, по-големи от Дунав, но 

нито една от тях не може да се мери с нея по интернационалност, защото тя тече през и покрай 

десет страни на стария континент между Шварцвалд и Черно море - Германия, Австрия, 

Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия, Румъния, България, Молдова и Украйна. Първите 

данни за водния път на Дунав са описани подробно в литературата още от древността. Както 

вече се отбеляза в раздел I, най-ранните достоверни сведения за Дунав се съдържат в 

съчиненията на древногръцкия историк Херодот от 5 век пр.н.е.   Много учени, поети, писатели 

от античността до наши дни черпят вдъхновение от реката, от местата по нейните брегове, от 

събитията, които са станали по тях.  В поредицата „Стар Трек“ има клас малки космически 

кораби, наречен „Дунав“, използван от Звездния флот на Федерацията, най-вече в епизодите на 

„Стар Трек: Космическа станция 9“ > Река Дунав е същинска енциклопедия. На първите 

страници са писали още Аристотел, Херодот, Страбон, Овидий, Плиний стари, Тибул, Цицерон, 

Вергилий. Река участница в историческата съдба на народите, река която можем да оприличим 

на огледало, в което се отразява миналото на германци, австрийци, словаци, маджари, хървати, 

сърби, румънци, българи, украинци. 

 Праистория се обособява на: Палеолит/Старокаменна епоха;  Мезолит/Каменна епоха( около 

9600 г. пр.н.е -  около 4300 г. пр.н.е.) ; Неолит/Новокоменна епоха(от 6000 до 4000 г. пр.н.е.) – 

Ноmо, Ноmо erectusq Homo sapiens;  Каменно-медна епоха(4000 – 3000 г. пр.н.е.); Бронзова 

епоха(3300 г. пр.н.е. до 1200 г. пр.н.е.), в Европа – от 3200 г. пр.н.е. до 600 г. пр.н.е., в Средна 

Европа – от 2200 г. пр.н.е. до 800 г. пр.н.е.); Желязна епоха(1300 г.п.н.ер. – 700 г. сл.Хр.);  

 Историците разграничават Историята на следните периоди: Древност (3300/3000 г. пр.н.е - 

800/500 г. пр.н.е.); Античност  (от VIII век пр.н.е. до VI век сл. Хр.); Средновековие (395 – 1453 

г.);  Ново време (1453 – 1918 г.); Най-ново време (1918 - ..... г.);  
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   По време на ледниковия период на праисторическата епоха преди 35-40 хил. г. пр.н.е.  Европа е 

населявана от неадерталеца. Учените доказват, че през тези години, протича разселението на 

съвременния човек от Африка към Азия и Европа. Съвременните хора проникват в Европа 

през Дунавския речен коридор и достигнали до Швабия. Срещата между неадерталеца и 

съвременния човек протекла по различен начин, но е имало смесване и голяма популация.  (…)  

  Археологията доказва, че още по времето на Праисторията в епохата на  Палеолит/Старокаменна 

епоха и Мезолит/Каменна епоха( около 9600 г. пр.н.е -  около 4300 г. пр.н.е.) е имало поселение 

на река Дунав.  ..... По времето на античността: Има много данни за келтско присъствие на р. 

Дунав.  

Траките  - **(просъществуват на Балканския полуостров от средата на второто хил. пр.н.е. до VI 

в.  

 Произход на името на реката. Келтското Донав има смисъл на дълбока вода. Древните траки 

нарекли реката Истрос, скитите - Матаос, римляните - Данистер и Данубиос (това е и името на 

римския бог на реките). След Железни врата римляните наричат реката с името Истер, което 

възприемат от гръцките названия Истер, Истрос и Хистер. По-късно гърците я наричат Дунавис, 

прабългарите Сула, славяните Истър, немците и авсрйците сега я наричат Донау, французите - 

Данюб, италианците - Данубио, унгарци 

 те - Дуна, турците - Туна, румънците - Дунаря, русите и словаците - Дунай, а българите, сърбите 

и хърватите - Дунав. Османците изказват името на реката - Tunа Nehri. Индоевропейският корен 

"дану" значи река, вода, която носи плодородие. Съобразно този смисъл според Йозеф Шмец и 

Ернст Шварц името означава голяма божествена река. Някои учени извеждат името на реката от 

ирландско-келтски корен Дан, което значи буйна вода, други от славянския корен Дан-Хуби, 

което значи пълноводие, а Доафф се отнася за река образувана от две изворни реки (Бригах и 

Брег). Дон на езика на сарматите значи река. Татарите наричат руската река Дон с имената Туна и 

Дуна, както турците и унгарците наричат река Дунав. 

 Траки обитавали територии до река Дунав известна като Мизия:  

 Трибали, според учените трибалите са тракийско племе. Те били конгломерат от три групи 

еднородно население, разположено западно от река Тимок, източно от нея и северно от река 

Дунав. Местоположението и общата им племенна територия през IV в-пр.н.е е била: долините на 

реките: Морава, Нишава, Тимок, Лом, Огоста, Скът, Искър, и Вит. В религиозно отношение 

трибалите са били поклонници  на  „богинята майка” и «соларният култ». 

Те смятали Космическата светлина за висше божество.  Трибалите са образували своята държава 

след одрисите. Тукидид съобщава, че през 424 г. пр.н.е. одриският цар умрял в поход срещу 

трибалите. 

 Мизи или меси/мези е малоазийско тракийско племе или народ, засвидетелстван в Илиада 

(Троянската война се е водила между 13 и 12 век пр.н.е., а самата Троя се намирала в близост до 

Дарданелите в земите на днешна северозападна Турция ) и в по-късни извори. При завоюването 

на земите около долното течение на р. Дунав през I в. римляните наричат областта Мизия. 

Предполага се, че те са нарекли областта така заради архаичната слава на малоазийските мизи 

като отлични воини, известна още от Омир. С образуването на римска провинция Мизия 

наименованието мизи се разпростира върху нейните жители. Дион Касий пише: ...тези ..., които 

живеят отсам реката и до земите на трибалите, се числят към провинция Мизия и се наричат мизи 

от всички освен от живеещите наоколо.  

 Гети (лат.: getae), са тракийско племе, което през 339 г. пр. н.е. е обитавало двата бряга на 

Долен Дунав. Херодот ги споменава в историята си със следната забележка: „Гетите са най-

мъжествени и най-справедливи сред траките“. По време на похода на Дарий I (522 г. пр.н.е.–486 

г. пр.н.е.) срещу скитите (513 г. пр.н.е.), гетите се противопоставят на персийския владетел, но са 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B9
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/339_%D0%BF%D1%80.%D0%BD.%D0%B5.
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_I
https://bg.wikipedia.org/wiki/522_%D0%BF%D1%80.%D0%BD.%D0%B5.
https://bg.wikipedia.org/wiki/486_%D0%BF%D1%80.%D0%BD.%D0%B5.
https://bg.wikipedia.org/wiki/486_%D0%BF%D1%80.%D0%BD.%D0%B5.
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/513_%D0%BF%D1%80.%D0%BD.%D0%B5.
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
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победени, както и другите тракийски племена по десния бряг на р. Дунав. След отхвърлянето на 

персийското владичество, гетите от десния бряг на Дунав стават част от Империята на одрисите 

(траки), докато те са завладени от Филип II – владетел на Македонското царство, към 340 г. 

пр.н.е. Завладяването на земите на гетите от дясната страна на р. Дунав дава повод на 

македонските владетели да предявят претенции за власт над гетите и на север от Дунав, но 

опитите на Александър Велики (през 335 г. пр.н.е. и 327 г. пр.н.е.) и Лизимах (310 г. пр.н.е.) да ги 

подчинят остават безрезултатни.  

   Според стари източници гети и даки са племена от един и същи род, с един език, но са обитавали 

различна територия. Обитателите на земите около Дунав са били наричани гети, а тези, 

живеещи в планините, чак до р. Тиса – даки.  

 Древен Рим (на латински: Roma antiqua) е една от основните цивилизации от античността, 

получила своето название от главния си град Рим (Roma).  

 От V до I  в. пр.н.е. Римска империя се разширява към р. Дунав  - покоряване на Келти и  

Траки. Римското завоевание на Балканския полуостров започва през 20-те години на III век 

пр.н.е.  под римска власт попаднали също Елада и Илирия......  Римска империя и флот. 

През годините от 77  г. пр. н.е. до  70 г. пр.н.е. римският флот навлиза  в Черно море. 

Акостиране на западните брегове на Черно море до Дунав (77-71 г. пр.н.е.). Акустиране  по 

южните брегове на Черно море, между Eraclea и Ceraso (72-70 г. пр.н.е.). /*  Marittimita‘ di Roma 

....... Римска империя – Завладяване на Мoesia/Мизия.   

