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История на град Дулово

Първото пистмено сведение за град Дулово датира от 1573 г.  - 
намерено в турско-арабски документ, който се съхранява в Националната 
библиотека “Св. св. Кирил и Методий”, 

Според историческа справка на сайта на Община Дулово, преди 
Освобождението там се заселват български семейства от Преславско.

 
В резултат на нееднократното му опожаряване оцелелите жители 

съумяват да основат селище наречено Аккадънлар (Бели кадъни). 

Според различни източници през 1878 г. в населеното място живеят общо 
100 турски и 25 български семейства, а общото население възлиза на 900 
жители. 



В периода от 1878 до 1940 г. 
селището се намира в пределите на 
българската държава, а през 
останалото време е в пределите на 
Румъния. 

По силата на Крайовската 
спогодба, през 1940 г. отново е част 
от територията на България. Две 
години по-късно, с  МЗ № 
2909/обн. 31.07.1942 г. с. 
Аккадънлар на с. Дулово на името 
на славната българска династия 
Дуло. 

На 31.01.1960 г., с указ на 
Народното събрание Дулово е 
обявено за град.



Община Дулово се намира в Североизточна България и е най-голямата сред 
7-те общини, които съставящи област Силистра. С площта си от 566,356 km2 , 

община Дулово заема 19,9% от територията на областта. 



Населено място Общо Българи Турци Цигани Други Не се 
самоопределят

Не са 
отговорили

град Дулово 6537
2946 2349 458 22 34 728

45,06 % 35,93 % 7 % 0,33 % 0,52 % 11,13 %

село Межден 633
273 275 54 30 0 1

43,12 % 43,44 % 8,53 % 4,73 % - 0,15 %

село Черковна 578
0 48 364 128 0 9

- 8,30 % 62,97 % 22,14 % - 1,55

село Грънчарово 487
249 225 0 0 0 10

51,12 % 46,20 %
- - - 2,05 %

Таблица 1. Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.



Добри практики 
в опазването на християнски 
паметници на територията на 

община Дулово



Межден
През 2001 година в центъра на село 

Межден, община  Дулово е поставен камък за 
строежа на нова църква. 

Жители на селото разказват, че в този 
период се случват много неприятни и тежки 
събития. Според някои от най-възрастните 
жители това е наказание за това, че на мястото 
на църквата стои камък и нареченото място 
дълги години не е  било застроено. 

През 2016 г. със собствени средства Никоа 
Попов започва строежа на новия храм „Св. 
Николай Чудотворец“. 

Първата копка, полагането на камъка и 
кръста става по жътва- на 9 юли 2018г.

Освещаването на църковния храм е било 
планувано за 06.12.2020г., но заради пандемията 
се отгала за 9 октомври 2021г. 

Полагането на камъка и кръста за новата 
църква е станало на 9 юли 2018 г. – по време на 
жътвата. 



Църковният храм в дуловското село е 
построен през 2008 г., но от години не е правен 
ремонт. Според думи на г-н Петър Иванов, кмет 
на село Грънчарово, храмът започва да се руши  
„Покривът тече, външната мазилка а сградата се 
рони, а настилката пред храма също се нуждае 
от подмяна.“

През 2019 г. стартира кампания за 
събиране на средства за обновяване на църквата 
„Успение Богородично“ в село Грънчарово. 

Грънчарово 



Черковна
С много труд и дарения през църквата е  

изградена „от пръти и кал” през далечната 1903 
година.

Инициативата за възобнояване на 
църквата в село Черковна е на Донка Тодорова, 
която по случайност намира документите на 
старта църква. През годините г-жа Донка 
Тодорова намира съмишленици -  кой свързан 
със селото, кой не, но готови да помогнат. Донка 
Тодорова и съмишлениците и продължили 
своята борба  12 години  за да се стигне до 
дългоочаквания момент -  в село Черковна 
отново да забие камбаната, която по 
информация на жителите е останала без език и 
крита няколко години в избено помещение, за да 
не бъде открадната от незнайни похитители. 
Една от съпътстващите инициативи е да се 
върнат и иконите, които са били изпратени в 
село Окорш, преди десетилетия. 



Г-н Тодор Тодоров споделя „във 
времена като днешните имаме нужда от 
подобни средища на духовността за 
единение с бога, за да имаме в негово лице 
още една сигурна опора, благодарение на 
която да преодоляваме предизвикателствата 
на живота.“ 

В малкото село, намиращо се между 
град Дулово и град Силистра живеят 
неголям брой християни (под 50 с 
прихождащите от Дулово) и  мюсюлмани и 
роми - представители на различни 
етнически групи, които въпреки различното 
си вероизповедание не остават безучастни 
към изпълнението на идеята.



Дулово
Според историческа справка от 1941 г. написана собственоръчно от Дуловския 
енорийски свещеник Николай Савянов, която се намира в Държавния архив в 
гр. Силистра , строежът на храм  „Св Вмчк Георги Победоносец“ е започнал 
през 1929г.  и е завърши през 1938г. 



Дулово
Храм „Св. Вмчк Георги Победоносец“ 

е построен  с дарения на местното 
население и средства отпуснати от 
румънската държава. Градежът е дело на 
смоукия майстор, дядо Нанко от с.
Иширково. Попадането на Дуловския край 
по Румънска власт се отразява върху 
архитектурния облик Храм  „Св. Вмчк 
Георги Победоносец“. 

Църквата в Дулово е уникална за 
Североизточна България с трите си 
куполни надстройки, в които е вписан 
християнският символ – Кръстът. 



В „Летопис на Дуловския край под 
Румънска власт“ (1913-1916, 1918-1940 г.) 
проф. Жеко Попов пише „7 ноември  
1937г. На този ден е осветена новата 
църква в Дулово от епископ Григорий. 
Сред гостите е и силистренския 
префект Ташку Пучеря“. 

На 17 май 1941 г.  в село Аккадънлар /дн. 
гр. Дулово/ пристига свещеник Николай 
Савянов. На следващия ден (18 май) той 
извършва своята първа служба и водосвет 
в църквата. 



„Църквата беше в окаяно състояние, 
покрива беше пред срутване, бяха 
паднали куполите, кръстовете бяха 
на земята, което е лоша поличба”, 
Църквата беше обраснала цялата в 
бурени. Сериозен ремонт не е 
правен от 1973 г. на тази църква.“ 

По думи на г-н Тодоров, освен 
цялостния ремонт на покрива, е 
било необходимо да се шпаклова, 
измаже и боядиса цялата сграда в 
бяло, да реставрират кръстовете, 
камбаната и металните икони, да се 
сменят прозорците и дограмата. 



Румънски екип от художници - Доронел 
Коман и дъщеря му Мадалина, възпитаници 
на академията в Букурещ, изгографисват 
църквата, разположена върху 600 кв. м. площ, 
като за пръв път са изрисувани от двете страни 
28 светци. Г-н Коман разказва „Стилът е 
неовизантийски, но пък е изпълнен в 
българската църковна традиционна иконопис. 
Разбира се каноните трябва да се спазват и 
това е направено“. 





На 6 април 2013 г. започва дългоочаквания от жителите на Дулово ремонт 
на църквата, който приключва на през първите дни на месец ноември същата 
година. 







БЛАГОДАРЯ ВИ 
ЗА ВНИМАНИЕТО!

д-р Деница Димитрова
УниБИТ