 Земите край Дунавска Мизия били покорени след голям поход на римския пълководец 
Марк Лициний Крас(внук на триумвира)  в 29 – 27 г. пр.н.е., до началото на самостоятелното 

управление на първия римски император Октавиан Август. Води две щастливи кампании 

(29-28 г. пр.н.е.) срещу населението на десния бряг на Дунав: Гети, Даки, Бастарни, Меси, 

Трибали и Дардани,  докато не са се заселили  на  постоянно място.    //** В 

севернотракийските земи първоначално бил създаден военен окръг (префектура) под 

командването на управителя на провинция Македония, който обхващал само една сравнително 

тясна ивица покрай южния бряг на р. Дунав. Земите на гетите на изток от река Янтра чак 

до Черноморското крайбрежие и устието на река Дунав били предадени на съюзното 

Одриско царство. През 29 пр.н.е. Марк Лициний Крас е изпратен като проконсул с пет 

легиона и помощни части за римски наместник с изключителни правомощия в Македония и на 

Балканите. През следващите две години, използвайки гр. Скупи (Скопие) като база, той 

провежда мащабна военна кампания срещу траките и присъединява към империята по-голяма 

част от днешните български земи.  През 29 г. пр.н.е. Рим извършва атака над Даките, 

Гетите и Бастарнити на съюзниците на Рим Дентелетите. (…..) 

 По времето на РИМ, Дунав е разграфен на три части: Горен, Среден и Долен Дунав(** 

започва от пролома Железни врата до устието на Ч. море) (…..)  Римска империя – През 16-

та год. пр.н.е. , започва начало  на изграждане на укрепления/каструми, поселища и градове 

в поречието на река Дунав. (…..) Вероятно в 15 г. н.е. завладените крайдунавски земи били 

официално оформени в римска провинция, която получила името Мизия, която е 

административно свързана с другите две балкански провинции – Ахея и Македония.   (…..) 

Римски флот на р. Дунав – флотилията  Classis Pannonica - базирана в Аквинк към 35 г. и 

контролираща поречието на Дунав от Регина Кастра /дн. Регенсбург/ до Сингидунум /дн. 

Белград/. (…..)  Classis Moesica е създаден някъде между 20 г. пр.Хр. и 10 г. сл. Хр.   Тя е 

базирана в Новиодунум (40 г.) и контролира Долен Дунав от Железни врата до 

северозападната част на Черно море до Крим. Почетната Flavia, присъдена на него и на 

Classis Pannonica, може да посочи нейната реорганизация от Vespasian около 75 г. сл. Хр. [2] 

След Домициан (през 85 г.) той е със седалище в Сексагинта Приста. След завладяването на 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/340_%D0%BF%D1%80.%D0%BD.%D0%B5.
https://bg.wikipedia.org/wiki/340_%D0%BF%D1%80.%D0%BD.%D0%B5.
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/335_%D0%BF%D1%80.%D0%BD.%D0%B5.
https://bg.wikipedia.org/wiki/327_%D0%BF%D1%80.%D0%BD.%D0%B5.
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%85
https://bg.wikipedia.org/wiki/310_%D0%BF%D1%80.%D0%BD.%D0%B5.
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
https://www.znam.bg/com/action/showArticle;jsessionid=4472A95DFE4F815077DB9AC9E3FBB746?encID=628&article=685939238
https://bg.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BF%D1%80.%D0%BD.%D0%B5.
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8
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Дакия от Траян, по време на което Класиката Мизика осигурява логистична подкрепа, 

основата му е преместена в Новиодунум. Флотът включваше и няколко вторични пристанища, 

като Novae, Oescus и Tomis (модерен Констанца). От 41 г. пр.н.е. в Крим и Тири са 

разположени отряди. (*Новиодунум (Мизия) (Noviodunum ad Istrum), град в Долна Мизия, 

днешният Исакча в Румъния).  (…..)  Римска империя - През 46 г. н.е. са образувани римските 

провинции Мизия и Тракия.  В първите години от новата ера в долнодунавската област са 

настанени военни части (военен протекторат), а по-късно през 44 г. н.е. се образува изцяло 

независима провинция Мизия.  (…..)   

 Римска империя - под управлението на император Домициан/  TITVS FLAVIVS 

DOMITIANVS( 14 септември 81 г.н.е  до 18 септември 96  г.н.е.). Поставя началото на 

структурно обособяване границите на Римската империя по поречието на река Дунав чрез 

форофикационна система, наречена Дунавски лимес. /**   Началото на укрепената граница по 

Дунав започва край Ейнинг (Германия, до Регенсбург- N 48°51.00. E 11°46.16), а краят е при 

Новиодунум (Исакча, N 45°16.0.Е 28°29.0.), но има още укрепени поста чак до Черно море. 

Общата дължина на лимеса е близо 2200 км.: Германия - 197 км., Австрия – 357 км., Словакия 

– 72 км., Унгария – 417 км. , Хърватия – 137 км., Сърбия-587 км., България – 471 км., Румъния -

1075 км.    По времето на римският император  Домициан(81 г.н.е - 96  г.н.е.) на Дуавския 

лимес се обособили следните  провинции - Реция, Норик, Панония, Мизия. (…..)  Река 

Дунав наричана  от римляните Данубиус (на латински „Danubius“), в края на I-ви вeк  се 

обособява като северна граница на Римската империя - могъщо естествено препятствие за 

защита и удобен търговски път за снабдяване на легионите.  По цялото протежение на река 

Дунав Римската империя изгражда  провинции, гранични зони и укрепления. Всички гранични 

войскови конструкции са били свързани с пътища, част от които били главни транспортни 

артерии. Затова се употребява терминът „limes“ в началото е означавал гранична улица. По 

време на управлението на император Траян (98-117 г.) „лимесът“ на Римската империя 

достига своята максимална дължина - над 5 000 км. Той се простира от Атлантическия бряг 

на Шотландия през цяла Европа до Черно море, продължавайки до Червено море, минавайки 

през Северна Африка до брега на Атлантическия океан. (…..) Отбранителения район има за 

цел да ограничава и спира варварските нашествия от север и изток (славяни, даки, авари, хуни, 

готи и прочее) и се е състои от множество крепости, разположени по поречието на река 

Дунав. Добри сведения за дунавският лимес се получават от Певтингеровата карта, на нея са 

посочени 24 селища в българското дунавско поречие, но археолозите са локализирали 46 броя. 

Българската част е представена в два отреза. 

 
  

 В Мизийският сектор по долното течение на Дунава са известни:  

- гарнизонно  укрепление,  - крепост със статут на град. 

*   ===  За българската дунавска част:  Dorticum/ дн.Ново село,  Flirontiana/…,  Ad 

Maiun/..,      Bononia-Бонония/ до гр. Видин,  Novo(?)/...., Ratiaria-Рациария/ до с. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D1%83%D0%BC_(%D0%9C%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%87%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/14_%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/81
https://bg.wikipedia.org/wiki/18_%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/96
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/81
https://bg.wikipedia.org/wiki/96
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Symbole_carte_Belle_Ruine.svg
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Road_sign_Castle.jpg
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Symbole_carte_Belle_Ruine.svg
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Symbole_carte_Belle_Ruine.svg
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Symbole_carte_Belle_Ruine.svg
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Symbole_carte_Belle_Ruine.svg
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Symbole_carte_Belle_Ruine.svg
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Road_sign_Castle.jpg
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Арчар(като град възниква през втората половина на I в. при управлението на Веспасиан (69 – 79),  

 Remetodia/ до с. Орсоя,  Almus-Aлмус/ дн. Лом,   Pomodiana/ до. с. Станево,  Camistro/дн. 

Долни Цибър,  Avg(vs)tis/дн.Хърлец до устието на р. Огоста,  Augustas-Августас/дн. Оряхово, 

 Vanaia/дн. Остров  Padonianis/ дн. с. Горни Вадин,  Valeriana/ дн. с. Долни Вадин,   

Palatium/дн. с. Байкал, Улпия Oeскус/Escus/на 3 км от Байкал и от устието на р. Искър-

Oescus(възниква от 6 г. н.e. V Македонски легиона лагер в Ескус, където остава до края на 

съществуването на Западната Римска империя.),  Samus/ до. Сомовит,   Asamus/ до с. 

Черковица, Nicopolis/ дн. Никопол,  Dimo-Димум/ дн. гр. Белене,  Novae/до Свищов 

(Novae възниква през 45 г. н.е. по времето на император Клавдий (41-54 г.).; На 26 октомври 69 г. 

по времето на Веспасиан е издаден декрет, с който се създава гр. Нове (Novae), седалището на 

най-верния VIII Августов легион като му отрежда 44 хектара. Каменни крепостни стени, порти 

и кули; През I век лагерът на gio I Italica/ I Италийски легион  е в Дуросторум (дн. Силистра),  

През 72 г. н.е. се премества в Нове, където остава окончателно до 430 г.),  Yartus-Ятрус, при 

село Кривина на река Янтра,  Latro/ след устието на р. Янтра,  Сукидава/ до с. Батин,   

Trimamio-Тримамиум/ при с. Мечка, Русенско,  Tegris/до с. Мартен, Русенско,  Sexaginta Prista-

Cексагинта Приста/до гр. Русе(възниква през 69 г. по времето на Веспасиан),  Tepra/…,  

Appisris/…, Трансмариска/дн. Тутракан, Nigrininis-Candidapa/…, Durostorum-

Дуросторум/дн. Силистра(възниква през 69 г. по времето на Веспасиан от изпратеният I Italica/ I 

Италийски легион. През 106 г., по нареждане на император Траян е обявен за град, настанена е 

една от елитните единици на Римската империя – ХІ Клавдиев легион.),  =====   Nivicdinum-

Новиодунум/дн. Исакча Румъния. 

 

 Римският флот по р. Дунав 72 г. н.е. > **Classis Pannonica - базирана в Аквинк към 35 г. и 

контролираща поречието на Дунав от Регина Кастра /дн. Регенсбург/ до Сингидунум /дн. 

Белград/.  Била реорганизирана по времето на управлението на Флавиите и получила името 

Classis Flavia Pannonica; Classis Moesica, базирана в Рациария /дн. с. Арчар/, Сексагинта Приста 

/дн. Русе/ а от II век и в Новиодунум, контролирала долното течение на р. Дунав и северното 

крайбрежие на Черно Море /където имала  база в Херсонес - Крим/; 

 
 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D1%83%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B8_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/I_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_(%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_(%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%8F%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D1%83%D0%BC_(%D0%9C%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Symbole_carte_Belle_Ruine.svg
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Symbole_carte_Belle_Ruine.svg
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Symbole_carte_Belle_Ruine.svg
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Symbole_carte_Belle_Ruine.svg
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Symbole_carte_Belle_Ruine.svg
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Symbole_carte_Belle_Ruine.svg
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Symbole_carte_Belle_Ruine.svg
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Symbole_carte_Belle_Ruine.svg
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Symbole_carte_Belle_Ruine.svg
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Symbole_carte_Belle_Ruine.svg
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Road_sign_Castle.jpg
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Symbole_carte_Belle_Ruine.svg
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Symbole_carte_Belle_Ruine.svg
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Road_sign_Castle.jpg
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Symbole_carte_Belle_Ruine.svg
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Road_sign_Castle.jpg
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Symbole_carte_Belle_Ruine.svg
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Symbole_carte_Belle_Ruine.svg
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Symbole_carte_Belle_Ruine.svg
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Symbole_carte_Belle_Ruine.svg
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Symbole_carte_Belle_Ruine.svg
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Symbole_carte_Belle_Ruine.svg
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Symbole_carte_Belle_Ruine.svg
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Symbole_carte_Belle_Ruine.svg
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Symbole_carte_Belle_Ruine.svg
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Symbole_carte_Belle_Ruine.svg
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Road_sign_Castle.jpg
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Road_sign_Castle.jpg
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България през Първото и Второто българско царство:(681 - 1018 г. и 1189 - 1396 г.). Хан 

Аспарух произхожда от рода Дуло, който е управляващ род в Стара Велика България от 628 г. 

След завладяването на Стара Велика България от хазарите през 665 г. част от племената кутригури 

и част от уногундурите, начело с Аспарух се насочват към Днепър, където временно остават. 

Предвид постоянната заплаха от хазарски атаки от изток, Аспарух с групата си продължава на 

югозапад и достига около 671 г. устието на р. Дунав. Не може да се предполага някаква 

първоначална враждебност от страна на Аспарух спрямо Византия на чиито граници се заселил. 

Преследван от хазарите и чувствайки се от една страна в недостатъчна безопасност в новото си 

местоживеене, а от друга – слаб поради малобройността на ордата си, той е принуден да търси 

съюз с византийците. Последвалото преминаване на Дунав става със съгласието на византийското 

правителство, което определя място за поселението в зоната около устието на Дунав, вероятно на 

изчезналия остров Певки, като възлага на прабългарите охранителни функции.  

       Възползвайки се от критичното положение на Империята в този период, Аспарух постепенно 

започва да разширява владенията си в Малка Скития. Така той по-късно достига до най-тясното 

място между Дунав и Черно море (днешния Канал Дунав – Черно море), където е спрян от 

византийско укрепление – земен вал и ров. (……)Аспарух се укрепил отново в Малка Скития.[8] 

Той, обаче започнал поетапно да напада близките византийски области на юг от Стара планина, 

използвайки умело политическата и военна ситуация. Развоят на събитията принуждава 

византийското правителство да поиска мир и през пролетта на 681 г. в Константинопол е сключен 

договор. С него Византия отстъпва на България областта Долна Мизия до р. Искър, но без град 

Одесос и околното крайбрежие. (….) Повечето български и чуждестранни автори приемат, че 

основите на Българската държава са положени от Аспарух през 679 – 681 година, на територията 

на тогавашната византийска провинция Долна Мизия. (….).  (няма данни за пристанищна 

търговска дейност, както и за дунавски търговски и военен флот. 

     По време на Второто българско царство в историята се отбелязва, че след загубата на 

османците от Мирчо Стари в битката при Карановаса(10 окт. 1394 г.), Баязид I  едва успял да се 

спаси бягайки през Дунава при Никопол. Обвинил своя васал цар Шишман, че не му изпратил 

помощ и лодки, Шишман е убит за предателство... След падане на Видинското царство 1396 г. 

България е поробена от османската империя. (…..) 

 

 

 

               Османско робство: България е под османско робство от 1396 – 1878 г. За началният 

период са известни кръстоносните походите на  унгарският крал Сигизмунд през 1396 г. и битката 

при Никопол. Вторият кръстоносен поход на Владислав III Ягело/Варненчик през 1944 г. до Варна 

с преминал покрай Дунава през Видин, Оряхово, Никопол, Свищов и от устието на Янтра в два 

потока към крепостта Стан/Нови пазар, Шуменската крепост, Венчан, Овеч/Провадия, 

Петрич/Разделна и Варна. (Виж повече инф. в дигиталното издание „Извадки от историята – 

Империи, религии, походи и Балканите от древността до похода на Владислав III Ягело/Варненчик 

и краят на средновековна България“, автор Хр. Н. Ботев). 

   По време на османското робство пристанищните кейове на р. Дунав са от тип „скеля“/ дървена 

конструкция за достигане до плаваемостта на плавателният съд – лодки, гемии и парни кораби. 

Развивала се търговска дейност по реката, империята е имала военен флот на Дунава (…..)  

   По реката  се пътувало със салове, лодки и по-големи с различни наименования гемии.  

Придвижването ставало с весла, платна и чрез брегово теглене от хора, коне и волове. Тегленето се 

извършвало само между близки пристанища и при много ниски води позволяващи движение 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BB%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/628
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%8A%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2_-_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5_(%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8A%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%85#cite_note-8
https://bg.wikipedia.org/wiki/681
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%8A%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81
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покрай брега. Австрийците строели дървени баржи, товарели стоката и когато тя достигала по 

течението до определеното пристанище, предавали стоката и продавали баржата за дървен 

материал. (..)         

  През XIX – ти век Австрия става водеща сила на Дунава с пускане на първите параходи, слага 

се началото на парата и краят на парусите и тегленето на баржите: 

-/**На 13 март 1829 г.  в Австрия се създава  Първото Дунавско параходство - "Erste Donau-

Dampf-Schiffahrtsgesellschaft" (наричан по-нататък "DDSG"); 

-/**На 4 септември 1830 г., първият параход "Franz I" пътува от Виена до Будапеща;                       

                                                               
- /**През 1934 г. вторият параход на Първата дунавска компания DDSG  "Арго", плавал по 

Долен Дунав след пролома „Железни врата“. На 23 (11) април 1834 г. параходът „Argo” на 

австрийското корабоплавателно дружество DDSG пристига за пръв път в Галац, като 

изминава разстоянието от Калафат до Гюргево; *(Долен Дунав започва от пролома Железни 

врата до устието на Черно море). (…..) 

 

 

         Руско-турска война 1877-1878 г. – бойните действия на р. Дунав при Свищов, Никопол, 

Оряхово, Видин.  Войната е освободителна за Румъния и  Сърбия - вече не са васали. България е 

освободена, но като васално княжество до съединението. След Освобождението през 1878 г. 

България е вписана в Берлинския договор като „автономно трибутарно княжество“. През есента на 

1908 г. и в крайна сметка на 22 септември същата година България обявява независимостта си – 

Фердинанд I прочита тържествен манифест в старата столица Търново. С последващата промяна на 

Търновската конституция титлата на Фердинанд е променена от „княз“ на „цар“ и съответно 

официалното наименование на държавата – от „Княжество България“ на „Царство България“. (…..) 

 

 

 

        Царство България 1879 г.- 1944 г.:  

 След освобождението, България получава подарък от Русия, флотилия от кораби за 

поставяне началото на български флот. „Идеята за създаване на българска Флотилия и 

Морска част за носене на бранд-вахтена служба на р. Дунав и в Черно море, за обслужване 

на крайбрежните митнически органи на Княжеството, за извършване на военни превози в 

мирно и военно време е предложена от княз Дондуков-Корсаков в края на Временното 

руско управление (1879 г.), установено след Берлинския-конгрес (1878 г.). След приемането 

на предложението на княз Дондуков-Корсаков от май 1879 г. завеждащт Морското 

ведомство на Русия предписва на главния командир на Черноморския флот и 

пристанищата в гр. Николаев да се разпореди да бъдат предадени на Княжество България 

параходите: <„Горньiй Студень“, „Пордим“, „Взрьiв“, шхуната „Керасура“, катерите 

„Птичка“, „Олафчик“, „Варна“, една баржа без собствен ход и пет гребни лодки“.>  На 

Инженерното ведомство на Русия е наредено да предаде на българските власти катерите 

си „Ракета“, „Мотала“, „Фердинг“ и „Бавария“. В допълнение към 9 юни 1879 г. на 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/1878
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/22_%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4_I
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Княжеството е подарен и параход „Опьiт“ /** кн. „Кралят на железниците Самуил 

Поляков и неговият флот“ , изд. ЕЪР-ГРУП-2000, Калоян и Преслав Панчелиеви. 

 По поръчка на българското правителство е построен първият параход “Александър” 

Построен е  в La societee de la Forges Chantieres в Марсилия. Корабът е 

завършен през 1883 г. и по желание на княз Александър I Батемберг 

носи неговото име. Корабът е построен като товаро-пътнически 

колесен параход, който в мирно време трябва да служи като яхта на 

княза, а при война да може да се преустрои в транспорт или минен заграждач. Пристига в 

България на 15.05.1883 г. Корпусът на кораба е железен, а палубите са от бук. 

 През 1924-1925 са поръчани и изработени в Италия три речни влекачи: „Вит”, „Искър” и 

„Осъм”, по късно превърнати в пасажери. 

 

 
     

 През 1941 г. България получава пасажерите ”Цар Борисъ III” , „Царица Йоана” и 

„Княз Симеонъ”. Те са първокласни пътнически моторни кораби, най-големите, най-

модерните и най-красивите за времето си по целия Дунав, построени в Унгария. М/к ”Цар 

Борис III” пристига в Русе на 19 май 1941 г. На 8 юни на свищовското пристанище са 

осветени луксозния моторен пътнически кораб „Цар Борис III“ и измервателния 

„Капитан I ранг Матей Стойков. До края на годината идват още „Царица Йоана“ на 17 

август 1941 г и „Княз Симеон“ на 12 декември 1941 г.  Българският флаг на тях е вдигнат 

тържествено на 17 декември 1941 г. – в навечерието на моряшкия празник Никулден. 

 

 

През войната са били ползвани и трите за военнополеви болници.... След войната са 

преименувани на Г.Димитров, Д.Благоев и Ал.Стамболийски. Последно по линията Русе-

Видин работи Г. Димитров,   трети пом.капитан споделя, че това е бил последния сезон на 

кораба ...1973 год. Другите два - Ал. Стамболийски и Д. Благоев пътуваха с екскурзии в 

Горен Дунав - до Виена. 

 

 



     СНИМКИ в ЕКСПОЗЕ  - Поход  по р. Дунав от Видин до Свищов с кану-каяк (30.06 – 07.07.2019 г.) I ч 
 
 

HNB 
 11 

   Знаменателни дати за изграждане на Българските пристанища след освобождението 1879 г. 

 ( начало за изграждане на съвременните/(модерни) български пристанища - по времето на 

Трето Българско царство)   

Год. на 

откриване 

Пристанища на Черно море и река Дунав: 

1903 Бургас  

 На 1 април 1895 г. започва строителството на Пристанище Бургас. 

 На 18 май 1903 г. в тържествена обстановка е осветено и открито 

модерното Бургаско пристанище. /* Разходите, направени за 

строителството възлизат около 7 милиона златни лева.  

**(Тази дата се счита за юбилейна, през 2003 г. Пристанище Бургас 

чества своят 100-годишен юбилей).    

1906 Варна 

 До 1 януари 1897 г. няма единно Пристанище Варна. Има няколко скели. 

турска, холандска, държавна и няколко частни. Всяка от тях се ръководи от 

отделно лице и има свой такси и правила.  На тази дата Варненският 

губернатор получава права да назначи началник на „Варненския порт“. 

 На 4 февруари 1895 г. е проведен търг за строителството на Варненското 

пристанище. /*Договора е подписан на 17 февруари 1895 г. между министъра 

на обществените сгради, пътищата и съобщенията със столичаните 

Михайловски и Хайрабедиян, за сума от 6 922 472 златни лева, за срокът от 

шест години до 16 февруари 1901 г.  Търга е проведен по проект за 

строителство на инж. Адолф Герар. 

 На 1 март 1895 г. започва строителството на Варненското пристанище, срокът 

на изпълнение се просрочва. 

 На 18 май 1906 г., тържествено е открито модерното Варненско 

пристанище. /* строителството продължава 10 год., разходите направени 

за строителството възлизат над 7,5 милиона златни лева.  **(Тази дата се 

счита за юбилейна, през 2006 г. Пристанище Варна чества своя 100-

годишен юбилей. Издадена е юбилейна книга – съставил Тихомир Божанов).  

1908 Видин 

 На 18 юли 1898 г. в София е проведен търг за строителство на Видинското 

пристанище, договорът е подписан на 25 юли 1898 г. 

 Пристанище Видин е открито официално на 18 ноември 1908 г. 

 /*За строежа държавата е заплатила 412 514 златни лева. Всички проекти 

и цялата работа е извършена от български инженери, техници и работници 

от системата на Министерството на обществените сгради, пътищата и 

съобщенията. 

1915 Лом 

 През лятото на 1915 г. приключва началото от строежа на Пристанище 

Лом. Изградена е каменна наклонена кейова стена, въпреки  че е 

недовършено, пристанището е пуснато в експлоатация.  

 През 1922 г. започва първият етап от строителството на Пристанище Лом, 

завършил през 1923 г. 

 През 1927 г. започва вторият етап от строителството на Пристанище Лом. 

 През 1942 г. започва третият етап от строителството на Пристанище Лом. 
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 През 1946 г. започва четвъртият етап от строителството на Пристанище Лом. 

**( През октомври 2018 г. тържествено сe отбелязва  180 г. юбилей от 

създаването на Пристанище Лом. По този повод е издадена книгата „180 

години Пристанище Лом” – съставител историка Зоя Апостолова).  

Юбилеят е приет на база твърдението, че през септември 1834 г. 

параходът „Argo” на австрийското корабоплавателно дружество DDSG  

е посетил Пристанище Лом-паланка. В статия на Иван Алексиев 

поместена  на 2 януари 2019 г. в „Морски свят“, се представя изследване с 

което авторът доказва, че такова спиране не е осъществено. Пълният 

текст в публикацията.  

**( „Странна обосновка за избор на юбилейна дата !  Автора) 

1925 Цибър 

 През 1925 г. е построен кей на Пристанище Цибър. /* понтона  е привързан 

към скеля още през 1923 г. 

1938 Козлодуй 

 През 1938 г. е построено Пристанище Козлодуй, на мястото на старата 

австрийска скеля от 1862 г. 

1930 Оряхово 

 През 1930 г. приключва първият етап от строителството на Пристанище 

Оряхово, пуснато е в експлоатация.   

1921 Сомовит 

 През 1905 г. на Пристанище Сомовит към скеля е привързан понтон, за 

акостиране на параходите от австрийското параходство.  
 През 1912 г. е започнат строежа на кейовата стена на Пристанище Сомовит. 

  След края на Първата световна война 1918 г. се завършва  строежа на 

кейовата стена на Пристанище Сомовит. 

 През 1920 - 1921 г. приключва строителството на новото Пристанище 

Сомовит. Старото пристанище е изоставено, тъй като  постоянно се залива от 

високите дунавски води. 

1937 Никопол 

 През годините 1910 – 1937 е изградена „дълга кейова стена“, 

пристанището е пуснато в експлоатация. 

1913 Свищов 

 През 1907 г. Дирекцията за постройката на железниците и пристанищата 

публикува сборник с документи „Построяване на Свищовското търговско 

пристанище“ /* „Поемни условия“, „Ведомост и цените“, „Подобно 

оценяване на роботите“, „Планове и профили“. 

 На 10 март 1908 г. се провежда търг за строеж на пристанище Свищов. На 28 

март 1908 г. държавата сключва  договор с предприемача и работата 

започнала по строежа на модерна кейова стена.  /* По строежа са 

изразходвани 962,224 златни лева. Договорът е  между българското 

правителство и Никола Димов Бочев, строителен предприемач от София за 

построяване на търговското пристанище в Свищов.   

  През 1913 г. Пристанище Свищов е пуснато в експлоатация, въпреки 

цялостното недовършване на кейовата стена. През 1914 г. в експлоатация са 

пуснати   жп коловозите: I-ви дунавски 550 м, I-ви градски 515 м. 
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 През 1920 г. се довършва строителството на кейовата стена.  То преминава 

сред непрекъснати прекъсвания поради войните  от 1914 до 1919 г. /* С края 

на Първата световна война са изградени и доизградени - каменните кейови 

стени,  изгражда се силоз за храни,  пристанищни административни  сгради, 

продължило е насипването  на земя  за повдигане на нивото  на 

разтоварището спрямо кейовата стена.  

  През 1927 - 1928 г., приключва вторият етап от строителството на 

Пристанище Свищов. През 1928 г. е  построена  така наречената „стара 

митническа магазия“  с площ 767 кв. м, а по дължина на кейовата стена  

свищовското пристанище се нарежда на второ място след русенското. 

1912 Русе 

 На 20 юни 1906 г. е проведен търг за строителството на ново модерно 

Пристанище Русе. /* строителните работи започват след септември 1907 г. 

 В края на 1912 г. Пристанище Русе се открива за експлоатация въпреки, 

че не е довършено. /* държавата е изразходвала 1 168 640 лв.  Кейовата 

наклонена стена е дълга 2000 м с насипна площ зад нея до 30 м, заета от 

коларски път и 3-4 жп коловоза от старата гара до устието на река 

Русенски Лом.  

 През годините 1933-1938 г. е изградена отвесната кейова стена на лимана в 

Пристанище Русе. 

**През годините 1904 до 1918 г.. строителството продължава с периодични 

прекъсвания поради  започване на Балканската, Междусъюзническата и 

Първата световна война. През 1910 г. държавата прекратява договора с 

предприемача… 

**(До 1902 г. Русенското пристанище се намира в същото състояние, 

каквото е било преди Освобождението: с малка кейова стена с два понтона 

и със скеля за пътническите и товарните кораби на австрийските и другите 

чуждестранни параходни дужества, които обслужват нашия внос и износ, 

както и  крайбрежния ни дунавски трафик. Строителството на тази 

малка кейова стена започва към края на 1865 г., което дава основание  да 

се счита за юбилейна, през 1966 г.  бе отбелязана 100-годишнината на 

Пристанище Русе. През 2016 г. „Пристанищен комплекс-Русе“ ЕАД 

тържествено отбелязва 150-годишния юбилей от създаването на 

пристанище Русе).   

1940 Тутракан 

 През 1940 г. започва ускореното изграждане на каменна кейова стена в 

Пристанище Тутракан. /* Строежа започва  след възвръщането му в 

пределите на България. 

1945 Силистра 

 През годините 1940 - 1945 г. е изградено съвременното Пристанище 

Силистра. Построени са административната сграда с корабната агенция и 

кейовата стена. /* Строежът започва  след възвръщането му в пределите на 

България. 

//** Нерегулярното строителство на новите модерни дунавски пристанища се дължи на 

Балканската, Междусъюзническа и Първа световна война, въпреки това поетапно държавата е 

успяла да ги построи. Може би затова  за тях няма официално  тържествено откриване! 
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НРБ 1944-1990 г.   

 Кораби на подводни криле „Ракета“ „Метеор“ и др.   На 14 юни 1962 г. е открита 

пътническа линия с наети от СДП СССР кораби на подводни криле „Ракета”. С тях от Русе 

до Видин се пътува около шест часа. КПК „Ракета“ в експлоатация от 1962 г. до 1970 г. 

Дължина 26.90 м, ширина 4.40 м, Скорост 60 км/ч, газене 1.10 м, пътници 64. КПК 

„Метеор“ в експлоатация от 1968 г. до … г. Дължина 34.62 м, ширина 5.64 м, Скорост 65 

км/ч, газене 1.10 м, пътници 116. ** Постепенно до 1990 г. от експлоатация са снети 

всички пътнически кораби по р. Дунав. 

     

 

             

РБ след 1990 г.   -  пътуват товарни и международни пасажери, българските пристанища на 

Дунава не се обслужват каботажно от пътнически превози. (….) 

 

 

 

 

НАРЕДБА ЗА ПЛАВАНЕТО И ГРАНИЧНИЯ РЕЖИМ ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ МОРСКИ 

ВОДИ, В ТЕРИТОРИАЛНОТО МОРЕ И ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЯХТИ, ЛОДКИ И 

ДРУГИ ПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА СПОРТ, ТУРИЗЪМ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ, КАКТО 

И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВОДНОАТРАКЦИОННИ УСЛУГИ С ТЯХ 

 Извадки: 

 Граничен режим. Раздел II 
Правила за плаване във вътрешните морски води и териториалното море на Република България на 

български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и 

развлечение 

(Загл. изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г. ) 

  Чл. 6. (1) Плаването се осъществява извън забранените райони. 

  (2) При плаване и маневриране с яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и 

развлечение се забранява престоят и/или заставане на котва на фарватерите и входовете на 

пристанищата. 

  Чл. 7. При плаване с яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение се 

забранява: 

  1. управлението им от лица без съответната правоспособност, ако се изисква такава; 
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  2. управлението им след употреба или под въздействие на алкохол, наркотици или други 

упойващи вещества; 

  3. превозът на повече от определения в корабните документи брой лица; 

  4. (доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г. ) изваждането на предмети от морското дъно, включително на 

такива, които притежават белези на културни ценности, както и извършването на всякакъв вид 

интервенция върху тях без съответно разрешение, когато такова се изисква; 

  5. произвеждането на изстрели и взривове, освен като сигнал за бедствие; 

  6. изхвърлянето на отпадъци, отпадъчни води, нефтопродукти и замърсени с тях сантинни води, 

освен в предвидените за това съоръжения; 

  7. (нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г. ) риболовът в района на котвените стоянки, входовете на 

пристанищата и подходите към тях. 

 (2) Забранява се движението на плавателни средства по ал. 1: 

    1. когато са налице неблагоприятни хидрометеорологични условия; 

   2. преди изгрев и след залез слънце; 

  (4) Забранява се плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение да бъдат придвижвани на 

борд или буксир от кораби, които не се считат за плавателни средства за спорт, туризъм и 

развлечение. 

 Граничен режим. Раздел III 

Организация и провеждане на граничния контрол във вътрешните морски води, в 

териториалното море и във вътрешните водни пътища на Република България на български и 

чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение 

- Не подлежат на граничен контрол яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, 

туризъм и развлечение, извършващи крайбрежно плаване. 

- Наличие на спасителни пояси и национален флаг. 

-  

 

 ГКПП Свищов – в разговор обявихме нашето пътуване и маршрут, не се изисквало да 

бъдем регистрирани в някакъв дневник и да се представим на ГКПП Видин за старта на 

похода. Да си носим личните карти за проверка по време на похода, пътуване съгласно 

наредбата и правилата на Европейският съюз. 

 Лодки за похода:  тип кану-каяк. Собственост на Туристическо дружество „Ал. 

Константинов“ Свищов, изработени от фибростъкло по времето на социализма(възраст над 

40 год.). На 26.06.2019 г. лодките са прекарани в двора на Камен с помощта на Иван-

дърводелеца. Като модел са  спортен тип, двойка кану – каяк, гребло с две лопати. Лодката е 

с дължина около 4.5 м, с плоско дъно, в средната част при отвора е с ширина около 60 см. 

Корпусът не е оребрен, от борда  към дъното се спускат две пластмасови шини 20 см 

формиращи седалките за състезателите и укрепващи отворената част на лодката.  

 



     СНИМКИ в ЕКСПОЗЕ  - Поход  по р. Дунав от Видин до Свищов с кану-каяк (30.06 – 07.07.2019 г.) I ч 
 
 

HNB 
 16 

 Дата 28.06.2019 г. - преглед на лодките за годност. На 26.06.2019 лодките са превозени  в 

двора на Камен. От първичния преглед за годност, установяваме доста кръпки по корпуса и 

се налага  провеждане на задължителен тест за теч. С помощта на маркуч 

лодките  се пълнят с вода. Първата лодка се оказа пробита в носа, а втората 

освен кръпките е с доста напукано дъно вследствие старост и умора на 

материала. Белязаните места са подсушени, усилени с мрежа и залепени с 

епоксидна смола. За спойка са необходими 24 ч., време съвпадащо със старта от Видин на 

30. 06.2019 г. Установихме, че плажните столове които нося от Варна, спокойно се вместват 

в коритото със стъпки 50 на 55 см. Те са малки, сгъваеми, с  ергономично извита седалищна 

мрежа достигаща на сантиметър от пода. Очакваме тяхната конструкция значително да 

подобри комфорта за продължително седене, преповдигане и облекчаване на стойката за по-

добро и по-продължително гребане. Към лодката е взета резервна гребло дву-лопатно, 

защото всичките са в окаяно състояние. 

 Дата 29.06.2019 г. – допълнителни осигуровки за надеждност. Рано сутринта  са закупени  

пет листа строителен фибран, 100 х 70 см,  2 см. дебелина, а така също и кутия с епоксидна 

смола в резерв за нови пробиви. Това е по идея на Пламен Симеонов – приятел, уредник на 

худ. галерия „Н. Павлович“ Свищов. Фибранът ще бъде изрязан по пода за укрепване на 

дъното и разпределено поемане на пряката интервенция от стола и натиска при качване и 

слизане от лодката.  

 

 
Снимка №1: Свищов, в утрото на 29.06.2019 г. - товарене на лодките и багажа. В ляво Камен 

Крумов,  на степенката на колата Иван  Николов – превозвач. 
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             Снимка №2: Екипажът е готов за път по дестинацията от Свищов до Видин, потегляне 

9:30 ч. От ляво Иван Николов – превозвач, Камен Крумов с 8 мес. кучка Дара и Христо Н. Ботев. 

 

 

 Дата 29.06.2019 г. Тръгване от Свищов 9:30 ч. по маршрут:  Свищов-Драгомирово-

Плевен-Кнежа и  по стари разбити знайни пътища от Иван към Лом-Арчар-Видин – по 

околовръстния път, влизане в последната отбивка към града с посока ц. пазар и крайна 

спирка Гребна база Видин, пристигане в 14:00 часа. /* Пътуването премина бързо, дупкuте 

не притесниха шофьора, лодките подскачаха отгоре, а той се смее….., ние … внимавай … 

лодките..,… ще срежеш гумите, …смее се…гумите са с двойна камера и с шипове, дори от 

миналата година имам един забит гвоздей и всичко е наред……………! 

 

 Дата 29.06.2019 г. 13 ч.                Видин- Бивак №1, (Видин е известен от миналото като: 

Дунония, Бонония, Пидин, Бемитера, Будин, Бодин, Бдин,…) 

           След преминаване на дигата откъм страната на Дунава  намираме място за бивак. 

Разтоварваме  лодките и багажа до тревясало сечище и блато. Реката не се вижда от гъст 

кордон от върби, само малък процеп позволява спускането на лодките на вода. Необходимо 

е да се проведе тест на  лодките за теч и дали кърпежите са успешни.  Иван е освободен, ще 

преспи у леля си в съседно село, на следващия ден ще позвъни, за да се убеди за годността 

на лодките и дали да ни връща обратно в Свищов. Другите проблеми са: наличието на много 

багаж, не сме се качвали на този тип лодки от години - за мен над 50. Но нали сме юнаци 

изпълнени с огромното желание да се спуснем по Дунава на тази добра възраст, решаваме за 

едната чест .... на борд и на добър път! 
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Снимка №3 – бивак №1 на сто метра от Гребна база Видин(руина носеща това име). 

 

- Видин, пазара и реч. парк. Използвам пътьом Иван да ме остави на кръстовището до ц. 

пазар, трябва да се купят домати и да видя къщата на вуйчо ми срещу пазара. 

Установявам…., този дом е превърнат в търговско заведение, … нещо като барче, явно 

къщата е продадена от наследниците..... !                                  

 *   На тази улица срещу пазара  са били изградени  търговски 

складове с различно предназначение. През 1959 г. вуйчо 

Младен/Дрено  с помощта на дядо ми Киро Мигачев купуват 

едно складово помещение. (Дядо Киро е майстор строител и 

бъчвар със специален сертификат от гилдията. С баба ми 

Ванка живеят в с. Карбинци на 5 км от гара Орешец в 

подножието на гр. Белоградчик). Склада е с висок таван и 

позволява да се преустрои в жилище, направен е втори етаж 

посредством вграден гредоред. На снимката се виждат 

горните прозорци. Така тук заживява фамилия 

Мигачеви...........        
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Снимка №4:   Крепостната порта „Пазар капия“. 

(портата се намира срещу къщата на вуйчо и непосредствено до ц. пазар) 

 

  След покупките на пазара, с голямо любопитство преминах през портата и се отправих в 

посока към чудесния речен парк. За мен тази обител е в незабравима силна връзка със 

спомените ми от отминалите години! Преди да  го достигна заснемам интересна стара къща 

от Видин.  

 
Снимка №5: 
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Снимка №6: Джамията на Осман Пазвантоглу 

      Преди влизане през един от многото входове към парка,  изниква  фасадата на джамията от 

Османско време, издигната в пределите на крепостта. Паркът  е гостоприемен, обгърнат от 

зеленина и чудесни сенки  за отдих от жарещото слънце,  тишината се усеща,  нарушавана само от 

птици и полъха от към Дунава! 

 ** Изграждането на видинската крайдунавска градина/парк преминава през 4 основни етапа: 

1878 – 1899 г., 1911 – 1928 г., 1928 – 1939 г. (когато обхваща територията до Телеграф капия) и 

до 1960 г. (до крепостта Баба Вида). В парка има значими архитектурни паметници (театър 

„Вида“, джамията и библиотеката на Пазвантоглу, Телеграф капия, Турската поща, крепостта 

Баба Вида), археологически (трасето на турската крепостна стена), мемориални обекти, 

панорамни и наблюдателни пунктове, създаващи зрителен контакт с околната архитектурна 

рамка и река Дунав, много кътове за развлечения и отмора. 

** След падане на видинското българско царство при Иван Страцимир през 1396 г. България 

окончателно пада под Османско робство, така се слага край на Втората българска държава. 

През годините видинският вилает е известен с Осман Пазвантоглу - османски дерибей, който 

управлява самостоятелно областта около Видин от 1795 до смъртта си през 1807 година. 

Смятан е за най-значимия управител на Видинската област през периода на османското 

владичество преди Мидхат паша. През март 1797 година Осман Пазвантоглу превзема и 

разграбва Никопол, основната османска крепост в Северна България, като издава прокламация, с 

която се обявява за защитник на османските традиции от корумпираната власт и реформите по 

европейски образец и заплашва да се яви със стохилядна армия в Константинопол. Макар да 

изоставя Никопол, Пазвантоглу поставя под свой контрол територията до Габрово, Търново и 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B4%D1%85%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
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Свищов, като освен кърджалии към него доброволно се присъединяват множество селища, 

привличани от по-ниските данъци и по-толерантното отношение към християните…….  

 

 Снимка №7 – обектив към Пристанище Видин–север и Дунав мост-2. 

  

Снимка №8  – обектив към пасажерското пристанище. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D0%B2
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Снимка №9   – портата  Телеграф капия, превърната в заведение и 

привлекателно място за младите художници. 

 

Снимка №10  – портата  Телеграф капия, превърната в заведение и 

привлекателно място за младите художници. 
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Снимка  №11   - Парка с алеята на Свободата Видин 

   

Снимка  №12 и №13  - Парка и ракурси от кастела Баба Вида 

   

Снимка  №14 и №15  - Парка и ракурси от кастела Баба Вида 
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  Снимка  №16 и №17  - Парка и ракурси от кастела Баба Вида 

 

 

Снимка  №18 Дунав мост-2(Видин - Калафат) 
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Снимка  №19 и №20 – тренировката на младите видински гребци. 

 

 

Снимка  №21 – тренировката на младите видински гребци. 
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Снимка  №22 – насред бивак №1 

 

Снимка  №23/1 – насред бивак №1 
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- Насред бивак №1. След моето завръщане, слънцето си грееше жарещо, почувства се и  

опит за лек ветрец, два важни фактора за възпиране нахлуването на комарите. Решихме да 

тестваме лодките, пуска на вода се указа кошмар от кал и комари под надвисналите върби,  ...  

нямаше течове! Пристъпихме към укрепване дъната на лодките с изрязване на фибрана, 

сгъваемите столове се вместиха устойчиво и удобно, малко по-напред от мястото на втория гребец. 

Прегряхме здраво, …настана време всички да скочим в реката - Камен, Дора и аз,  е това е друго, 

насред горещия ден водата ни посрещна спокойна, топла и приятна! ( * За  мен това влизане е 

като спомен от 1970 г., ... за началните опити да се учим да плуваме с децата от 

пристанищната махала). 

   След коментарите, решихме на следващия ден преди да пуснем лодките  на вода, да монтираме 

второто гребло напряко зад стола, за да се получи нещо като катамаран с празните бутилки. Тази 

идея сме обсъждали по телефона като гарант за сигурност спрямо липсата на подготовка от наша 

страна да гребем с тази лодка и да постигнем устойчивост при голямо вълнение.  

    Докато се занимавахме с лодките и бивака, дружелюбно при нас спираха рибари, минувачи, 

семейства със своите кучета за разходка, ... питаха ни от къде сме и дали сме рибари... след 

уточненията подкрепяха идеята ни, но комарите и за тях са катастрофа. Риба хващат колкото за 

вкъщи, не повече...! Говореха с възмущение как гр. Видин се топи – напускат го хората, няма  

работа и  как държавата е забравила този край...! Възмущаваха се от корупцията и 

грабежите,.. няма справедливост, ...няма държава..!.... С Камен не сме привърженици на 

политическия коментар, особено на брътвежите по телевизията, нашата допирна точка бе 

изкуството, волното чувство да създаваш нещо красиво, за  допира и съприкосновението с 

величието на природата. (.. за съжаление тези споделени идентични по съдържание настроения 

от хората слушахме по време на всичките ни случайни срещи до пристигането ни в Свищов) 

   Хапнахме набързо последната прясна храна и за „добре дошли“ вече сериозно ужилени от   

комарите. Нямам думи, .. ятата от комари се настървяваха и умножаваха, мазилата не помагаха, 

махаме, скачаме безполезно, затова с подвити опашки принудително рано се скрихме в палатките с 

възможност за спасение!  

   Ето и прекия въпрос - защо, защо,...? От началото на пролетта нашето дунавско поречие не е 

пръскано с препарати срещу комари, а това е една от традиционно  изпълнявани с години 

процедури от държавата. Обаче нашите държавници имат по-важни дела и този проблем не е 

на дневен ред, а и трябва да се координира с Румъния. Може би това е вече трето поколение от 

котилото на комарите, защото тяхното нашествие вече се разпространява и към 

вътрешността. Първият урок който получихме е как всички рекламирани мазила, спрейове, 

димки, както и димът от огъня не могат да се справят с рояците от тази напаст. За съжаление 

и с негодувание от тази атака разбрахме как идеите ни за волни брегови почивки и  желанието ни 

да рисуваме ще пропаднат....! Разбрахме за трудностите които ни предстоят, водата е висока 

над 400 см (въпреки спада от над 700 см до сегашното ниво, очаква ни голям воден разлив в 

поречието от над 2 км, цялата гориста част все още е наводнена и празни открити места едва 

ли ще намерим .... , а мечтаните широки пясъчни ивици остават надежда ...). 

   Нещо за къмпинг условията. Този ден вдигнахме палатките върху  наносни клони и трева 

избуяла върху още незасъхнала кал, напукана на туфли, ... но това е възможното!  За постеля 

Камен ползва тренировъчно килимче и спален чувал, не знам доколко добре ще се чувства при 

всякакъв груб терен. Аз в последния момент купих в малки опаковки  - спален чувал с качулка и 

сега за първи път разгръщам самонадуваема постеля, достигаща до 5 см. дебелина.  Изненадата ми 

е пълна, постелята въобще не се влияе от терена, цялата манипулация е развиваш и завиваш една 

капачка, а спалният чувал е нещо като лятно-зимна пухотия ... за мен удобството е пълно, без 
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оплаквания ..... *пустите му германци с какви иновации и качество произвеждат нещата си! За 

Камен....ще разберем, възможно е неудобствата да влизат в програмата му за отслабване.....!  

 
Снимка  №23/2 – насред бивак №1 

 
Снимка  №23/3 – насред бивак №1 
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   В палатката записах първите си впечатления и маркировки, специално за похода купих зарядни 

батерии за GSM устройства – Power  bank, първото с капацитет 4400mAh, а второто с 10000mAh.  

Възползвах се и включих телефоните ни да се зареждат до сутринта.   

  Запасите от храна, имаме всичко необходимо:  хляб на пещ - изпробван от мен при екстрени 

условия, вода: два стека с общо 18 бутилки(всяка по 1.5 л), един стек с 9 бутилки(всяка по 500 ml), 

салами, луканки, сирене, кашкавал, домати, лук, …. различни видове консерви, кафе, бисквити, 

вафли, … В пособията мачете(GERBER), нож, … газовата бутилка с шест патрона............. Това 

домакинство успешно бе вместено в двете лодки, гарантиращо не само прехраната ни, но и като 

много добър баланс за устойчивостта на лодките…. 

 
    Снимка №24 

 
Снимка  №25 – насред бивак №1 
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- 1 - 

 Дата 30.06.2019 г. > Ден първи от плавателния поход. Планиран и изминат маршрут: 

Видин/Вд. (791 р. км) – Арчар/Ар. (770 р. км), общо да се изминат 21 р. км, да се устрой 

бивак №2. 

- Бивак №1 е разтурен набързо като по тревога, комарите ни очакваха и нападнаха, едва 

стоплихме вода на газовия котлон за кафе, забравихме за закуска, набързо направих 

свързванията и укрепванията за идеята-катамаран, лодките са спуснати на вода, багажа е 

натоварен (с разпределение и натъпкване,  всичко е побрано успешно). Водата е спаднала с 60 см 

пълзящо съобразно брега където се намираме, вертикално около 10 см (реших – там където ни 

е лагера да слагам по една забита клеча на границата до която стига водата на брега, така да 

определяме дали се покачва или спада нивото). Ще работим по карти с обозначения:     

    Карта-К1 > преход Вд-Ар. (речни километри = р. км). 

 

    Като за първо спускане сме екипирани със спасителни жилетки, едно БГ знаме е поставено на 

моята лодка, потегляме и пред нас е панорамата на видинската крепост и пристанището за 

пасажери. Нивото на р. Дунав при Видин е 460 см./високи води/,  до Свищов следва да се 

изминат общо 240 р. км. 
/** За крепостта -      Крепостта Бдин е разположена на десният български бряг на Дунава 790.3 

р. км.    Още през III в. пр н.е. келтите построили крепостно  селище с името  Дунония – „високо 

укрепено място“. Римляните преустроили крепостта, за да пази северната граница на 

империята и я нарекли Бонония – „хубава крепост“, в близост до тракийското име Дунония. 

Гърците наричали града Видини, българите Бъдин-или Бдин, унгарците Будин. 
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     За нея Евлия Челеби пише „Наличната крепост е завладяна по времето на Баязид 

Светкавицата през 1396 г. и слага край на Втората българска държава. Крепостта Видин е 

престроена  от 7 май 1475 до 25 април 1476 г лично от Баязид син на Завоевателя.(явно става 

въпрос за преструктуриране или за изграждане на цитаделата Баба Вида?). Крепостта е 

преустроена през периода 1690-1720 г. след австро-турските войни по модерната за времето 

„вобанова“ укрепителна система. Тя има форма на полукръг, диагонално пресечен от река Дунав. 

От към сушата крепостта е оградена с широк ров. Девет са градските порти, наречени капии: 

Стамбол(Столична), Еничер(Телеграф),  Пазар, Дунавската(Таушан табия).   Крепостта се 

състои от две успоредни крепостни стени – една от към Дунав и една от към сушата с изградени 

в нея бастиони. Стамбол капия – главната градска порта на гр. Видин. (……) По време на 

османското робство крепостта е голяма и става важен административен център  - седалище на 

санджак, в който влизат земи от днешна Сърбия   (……)      През XVIII - XIX век Видин се 

разраства и развива в търговско - занаятчийско отношение. Притокът на българите към града 

се засилва. Те се захващат с производителен труд, закупуват къщи и имоти и постепенно заемат 

все по-значително място в стопанския живот. Видин е оживен пазарен център. Изнасят се 

зърнени храни, кожи, вълна, риба, рибено масло и много други стоки. (……) След освобождението 

1878 г. е град с нова история. (……)   

Заснех следните снимки с възможността да навляза в миналото на моите спомени: 

 
Снимка №26 – пред кастела „Баба Вида“ 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://www.bg-tourinfo.com/vidin.htm
https://www.bg-tourinfo.com/vidin.htm
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Снимка №27 - пред кастела „Баба Вида“ 

 
Снимка №28 - пред кастела „Баба Вида“ 
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Снимка №29 – крайдунавската крепостна стена 

 
Снимка №30 – градината и поглед към пасажерския термивал 
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Снимка №31- градината и поглед към терминала за пасажери 

 
Снимка №32 –  международен пасажер на речната гара. 



     СНИМКИ в ЕКСПОЗЕ  - Поход  по р. Дунав от Видин до Свищов с кану-каяк (30.06 – 07.07.2019 г.) I ч 
 
 

HNB 
 35 

 
Снимка №33 – терминал за пасажери Видин 

 
Снимка №34 

    /*  Търсих този кадър и го заснех с голямо вълнение - исках да фиксирам стълбите маркирани 

със стрелката  до Речната гара,  (* през 1952 г. Речната гара не съществувала, а сега 

посочените стълбите на кейя все още съществуват  - „това е мястото на моето кръщаване“!) 

Когато сме живеели във Видин, баща ми Наум Ботев е н-к на пристанището, живеем в стара 
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сграда зад сегашната гара, сега на нейно място се вижда нова модерна сграда нещо като 

универсален магазин. Било е през лятото на 1952 г., Дунава е спаднал до подпорните греди на 

кейовата стена. Жените от нашия „двор“ където живеехме са на реката, долу в ниското на 

стълбите да перат. С тях са били и децата и моя милост около майките, играещи до оголените 

камъни събиращи залепнали мидички. Минава конвой с влекач, от него вълнението до бреговата 

част е стремително. Една от вълните ме грабнала, майка ми(не знае да плува) вижда какво се 

случва, ризата ми изплувала, тя се спуснала стъпвайки напред,... за късмет улучила стабилен 

камък, хванала ризата ми и ме  изтеглила…..от тогава тя не ходи на Дунава да пере……….., за 

голям мой късмет може би получих първото си кръщене на р. Дунав и да достигна до дните 

споделяйки тази случка! 

 

 
Снимка №35 – краят на терминал пасажери Видин. 

 Преди години тук бе пристана на ферибота.  

 
Снимка №36 
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Снимка №37 

 
Снимка №38 
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Снимка №38-1 

 
Снимка №39 
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Снимка №40 

 
Снимка №41 
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Снимка №42 

 
Снимка №43 – отсреща е о. Богдан 
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Снимка №44 

 
Снимка №45 
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                БИВАК №2 (776 р. км)      о. Близнаци от към рум. бряг.                                                                                               

Ден първи от плавателният поход, изминати 14 р. км 

 
 

 
Снимка №46 –БИВАК №2,  носът на о. Близнаци 
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Снимка №47 

 
Снимка №48 
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Снимка №49 

 

 
Снимка №50 
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Снимка №51 

 
Снимка №52 
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Снимка №53 
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Снимка №54 
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Снимка №55 
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Снимка №56 
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Снимка №57 

 



     СНИМКИ в ЕКСПОЗЕ  - Поход  по р. Дунав от Видин до Свищов с кану-каяк (30.06 – 07.07.2019 г.) I ч 
 
 

HNB 
 51 

 
Снимка №58 

 
Снимка №59 
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Снимка №60 

 
Снимка №61 
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Снимка №62 

 
Снимка №63 
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Снимка №64 

 
Снимка №65 - преминаващ пасажер в контра жур на залязващото слънце 

- 
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- 2 - 
Дата 1 юли 2019 г.  > Ден втори от плавателният поход. 

Планиран преход от бивак №2/ о. Близнаци (776 р. км)   до   Лом(742 р. км). Общо 34 р. км 
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Снимка №66 – в утрото, преминаващ буксир-толкач покрай о. Близнаци и бивак №2 

 
Снимка №67 - в утрото, преминаващ пасажер покрай о. Близнаци и бивак №2 
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Снимка №68 – преминаващ пасажер 

 
Снимка №69 
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Снимка №70 

 
Снимка №71 – Подминаване на пристан Арчар(770 р. км), безлюден и без понтон. Няма 

историческо обозначение, че тук се намира РИМ-Рицария и пристанище на римският флот 

Classis Pannonica. 
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Снимка №72 

 
Снимка №73 

 



     СНИМКИ в ЕКСПОЗЕ  - Поход  по р. Дунав от Видин до Свищов с кану-каяк (30.06 – 07.07.2019 г.) I ч 
 
 

HNB 
 61 

 
Снимка №74 

 
Снимка №75 – покрай бълг. остров на 760 р.км, с голям и плитък пясъчен нос, 

 спиране за оглеждане,  добро място за бивак. 
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Снимка №76 принудително спиране на бълг. бряг. 

 
Снимка №77 
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Снимка №78 

 
Снимка №79 
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Снимка №80 

 
Снимка №81 – след голямото вълнение от пасажера 
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Снимка №82 

 
Снимка №83 
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Снимка №84 

 
Снимка №85 
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Снимка №86 

 
Снимка №87 
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Снимка №88 

 
Снимка №89 



     СНИМКИ в ЕКСПОЗЕ  - Поход  по р. Дунав от Видин до Свищов с кану-каяк (30.06 – 07.07.2019 г.) I ч 
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Снимка №90 

 
Снимка №90-1 



     СНИМКИ в ЕКСПОЗЕ  - Поход  по р. Дунав от Видин до Свищов с кану-каяк (30.06 – 07.07.2019 г.) I ч 
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Снимка №91 и 92 

  
Снимка №93 и №94 

 
Снимка №95 



     СНИМКИ в ЕКСПОЗЕ  - Поход  по р. Дунав от Видин до Свищов с кану-каяк (30.06 – 07.07.2019 г.) I ч 
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Снимка №96 – на метри от бивак №3 

 
Снимка №96 – БИВАК №3 
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Снимка №97 

  
Снимка  №98 

Лом: На (744 р.км) 300 м преди бивак №3 има заведение на брега на Дунава, с възможности за 

зареждане на телефон, да се кансумира храна и ломска бира „Алмус“ – добра и пивка. Името 

напомня за римската крепост съществувала горе на хълма. На около 100 м от бивак №3, на 

крайбражния път се намира старата чешма-Боруна, тече студена изворна вода, до нея стърчи 

малка барака-магазинче.  

/** SOS – р. Дунав при тези р. км е много замърсена...!!  
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- 3 - 
Дата 2 юли 2019 г.  > Ден трети от плавателният поход. 

Планиран и изминат преход от бивак №3/ Лом(743 р. км) до Цибър(718 р. км). Общо 25 р. км 
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Снимка  №99 

 
Снимка  №100 (в утрото, контражурна снимка на Пристанище Лом) 
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Снимка  №101 

 
Снимка  №101-1 



     СНИМКИ в ЕКСПОЗЕ  - Поход  по р. Дунав от Видин до Свищов с кану-каяк (30.06 – 07.07.2019 г.) I ч 
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Снимка  №102 

 
Снимка  №103 



     СНИМКИ в ЕКСПОЗЕ  - Поход  по р. Дунав от Видин до Свищов с кану-каяк (30.06 – 07.07.2019 г.) I ч 
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Снимка  №104 

 
Снимка  №105 (П-ще Лом, снимка в контражур) 



     СНИМКИ в ЕКСПОЗЕ  - Поход  по р. Дунав от Видин до Свищов с кану-каяк (30.06 – 07.07.2019 г.) I ч 
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Снимка  №106 – П-ще Лом 

 
Снимка  №107 - П-ще Лом 



     СНИМКИ в ЕКСПОЗЕ  - Поход  по р. Дунав от Видин до Свищов с кану-каяк (30.06 – 07.07.2019 г.) I ч 
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Снимка  №108 – лимана на П-ще Лом 

 
Снимка  №109 - П-ще Лом 
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Снимка  №110 – Поради плитчини, фарватерът рязко се променя от румънския бряг към 

българския точно срещу Пристанище Лом, плава се успоредно и в горната част посоката отново 

се променя  към румънския бряг. 

 
Снимка  №111 – преминаващ пасажер 
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Снимка  №112 

 
Снимка  №113 
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Снимка  №114 

 
Снимка  №115 
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Снимка  №116 

 
Снимка  №117 
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Снимка  №117 – Пристанище Цибър, кейова стена без понтон, има работещо заведение, отсреща  

о. Цибър - защитена природна зона. 

 
Снимка  №118 – носът на остров, нашият следващ бивак №4  
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Снимка  №118 – на острова ни посрещнаха чапли, чайки, гларуси, кормурани  и разни други. 

 
Снимка  №119 – място за БИВАК №4 
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Снимка  №120 – В далечината от ляво Пристанище  Цибър, а от дясно о. Цибър 

 
Снимка  №121 – на острова с поглед към румънският бряг 
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Снимка  №122 – Строеж на бивак №4 на остров след о. Цибър. 

 Изминати 22 р. км от бивак №3-Лом 

 

 
Снимка  №123 – бивак №4 
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Снимка  №124– бивак №4 

 
Снимка  №125– бивак №4 
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Снимка  №126– бивак №4 

 
Снимка  №127– бивак №4 
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Снимка  №128– бивак №4 

 
Снимка  №129– бивак №4 
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Снимка  №130– бивак №4 

 
Снимка  №131– бивак №4 
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Снимка  №132– бивак №4 

 
Снимка  №133 – – бивак №4, в контражура на залеза 
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Снимка  №134 - – бивак №4, в контражура на залеза 

 
Снимка  №133– бивак №4 
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Снимка  №134– бивак №4 

 
Снимка  №135– бивак №4 
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Снимка  №136– бивак №4 

 
Снимка  №137 – – бивак №4, минаващ пасажер 
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Дата 3 юли 2019 г.  > Ден четвърти от плавателният поход. 

Планиран преход от бивак №4 о. Цибър-2(716 р. км) до Оряхово(678 р. км). Общо 38 р. км 
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Снимка  №138– бивак №4 

 
Снимка  №139 – по течението след бивак №4 
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Снимка  №139 

 
Снимка  №140 – пресичане на фарватера преди Козлодуй 
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Снимка  №140 и №141 

 

 

 
Снимка  №142 – пред Кодлодуй 
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Снимка  №143 - Козлодуй 

 
Снимка  №144- Козлодуй 
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Снимка  №145- Козлодуй 

 
Снимка  №146- Козлодуй 



     СНИМКИ в ЕКСПОЗЕ  - Поход  по р. Дунав от Видин до Свищов с кану-каяк (30.06 – 07.07.2019 г.) I ч 
 
 

HNB 
 103 

 
Снимка  №147 – Козлодуй, зимният лиман на кораба „Радецки“, 

 след него е удобно място за лодки и бивак 

 
Снимка  №148- Козлодуй 
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Снимка  №149- Козлодуй 

 
Снимка  №150- Козлодуй 



     СНИМКИ в ЕКСПОЗЕ  - Поход  по р. Дунав от Видин до Свищов с кану-каяк (30.06 – 07.07.2019 г.) I ч 
 
 

HNB 
 105 

 

 
Снимка  №151 –  Козлодуй, музеят е малък, но богат, помещава се в бившата сграда 

на БРП за пътническо обслужване. Очаква се изграждането на подобаваща сграда. Уредникът е 

уникален човек, професионален историк със собствени изследвания за събитията, поднася 

увлекателна и вдъхновяваща беседа. С благодарност от Христо и Камен! 

 

 



     СНИМКИ в ЕКСПОЗЕ  - Поход  по р. Дунав от Видин до Свищов с кану-каяк (30.06 – 07.07.2019 г.) I ч 
 
 

HNB 
 106 

 
Снимка  №152- Козлодуй 

 
Снимка  №153- Козлодуй 
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Снимка  №154 – превоз на секачи от о. Козлодуй 

 
Снимка  №155 – превоз на секачи от о. Козлодуй 

   ** о. Козлодуй, когато преминавахме покрай бълг. бряг и острова, изведнъж се чу силно свестене 

и тътен като отпушена пара под налягане ...  по-късно чета: „инцидент при 6-ти блок, предизвиква 

аварийно прекъсване на работата поради включване на  защитната система“.   
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Снимка  №155 – на път за Оряхово 

 
Снимка  №156 – на път за Оряхово, насреща може би е товарно Пристанище Козлодуй 
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Снимка  №157 – на път за Оряхово, насреща може би е товарно Пристанище Козлодуй 

След пристанището е устието на р. Огоста и останките на РИМ – Avg(vs)tis. 

 

 
     Снимка  №158  
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     Снимка  №159 – видимост към на рум. П-ще Бекет, срещу Оряхово 

 
Снимка  №160 
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Снимка  №161 – П-ще Бекет срещу Оряхово на 680 р. км 

 

 
Снимка  №162 – Централен плаж гр. Оряхово 
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Снимка  №163 – Централен плаж гр. Оряхово, БИВАК №5 до кейовата стена на жп 

теснолинейка. До 1990 г  е достигала до гарата на пристанището. Линията вече не съществева, 

а върху нея са се настанили бараки за летуване  и заведения. 

 

 
По времето, когато на Дунава по разписание пътуваха бълг. пътнически кораби, те бяха във 

трансферна свързаност с БДЖ за обслужване на пътниците. Така при Оряхово теснолинейката 

докарваше пътници за кораб и извозваше  пристигнали с кораб. Това се случваше на всички  

големи бълг. пристанища които имаха жп гара.   
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     Снимка  №167 – Централен плаж гр. Оряхово, 

 бивак №5, лодките на фона на залеза с преминаващ круиз. 

 
Снимка  №164 – Централен плаж гр. Оряхово, бивак №5, лодките на фона на залеза. 
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Снимка  №165 – Централен плаж гр. Оряхово, бивак №5, лодките на фона на залеза. 

 
Снимка  №165-1 – Централен плаж гр. Оряхово, бивак №5, лодките на фона на залеза. 
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Снимка  №166 – Централен плаж гр. Оряхово,  бивак №5 и  залеза 

 
Снимка  №168 – Централен плаж гр. Оряхово, 

 бивак №5, нощта настъпи, светлините на П-ще Бекет  и  преминаващ круиз. 

След 23 ч за кратко заваля спокоен летен дъжд. 


